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KNOWLEDGE SHARING
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◦ พัฒนาจุดแข็งสู่ผลงานเป็นเลิศ

◦ เสริมจุดเด่น ไม่เน้นจุดด้อย รู้จักรูปร่างหกแบบ

◦ การบริการลูกค้าจากต่างวัฒนธรรม
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พัฒนาจุดแข็งสู่ผลงานเป็นเลิศ
Put Your Strengths to Outstanding Performance
โดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ
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เราควรเน้น จุดอ่อนหรือจุดแข็งในการพัฒนาผู้ใต้บังคับ 

บัญชาแบบโค้ชตัวต่อตัว หากมองในภาพใหญ่ การ

พัฒนาผู้บริหารหรือบุคคลมีรากฐานมาจากสองค่าย

ความคิดหลักๆ คือเน้นจุดอ่อน หรือเน้นจุดแข็ง ค่าย

ที่เน้นด้านจุดแข็ง เชื่อว่า การพัฒนาจุดแข็งจะช่วย

สร้างความเป็นเลิศให้บุคคลได้ดีกว่า ส่วนด้านจุด

อ่อน ก็เพียงจำากัดไม่ให้เกิดความเสียเท่านั้น แต่จะ

ไม่เน้นหรือให้เวลากับจุดอ่อนมากนัก หากเราทำาให้

บุคลากรได้ใช้จุดแข็งมากขึ้น พวกเขาจะเพิ่มความ

ผูกพันต่องานและองค์กร และนำาไปสู่ ความสำาเร็จ

ขององค์กรที่มากขึ้น

ในปัจจุบัน การส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริหารและ

บุคลากรได้นำาจุดแข็งมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเป็น

แนวทางที่ได้รับความสนใจมาก จากฐานข้อมูลของ 

เดอะ แกลลัพ ออแกไนเซชั่น (The Gallup Or-

ganization)  ศึกษาพนักงานกว่า 1.7 ล้านคน พบ

ว่ามีเพียง ร้อยละ 20 เท่านั้น ที่เห็นว่าพวกเขาได้ใช้

จุดแข็งในการทำางานทุกวัน   การศึกษาของ แกลลัพ 

ยังชี้ให้เห็นถึงผลกระทบในภาพของทีมว่า ทีมที่เน้น

ด้านจุดอ่อน  ส่งผลให้สมาชิกไม่รู้สึกผูกพันต่อทีมได้

ถึง 22 คน จาก 100 คน ในขณะที่ทีมที่เน้นจุดแข็งจะ

มีเพียงคนเดียวที่รู้สึกไม่ผูกพัน นอกจากนั้นการเน้น

ที่การพัฒนาจุดแข็ง ยังเพิ่มความต้องการของสมาชิก

ที่จะอยู่กับทีมโดยไม่จากไปไหนได้ถึงสองเท่าครึ่ง นั่น

คือสมาชิกไม่อยากลาออกไปไหน  ค่ายที่เน้นจุดแข็ง

ชี้ให้เห็นว่า การหันมาขัดเกลาจุดแข็งของตนเอง จะ

ทำาให้เราเป็นเลิศได้ อีกทั้งหากผู้นำาเน้นการพัฒนาจุด

แข็งของผู้ใต้บังคับบัญชา การพัฒนามักเกิดขึ้นอย่าง

รวดเร็ว และการพูดคุยจะเป็นเชิงบวกมากขึ้น
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จุดแข็ง (Strengths) 
ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
เมื่อบุคคลได้ทำางานที่ตรงกับจุดแข็งของตนเอง 

ก็มักเกิดผลสำาเร็จได้รวดเร็วและสม่ำาเสมอ ทำาให้

เกิดความสุขใจในการปฏิบัติงาน จุดแข็งของเรา

ประกอบด้วย พรสวรรค์ (Talent)   ความรู้ (Knowl-

edge) และทักษะ (Skills)

พรสวรรค ์คือ แบบแผนของความคิด ความรู้สึก หรือ

พฤติกรรมของเราที่เกิดขึ้นซ้ำาๆ อย่างเป็นธรรมชาติ 

และเมื่อไหร่ที่เราได้ใช้พรสวรรค์ในการทำางาน เรา

มักจะมีผลิตภาพ  เช่นพรสวรรค์ด้านเป็นนักริเริ่ม 

ด้านชนะใจคน  ด้านพัฒนาผู้อื่น ด้านใฝ่รู้ ด้านสร้าง

มิตรสัมพันธ์ เป็นต้น ความรู ้ คือข้อมูลและบทเรียน

ที่เราเรียนรู้ได้ในรูปแบบที่มาจากสื่อต่างๆ ทักษะ คือ

ขั้นตอนในการทำากิจกรรม หรือความสามารถในการ

ลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ยกตัวอย่างเช่น นักร้องคนหนึ่งที่ประสบความสำาเร็จ 

มักมีพรสวรรค์ในการสร้างสัมพันธ์และชนะใจผู้

อื่นได้ อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีความรูด้้านการร้อง

เพลง ความสนใจของผู้ฟัง และฝึกฝนทักษะการร้อง

ไปและแสดงไปหรือเต้นไปตามข้ันตอนท่ีควรจะเป็น  

ในขณะที่นักร้องหลายคนได้รับความรู้และทักษะ

เหมือนๆ กัน แต่คนที่มีพรสวรรค์จะสามารถแสดง

ในคอนเสิร์ตได้ดีกว่าและประสบความสำาเร็จอย่าง

สม่ำาเสมอ  เพราะเขาได้นำาพรสวรรค์ด้านการผูกใจ

และชนะใจคนของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

อีกตัวอย่าง เช่น พนักงานที่แผนกต้อนรับที่โรงแรม

กลุ่มหนึ่ง ได้รับความรู้และทักษะจากวิทยากรเท่ากัน 

เช่น ความรู้ด้าน กฎระเบียบ การดูแลลูกค้า คำาพูด

ที่ควรใช้และไม่ควรใช้ รูปแบบห้องพักของโรงแรม 

สิ่งอำานวยความสะดวกในโรงแรมมีอะไรบ้าง และ

ได้ฝึกฝนทักษะ การการฟัง  ขั้นตอนการแก้ปัญหา 

และการพูดภาษาอังกฤษในบริบทต่างๆ  อย่างไร

ก็ตามพนักงานที่สร้างความประทับใจให้แขกที่มาพัก

ได้ดีกว่าคือคนที่มีพรสวรรค์ด้านเอาใจเขามาใส่ใจ

เรา เข้าอกเข้าใจความต้องการของผู้อื่นโดยไม่ต้องให้

เขาร้องขอ 

เราจะทราบพรสวรรค์ของเราได้อย่างไร
พรสวรรค์ของแต่ละคนเป็นความพิเศษเฉพาะตัวและ

มีความย่ังยืนโดยธรรมชาติ เม่ือเรามีพ้ืนฐานพรสวรรค์ 

ด้านใด หากเพิ่มความรู้และทักษะผสมผสานเข้าไป

ด้วย จุดแข็งก็จะเกิดประโยชน์ต่อเรามากขึ้น

STRENGTH
=

TALENT + KNOWLEDGE + SKILLS
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มีแบบทดสอบที่เราสามารถช่วยประเมินพรสวรรค์

ของเราได้ เพื่อให้เข้าใจพรสวรรค์ของตนเอง หรือ

หากไม่พึ่งแบบทดสอบเราอาจสังเกตว่า อะไรที่เรา

ทำาแล้ว ทำาได้สำาเร็จสม่ำาเสมอ และมีความสุขในการ

ได้ปฏิบัติหรือมีส่วนร่วมด้วย นั่นอาจเป็นพรสวรรค์

ของเรา

เราสามารถขัดเกลาจุดแข็งของเรา 

ได้อย่างไรบ้าง
การหันมาขัดเกลาจุดแข็งของตนเอง จะทำาให้เราเป็น

เลิศได้ เราสามารถพัฒนาจุดแข็งของตนเองให้เกิด

ประโยชน์มากขึ้นได้โดย เริ่มจากระบุพรสวรรค์ของ

ตนเองก่อน  จากนั้นใช้คำาถามต่อไปนี้เพื่อนำาคำาตอบ

มาวางแผนพัฒนาจุดแข็งของตนเอง:

• มีความรู้อะไรบ้างที่ฉันควรเพิ่มเติมเพื่อให้ฉันนำา

พรสวรรค์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• มีทักษะอะไร ท่ีฉันสามารถนำาพรสวรรค์มาประยุกต์ 

ใช้ได้บ้าง 

• มีโอกาสใดบ้างท่ีฉันสามารถนำาจุดแข็งของฉันมา

ใช้ได้บ่อยขึ้น เช่นที่ทำางาน ในการประชุมต่างๆ ใน

การช่วยเหลือสังคมต่างๆ เป็นต้น

การโค้ชผู้อื่นด้านจุดแข็ง
หากผู้นำาเน้นการพัฒนาจุดแข็งของผู้ใต้บังคับบัญชา 

การพัฒนามักเกิดขึ้นได้เร็ว และการพูดคุยจะเป็นเชิง

บวกมากขึ้น ผู้นำาที่โค้ชผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ควรคาด

หวังให้เขามีจุดแข็งเหมือนคุณ หรือใช้วิธีการพัฒนา

ที่เหมือนกับวิธีที่คุณได้ผ่านมา เพราะการเชื่อมโยง 

ประสบการณ์และข้อมูลในสมองของคนเราไม่

เหมือนกัน เราควรใช้คำาถามกระตุ้นให้เขาเชื่อมโยง

เอง เพื่อประสิทธิผลที่สูงกว่า  คำาถามในการโค้ชที่จะ

เน้นการสนทนาไปที่จุดแข็งเช่น

• คุณสังเกตว่าคุณมีความถนัดอะไร หรือทำาอะไรได้

ผลดี 

• หากคนที่คุณเคารพมากๆคนหนึ่ง กล่าวชื่นชมจุด

แข็งของคุณ คุณคิดว่าท่านนั้นจะพูดอะไร

• งานอะไร หรือกิจกรรมใด ที่คุณทำาแล้วชอบหรือ

สนุก

• อะไรที่คุณเรียนรู้ได้ง่าย และรวดเร็ว

• มีความรู้ด้านใด ที่คุณควรเพิ่มเติม เพื่อให้ได้นำา

พรสวรรค์ของคุณออกมาใช้ได้ดีขึ้น

• คุณสามารถนำาจุดแข็งที่มีมาใช้ในสถานการณ์ . . . 

ได้อย่างไร?

• มีกิจกรรมใดที่คุณสามารถนำาพรสวรรค์มา

ประยุกต์ใช้ได้

• ผมควรสนับสนุนคุณอย่างไร เพื่อให้คุณได้นำาจุด

แข็งมาใช้ได้บ่อยขึ้น

สำาหรับผู้นำา ในการพัฒนาทีมงานของท่าน เริ่มจาก

ระบุพรสวรรค์โดยรวมของทีมก่อน และตั้งคำาถามต่อ

ไปนี้ 

• อะไรที่ทีมเราปฏิบัติได้ด้วยตนเองแล้ว ผลงาน

ออกมามักดีกว่าทีมอื่นๆ 

• เราสามารถทำากิจกรรมหรือโครงการใดร่วมกัน 

เพื่อให้ทีมได้ใช้จุดแข็งของทีมมากขึ้น

• มีใครในทีมบ้างที่มีพรสวรรค์ที่สำาคัญ แต่ยัง

ขาดความรู้และทักษะเพื่อให้เป็นจุดแข็งที่เกิด

ประโยชน์ได้มากกว่านี้

• อะไรเป็นพรสวรรค์ที่จำาเป็นในการบรรลุเป้า

หมาย และทีมของเราไม่มีพรสวรรค์ด้านนั้น
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คุณเคยได้รับคำาทักทายเช่นนี้ไหมค่ะ ทั้งๆ ที่ตัวคุณ

เองก็ไม่ได้ลดน้ำาหนัก จนทำาให้ร่างกายผ่ายผอม หรือ

คุณเองไม่ได้ตามใจปาก จนน้ำาหนักขึ้นเอาๆแบบฉุด

ไม่อยู่  ทำาไมบางวันจึงมีคนทักว่าคุณดูดี ในขณะที่วัน

ถัดไปจึงมีคนทักว่าคุณมีหุ่นหรือรูปร่างที่เปลี่ยนไป

ในบางครั้งที่คุณไปเลือกซื้อเสื้อผ้า คุณไปเจอแฟชั่น

ใหม่ล่าสุดของฤดูกาล แต่เมื่อคุณลองสวมดู ชุดนั้น

กลับไม่สวยอย่างที่คุณคิด ในขณะที่บางชุดที่คุณเห็น

ว่าแสนจะธรรมดา ทำาไมเมื่อคุณใส่ออกมาแล้วทำาให้

คุณดูดีเหลือเกิน  อย่าประหลาดใจไปค่ะ นี่เป็นเรื่อง

ของการเลือกเสื้อผ้าที่คุณอาจคาดไม่ถึง  

เทคนิคง่ายๆ คือ 

การเลือกรูปแบบของเสื้อผ้า (Style)  

ให้เหมาะสมกับรูปร่าง (Body Shape) 

ของคุณนั่นเอง

เสริมจุดเด่น ไม่เน้นจุดด้อย

ตอน : รูปร่างหกแบบ 
โดย สุกัญญา มงคล, วิทยากรและที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์: แอคคอมแอนด์

อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

2

“วันนี้คุณดูดีจัง…” “เอ๊ะ..ไม่เจอกันนาน ดูเหมือนคุณตัวใหญ่ขึ้น?”   

“วันนี้คุณดูผอมไปนะ?”
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รูปร่างในฝันของผู้หญิงคือ “รูปทรงนาฬิกาทราย” 

(Hourglass Figure) ความกว้างของไหล่กับสะโพก

เท่ากัน ในขณะที่เอวคอด มีความยาวของช่วงลำาตัว 

และช่วงขาท่ีสมดุลกัน อย่างไรก็ตามสาวรูปร่างนาฬิกา 

ทรายอาจหาซื้อเสื้อผ้าไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะโดย

ปกติเสื้อผ้าที่วางขายอยู่ส่วนใหญ่ ถูกออกแบบมา

ช่วยอำาพรางให้รูปร่างผู้หญิงมีส่วนโค้งเว้าตามแบบ

นาฬิกาทราย

นอกจากรูปร่างนาฬิกาทรายแล้ว มาทำาความรู้จักรูป

ร่างหกแบบ ของผู้หญิงกันนะคะ เพื่อจะได้รู้ถึงจุดดี

และจุดอ่อนของรูปร่างแต่ละแบบ และเข้าใจถึงหลัก

การเสริมจุดเด่น และไม่เน้นจุดด้อยของรูปร่างแต่ละ

แบบกันค่ะ

รูปร่างเล็ก (Petite)

คือผู้หญิงที่มีส่วนสูงน้อยกว่า157 เซนติเมตร ช่วงไหล่

อาจกว้างกว่าหรือเท่ากับความกว้างของช่วงสะโพก 

ในขณะที่น้ำาหนักมีความสมดุลกับส่วนสูง เรียกได้ว่า

เป็นสาวที่ดูแล้วน่าทะนุถนอมเป็นอย่างยิ่ง

สำาหรับสาวร่างเล็ก คุณควรเลือกสไตล์เสื้อผ้าที่ช่วย

ให้คุณดูสูงขึ้น และไม่ดูเทอะทะ สิ่งสำาคัญคือความ

ยาวของเสื้อผ้าที่คุณเลือก ไม่ว่าจะชิ้นบนหรือล่าง 

ควรจะทำาให้รูปร่างคุณดูสมส่วนระหว่างช่วงลำาตัว

และช่วงขา ไม่ทำาให้คุณขาสั้น การเลือกใช้สีเสื้อผ้าให้

เป็นสีเดียวกันของท่อนบนและท่อนล่างจะเพ่ิมความ

สง่างามในการปรากฏตัวในธุรกิจกับคุณได้มาก

รูปร่างสมบูรณ์  

สาวเจ้าเนื้อ มาพร้อมกับน้ำาหนักตัวที่ค่อนข้างมาก 

มีความอวบอิ่มไปทั้งตัว หากสาวๆรูปร่างแบบอื่น

บังเอิญทานเยอะขึ้นและลืมควบคุมน้ำาหนัก คุณจะ

เปล่ียนรูปร่างของคุณมาอยู่ในแบบสาวร่างสมบูรณ์

ได้ค่ะ สำาหรับสาวเจ้าเนื้อ คุณควรเลือกเสื้อผ้าที่ทำาให้

คุณดูเพรียวขึ้น หลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าซ้อนหลายๆ

ชั้นเพราะแทนที่จะเป็นการพรางแต่จะเป็นการทำาให้

คุณดูตัวใหญ่ยิ่งขึ้นอีกค่ะ ไม่ควรสวมเสื้อผ้าโคร่งๆ

เพื่อปิดบัง เพราะจะทำาให้ดูร่างใหญ่ขึ้น ควรเลือก

เสื้อที่ตัดเย็บมีโค้งเว้าเข้ารูปดีกว่า  โดยเลือกขนานที่

ใส่แล้วไม่ฟิตแนบตัวจนเกินไป

หุ่นลูกแพร์ หรือสามเหลี่ยม  

คือรูปร่างของผู้หญิงท่ีมีช่วงไหล่แคบ และสะโพกใหญ่  

สะโพกกว้างกว่าช่วงของหัวไหล่เห็นได้ชัด สาวหุ่นลูก 

แพร์ควรเลือกเสื้อผ้าที่ช่วยปรับให้เกิดความสมดุล

ระหว่างหัวไหล่และสะโพกหรือทำาให้ช่วงไหล่ดูกว้าง

ขึ้น ใช้สีอ่อนท่อนบน และเน้นสีเข้มท่อนล่างเพื่อให้
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สะโพกดูเล็กลง หลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่เน้นให้ช่วงล่างคุณ

ดูใหญ่ขึ้นไปอีกเช่น กระโปรงรัดสะโพกหรือทรงสุ่ม

รูปร่างสมบูรณ์ช่วงบน หรือสามเหลี่ยมคว่ำา 

เป็นสาวที่มีช่วงบนกว้างหรือตันกว่าช่วงสะโพกอย่าง

เห็นได้ชัด อาจมีหน้าอกใหญ่หรือเจ้าเนื้อช่วงบนเป็น

พิเศษ วิธีที่ทำาให้คุณดูดีที่สุดคือการพรางช่วงบนให้ด ู

เล็กลง โดยไม่ต้องพยายามเลือกเสื้อผ้าที่ทำาให้สะโพก 

คุณดูใหญ่ตามช่วงบนของคุณไปด้วยนะคะ  ใช้สีเข้ม

ท่อนบน และสีอ่อนท่อนล่าง จะช่วยอำาพรางสายตา

ได้วิธีหนึ่ง  ควรหลักเลี่ยงชุดที่รัดใต้หน้าอก  หรือ

กางเกงที่รัดติ้ว เพราะจะยิ่งเน้นท่อนบน 

รูปร่างผอมสูง 

คุณคือสาวที่มีความสูงมากกว่า 165 เซนติเมตร ค่อน

ข้างผอมเพรียวคล้ายหุ่นนางแบบ นับว่าคุณเป็นคน

ที่เลือกเสื้อผ้าที่ทำาให้ตัวเองดูดีได้ไม่ยากเลยค่ะ  คุณ

เล่นสีตัดกันท่อนบนกับท่อนล่างได้ ใส่กรุยกราย และ

ใช้เนื้อผ้าหนาๆได้  ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่มีลวดลาย

ในแนวตั้ง

รูปร่างมาตรฐาน 

 ส่วนสูงอยู่ระหว่าง 157-165 เซนติเมตร ช่วงไหล่กว้าง

กว่านิดหน่อย หรือเท่ากับความกว้างของสะโพก 

ช่วงขายาวหรือส้ันกว่าช่วงลำาตัวไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร 

คุณสามารถเลือกเสื้อผ้าได้หลากรูปแบบหลายสีสัน 

แต่งเติมลูกเล่นให้กับสไตล์การแต่งกายได้อย่าง

สนุกสนานเพียงแต่อย่าลืมเลือกความยาวที่ทำาให้คุณ

ดูสง่า ทันสมัย และเหมาะสมกับกาลเทศะมากที่สุด

นะคะ

— � —

นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำาไมชุดบางชุด คุณใส่แล้วรู้สึก

สวยมั่นใจ ได้รับคำาชื่นชม ใส่แล้วใส่อีก เรียกได้ว่า

เป็นชุดเก่ง และชุดบางชุดจึงถูกเก็บในตู้ และเสียดาย

เงินที่ใช้ไป เพียงคุณรู้เคล็ดลับง่ายๆในการเลือกสไตล์

เสื้อผ้าให้เหมาะกับรูปร่างของคุณ ดิฉันเชื่อว่าครั้ง

หน้าคุณจะประหยัดทั้งเงินทั้งเวลา แถมยังได้เสื้อผ้า

ที่ทำาให้คุณดูโดดเด่นเหนือใครได้อีก ครั้งหน้าดิฉัน

จะนำาเสนอรายละเอียดในการเลือกเสื้อผ้าสำาหรับรูป

ร่างแต่ละแบบนะคะ 
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ใกล้ AEC เข้ามาแล้ว ผู้บริหารและบุคลากรมีแนวโน้ม 

ในการติดต่อส่ือสารกับลูกค้าจากต่างวัฒนธรรมมากข้ึน 

ความผิดพลาดในการสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ไม่ได้
ตั้งใจอาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น การจับมือทักทาย 
เบาไป แสดงถึงความไม่จริงใจ หรือตัวอย่างเช่น การ 
แลกเปลี่ยนของขวัญโดยมีเลขส่ีหรือเลขเก้าเป็น 
องค์ประกอบ อาจทำาให้ลูกค้าจากบางวัฒนธรรม 
เล็งเห็นถึงความไม่ใส่ใจของเราต่อวัฒนธรรมของเขา 
ความละเอียดอ่อน ใส่ใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
(Cultural Sensitivity) มีผลต่อการสร้างความเป็น
คู่คิด (Partnership) ในธุรกิจได้ 

ทัศนคติและทักษะการสื่อสารรวมถึงการส่งมอบ
บริการของผู้บริหารและบุคลากรให้สอดคล้องกับ
ภาพลักษณ์ขององค์กรและความคาดหวังของกลุ่ม

ลูกค้าจากต่างวัฒนธรรม จะช่วยสร้างความประทับ
ใจและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า อันนำาไปสู่

ความสำาเร็จขององค์กรได้ 

ก่อนการพัฒนาทักษะในการบริการลูกค้าจากต่าง

วัฒนธรรม เราสามารถใช้การประเมินทัศนคติในการ

บริการลูกค้าจากต่างวัฒนธรรม ได้ดังนี้ค่ะ

วิธีการ:
เลือก 3 หลังข้อที่คุณคิดหรือทำาเช่นนั้นสม่ำาเสมอ 

(Consistent) 

เลือก 2 หลังข้อที่คุณคิดหรือทำาแบบนั้นเป็นบาง

ครั้ง (Sometimes)

เลือก 1 หลังข้อที่คุณไม่ค่อยทำา หรือไม่ค่อยคิดแบบ

นั้น (Never or Not Often)

Category 1: Attitude:

Positive Attitude Toward Our Customers

1. ฉันสนุกกับการได้พูดคุยหรือมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าจากหลากหลายวัฒนธรรม 3/2/1

2. การท่ีได้มอบการบริการท่ีประทับใจลูกค้าทุกคน เป็นหน้าท่ีของฉัน 3/2/1

3. ฉันยินดีหยุดคุยกับลูกค้าก่อนถึงแม้เขาจะมาขัดจังหวะการทำางานของฉันก็ตาม 3/2/1

4. ลูกค้าจากทุกวัฒนธรรมควรได้รับการปฏิบัติต่อ เสมือนแขกท่ีมาเยือนบ้านเรา 3/2/1

5. การเรียนรู้วัฒนธรรมท่ีหลากหลายของลูกค้าช่วยให้ฉันบริการลูกค้าได้ดีข้ึน 3/2/1

My Score

หากคุณได้คะแนนมากกว่า 10 คุณมีแนวโน้ม ในการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการลูกค้าจากต่างวัฒนธรรมค่ะ

สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ แอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนช่ันแนล 
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