PRO BELM
ทักษะจําเปนในอนาคต
เพื่อสรางคุณคาทางธุรกิจที่ยั่งยืน

การพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการของภาค
อุตสาหกรรม รวมถึงมีความรูความเขาใจที่ถูกตองถึงแนวคิด
หลักการ กระบวนการจะชวยใหองคกรสามารถขับเคลือ่ นธุรกิจ
ควบคูไปกับสรางสรรคเทคโนโลยี ความคิด และนวัตกรรม
ยิง่ ถาเราใหความสําคัญกับ การพัฒนาทักษะทีจ่ าํ เปนในอนาคต
(Future Skills Development) ผานการอบรมใหความรู ใหคาํ
ปรึกษาแนะนํา เพื่อเพิ่มทักษะที่จําเปนในอนาคต จะสงผลให
แรงงาน มีความพรอมทีจ่ ะรับมือกับความเปลีย่ นแปลงในอนาคต
ไดอยางทันทวงที

แลวทักษะประเภทใด
ที่จะทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต?
WEF หรือ World Economic Forum ไดสํารวจ

ทักษะอนาคต 10 อันดับแรกในป 2020
ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อเตรียมบุคลากรใหพรอมรับมือ
กับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่กําลังจะเกิดขึ้น ไดแก

1.

Complex Problem Solving
การแกปญหาที่ซับซอน

2.

Critical Thinking
การคิดอยางมีวิจารณญาณ

3.

Creativity
ความคิดสรางสรรค

4.

People Management
การบริหารคน

5.

Coordinating with Others
การรวมมือกับผูอื่น

6.

Emotional Intelligence
ความฉลาดทางอารมณ

7.

Judgement and Decision Making
การลงความเห็นและการตัดสินใจ

8.

Service Orientation
การใส ใจความตองการของลูกคา

9.

Negotiation
การตอรอง

Flexibility
10. Cognitive
ความยืดหยุนทางปญญา

ยิ่งไปกวานั้น ผลสํารวจ Future of Jobs Survey ของ World
Economic Forum ในประเด็นความตองการของทักษะอนาคต
ในป 2020 พบวามากกวา 1 ใน 3 หรือ 36% ของงานในทุก
ภาคอุตสาหกรรม จําเปนตองใชทกั ษะการแกไขปญหาทีซ่ บั ซอน
หรือ Complex Problem Solving เปนทักษะหลักในการ
ทํางาน
สถาบันเพิม่ ผลผลิตแหงชาติ จึงไดหยิบยกแนวคิดของหนึง่ ทักษะ
สําคัญอยาง Complex Problem Solving หรือการแกปญหา
ที่ซับซอน มาพัฒนาเปนหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่ง
อธิบายถึงแนวทางการวิเคราะหปญ หาซับซอนในการดําเนินงาน
สามารถคนหาจุดสรางความซับซอนในกระบวนการ และระบบ
ธุรกิจ นําไปสูก ารออกแบบแนวทางจัดการปญหาซับซอนใหเกิด
คุณคากับธุรกิจ

เมื่ อ โลกกํ าลั ง เข าสู  ห  ว งเวลาของการปรั บ เปลี่ ย นครั้ ง ใหญ
ความซับซอน ตลอดจนความไมชัดเจน หรือแมกระทั่งความ
ไมแนนอน กลายเปนสวนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจและการ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันของมนุษย
ปญหาตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในปจจุบนั จึงกลายเปนปญหาทีม่ คี วาม
ซับซอนมากยิ่งขึ้น ไมใชเพียงแคปญหาที่มีสาเหตุหรือปจจัย
เพียงหนึ่งเดียว

Complex Problem Solving

จะคนหาวิธีการจัดการผลกระทบที่จะไมทําใหเกิดผลกระทบนั้นซํ้า
(Causal Loop) ผานการสังเคราะห
สาเหตุจากความสัมพันธ
ระหวางกลุมปจจัยตางๆ และยังเปนการมองหา
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดความผิดปกติ

คีย
เวิร
ดสําคัญของ Complex Problem Solving จึงหนีไมพนเรื่อง “ความเชื่อมโยง” ซึ่งเราจําเปนตอง
พิจารณาความสัมพันธ
ของผลกระทบตางๆ จะพิจารณาแคเพียงตัวเดียวไมได ถือวาเปนการคิดเชิงระบบ
หรือ System Thinking ซึ่งเปนทักษะการมองภาพรวม หรือองค
รวม ในการวิเคราะห
องค
ประกอบของ
ระบบที่มีความเกี่ยวของกัน หรือมีอิทธิพลตอกัน

นอกจากนี้ เรายังควรสรางระบบการคิดอยางมีเหตุผล
ดังเชน หากเรามองเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
เปนระบบหนึง่ เราจะพบวามีหลายเรือ่ งซึง่ ตัวเราเกิดความ
กังวล และจําเปนตองจัดการใหดท
ี ส
ี่ ด
ุ เพือ่ ใหผา นเหตุการณ
นั้นไปได โดยไดรับผลกระทบนอยที่สุด การใชเทคนิค
การประเมินสถานการณ หรือ Situation Appraisal
จึงเปนเครื่องมือสําคัญชิ้นหนึ่ง ที่จะชวยใหเราสามารถ
รับมือกับสถานการณ
ที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีวิธีการคือ...

การประเมินสถานการณ
Situation Appraisal

1.

2.

ระบุสถานการณ ทีก
่ าํ ลังเกิดขึน
้

การระบุความกังวลทั้งหมด
ที่เกิดขึ้นในสถานการณ
อยางละเอียดและชัดเจน
จะชวยใหสามารถหาวิธีการ
จัดการไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม

ซึ่งเปนการระบุเหตุการณ
ที่สงผลกระทบกับเรา
และตองการการจัดการ
เพื่อใหเห็นภาพ
ของสถานการณเดียวกัน

3.

ระบุเรือ่ งทีเ่ ปนกังวล
ในสถานการณนน
้ั ๆ อยางชัดเจน

จัดลําดับความสําคัญ
ของเรือ่ งทีเ่ ปนกังวล
การระบุเรื่องที่เปนกังวล
ตามระดับผลกระทบ
และความเรงดวนที่ตองจัดการ
เพื่อใหสามารถจัดสรร
ทรัพยากรในการจัดการ
ไดอยางเหมาะสม

4.
1

2

3

วางแผนจัดการ
การกําหนดทรัพยากร
และวิธีการจัดการขอกังวล
ตามลําดับความสําคัญ
เพื่อใหการดําเนินงาน
มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด

การพัฒนาบุคลากรดวยทักษะการแกไขปญหาที่ซับซอน
กอใหเกิดคุณคา กับการดําเนินธุรกิจในหลากหลายแงมุม

ทัง้ ชวยใหมองเห็นภาพรวมและปจจัยทีส
่ ง ผลกระทบตอการเปลีย
่ นแปลง
ขององค
กรไดอยางรอบดาน สามารถวางแผนและตัดสินใจจัดการปญหา
ทางธุรกิจไดอยางชัดเจนและเกิดประโยชน
สงู สุด จึงถือเปนปจจัยทีจ่ ะชวย
ขับเคลือ่ นองค
กรใหสามารถรับมือกับอนาคตไดอยางมัน
่ คง

