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ปรับตัวก่อนเป็นทาสหุ่นยนต์ 
	 ฉบับที่แล้วเราพูดถึงสังคม	 5.0	 คือ	 สังคมที่มีการเชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยี	 โลกไซเบอร์	
และโลกทางกายภาพ	โดยมสีารสนเทศเปน็พืน้ฐาน	พรอ้มทัง้ปญัญาประดษิฐแ์ละหุน่ยนต	์เปน็
ปัจจัยขับเคลื่อนเร่งกระบวนการทุกอย่างให้ไปอย่างรวดเร็ว	

	 ขณะเดยีวกนัคนยคุ	2019	เกดิมาอยูก่บัโลกทีม่เีทคโนโลยผีกูตดิกบัรา่งกาย	เตบิโตพรอ้มกบั
หุน่ยนต	์เดก็เหลา่นีไ้มเ่คยรูจ้กัวธิกีารใชเ้ทคโนโลยมีากอ่น	แตเ่ขาเหน็จากสภาพแวดลอ้มรอบตวั
และจดจำานำามาใชต้าม	จงึทำาใหเ้ดก็สมยันีซ้มึซบัและสามารถเลน่มอืถอืทอ่งโลกอนิเตอรเ์นต็ได้
ด้วยตัวเองโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องสอน	

	 ฉะนัน้คนทำางานในป	ี2019	ตอ้งมกีารปรบัตวัเองใหม้ากขึน้	ไมใ่ชเ่พราะเดก็ยคุใหมจ่ะเขา้มา 
แย่งชิงตำาแหน่งงาน	 แต่จะเป็นหุ่นยนต์ที่เข้ามาทำางานแทน	 ซึ่งตอนนี้มีให้เห็นอยู่ชัดเจนแล้ว
ว่าหุ่นยนต์สามารถทำาอะไรได้บ้าง	 ยิ่งเวลาผ่านไปหุ่นยนต์ก็ยิ่งฉลาดมากขึ้น	 จากที่พูดไม่ได้ก็ 
พูดได้	 เดินเสิร์ฟอาหารถึงโต๊ะ	 ออกมาประกาศข่าวผ่านหน้าทีวี	 และรับคำาสั่งอื่นๆ	 ได้อย่าง
รวดเร็ว	คล่องแคล่ว	แถมไม่มีวันเหนื่อย	

	 อย่างไรก็ตาม	 สิ่งที่มนุษย์ได้เปรียบกว่าหุ่นยนต์คือ	 มนุษย์มีความรู้สึก	 หุ่นยนต์ไม่มี 
ความรู้สึก	และในความเป็นจริงหุ่นยนต์เกิดมาได้เพราะมนุษย์คือ	‘ผู้สร้างหุ่นยนต์’	เราจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนและเพิ่มทักษะเพื่อควบคุมการทำางานของหุ่นยนต์	 อย่าปล่อยให้หุ่นยนต์เข้ามา
ควบคุมการทำางานของเรา
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คนแบบไหน? 
ที่องค์กรอยากได้ในปี 2019 

เขียนโดย : ชมพูนุท นิตตะโย
เรียบเรียงโดย : สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

คงไม่มีใครปฏิเสธว่าทุกวันน้ีโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก หลายองค์กร
รับสมัครคนเข้าท�างานโดยไม่สนใจใบปริญญา อย่างในประเทศสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัย 500 – 600 แห่งต้องปิดตัว ในประเทศไทยภาคธุรกิจหลายราย
ล้มหายตายจาก เช่น ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจธนาคาร พนักงานแคชเชียร์ 
ตัวแทนและนายหน้าการท่องเท่ียว ฯลฯ จากการ Disrupt ของเทคโนโลยี 
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มาดูกันว่าทักษะอะไรบ้าง 
ที่ท�าให้คุณเป็นที่ต้องการขององค์กร
ในปี 2019 และในอนาคตข้างหน้า

ทักษะในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ 

SPOTLIGHT

แล้วคนท�างานอย่างเราต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไร 
ให้เป็นคนที่มี “คุณค่า” เป็นคนท่ีองค์กรต้องการตัว 
และไม่ถูก AI เข้ามาแย่งงาน เพราะอย่างที่เราทราบ
กันดีว่า เม่ือปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ได้ถูกพัฒนาขึ้น 
ก็เริ่มมีบทบาทในการเข้ามาแก้ปัญหาต่างๆ เช่น 
สามารถเพิ่มก�าลังในการท�างาน ลดต้นทุนแรงงาน 
มีการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีแม่นย�า การจดจ�า การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต
จึงเป็นเรื่องท่ีส�าคัญยิ่งของคนในองค์กร

	 ความคดิสร้างสรรค์	คอื	การคดิค้นสิ่งที่แตกต่างหรอืพฒันาสิ่งที่ไม่เคยมมีาก่อน	

น�าไปสู่การสร้างสิ่งประดษิฐ์	หรอืชดุความคดิแบบใหม่	ซึ่งเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่งที่

คนในยคุ	2019	ต้องม	ีแม้ทกุวนันี้เทคโนโลย	ีหรอื	AI	ก�าลงัพฒันาด้านทกัษะความคดิสร้างสรรค์	

แต่เชื่อว่าทกัษะนี้	AI	กย็งัสู้มนษุย์ไม่ได้	ความคดิสร้างสรรค์ไม่ได้ช่วยในเรื่องของงานศลิปะ

แต่เพียงอย่างเดียว	 แต่ยังช่วยในการแก้ไขปัญหา	 การต่อยอดผลิตภัณฑ์	 พัฒนาการให้

บริการ	 ถึงแม้หลายๆ	 คน	 ไม่ได้ท�างานที่อยู่ในสายงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค	์

แต่เราก็สามารถฝึกฝนได้	 เช่น	 การมองให้ออกว่าสินค้าหรือบริการของบริษัท	 มีจุด 
พื้นฐานใดบ้างที่จ�าเป็นต้องม	ียกตวัอย่างเช่น	ธรุกจิร้านอาหารต้องสะอาด	อร่อย	 
นี่คอืจดุพื้นฐาน	

	 แต่จดุแตกต่างต้องดจูากจดุแขง็ซึ่งเป็นพื้นฐานเดมิ	และดจูากคูแ่ข่งในตลาด

ว่าเขาท�าอะไรบ้าง	 และคิดต่อยอดจากสิ่งนั้นให้	 “แตกต่าง”	 ค้นหาในสิ่งที่คู่แข่ง 
ไม่ได้ท�า	แต่เรามโีอกาสท�าได้	และพฒันาไอเดยีนั้นให้สามารถน�ามาให้ได้จรงิ	
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ทักษะในด้านการสื่อสาร 
และการเข้าใจอารมณ์
ความรู้สึกของมนุษย์  
	 ทุกวันนี้ลูกค้าส่วนมากยังให้คุณค่ากับการ

ได้เจอ	 “คน”	 จริงๆ	 ในการขายงาน	 หรือการ

แก้ไขปัญหามากกว่าช่องทางอื่นๆ	 แม้จะมี

เทคโนโลยีเข้ามามากมาย	 แต่ปัจจุบันยังไม่มี

เทคโนโลยใีดที่สามารถรบัรู้อารมณ์	ความรู้สกึ

ของมนุษย์ได้อย่างแท้จริง	 ตัวอย่างของงานที่

จ�าเป็นต้องใช้ทกัษะด้านนี้	เช่น	แพทย์	นกับ�าบดั 
พนกังานขาย	หรอืงานที่ต้องใช้ด้านการบรกิาร

ที่มมีาตรฐานสูง	การดูแลลูกค้าแบบ	VIP

	 แม้	 AI	 จะถูกน�ามาใช้ในการวิเคราะห	์

ค�านวณที่ให้ความแม่นย�า	แต่การใช้	“คน”	ที่

มคีวามรู้	ความเข้าใจด้านการสื่อสาร	และการ

เข้าใจความรูส้กึของมนษุย์ยงัเป็นเรื่องส�าคญัที่

ลูกค้าส่วนมากยงัคงต้องการ

ทักษะการคิด
วิเคราะห์แยกแยะ

ทักษะความ
เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยี

	 การคิดวิเคราะห์แยกแยะ	 คือ	 การคิด

วเิคราะห์อย่างละเอยีดรอบคอบ	โดยใช้พื้นฐาน 
ของเหตุและผลในการพิจารณาให้เห็นข้อดี	 
ข้อเสยี	เพื่อน�ามาช่วยในการตดัสนิใจโดยไม่ได้ 
ใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง	 เป็นทักษะที่ต้อง

ฝึกฝนและคนในองค์กรทุกระดับควรจะมี 
เพื่อช่วยในการพิจารณาปัญหา	 การตัดสินใจ 
ในเชิงนโยบาย	 หรือฝ่ายปฏิบัติงานให้เกิด

ประสทิธภิาพสูงสดุ

ใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ที่แตกต่างกนั	หรอื 
มคีวามรูค้วามเข้าใจในเรื่องของ	Ads	Optimization 
หากอยู่สายงานของโรงงานก็จ�าเป็นต้องรู้เรื่อง

การดูแลกลไกต่างๆ	สามารถใช้หุ่นยนต์เข้ามา 
ช่วยดแูลได้	รวมถงึการใช้โปรแกรมในการออกแบบ 
การวางแผน	การตดิตั้ง	เป็นต้น

	 นอกเหนือจาก	 4	 ทักษะหลักนี้	 ยังม ี
ทักษะอื่นๆ	 ที่คนในยุค	 2019	 ต้องม ี
เช่น	ความฉลาดทางอารมณ์	ทกัษะด้านการ 
เจรจา	เพือ่พร้อมรับมอืกบัการเปลีย่นแปลง

ในอนาคต	และไม่ว่าโลกจะเปลีย่นแปลงไป

ขนาดไหน	คุณก็จะเป็นคนที่มี	“คุณค่า”	ที่

องค์กรต้องการตัวอยู่เสมอ

_

	 ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิต

ประจ�าวนัของเราเป็นอย่างมาก	และองค์กรเอง 
กไ็ด้น�าเทคโนโลยต่ีางๆ	มาปรบัใช้เพื่อขบัเคลื่อน 
องค์กรมากขึ้น	 เราต้องไม่หยุดเรียนรู ้และ

พัฒนา	 เรื่องเทคโนโลยีไม่ว่าเราจะท�างานอยู่

ในสายงานใดในองค์กร	เช่น	หากอยูใ่นสายงาน 
ด้านการตลาด	 ก็จ�าเป็นที่จะต้องเรียนรู้การ 
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เรียนรู้และ
พัฒนาอย่างไร
ในองค์กรยุค

       Live as if you were to die 
tomorrow. Learn as if you were 
to live forever. 

– Mahatma Gandhi –

DISRUPTIVE    WORLD

เขียนโดย : สันทิฏฏ์ แก้วมุกดา
ผู้อ�านวยการ (Acting) Management Development
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
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อบรมหรือพัฒนาแล้ว คาดหวัง 
“ผลลัพธ์” มากขึ้น 
	 ในอดีต	 หลายองค์กรอาจจะรู ้สึกว่าการ 
เรยีนรู้จะประสบความส�าเรจ็หรอืไม่	ขึ้นอยูก่บัว่า	 
Happy	Sheet	หรอืการประเมนิผลความพงึพอใจ

ของผูเ้รยีนเป็นอย่างไร	หากได้คะแนนสงู	กถ็อืว่า 
ประสบความส�าเรจ็แล้ว	อาจจะรวมไปถงึความ

สามารถในการเชญิวทิยากรที่พดูเก่ง	สนกุสนาน	

มีชื่อเสียงได้ก็ถือว่าประสบความส�าเร็จเช่น

เดยีวกนั	 แต่วนันี้	 การเรยีนรูด้งักล่าวเปลี่ยนไป 
เพราะผู้บริหารต้องการไปถึงผลลัพธ์ที่จะต้อง 
เกิดเมื่อเกิดการอบรมหรือพัฒนา	 ดังนั้น 
เรามักจะต้องพบกับความท้าทายจากผู้บริหาร

ว่า	 “อบรมแล้วยอดขายจะขึ้นมั้ย”	 “อบรม

แล้ว	turnover	rate	จะลดลงไป”	หรอืรวมไปถงึ	

“อบรมแล้วพนักงานจะสามารถปฏิบัติงานใน

บทบาทใหม่ที่ต้องการได้หรือเปล่า”	 สิ่งนี้เป็น

เรื่องที่ท้าทาย	 HRD	 Practitioner	 ทุกคนที่ต้อง

เข้าใจธุรกิจและเลือก	 “กระบวนการพัฒนาที่

เหมาะสม”	 เพื่อให้มั่นใจว่าพัฒนาแล้วส่งผล

กบั	“ผลลพัธ์”	ที่ธรุกจิต้องการจรงิๆ

เวลาในการอบรม “น้อยลง” แต่เวลาใน
การเรียนรู้ “มากขึ้น”  
	 รปูแบบในการอบรมอาจจะต้องเปลี่ยนแปลง

จากการ	 “ให้เข้าห้องเรียน”	 เป็นการสร้าง

โอกาสในการเรยีนรู้	ในอนาคต	การเรยีนรูแ้บบ 
ผสมผสาน	 (Blend	 learning)	 อาจจะต้องเป็น	

งานศลิป์ที่หน่วยงาน	Learning	and	Development	

จะต้อง	 “สร้าง”	 เวลาและวธิกีารในการเรยีนรูใ้ห้

เหมาะสมกบัองค์กรของตนเองให้มากขึ้นเช่นกนั

“สั้นและถี่” ดีกว่า “ยาวแต่ไม่บ่อย”
	 หลายองค์กรยงัคงตดิอยูใ่นกบัดกัของการท�า	

IDP	และลงท้ายที่ให้น้องมาเรยีนในห้อง	1-2	วนั

ต่อปี	 แล้วคาดหวังว่าพฤติกรรมหรือผลลัพธ์ที่

เกดิขึ้นในการท�างานจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน	

การเรียนรู ้ลักษณะนี้อาจจะ	 “ไม่ทัน”	 ต่อ	 
Disruptive	World	แล้วกไ็ด้ในขณะที่การเรยีนรู้ 
ผ่านวธิกีารอื่นๆ	“ที่สั้น”	แต่ส่งถงึผู้เรยีน	“ตรง

ประเดน็”	และเป็นไป	“อย่างสม�่าเสมอ”	อาจ

จะช่วยให้เกิดการเรียนรู ้ได้รวดเร็ว	 และมี

ประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้นเช่นเดยีวกนั

การเรียนรู้ผ่านช่องทาง Online 
เป็นเพียง “วิธีการ” แต่อาจจะไม่ใช่ 
“ผลลัพธ์” จริงๆ ที่ต้องการ  
	 หลายองค์กรพยายามน�าการเรียนรู้แบบ

ออนไลน์มาใช้ในองค์กร	ทั้งในส่วนของ	E-Learning, 
Digital	Learning	ซึ่งถอืว่าเป็น	“วธีกีารหนึ่ง”	ที่ด	ี

ลดต้นทนุ	และเหมาะสมกบัโลกในปัจจบุนั	แต่

สิ่งส�าคญัที่ต้องวเิคราะห์อย่างลกึซึ้งคอื	“วธิกีาร

เหล่านี้”	เหมาะกบัองค์กรของเราจรงิๆ	และจะ

ช่วยให้เราได้ผลลพัธ์	“ที่องค์กรคาดหวงัจรงิๆ”	

หรือไม่	 ผมพบว่าหลายที่พยายามน�าช่อง

ทางการเรยีนรู้แบบออนไลน์มาใช้	แต่ท้ายที่สดุ

อาจจะไม่เหมาะสมกับความรู้	 ประสบการณ	์

ลักษณะการท�างานของผู ้เรียนและองค์กร	

สุดท้ายก็กลายเป็นการลงทุนที่ไม่ได้ประโยชน์	

ตามที่องค์กรคาดหวงั

จะอบรมใคร ต้องให้ “หัวหน้า” 
เป็นเจ้าของการอบรมคนของเขา 
ไม่ใช่ให้ “HRD” เป็นเจ้าของ
	 หลายองค์กรโยนความรบัผดิชอบการอบรม

ทั้งหมดในให้กับ	 HRD	 (ซ�้าร้ายบางทีหัวหน้า

ชอบโทรมาตามงานตอนพนักงานตนเอง	

“ก�าลงั”	เข้ารบัการอบรม)	โดยลมืไปว่าในความ

เป็นจรงิแล้ว	คนที่จะต้องใช้ความพยายามเวลา

อยู่กบัพวกเขามากที่สดุไม่ใช่	HRD	หรอืผู้สอน	

แต่เป็นหัวหน้างาน	 และท้ายที่สุดประโยชน์ 
จากการอบรมหรือพัฒนาก็จะตกกลับไปยัง

หัวหน้าเช่นเดียวกัน	 การเรียนรู้และพัฒนาที่

มีประสิทธิภาพจะต้องบอกให้ได้ว่า	 “บทบาท	

ความพยายามและกจิกรรม”	อะไรบ้างที่หวัหน้า 
จะต้องมีส่วนรับผิดชอบ	 เพื่อให้กับการพัฒนา 
พนักงานในทีมงานของเขาเหล่านั้นประสบ

ความส�าเรจ็	และท้ายที่สดุกจ็ะส่งผลลพัธ์กลบั

ไปยงัหน่วยงานของตนเอง

	 สุดท้ายนี้	 ประโยค	 “Live	 as	 if	 you	

were	 to	 die	 tomorrow.	 Learn	 as	 if	

you	 were	 to	 live	 forever”	 ก็ยังคงอยู่

และมีความจ�าเป็นต่อทุกๆ	 องค์กร	 แต่จะ

คิดและวางแผนกระบวนการในการพัฒนา

อย่างไรให้เหมาะสมนั้น	คงขึ้นอยู่กับ	HRD	

Practitioner	ในหน่วยงานของท่านเอง	ทีจ่ะ

สร้าง	“งานศลิป์”	นีอ้ย่างไรให้เหมาะสมกบั	

“องค์กรของท่าน”	มากที่สุด

_

ยังคงเป็นเรื่องท่ีทุกองค์กรต้องให้ความส�าคัญในการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
เพื่อเพิ่มคุณค่า และสร้างการแข่งขันให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะในโลก Disruptive ปัจจุบันหลายๆ สิ่ง
ส่งผลให้การเรียนรู้พัฒนาคนในองค์กร มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท้ังผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 
รวมไปถึงวิธีการเรียนรู้ของคนท่ีเปลี่ยนไป และน่ีคือแนวโน้มของการเรียนรู้ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตท่ี 
HRD Practitioners จะต้องพิจารณามากยิ่งขึ้น

SPOTLIGHT
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RE-SKILL คือ สิ่งส�ำคัญ
ที่คนยุค 2019 ต้องไม่มองข้ำม

เรียบเรียงเนื้อหาโดย : ศูนย์เพ่ือการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

	 เห็นได ้ชัดว ่าชีวิตของคนท�างานในยุค

ปัจจุบันนั้นไม่มีทางรู้เลยว่างานที่ตัวเองเคยท�า 
อยูจ่ะถกูแทนที่ด้วยคอมพวิเตอร์	ปัญญาประดษิฐ์	

หรือหุ่นยนต์เมื่อไหร่	 อย่างไรก็ตาม	 ในอีกมุม	

การเข้ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ได้สร้าง

ต�าแหน่งงานใหม่เช่นเดยีวกนั	นั่นหมายความว่า 
ผูท้ี่สามารถปรบัตวัและเสรมิทกัษะความสามารถ	

ให้สอดรับกับเทคโนโลยีและงานสมัยใหม่ได้	

โอกาสที่จะถูกเขี่ยพ้นจากตลาดงานก็เป็นไป

ได้ยาก	

	 	 ที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับประเด็น	

“เทคโนโลยจีะมาแทนทีแ่รงงานมนษุย์ไว้มากมาย” 
อย่างบทความเรื่อง	“Future of Jobs”	ที่จดัท�าโดย 
สภาเศรษฐกิจโลก	 (WEF)	 มีการประเมินกันว่า	

ต�าแหน่งงานกว่า	 5	 ล้านต�าแหน่งก�าลังจะหายไป

ภายในปี	 2020	 และถูกเข้ามาแทนที่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่	 ซึ่งสอดรับกับผลการศึกษา

ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	หรอื	(ITU)	ที่ระบใุนแนวทางเดยีวกนัว่า	การเข้า

มาของเทคโนโลยสีื่อสารยคุที่	5	หรอื	5G	จะส่งผลท�าให้มคีนตกงานอกีกว่า10-30%	

ความท้าทายของมนุษย์ท�างานยุคนี้ คือ 
การเตรียมตัวรับมือกับการเข้ามาของ
เทคโนโลยี ที่นับวันจะเก่งขึ้น ฉลาดขึ้น และ
ราคาถูกลง จนมันอาจจะแย่งต�าแหน่งงาน
ท่ีมนุษย์เคยท�าอยู่ได้ตลอดเวลา 
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		 เรื่องนี้อาจไม่มคี�าตอบที่ตายตวั	แต่ละคนจ�าเป็นต้องหาค�าตอบเฉพาะ

ตามสายงานของตัวเอง	 แต่สิ่งที่คนยุคปัจจุบันจ�าเป็นต้องรู้	 คือ	 การ

มองภาพของอุตสาหกรรมที่เราท�างานอยู่ให้ออกว่าภายในช่วง	 5-10	 ปี 
ข้างหน้าจะมีทิศทางไปทางไหน	 และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง	

และที่ส�าคญั	มกีารประยกุต์ใช้เทคโนโลยแีบบใดในการเพิ่มศกัยภาพของ

ธุรกิจบ้าง	 ถ้ามองภาพออก	 การเตรียมตัวส�าหรับการพัฒนาความรู้จะ

ท�าได้ถกูต้อง	และจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กบัการท�างานในอนาคตได้

แต่ค�ำถำม คือ 
ทักษะแบบไหนที่คนยุค 2019 
จ�ำเป็นต้องเรียนรู้

 ทัง้นี ้จากข้อมลูรายงาน “The Future of Jobs Report 2018” ของ 
สภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ซึ่งท�าการส�ารวจองค์กรธุรกิจทั่วโลก

กว่า 313 บริษัท มีการจ้างงานกว่า 15 ล้านอัตรา ครอบคลุมครบ

ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ระบุตรงกันว่า
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ภำพของธุรกิจในช่วงปี 2018-2022
จะถูก 4 เทคโนโลยีหลักเข้ำมำขับเคลื่อนองค์กร 
ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่ำวประกอบไปด้วย 

	 โดยหลายธุรกิจที่ร่วมส�ารวจได้ยอมรับว่า	 องค์กรของพวก

เขาเริ่มมองหาเทคโนโลยเีหล่านี้มาใช้แทนแรงงานมนษุย์	เพราะ

มองว่าจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต	 และขยาย

ตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าประเภทใหม่ๆ	 ได้	 ดังนั้นในหลายองค์กร	

เริ่มมองถึงการลดขนาดองค์กร	 และลดต�าแหน่งงานที่ท�างาน

ซ�้าๆ	โดยใช้หุน่ยนต์หรอืเทคโนโลยสีมยัใหม่มาท�าหน้าที่แทน	ใน

ขณะเดยีวกนั	นอกจากจะลดขนาดแล้ว	ทกุองค์กรยงัมองหาการ

เพิ่มสดัส่วนการจ้างงานในกลุม่งานประเภทใหม่ที่เข้ามาเสรมิกบั

การท�างานของเทคโนโลย	ีอาท	ินกัวเิคราะห์หรอืนกัวทิยาศาสตร์

ข้อมูล	 นักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่น	 ผู้เชี่ยวชาญด้าน

อคีอมเมริ์ซ	และโซเซยีลมเีดยี	นกัออกแบบประสบการณ์ใช้งาน

ระหว่างมนษุย์กบัระบบอตัโนมตัิ	ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์	ฯลฯ	

เป็นต้น		

	 ประเดน็ปัญหา	คอื	เมื่อเกดิการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร	

แน่นอนย่อมมีแรงเสียดทานที่อาจจะส่งผลต่อธุรกิจ	 ดังนั้นใน

อกีแนวทางที่เจ้าของธรุกจิอาจจะเลอืก	 คอื	 แนวทางการฝึกฝน

พนักงานในองค์กรที่มีอยู่เดิมให้สามารถย้ายไปท�าในต�าแหน่ง

งานใหม่ได้	โดยวธิกีารนี้กจ็ะถอืว่า	วนิ-วนิ	กนัทั้งสองฝ่าย		

	 เมื่อย้อนกลบัมาที่ค�าถามแรก	 สิ่งที่คนยคุ	 2019	 จะต้องเร่ง

ด�าเนินการก็คือ	 การเรียนรู้สิ่งใหม่และเพิ่มเติมทักษะที่จ�าเป็น	

(Re-Skill)	อย่างที่ทราบกนัดวี่า	ตามกฎของธรรมชาต	ิใครที่ปรบั

ตัวได้คนคนนั้นจะเป็นผู้อยู่รอด	 แม้การเข้ามาของเทคโนโลย	ี 
จะเป็นข่าวดีของวงการธุรกิจที่จะได้เปลี่ยนแปลงการท�างานให้

มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 แต่ก็เป็นข่าวร้ายของพนักงานลูกจ้าง	

ที่ถูกบีบให้ต้องเพิ่มทักษะใหม่ๆ	 อย่างรวดเร็ว	 มากกว่ายุคใดๆ	

ด้วยเช่นเดยีวกนั		

คลำวด์
เทคโนโลยี บ๊ิกดำต้ำ

อินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูง ปัญญำ

ประดิษฐ์ 
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อบรม	และท�า	workshop	 เพื่อเสรมิเตมิทกัษะ

ด้านที่ขาดต่างๆ	ให้มเีพิ่มมากขึ้น	แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น 
บริษัทและเจ้าของกิจการ	 จะต้องส่งเสริมให้

พนกังาน	กระตอืรอืร้นที่จะเรยีนรู้ด้วย

	 ถงึอย่างไรกต้็องยอมรบัว่า	คนไทยเองนั้นมี

จดุอ่อนทางด้านงานวทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์	

คอมพวิเตอร์	และสายวศิวกรรม	โดยแรงงานที่

มคีวามเชี่ยวชาญเหล่านี้ในประเทศมน้ีอย	ขณะ

ที่ภาษาต่างประเทศก็ยังสู้คู่แข่งชาติอื่นไม่ได	้	 
ดงันั้นสิ่งที่ต้องเพิ่มเข้ามาอย่างเร่งด่วน	คอื	การ

เตมิทกัษะในส่วนนี้เข้าไป	ส่วนในระยะยาว	กต้็อง 
ก�าหนดยุทธศาสตร์การศึกษาที่แน่ชัด	 โดย 
มุ่งเน้นไปยังสายวิทย์-คณิต	 และสายอาชีพ 
เพิ่มขึ้น	เพื่อสร้างบคุลากรใหม่ๆ	ขึ้นมาต่อยอด

ในตลาดแรงงาน	 และเสริมขีดความสามารถ

ในการแข่งขนั

 ตามนิสัยธรรมชาติของคนไทยนั้น  
เป็นคนที่มีความละเอียดและรอบคอบ ซึ่ง

นบัเป็น “จดุแขง็ของไทย” และยงัเป็นชาตทิี ่
เปิดรับอะไรใหม่ๆ จากภายนอกได้เสมอ 

ไม่ว่าจะมเีทคโนโลยสีมยัใหม่แบบใดเข้ามา  
คนไทยกส็ามารถปฏบิตักิารได้ทนัท ีเพราะ

เป็นชาติท่ีเรียนรู้ไว ถ้ามกีารเพิม่เตมิทกัษะ

ที่ตรงกับภารกิจเข้าไป บุคลากรของไทยก็

สามารถทีจ่ะแข่งขนัได้แรงงานในชาตอืิน่ๆ

ได้ ชนิดที่ไม่เป็นที่สองรองใครทีเดียว

_

การแข่งขนัภายนอก	และแรงเสยีดทานจากการ

ปรบัโครงสร้างองค์กรภายใน	ซึ่งแน่นอนว่าการ

เพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนั	จะต้องส่ง

เสริมการพัฒนาความรู้	 และทักษะใหม่ให้กับ 
พนกังาน	องค์กรที่ไม่อยากปลดหรอืลดจ�านวน

พนกังาน	แต่ต้องการพนกังานที่มคีวามสามารถ

ใหม่ๆ	 เข้ามาเสริมการท�างานก็สามารถแก้ไข

ได้ด้วยการสนับสนุนการเรียนและการอบรม

สัมมนาให้กับพนักงาน	 อาจจะสนับสนุนทาง

ด้านการเงนิ	หรอื	ลดเวลางานเพื่อเพิ่มเวลาเรยีน 
ซึ่งการเสรมิเตมิทกัษะจะส่งผลด	ีทั้งเป็นการลด

ปัญหาภายใน	 และยงัรกัษาบคุลากรที่มคีวาม

ซื่อสัตย์ต่อองค์กรให้ท�างานต่อไปได้	 โดยอาจ

จะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเข้ามาช่วยใน

การฝึกอบรม	สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้บรษิทัเดนิไป

ข้างหน้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	

และสุดท้ายตัวพนักงานเอง	 จะต้องท�าตัว

เป็นน�้าครึ่งแก้ว	พร้อมที่จะเปิดรบัสิ่งใหม่ๆ	และ

มองนวตักรรมเทคโนโลยเีป็นเรื่องท้าทาย	และ

ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องกลัว	 หมั่นศึกษา	 หาความรู	้

ต้องพาตัวเองไปเสริมทักษะ	 ทั้งคอร์สสัมมนา	

ตดิตามข่าวสารและข้อมูล
ขดีความสามารถการแข่งขนัได้ที่	
	 Thailand	Competitiveness	
	 @thcompetitiveness	
	 http://thailandcompetitiveness.org

แล้ววิธีกำรแบบใดบ้ำงที่จะช่วยท�ำให้คนยุค 2019 
สำมำรถเพิม่ทกัษะได้อยำ่ง รวดเร็วและก้ำวกระโดด 
เพื่อให้รองรับกับภำระงำนที่เปลี่ยนแปลงไป

	 แน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้ไม่สามารถด�าเนิน

การเพียงผู้เดียวได้	 แต่จะต้องเกิดจากความ

ร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ต้องท�างานสอด

ประสานไปด้วยกนั	ทั้งภาครฐั	ภาคธรุกจิ	และ

ตวัของพนกังานเอง

โดยในส่วนของภาครฐั	นอกจากวางนโยบาย

เกี่ยวกับทิศทางของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่

สนบัสนนุแล้ว	การส่งสญัญาณไปสูต่ลาดแรงงาน 
นั้นก็มีความส�าคัญ	 ซึ่งภาครัฐจะต้องก�าหนด

ทศิทางการศกึษา	และสร้างหลกัสูตรที่ผลติแรงงาน 
ออกมาตรงกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย	ี

รวมถึงตรงกับทิศทางของอุตสาหกรรมที่รัฐ	

ส่งเสริม	 หลักสูตรที่ต้องผลิตออกมามากๆ	

ประกอบไปด้วย	สายวทิยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	

วศิวกรรม	และคณติศาสตร์	ในส่วนนี้	ถ้าภาครฐั 
ช่วยผลกัดนัให้ถกูทาง	ท�าให้มกีารผลติแรงงาน

ที่มีคุณภาพ	 ตรงกับความต้องการของตลาด

มากขึ้นก็จะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลน

แรงงานอกี	

ด้านองค์กรธรุกจิ	นบัเป็นยคุแห่งการเปลี่ยนแปลง

ครั้งใหญ่มากที่จะต้องเผชิญกับแรงกดดันจาก
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Preparing for the coming 
technologies which smarter, 
better perform and become 
cheaper until eventually 
they can take over jobs 
used to belong to humans.

COMPETITIVENESS
Compiled by Center for Competitiveness Thailand Management Association (TMA)

Re-Skill
the important thing workforces 
in 2019 must not overlook
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 Apparently, today’s workers will never know when will be time they will lose their 
jobs to computer, AI, or machine. But looking at this from another perspective, the 
coming of modern technologies has also created new jobs. This means those who 
can learn to evolve and foster their skills and capability to work with advanced  
technologies and new working demands are unlikely to be thrown away from jobs 
market. 

 There might not be only one correct answer for this question; individuals have to 
find the answer that suitable for their own career. But what people in jobs market need 
to know is that it is necessary to discern the near future within 5-10 years of the  
industry they are working for whether how is it heading to? What will change and 
importantly? And how the technology will be involved to boost up the business  
potential? If those can be promptly answered, preparing and developing selves will 
be on the right track and ultimately, it will help them in assuring and getting ready for 
the future of work.

COMPETITIVENESS

Now the big question is what the 
skills of 2019 are, current workers 
need to learn

Lately, there were many studies 
relating to “Technology are 
replacing man power.” For 
example, “Future of Jobs”, 
proposed by the World Economic 
Forum or WEF. The report 
forecasted that more than 
5 Million job positions will be 
disappeared within 2020, replaced 
by modern technology aligning with 
the study of International 
Telecommunication Union or ITU. 
ITU’s study also presented that the 
coming of the 5th generation of 
communication technology or 5G 
will lead to more than 10-30% 
of today’s workforce losing jobs.

 “The Future of Jobs Report 2018”, a survey presented by The World Economic 
Forum or WEF collected data from more than 313 private organizations that employing 
15 million employees across industries. According to the report, most business 
shared the same perception relating to business during 2018-2022 that there 
will be 4 core technologies driving organizations in the future, consisting of

hi-speed
internet Big Data

Cloud
Technolog

 In fact most of the survey participants acknowledged that their businesses have 
been looking for technologies for manforce replacement purpose. By doing so, they 
thought it can help increasing organization productivity and reaching out to the new 
customers markets. Therefore, many organizations started considering downsizing 
and reducing repetitive tasks by handing over to robots or new technologies. Besides 
downsizing, at the same time, the organizations would like to increase proportion of 
hiring people in technologies supporting functions for example Data Analyst or Data 
Scientist, Software and Application Developer, E-commerce and Social Media Expert, 
User Experience Designer, Robots Expert and etc.
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 Of course when change is happening 
in any organization, there will be resistance 
causing challenge that may hinder the 
business. Thus, another solution that 
business owner may prefer is re-skilling 
their current workers to be able to work in 
new positions. And this seems to be  
win-win solution for both sides.    

 Now if we return to the beginning 
question, what the most important things 
for 2019’s workers are, the simply answer 
is learning new things and re-skills what 
necessary. As the natural rules we all 
knew, only those who can adapt to 
change can survive. The coming of new 
technology is good news for businesses 
since it is a great opportunity for  
productivity, although, it is bad news for 
employees who being pressured to gain 
new skills in short period of time that 
never been before.

COMPETITIVENESS

What’s kind of approach can help 2019’s 
workers quickly and greatly leap forward 
in updating their skill in order to tackle all 
those changes in works

 Absolutely, this is not a one man show but working collaboratively among 
stakeholders from every sector; government, private and employees themselves 
is required.

 For government sector, apart from working on the policy regarding to business 
trends and governmental supporting industries, sending signal to labour market 
is also crucial. Because governments have to address the educational trends 
and support developing new curricula to adequately prepare future workers for 
the technological changes and to be competent to work in the governmental 
supporting industries. The demanding curricula include science, technology, 
engineering and mathematic. 

 If governments help driving this properly, there will be no problem of labour 
shortage since the newly produced workforces will be qualified and match the 
need of future jobs market.  
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 And finally, for employees, the glass 

half full mentality is fundamentally  

required. The employees should open for 

new things and perceive technologies 

and innovations as challenging not threat 

to be afraid of. They should constantly 

learn, acquire knowledge and thrive 

themselves for new skills acquisition by 

attending training programs and workshops. 

In this case, both company and business 

owner need to encourage and empower 

employees to learn. 

 However, we must acknowledge that 

Thais have weakness at science,  

technology, engineering and mathematic. 

The skillful workforces in these areas are 

rare in the country. Moreover, language 

skill is behind other nations. 

Follow more info relating 

to competitiveness at :

 Thailand Competitiveness 

 @thcompetitiveness 

 http://thailandcompetitiveness.org

  While this is the era of mega-change 

for private sector, businesses have to 

confront with constraint from external 

competition and internal resistance  

stirred from changing organization  

structure. Definitely, in order to increase 

competit iveness of organization,  

encouraging employee to learn new 

knowledge and skills is unavoidable. For 

those organizations which do not fancy 

laying off employees or downsizing but 

need cutting - edge competency in running 

business can support employees training 

and education. In addition, they can offer 

financial supports or shorten working 

hours to increase studying hours for  

employees. Enriching skills are positively 

impactful because it is advantageous in 

reducing mentioned internal organization 

problems and also retaining engaged 

employees. The training initiatives could 

be facilitated in coordinating with  

educational institutes. These will strengthen 

potential of business for the future.

COMPETITIVENESS

 These issues are needed to be  

improved urgently by fulfill the required 

skills. In long-term, it should be clearly 

identified that the educational strategy of 

the nation will concentrate on science, 

mathematical study and technical career 

to create new workforces in the jobs  

market and to improve competitiveness 

of the country.      

 Nature of Thai people is circumspect, 
which considered as strength of Thailand. 
And also Thais are always opened  
minded. Any kind of modern technologies 
has arrived, Thai people can learn and 
use instantly since they are quick learner. 
Therefore, if there are requirement to 
enhance skills to be accordant with the 
new assignment, Thai employees can 
also be competitive to other nations as 
second to none.

_
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ASEAN VIEW

แรงงานยุคดิจิทัล 

เขียนโดย : ชลภัทร 
เรียบเรียงโดย : สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

ตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันทวีความท้าทาย
ขึ้นทุกปี เน่ืองจากเทคโนโลยีใหม่ท่ีเข้ามาท�าให้
ผู้ประกอบการต้องการพนักงานท่ีมีทักษะ
ในการท�างานมากขึ้น ตัวผู้สมัครงานจึงจ�าเป็น
ต้องเพิ่มทักษะให้แก่ตัวเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเปิดเสรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ท่ีเป็นทั้งโอกาสและ
ความท้าทายของตลาดแรงงานในอาเซียน 

	 ในยคุที่ตลาดแรงงานเปิดเสร	ีผูป้ระกอบการมตีวัเลอืกมากมายในการ 
สรรหาแรงงาน	 นายจ้างยังคงมองหาพนักงานคุณภาพที่มีทักษะสูง	 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของตลาดแรงงานในระดับภูมิภาค	

ส่วนทางด้านผู้หางานยังคงต้องเร่งเสริมทักษะที่หลากหลายขึ้นให้แก่

ตนเอง	โดยเฉพาะทกัษะด้านภาษาและเทคโนโลยทีี่ยงัเป็นอปุสรรค

	 แม้ว่าเทคโนโลยีและหุ่นยนต์อัจฉริยะจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อน�ามาใช้

ทดแทนแรงงานมนษุย์ในหลายสาขาอาชพี	แต่ตลาดแรงงานของโลกยงัคง 
ต้องการแรงงานมนุษย์ที่มีความสามารถและทักษะเฉพาะทางมากขึ้น	

โดยตลาดแรงงานในอนาคตของภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ซึ่งเป็น

ภมูภิาคที่มเีศรษฐกจิเตบิโตเรว็ที่สดุในโลกจะได้รบัผลกระทบจากกระแส	

Disruption	ของเทคโนโลยอีย่างมหาศาล	เนื่องจากเป็นภมูภิาคที่เศรษฐกจิ

ขับเคลื่อนจากภาคเกษตรเป็นหลักมาเป็นเวลานานและอาศัยแรงงาน

ทกัษะต�่ามาก่อน	จงึเสี่ยงต่อการเข้ามาแทนที่ด้วยระบบอตัโนมตัอิย่างยิ่ง
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	 Oxford	Economics	คาดการณ์ว่า	แรงงานในประเทศไทย

จะเห็นผลกระทบจากการหยุดชะงักทางเทคโนโลยีถึง	 4.9	 ล้าน

ต�าแหน่งงาน	 ขณะที่อินโดนีเซียจะเห็นผลกระทบถึง	 9.5	 ล้าน

ต�าแหน่งงาน	มาเลเซยี	1.2	ล้านต�าแหน่งงาน	ฟิลปิปินส์	4.5	ล้าน 
ต�าแหน่งงาน	เวยีดนาม	7.5	ล้านต�าแหน่งงาน	ไม่เว้นแม้แต่สงิคโปร์

ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบนี้ด้วยด้วยประมาณ	 5	 แสน

ต�าแหน่งงาน

Photo	:	Kokoro	Co.	humanoid	robot	in	Tokyo
www.forbes.com

ส�าหรับแนวโน้มตลาดแรงงานในปี 2562 นั้น 
ต้องยอมรับว่าจะมีการแข่งขันสูงมากขึ้น 
ไม่ว่าจะระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์หรือ
ระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะสามารถเห็นเทรนด์ต่างๆ 
เหล่านี้โดยทั่วไปมากขึน้

	 อย่างไรกต็าม	การเข้ามาของเทคโนโลยไีม่ได้ส่งแต่เพยีงผลลบ

ต่อตลาดแรงงานในภมูภิาคนี้เท่านั้น	ในทางตรงกนัข้าม	เทคโนโลยี

ได้ช่วยอ�านวยให้การท�างานร่วมกันระหว่างทีมเป็นเรื่องง่ายและ

สะดวกสบายมากขึ้น	 หมายถึงคุณจะท�างานเวลาไหน	 เมื่อไหร่

ก็ได้	 และที่ไหนก็ได้ทั่วโลก	 ความสามารถของเทคโนโลยีก็ท�าให้

การท�างานมีความท้าทายมากขึ้น	 โอกาสเปิดกว้างมากขึ้น	 และ

การเรยีนรู้ไม่มทีี่สิ้นสดุไม่ว่าจะอยู่ในต�าแหน่งงานใด

ระบบอัตโนมัติจะท�าให้งาน
บางต�าแหน่งหายไป ในขณะเดียวกัน
จะสร้างต�าแหน่งงานใหม่ๆ

	 นั่นเพราะเทคโนโลยเีข้ามามบีทบาทส�าคญัในการท�างาน	ไม่ว่าจะเป็น

ปัญญาประดษิฐ์	ระบบอตัโนมตั	ิหรอืหุน่ยนต์ต่างมอีทิธพิลในการเปลี่ยน

วธิกีารท�างานและต�าแหน่งงานในหลายสาขาอาชพี	แรงงานต้องปรบัตวั

ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้	 องค์กรจ�าเป็นต้องพัฒนาทักษะพนักงานที่ 
มอียู่เพื่อให้สามารถรองรบัการเข้ามาของเทคโนโลยี	

	 ขณะเดยีวกนัระบบการศกึษากไ็ด้รบัผลกระทบด้วยเช่นกนั	เพราะจะ

ต้องพฒันาให้เกดิสาขาวชิาใหม่เพื่อผลติบคุลากรที่ตรงต่อความต้องการ

ของตลาดแรงงานในอนาคต

	 การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลท�าให้อาชีพและค่าจ้างเปลี่ยนแปลงไปใน

ทศิทางที่สงูขึ้น	เนื่องจากแรงงานแห่งอนาคตต้องมทีกัษะสงูขึ้น	โดยมงีาน

วจิยัคาดว่า	ภายในปี	2573	จะมอีาชพีใหม่เกดิขึ้น	8-9%	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบั

ปัจจยัแวดล้อมและการเปิดรบัระบบเทคโนโลยใีหม่ๆ	ของแต่ละประเทศ

ผลกระทบต่อแรงงานในอาเซียน
จากการหยุดชะงักทางเทคโนโลยี

ไทย 
4.9 ล้าน

ต�าแหน่งงาน

อินโดนีเซีย 
9.5 ล้าน

ต�าแหน่งงาน

มาเลเซีย 
1.2 ล้าน

ต�าแหน่งงาน

ฟิลิปปินส์ 
4.5 ล้าน

ต�าแหน่งงาน

เวียดนาม
7.5 ล้าน

ต�าแหน่งงาน

สิงค์โปร์ 
5 แสน

ต�าแหน่งงาน



22 /     / ISSUE 33

	 ไม่มีใครต้านทานความเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นได้	 และจะมีผลต่อทั้งชีวิตผู้คน	 
รูปแบบธุรกิจ	 รวมไปถึง	 “ตลาดแรงงาน”	 
ที่ในอดีตพึ่งพา	“มนุษย์”	เป็นหลัก	เมื่อเรา

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเข้ามาของระบบ

อัตโนมัติและระบบหุ่นยนต์อัจฉริยะ	 (AI)	 
ที่ก�าลังรุกคืบเข้ามามีผลกระทบต่อการ

ท�างานและอาชีพของเรา	 สิ่งที่ดีที่สุดคือ

เรียนรู้การใช้งานและท�างานกับมันอย่าง

ชาญฉลาด

_

เวลาการท�างานจะ
ยืดหยุ่นมากขึ้น

เทคโนโลยีจะเปลี่ยน
กระบวนการจ้างงาน 

คนที่อยู่รอดคือคนที่
เรียนรู้และยกระดับ
ทักษะอยู่เสมอ

ทักษะทางสังคม 
(Social Skills) 
จะส�าคัญมากขึ้น

ASEAN VIEW

	 ภาพการท�างานรปูแบบเดมิ	ที่พนกังาน 
ต้องตอกบัตรเข ้า-ออก	 จะกลายเป็น

บรรทัดฐานของธุ รกิจกลุ ่มน ้อยที่ยั ง 
ไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับเทคโนโลยี

และความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน

และการจ้างงานยุคใหม่	 ในอนาคตความ

ยืดหยุ ่นของเวลาจะส�าคัญมากขึ้นทุก 
ช่วงวัย	 เช่นพ่อแม่ที่ต้องดูแลลูก	 หรือ

ลูกที่ต้องดูแลพ่อแม่	 นอกจากนี้	 การ

ท�างานอย่างยืดหยุ่นจะเป็นการจูงใจและ

สนบัสนนุให้แรงงานอยู่ในงานมากขึ้น

	 ระบบอัจฉริยะได้ถูกน�ามาใช้ในการ

สรรหาว่าจ้างและลดการท�างานซ�้าของฝ่าย 
สรรหาว่าจ้าง	 เนื่องจากข้อมูลขนาดใหญ่	

(Big	Data)	จะช่วยจบัคู่งานกบัผู้สมคัรและ

ให้ค�าแนะน�าที่เหมาะสมกบัผูส้มคัรแต่ละคน	

	 คนท�างานที่ยกระดับทักษะและเรียนรู้

สิ่งใหม่ๆ	 เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยสร้าง

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและเตบิโต

ในอาชพี	 หากคณุพฒันาทกัษะของตวัเอง

และเรยีนรู้สิ่งใหม่ๆ	อยู่เสมอ	โอกาสที่คณุ

จะเตบิโตในอาชพีหรอืเปลี่ยนสาขาอาชพีมี

ความเป็นไปได้สูง

	 ใช่แล้วค่ะ	ทกัษะทางสงัคม	ไม่ใช่ทกัษะ

ทางเทคนิค	 เพราะทักษะทางสังคมเป็นสิ่ง

ที่คอมพิวเตอร์	 ระบบอัตโนมัติหรือแม้แต่ 
หุ่นยนต์ยังไม่สามารถท�าได้ดีเท่ามนุษย	์

งานที่ต้องการปฏสิมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน

หรอืลกูค้าจ�านวนมากจะปลอดภยัจากการ

ถูกทดแทนโดยระบบอัตโนมัติ	 โดยงานที่

เป็นเพียงการวิเคราะห์หรือท่องจ�าหรือท�า

ซ�้าๆ	จะมคีวามเสี่ยงสูงในการถูกแทนที่

ที่ตลาดแรงงานทั่วโลก
ต้องการในอนาคต 

ทุกสายอาชีพและทุกระดับการท�างาน

ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 

ทักษะการบริหารจัดการบุคคล 

ทักษะการท�างานร่วมกัน 

ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ 

ทักษะรู้จักประเมินและตัดสินใจ 

ทักษะมีใจรักบริการ 

ทักษะการเจรจาต่อรอง 

ทักษะความยืดหยุ่นทางความคิด 

ทักษะ
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WORKFORCE 
IN THE DIGITAL ERA
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Year after year, labor market has increasingly faced challenges because of the 
technology transformation. It has led to the change of skillsets that entrepreneurs are 

looking for in their people. As a consequence, workers too are going to have to up-skills 
themselves. Especially, the ASEAN labor market, both opportunity and challenge are on 

the rise for the market since the open of ASEAN Economic Community (AEC).

 The free movement of regional labor has allowed  
entrepreneurs to access workers pool, allowing them 
to choose and hire plentiful skilled worker in the region.  
Absolutely, employers will look for qualified and highly  
competent workers. This aligned with the growth rate of the 
regional employment.  Similarly, jobseekers are in need 
to enhance their expertise and diversify skills particularly  
language skills and technological relating skills which seems 
to be an issue.

 Although the technologies and smart robots are developed 
to replace human force in many career field, the world of  
labor market are still yearning for human with capabilities and 
more specific skills. For a highest economic growing region 
of the world, Southeast Asia has been greatly impacted by 
the technological change since its economy has relied on 
agricultural sector for a long time. This sector has dominated 
by low-skill labors and they will be at on the top risk of being 
replaced by automation.
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 That is because technology will take the important role in 
the future of work. All the AI, automations or robots bring us 
the new way of working which different from today.  As a result, 
employees at all position and career have to adapt though all 
these changes. And organizations need to up-skill and retain 
their people to be able to evolve though the technological 
changes.
 Education system has indeed been affected. It has 
been pressured to develop new courses that can create  
professional workforce to meet the needs of the future labor 
market.
 This change will lead to career development and  
higher wage and benefit those high skilled labors. There was 
research projected that by 2030, there will be 8-9% of new 
jobs that do not exist today depending on the surrounding 
factors and how well each country can prepare for the new 
technology.

ASEAN VIEW

For labor market trends 2019, the competition 
will increasingly fierce both among humans, 
and between humans and robots or automation.
This year, these trends will be more 
clearly witnessed.

 Oxford Economics predicted that as much as 4.9 
million positions of Thai labor market will be affected 
by the technology, while Indonesian workforces will be 
impacted reach up to 9.5M positions, 1.2M positions for 
Malaysian labor market, 4.5M positions in the Philippines, 
7.5M positions in Vietnam, and even Singapore cannot 
avoid this situation, that 500 thousand positions will be 
challenged.

 The arrival of the disrupted technologies, however, 
does not create only unfavorable effects for the labor 
market of this region. For the bright side, they have 
enabled working between teams to be easier and more 
convenient, allowing workers to work anytime worldwide. 
Jobs will be more challenging and the door of opportunity 
will open wider. Learning will never ends regardless of 
job position.

Thailand 
4.9 million
positions

Indonesian 
9.5 million
positions

Malaysian 
1.2 million
positions

 Philippines 
4.5 million
positions

Vietnam
7.5 million
positions

Singapore  
5 thousand

positions

Photo	:	Robots	in	Tesla	factory
www.nytimes.com

Automation will eliminate 
some jobs while create 
the new ones. 

The impact of technological disruption 
on ASEAN labour market.
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The future of working hours 
will become more flexible. 
 The old image of working behaviors will shift. 

Technology will also transform 
working process.
 All intelligent systems will be utilized in recruiting 
process to reduce duplication of work when Big 
Data can support matching available positions with 
appropriate candidates meanwhile it can provide 
each candidate suitable advices.

Social skills will be more crucial.
 that’s right, social skills not technical skills.  
Because when it comes to social skills computers, 
automations or even robots cannot be as good as 

The survivors must continuously learn 
and grow their skills.
Mastering skills and continuous learning new 
things will highly contribute to career growth or 
career development for workers in the future.

ASEAN VIEW

 Nobody can resist the change, it is already happening. 
And it will interrupt every level of business and its people and 
change “labor market” that used to rely mainly on “human”.  
In the near future, the world will increasingly be dominated  
by Automations and Artificial Intelligence (AI), and our jobs  
and careers will be affected inevitably. Substantially, wise 
things to do are thriving yourselves to learn, embrace and work 
collaboratively with technologies.
 _

Essential Skills for the future 
workforce globally across 
career and job level include
complex problem- solving 

critical thinking

creativity 

people management

collaborating with others

emotional intelligence

judgment and decision-making 

service orientation 

negotiation skills 

cognitive flexibility 

TOP

10 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Starting and ending working day by punching the clock will 
be found only among small organizations which fail to adopt 
to technology and adapt to the future of labor market or the 
new style of employment. In the future, the flexibility of working 
hours will be more crucial for those who have to take care of 
family. Besides, the flexible works have been considered as 
more motivating and encouraging employees to be engaged 
in work.

human. As the result, the kind of works that requires interaction 
between colleagues or involves with many customers will be 
safe from being taken over by automation. Seemingly, the jobs 
with working scope focusing on analyzing or memorizing or 
repeating same action are likely to be replaced.



Circular Economy :

SCG Circular way
ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงที่จะขาดแคลนทรัพยากร
ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น เมื่อประชากรเพิ่มขึ้น
ท�าให้ปริมาณความต้องการวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอย่างมาก 
ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติมีปริมาณจ�ากัด หรือแม้แต่การใช้ชีวิตของเรา
ที่ไม่ค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งขยะจนน�าไปสู่
ปัญหาน�า้เสีย และมลพิษทางอากาศ หรือแม้แต่ปัญหาขยะพลาสติกในทะเล 
ต่างเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ปัญหาเหล่านี้เกี่ยวโยงกัน 
และเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไข แนวทางหนึ่งที่ถูกกล่าวถึง
ในระดับโลกว่าเป็นทางออกส�าคัญที่น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ 
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

	 แนวคิด	Circular	Economy	ได้ถูกน�ำมำปรับ
ใช้จริงในกำรด�ำเนินงำนของเอสซีจี	 ภำยใต้แนว
ปฏิบัติ	 SCG	Circular	way	ตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ	
(Value	Chain)	ของกำรพัฒนำสินคำ้	บริกำร	และ
โซลูชั่นตั้งแต่กระบวนกำรออกแบบ	กระบวนกำร
ผลิต	 ตลอดจนมีกำรสื่อสำรไปยังผู้บริโภค	 โดย
ปรบักำรด�ำเนินธุรกิจแบบดัง้เดมิทีเ่ป็นเพียงกำรน�ำ
ทรัพยำกรมำผลิต	 และใช้แล้วท้ิง	 (Take-Make- 
Dispose)	 ให้เป็นกำรใช้ทรัพยำกรให้คุ้มค่ำที่สุด	
ด้วยกำรสร้ำงระบบท่ีเอื้อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด	และน�ำสินค้ำท่ีใช้แล้ว 
กลบัเข้ำสูก่ระบวนกำรผลติได้อกี	(Make-Use-Return)	

	 นำยศักดิ์ชัย	กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ	“หลำยโครงกำร
ที่เกิดขึ้นจริงอย่ำงเป็นรูปธรรม	ล้วนมำจำกควำม 
ร่วมมือและแรงผลักดันจำกภำคส่วนต่ำงๆ	 ที่มี
แนวคดิเดยีวกัน	เช่น	โครงการ “ถงุกระดาษรไีซเคิล” 
ทีเ่อสซจี	ีร่วมกบั	เทสโก้	โลตสั	น�ำกล่องบรรจสุนิค้ำ 
ท่ีใช้แล้ว	 จำกเทสโก้	 โลตัส	 กลับสู่โรงงำน	 เพ่ือ
รไีซเคลิเป็นกระดำษใหม่	ซึง่เอสซจีไีด้พัฒนำวิธีกำร
รวบรวมเเละจัดเก็บเศษกระดำษและบรรจุภัณฑ ์
ที่ใช้งำนแล้วตลอด	 (Value	 Chain)	 โครงการ 
“นวัตกรรมถนนพลาสติกรีไซเคิล”	ซึ่งเป็นควำม 
ร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีระหว่ำงเอสซีจี	 และกลุ่ม
บรษิทั	ดำว	ประเทศไทย	ในกำรน�ำพลำสตกิใช้แล้ว	
อำทิ	 ถุงพลำสติกหูห้ิว	 และถุงใส่อำหำร	 มำเป็น 
ส่วนผสมในกำรท�ำถนนยำงมะตอย	 โดยได้สร้ำง
ต้นแบบถนนพลำสติกรีไซเคิลขึ้นภำยในนิคม
อุตสำหกรรมอำร์ไอแอล	 และขยำยควำมร่วมมือ
ไปสู่ภำคเอกชน	 เช่น	 บริษัท	 อมตะ	คอร์ปอเรชัน	
จ�ำกัด	 (มหำชน)	บริษัท	 SC	Asset	 และ	CP	All	
และ	โครงการ “เปลีย่นขยะเป็นเชือ้เพลงิในการ

	 “เอสซีจีในฐำนะองค์กรท่ีให้ควำมส�ำคญัด้ำนกำรพฒันำอย่ำงย่ังยืน	มคีวำมจรงิจงัและมุง่มัน่ขับเคลือ่น 
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุดมำอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเศรษฐกิจ
หมุนเวียน	 (Circular	 Economy	Committee)	 เพ่ือก�ำหนดกลยุทธ์	 และนโยบำย	ตลอดจนติดตำมเรื่อง	 
Circular	Economy	ในระดบัสำกลมำปรบัใช้ในเอสซจี	ีสร้ำงเครอืข่ำยระดบัประเทศ	และสร้ำงควำมร่วมมอื 
ระดับท้องถ่ิน	 รวมถึงพัฒนำสินค้ำและบริกำรตำมแนวทำง	Circular	 Economy	ด้วยกำรใช้นวัตกรรม	 
และส่งเสริมให้พนักงำนและคู่ธุรกิจน�ำไปปรับใช้	 ภำยใต้แนวปฏิบัติ	 SCG	Circular	way”	นำยศักดิ์ชัย	
ปฏิภำณปรีชำวุฒิ	ประธำนคณะกรรมกำรเศรษฐกิจหมุนเวียน	เอสซีจี	กลำ่ว

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ 
ประธานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจหมุนเวียน เอสซีจี



ผลิตปูนซีเมนต์ (Refuse Derived Fuel, RDF)” 
โดยบริษัทเอสซีไอ	อีโค่	เซอร์วิสเซส	จ�ำกัด	ในเอสซี
จี	ที่ท�ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงรับของเสียจำกโรงงำน
อุตสำหกรรมและชุมชน	 โดยชุมชนจะคัดแยกขยะ
ก่อนน�ำมำแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงแข็งทดแทน	แล้ว
ส่งไปเป็นเชือ้เพลงิทีโ่รงงำนผลติปนูซเีมนต์ในพ้ืนที่
ต่ำงๆ	 ช่วยให้ชุมชนจัดกำรขยะอย่ำงเป็นระบบ	 
ลดปัญหำขยะและช่วยสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน”

	 แนวปฏิบัติ	 SCG	Circular	way	 ไม่เพียงแต่
เป็นวิธีกำรพัฒนำสินค้ำ	 บริกำร	 และโซลูชั่นของ 
เอสซจีใีห้สอดคล้องกับแนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวยีน
เท่ำนัน้	แต่ยังเป็นแนวปฏิบตัสิ�ำหรบักำรจดัประชมุ
ในทุกโอกำสของเอสซีจีให้เป็นมิตรติ่อสิ่งแวดล้อม	
ด้วยนวัตกรรม	“Green	Meeting”

	 “ขณะนี้	 เอสซีจีได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำร 
จดัประชมุภำยในองค์กรให้เป็น	“Green	Meeting”	
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยรณรงค์สร้ำงจิตส�ำนึก	
และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของพนักงำนให้เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนยังได้ขยำยแนวคิดนี้ไปสู่ 
เครือข่ำยพันธมิตรให้น�ำแนวคิดกำรจัดประชุมที่
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมไปปรบัใช้ในกำรจดัประชมุ
ตำ่งๆ	โดยล่ำสุด	เอสซีจีได้ร่วมแบ่งปันแนวคิดนี้ให้
แก่กระทรวงกำรต่ำงประเทศส�ำหรบักำรจดัประชมุ
รัฐมนตรีต่ำงประเทศอำเซียนอย่ำงไม่เป็นทำงกำร
ที่ประเทศไทยเป็นประธำนอำเซียน	 2562	 ใน	 
5	 หมวด	 ได้แก่	 กำรจัดเตรียมสถำนที่ที่เดินทำง
ได้สะดวกด้วยระบบกำรขนส่งมวลชนสำธำรณะ	
(Green	 Venue)	 กำรลดใช้เอกสำรในทุกขั้นตอน	
(Green	Document)	กำรออกแบบตกแต่งสถำนที่	
เวที	 นิทรรศกำร	ด้วยวัสดุที่สำมำรถใช้ซ�้ำ	น�ำกลับ
ไปใช้ใหม่	 รวมถึงกำรลดกำรใช้พลังงำน	 (Green	
Arrangement)	ตลอดจนกำรจดัเตรยีมอำหำรและ
เครื่องดื่มให้พอดี	 เลือกใช้อำหำรพ้ืนถ่ิน	 ไม่ท�ำให้
เกิดขยะจำกบรรจุภัณฑ์	 (Green	Catering)	และ
กำรค�ำนวณค่ำคำร์บอนที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดงำน	
แล้วชดเชยด้วยกำรปลูกต้นไม้ทดแทน	 (Green	
Climate	 Protection)	 ซึ่งผู้จัดงำนสำมำรถน�ำท้ัง	
5	หมวดหรือพิจำรณำเลือกใช้แต่ละหมวดได้ตำม
ควำมเหมำะสม”	นำยศักดิ์ชัย	กล่ำว

	 เบื้องหลังกำรขับเคลื่อนโครงกำรต่ำงๆ	 ให้เห็น
ผลเป็นรปูธรรมเกิดขึน้จำกจดุเริม่ต้นเลก็ๆ	ที	่เอสซจี ี

น�ำไปสู ่กำรเชิญชวนให้ครอบครัว	 คนรอบข้ำง
เปลี่ยนพฤติกรรมด้วย	ซึ่งในที่สุดก็จะช่วยให้สังคม
ของเรำดีขึ้น”

 ก ้าวต่อไป เอสซีจีจะยังคงมุ ่งผลักดัน 
แนวปฏิบัติ SCG Circular way เพื่อต่อยอด 
ความย่ังยนืด้วยการใช้ทรพัยากรให้เกิดประโยชน์
สงูสดุตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular 
Economy) ผสานกับการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาปรบัใช้ตลอดห่วงโซ่คณุค่าของกระบวนการ
ด�าเนินงาน เพือ่เป็นรากฐานส�าคัญในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ธุรกิจเติบโตควบคู่กับการ 
สร้างความยัง่ยืนให้แก่สงัคม ตลอดจนเดนิหน้า
สร้างความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนอาเซียนให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 
(Sustainable Development Goals : SDGs) และ
พร้อมท่ีจะเป็นหน่ึงในองค์กรต้นแบบท่ีช่วย 
ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรูด้้านการพฒันา
อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ท่ีสนใจ ด้วยเชื่อม่ันว่าจะ 
มีส่วนช่วยยกระดบัอุตสาหกรรมของประเทศไทย
และอาเซียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

O

P

N

ด้วยควำมเชือ่ท่ีว่ำ	ตวัเรำในฐำนะผูบ้รโิภค	และผูผ้ลติ	
เป็นส่วนหน่ึงทีส่ำมำรถใช้ทรพัยำกรทีม่อียู่ให้คุ้มค่ำ 
ทีส่ดุ	โดยใช้ทรพัยำกรใหม่ให้น้อยทีส่ดุ	ใช้สิง่ท่ีมอียู่
ให้นำนที่สุด	หรือน�ำกลับมำใช้ซ�้ำ	

	 นำยศักดิ์ชัย	 กล่ำวเพ่ิมเติมถึงจุดเริ่มต้นว่ำ	 
“ทีเ่อสซจีไีด้ส่งเสรมิให้พนกังำนปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
กำรใช้ชีวิตประจ�ำวันให้ค�ำนึงสิ่งแวดล้อมมำกข้ึน 
ภำยใต้	 “โครงการ Circular Life โลกน่าอยู่ 
เริ่มท่ีเรา” 	 โดยรณรงค์ให้พนักงำนแยกขยะ 
ลงถงัขยะ	6	สท่ีีวำงไว้ตำมจดุต่ำงๆ	โดยมเีป้ำหมำย 
คือกำรจัดกำรขยะ	 (Waste	Management)	 และ 
ก้ำวสูก่ำรเป็น	Zero	Landfill	ซึง่ขยะทีถ่กูแยกประเภท 
แล้วจะถูกส่งต่อเพ่ือน�ำเข้ำกระบวนกำรจัดกำร	
และขยะบำงประเภทจะถูกน�ำกลับมำสร้ำงมูลค่ำ
หรือสร้ำงประโยชน์	 เช่น	 ขยะประเภทกระดำษ 
ขำว-ด�ำ	 น�ำมำเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตกระดำษ 
ไอเดยีกรนี	กระดำษน�ำ้ตำล	น�ำมำผลติเป็นกระดำษ 
บรรจภัุณฑ์ส�ำหรบัท�ำลอนลกูฟูก	ในอนำคตจะมกีำร
แปรรปูขยะประเภทเศษอำหำรเพ่ือน�ำกลบัมำใช้ใน 
กำรปรับปรุงดิน	 เอสซีจีเชื่อมั่นว่ำ	 หำกพนักงำน
สำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรใช้ชีวิตได้	 ก็จะ 

M

M ตวัอย่างถงุกระดาษรไีซเคลิ N ต้นแบบถนน
พลาสตกิรไีซเคลิ O กระเป๋าจากถงุปนูที่เหลอืใช้จาก
กระบวนการผลติ P โครงการ Circular Life โลกน่าอยู่ 
เริ่มที่เรา
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	 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	 (TMA)	 และ	

บรษิทั	กรงุไทยอาหาร	จ�ากดั	(มหาชน)	ให้ความส�าคญักบัการ

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร	 จึงจัดให้มีการอบรมโครงการพัฒนา

สมรรถนะบุคลากร	 (Capability	 Development	 Program)	 ให้กับ

ระดับหัวหน้างานจนถึงระดับผู้จัดการแผนก	 ซึ่งมีระยะเวลา 
การอบรมตั้งแต่มิถุนายน	 2561-มีนาคม	 2562	 มุ่งเน้นพัฒนา

สมรรถนะทางการบริหาร	 5	 ข้อ	 (Managerial&Leadership	 
Competency)	ได้แก่	

•	 การคดิเชงิวสิยัทศัน์และการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธ์			

	 (Visionary&Strategic	Management)

•	 กล้าตดัสนิใจอย่างเฉยีบคม	

	 (Decisiveness	Decision	Making)	

•	 การสื่อสารให้มผีลลพัธ์เชงิสร้างสรรค์

	 (High	Impact	Communication)		 	

•	 การบรหิารจดัการบคุลากรและทมีงาน	

	 (Managing	Team	&	People)

•	 น�าและผลกัดนัเพื่อการเปลี่ยนแปลง	

	 (Lead	and	Drive	for	Change)

	 ผ่านการท�ากจิกรรมและ	Work	Assignment	เพื่อสร้างให้เกดิ 
การน�าองค์ความรู้ไปต่อยอดให้เกิดขึ้นจริงภายในองค์กร	 โดย

หลกัสตูรนี้จดัโดยสมาคมการจดัการธรุกจิแห่งประเทศไทย	(TMA)_

	 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	 (TMA)	 จัดอบรม

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับต้นให้กับบริษัท	 สยามทบพัน

แพคเกจจิ้ง	 จ�ากดั	 ในหวัข้อ	 Business	 Concept	 Development	

Program	 (BCD)	 ซึ่งมีผู้บริหารให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม	 
20	ท่าน	และในวนัปิดหลกัสูตรได้มอบรางวลั	The	Best	Project	

ให้กบักลุ่มผู้บรหิารที่น�าเสนอโครงการนวตักรรมยอดเยี่ยม	 โดย

ผ่านการพิจารณาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ	 พร้อมข้อเสนอแนะ

เพื่อน�ากลบัไปพฒันาและประยกุต์ใช้ได้จรงิในองค์กร		_

	 สมาคมการจดัการธรุกจิแห่งประเทศไทย	(TMA)	จดัหลกัสตูร

พัฒนาผู้บริหารระดับสูงของ	 บริษัท	 ยูเอซี	 โกลบอล	 จ�ากัด	

(มหาชน)	 ในหัวข้อ	 Influencing	 and	 Negotiating	 Skills	 เพื่อให้

ความรูค้วามเข้าใจ	และฝึกทกัษะในการเจรจาต่อรองชั้นสงูทาง

ธรุกจิ	โดยมกีจิกรรม	Workshop	พร้อมกระบวนการทลีะขั้นตอน	

ให้สามารถน�าไปปรบัใช้งานได้จรงิ		_
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Powerful Internal Instructor

Trend Talk: 
Streamlining HR Operation with AI 
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	 สมาคมการจดัการธรุกจิแห่งประเทศไทย	(TMA)	และ	บรษิทั	

บางจาก	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากดั	 (มหาชน)	ให้ความส�าคญักบัการ

พัฒนาบุคคลากรภายในองค์กรให้เป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ	

	 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	 (TMA)	 ฝ่าย

สมาชกิสมัพนัธ์	จดังาน	TMA	Trend	Talk	ครั้งที่	9	ภายใต้เรื่อง 
Streamlining	 HR	 Operation	 with	 AI	 ให้กบัสมาชกิ	 TMA	 ได้

เตรียมพร้อมรับมือกับการท�างานร่วมกับหุ่นยนต์	 โดยเชิญ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ	 คุณชุติมา	 สีบ�ารุงสาสน์	 	 ผู้อ�านวยการ

ฝ่ายทรพัยากรบคุคล	บรษิทั	ไมโครซอฟท์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั		

และ	 คณุวไิลพร	 ทวลีาภพนัทอง	 หุ่นส่วนอาวโุส	 บรษิทั	 PwC	

Consulting	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ถ่ายทอดประสบการณ์การน�า

เอไอมาประยกุต์ใช้กบัการบรหิารทรพัยากรบคุคล	พร้อมแนะน�า

เทคโนโลยตี้องตอบโจทย์เรื่องคนและธรุกจิ	_

Objectives and Key Result (OKRs)
	 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	 (TMA)	 และ	 
บรษิทั	ลอ็กซเล่ย์	จ�ากดั	 (มหาชน)	 เลง็เหน็ความส�าคญัในการ

พัฒนาบุคลากรกับการบริหารผลงานองค์กรด้วย	 OKRs	 ใน

หลกัสูตร	 Objectives	 and	 Key	 Result	 (OKRs)	 รุ่นที่	 1	 มุ่งให้

องค์กรเน้นท�าในเรื่องที่ส�าคัญอย่างจริงจัง	 โดยมีการก�าหนด 
เป้าหมายที่ชดัเจน	มแีนวทางในการสื่อสารหรอืถ่ายทอด	รวมถงึ 
การตดิตามผลการด�าเนนิงานอย่างต่อเนื่อง	เน้นการมสี่วนร่วม

ของบุคลากรทุกระดับ	 ท�าให้สามารถบูรณาการการท�างานให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับองค์กร	 ผ่านการให้ความรู้และฝึก

ปฏบิตัจิรงิ	ทั้งนี้จะด�าเนนิการจดัในรุน่ที่	2	ในช่วงเดอืนเมษายน	

2562	อกีด้วย _

ในหลกัสตูร	Powerful	Internal	Instructor	จดัอบรมในวนัที่	22-23	

มกราคม	2562	โดยมุ่งเน้นเสรมิสร้างความรู้	ความเข้าใจ	และ

ทศันคตใินการเป็นวทิยากรที่ด	ีพร้อมเสรมิทกัษะ	เทคนคิ	และวธิี

การต่างๆ	ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่างๆ	สามารถ

สร้างกระบวนการเรยีนรูอ้ย่างมหีลกัการและศลิปะการถ่ายทอด

ที่ด	ีเพื่อยกระดบัความสามารถในการเป็นวทิยากรให้เพิ่มสงูขึ้น

ได้อย่างต่อเนื่อง	ตลอดการอบรมทั้งสองวนัผูเ้ข้าอบรมได้รบัการ

ฝึกปฏิบัติจริงในการเป็นวิทยากร	 ฝึกการคิด	 ออกแบบและใช้

กจิกรรมประกอบการอบรม	รวมถงึการออกแบบและเตรยีมการ

สอนอย่างมปีระสทิธภิาพ_
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ขอแสดงความยินดีกับ
ทีมชนะเลิศ ได้แก่ 

บริษัท สปา-ฮาคูโฮโด จำากัด  

 TMA ฉลองครบรอบ 55 ปี ภ�ยใต้ธีม 55th Anniversary, Be Happy
ขอขอบคุณองค์กรสม�ชิกและผู้ ให้ก�รสนับสนุนที่เข้�ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�รแข่งขันครั้งนี้
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