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 เราทุกคนทราบกันดีแลววา โลกของการทำงานกำลัง

เปล่ียนแปลงไป บางงานอาจจะถูกแทนท่ีดวยระบบออโตเมช่ัน

ไมวาจะเปนปญญาประดิษฐ (AI) Machine Learning และ

หุนยนต ทำใหตองใชคนทำงานท่ีมีความสามารถท่ีแตกตางกัน

อีกทั้งปจจัยอื่นๆ อาทิ การเชื่อมตอกันไดทั่วโลกทำใหเกิด

ความรวมมือในรูปแบบใหมๆ ขณะเดียวกันกลุมคนรุนใหม 

หรือ Millennials (อายุตั้งแต 18-34 ป) ก็กำลังจะเขามามี

บทบาทในการบริหารงาน และแมแตอาชีพที่มีอยูในปจจุบัน

ก็กำลังจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 

ซึ่งคาดวารอยละ 50 ของอาชีพที่มีอยูในปจจุบัน จะหายไป

ใน 10 ปนับจากนี้ 

ไฟนอลคอล !
ปรับ เปลี่ยน เพิ่ม

ทักษะแรงงานอนาคต
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 หากแนวโนมการเปล่ียนแปลงซ่ึงสงสัญญานชัดเจนมากข้ึนทุกวัน อาจสงผลกระทบตอแรงงาน  คนทำงาน

หรือแมแตองคกร ที่จะตองปรับตัว เตรียมพรอม ใหทันเวลา เพื่อใหสามารถอยูรอดไดในอนาคต ทั้งนี้ใน

ประเทศไทยเองก็ตื่นตัวเรื่องนี้เปนอยางมาก ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป (พ.ศ. 

2560 - 2579) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดกลยุทธใหมีการพัฒนาทักษะและองคความรูของบุคลากร

เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตจะมุงเนนการขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาทักษะและองคความรูบุคลากรในภาคสวนตางๆ ทั้งแรงงานใน 

ภาคอุตสาหกรรม ผูประกอบการ และบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวของใหมีความรูทางดานเทคโนโลยี สามารถ

กาวทันตอเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

ผูเขียนหนังสือชื่อ The Fifth Discipline ซึ่งหนังสือเลมนี้ได

ทำใหช่ือของเขาเปนท่ีรูจักกันท่ัวโลกและแนวคิดเร่ืององคกรเรียนรู

“Learning Organization” เปนที่สนใจของนักบริหารทั่วโลก 

ไดกลาวในงานสัมมนา Thailand HR Forum 2017 ไววา 

“People don’t resist change , they resist being changed”

หมายถึงวา “คนทั่วไปนั้นไมไดตอตานการเปลี่ยนแปลง แตคน

เหลานั้นจะตอตานสิ่งที่เราบอกใหเคาเปลี่ยนแปลงตางหาก” 

ดังนั้น เมื่อเราตองอยูในสภาพแวดลอมที่กำลังเปลี่ยนแปลง เรา

ตองทำใหคนในองคกรเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง 

Peter M. Senge

ผูรวมกอตั้ง Intel ไดเคยทำนายไวตั้งแต ป 1965 วา “ความ

สามารถของอุปกรณดิจิทัลจะเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วสงผล

ตอเศรษฐกิจโลก ตัวอยางจาก micro SD card เมื่อป 2005 มี

ความจุเพียงแค 128 MB ผานไป 9 ป ในป 2014 ประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึนถึง 1,000 เทา คือสามารถจุไดถึง 128 GB การเปล่ียนแปลง

ที่รวดเร็วนี้ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย เชน รูปแบบ

โทรศัพท คอมพิวเตอร เปนตน

Gordon Moore

ผูกอต้ังและประธานบริษัท Alibaba เคยกลาวไววา “ผมเกิดใน

ครอบครัวที่จน ไมสามารถเขาถึงการศึกษา และเทคโนโลยีที่ดีได 

แตผมคิดวาอีก 10 ปขางหนา อะไรจะเกิดขึ้น ตั้งเปาหมาย และ

ทำทุกอยางเพ่ือใหไปถึงเปาหมายน้ัน” ดังน้ัน เคาจึงไปเรียนภาษา

อังกฤษ อินเทอรเน็ต เทคโนโลยีตางๆ เพื่อพัฒนาตัวเองไปกับ

ความเปลี่ยนแปลง และประสบความสำเร็จอยางในทุกวันนี้

Jack Ma



3

 คุณธัชรินทร วุฒิชาติ นักวิชาการเพ่ิมผลผลิต สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ สถาบันเครือขาย

ของกระทรวงอุตสาหกรรม นำเสนอ แนวทางพัฒนาขององคกรยุคใหม ใน  3 ดานหลัก คือ 

Product Process และ People เพื่อใหสอดรับกับกลยุทธการพัฒนาทักษะและองคความรู 

ของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงอุตสาหกรรม

 จะเห็นไดวา อีกไมนานความรูความสามารถเดิมๆ หลายดานจะหายไปแตจะมีความรูใหมๆ 

เขามาแทนที่ จึงถึงเวลาของการ Upgrade ทักษะความสามารถของคน  Future Skill หรือ ทักษะ

แหงอนาคต ที่เราจะตองตระหนักและเตรียมความพรอม

Product เนนลูกคาเปนศูนยกลาง มอง Customer Lifecycle, Customer Value

และ Customer Experience มีการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหมใหสอดรับกับเทรนดหรือ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหมๆ รวมถึงปรับใหเขากับ Lifestyle ของคนในยุค

ปจจุบัน โดยการนำขอมูลที่มีอยูมาใชวิเคราะหใหเกิดประโยชนสูงสุด 

Process เม่ือเทคโนโลยีมีความสามารถเพ่ิมมากข้ึนโดยท่ีราคาต่ำลง กระบวนการ

ผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0 จึงมีแนวโนมนำเทคโนโลยีมาใชมากข้ึน หุนยนตมาทำงาน

แทนที่คนในการผลิต เครือขายคอมพิวเตอรและซอฟตแวรเปนหัวใจในการจัดการ

ขอมูลและบริหารองคกร ดังนั้นจึงเปนโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งตองพิจารณาถึงผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี

และเตรียมพรอมคนใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะดานดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น

People เมื่อโลกเปลี่ยน องคกรและคนก็ตองปรับ การดำเนินชีวิต การเรียนรู 

การทำงานก็จะปรับเปลี่ยน ใช Digital ในชีวิตประจำวันมากขึ้น รูปแบบการเรียนรู

ท่ีสามารถเรียนรูไดทุกท่ี งานบางประเภทก็ถูกเทคโนโลยีเขามาแทนท่ี หรือ เขามาชวย

แกปญหาเพื่อความแมนยำ อาทิ ระบบ Sensor หรือ การวัดคาตางๆ แตทั้งนี้ งานที่

ตองใชทักษะ Soft Skill ในการบริหารจัดการคน ก็ยังคงตองใชคนเปนคนทำ 



เชน อาจไมมีการจางพนักงานประจำ แตจาง Freelance ในการทำงานมากขึ้น เปนตน สวนแรงขับ-

เคล่ือนการเปล่ียนแปลงในดานเทคโนโลยี  พบวารอยละ 34 อินเทอรเน็ต และ Cloud Technology

จะเขามามีบทบาทสำคัญ

 นอกจากนี้ ตำแหนงงานก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง อาทิ ตำแหนงเจาหนาที่ ธุรการ และ 

ฝายผลิต ก็อาจจะลดนอยลงเนื่องจากเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ทันสมัยมากขึ้น โดยคาดวา จาก

ตำแหนงงาน 7.1 ลานตำแหนงที่ไดรับผลกระทบจากเทคโนโลยี จะมีถึง 5 ลานตำแหนงที่จะหายไป 

อีกท้ังลักษณะของงานและทักษะก็จะเปล่ียนไปเชนกัน เพราะแตกอนเราจะพูดถึงแต Hard Skill หรือ

Soft Skill แตปจจุบัน การทำงานรวมกัน หรือ Cross-functional Skills เริ่มมีความสำคัญและ

จำเปนมากขึ้น

 มีขอมูลจากการสำรวจของหลายหนวยงาน

ท่ีแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่มากระทบ

ตออาชีพและการทำงานของคนในอนาคต

 The Future of Jobs Report โดย 

World Economic Forum  พบวาแรงขับ-

เคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในดานประชากรและ 

ส่ิงแวดลอมทางสังคมและเศรษฐกิจ รอยละ 44 

ตองการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศหรือสถานที่

ทำงาน ใหมีความยืดหยุนมากข้ึน เชน Work at

Home หรือรูปแบบการจางงานก็จะเปลี่ยนไป

4

The Workforce of the future  The competing forces shaping 2030 จาก PWC 

ผลสำรวจพบวา ทักษะที่สำคัญ สำหรับอนาคต อันดับตนๆ คือ

Adaptability
ความสามารถในการปรับตัว

86%

Problem Solving
ความสามารถในการแกปญหา

85%

Collaboration skills
ความสามารถในการทำงานรวมกับผูอื่นได

81%
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 “หุนยนต” ไมไดกำลังมา เพราะปจจุบัน

มันไดเขามาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการทำงาน

ของเราแลวเรียบรอย ดังนั้น สิ่งสำคัญไมใชแค

เพียงตระหนักวาแรงงานควรมีทักษะและพัฒนา

การอยางไรเทานั้น  แตทีม HR และ พนักงาน 

จะตองเตรียมรับมือกับสถานการณที่จะเกิดขึ้น

อยางไรดวย การปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมทักษะ

แรงงานอนาคต คงจะเปน ไฟนอลคอล ! สัญญาน

เตือนองคกรใหรับมือการเปลี่ยนแปลง กอนที่

จะสายเกินไป 

คุณธัชรินทรยังอธิบายเพ่ิมเติมวา คำวา Skill หรือ ทักษะ หมายถึง ความชำนาญ หรือ ความสามารถ

ในการกระทำหรือการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งอาจแบงกลุมทักษะสำคัญไดเปน 3 กลุม คือ 

แนวทางการพัฒนาและเพิ่มทักษะ 

สามารถทำไดหลายรูปแบบผานการฝกอบรมและใหคำปรึกษาแนะนำ อาทิ

Upskilling   พัฒนายกระดับทักษะและความเปนมืออาชีพ

Reskilling   พัฒนาทักษะใหมใหเหมาะสมกับงานที่เปลี่ยนจากเดิม

Newskilling  พัฒนาทักษะใหมกับตำแหนงงานใหม

Unskilling   ทบทวนระดับทักษะที่ไมจำเปนตองพัฒนา

ทักษะในการบริหารคน หรือ People Management Skills ถือเปนทักษะหนึ่งที่มีความสำคัญ

และถูกใชมาบริหารจัดการคน ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง หากองคกรสามารถบริหารคนไดดี 

ก็จะชวยสรางแรงจูงใจ พัฒนาพนักงานใหมีความสามารถมากขึ้น กำกับดูแลใหพนักงานสามารถ

ทำงานไดตามเปาหมาย อีกทั้งสามารถคัดเลือกและจัดคนใหเหมาะกับงาน 

ท่ีมา : งานสัมมนา ปรับโฉมแรงงานอนาคต:เรงผลลัพธ ยกระดับผลงาน จัดโดยสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ วันท่ี 27-28 กุมภาพันธ 2561
ภายใตโครงการเสริมสรางทักษะอนาคตและยกระดับผลิตภาพวิสาหกิจไทยเพ่ือกาวสู  Smart SMEs อยางย่ังยืน
สนับสนุนโครงการโดย กระทรวงอุตสาหกรรม
www.fastcompany.com / www.sagepeople.com
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