10
ประการ
ทีธ่ รุ กิจต้องการ ในยุคอุตสาหกรรม 4.0”

“คุณลักษณะ

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

อ.สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เราก็จะแก้ปัญหาโครงสร้างประตูรถ สร้างและดัดแปลง เปลี่ยน
คือ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุมีผล ไม่ด่วนสรุป ใช้ประตูรถ เป็นปีกได้ด้วย
เริม่ จากความคิดวิพากษ์ ความสามารถในการพิจารณา ประเมิน และ
ตัดสินสิ่งต่างๆหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น ที่มีข้อสงสัยหรือ ข้อโต้แย้ง โดย
การพยายามแสวงหาค�ำตอบที่มีความสมเหตุสมผล โดยการคิด
วิพากษ์นนั้ จะเกิดขึน้ เมือ่ มีการเผชิญสถานการณ์แปลกๆ ทีไ่ ม่คาดหวัง
การพบปัญหาทีย่ ากๆ เกิดความสงสัยหรือเกิดข้อโต้แย้ง ในเหตุผลหรือ
ข้ออ้างนั้น การที่ต้องการตรวจสอบ และสืบค้นความจริง แนวคิด
ดังเดิมจากทฤษฎีดา้ นการคิดเชิงวิพากษ์มพี นื้ ฐานของ เบนจามิน บลูม
(Benjamin Bloom) ในปี 1956 ที่ได้จัดหมวดหมู่พฤติกรรม การเรียน
รูด้ า้ นสติปญ
ั ญา โดยพัฒนาวัตถุประสงค์ของการเรียนรูใ้ ห้ชดั เจน โดย
แบ่งพฤติกรรมการเรียนรู้ ออกเป็น 6 ประเภท คือ
1. ความรู้ (Knowledge) เป็นการจ�ำและการอ้างอิงข้อมูล
ค�ำกริยาเชิงพฤติกรรมที่ใช้ เช่น ระบุ บอกรายการ บอกชื่อ ตั้งชื่อ
4. วิเคราะห์ (Analysis) เป็นการคิดเชิงวิเคราะห์สว่ นประกอบ
ให้ค�ำจ�ำกัดความ เช่น เห็นภาพยานพาหนะ ต้องเรียกได้ว่า รถ เพราะ
และหน้าที่ของสิ่งต่าง เช่น การวิเคราะห์ จากหลักกลศาสตร์ประตู
ขับเคลื่อน มีเครื่องยนต์
2. ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นการเชื่อมโยง และ สามารถพับได้แทนการเปิดด้านข้าง การบินบนอากาศ เครื่องยนต์ที่
จัดการข้อมูลที่ได้เรียนมา ค�ำกริยาที่ใช้ เช่น รถอ�ำนวยความสะดวกใน เหมาะสม
5. สังเคราะห์ (Synthesis) เป็นการคิดในการน�ำเอาส่วนประ
การเคลื่อนที่บนพื้นดิน
3. การประยุกต์ใช้ (Application) เป็นการใช้ข้อมูล โดย กอบปลีกย่อยหรือรายละเอียดมารวมกันสร้างสิง่ ใหม่ เช่น รถประดิษฐ์
การน�ำเอากฎหรือหลักการมาประยุกต์ใช้ เช่น รถถ้าท�ำให้วัสดุเบา ลอยฟ้า สร้าง (Create) รถรวมกับเครื่องบิน จากการตั้งสมมติฐานรถ
สามารถพยุงตัวบนอากาศได้กจ็ ะคล้ายยานพาหนะทีเ่ รียกว่าเครือ่ งบิน บินได้ เริ่มวางแผนออกแบบประตูรถ เพิ่มเติมด้วยจิตนาการ และ

2. คุณสมบัติด้าน Critical Thinking
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การคิดเพียงครั้งเดียวหรือจากกิจกรรมสั้นๆ ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์
รู้ดีว่า การปรับปรุงให้ดีขึ้นสามารถท�ำได้เสมอ (KAIZEN)

4. คุณสมบัติด้าน People Management

คือ ทักษะในการบริหารบุคคล เป็นการกระตุ้นพนักงานหรือ
ทีมงานในการท�ำงาน การท�ำงานด้วยการบริหารงาน จากค�ำพูด และ
ค�ำเยินยอบุคคลต่างๆ ทีเ่ ต็มไปด้วยพลังในการสือ่ สาร ถือว่าเป็นเครือ่ ง
มือทีส่ ำ� คัญมากในการทีจ่ ะท�ำให้บคุ คลดึงความสามารถทีม่ อี ยูม่ าใช้
อย่างเต็มที่ และการผสมผสานกับทีมงานเพิ่มพลัง และผลงาน หาก
บุคคลใดก็ตามจะสร้างการเชื่อมต่อด้านการสื่อสารกับผู้อื่น ได้ดีก็จะ
เป็นที่ต้องการของธุรกิจ รวมทั้ง การกระตุ้นพนักงานด้วยการท�ำเป็น
ตัวอย่างในการท�ำงานเป็นทีม จะท�ำให้งานบรรลุเป้าหมายทัง้ ปริมาณ
และคุณภาพ ไปสู่ความส�ำเร็จครับ

5. คุณสมบัตดิ า้ น Coordinating with Others

ด�ำเนินการ
6. การประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินและการตัดสิน
โดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน เช่น ประเมิน (Assess) รถประดิษฐ์ลอยฟ้า
แนะน�ำว่าดี (Recommend) คนต้องการใช้ในกรณีรถติด หาข้อดี และ
ข้อเสีย ให้น�้ำหนัก และตัดสินคุณค่า คนทั่วไปนิยมใช้ราคาต้องไม่สูง
มาก อะไหล่ ซ่อมแซม ได้ง่าย (พฤติกรรมการเรียนรู้ 3 ข้อท้ายเราจะ
เรียกว่า วิสัประ)

3. คุณสมบัติด้าน Creativity

คื อ ทั ก ษะการคิ ด สร้ า งสรรค์ เริ่ ม จากจิ น ตนาการหรื อ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็นการสร้างสรรค์ความคิดใหม่จากการผสม
ผสาน (combining หรือ synthesizing) เปลี่ยนแปลง (changing)
หรือการน�ำกลับมาใช้ใหม่ (reapplying) ความคิดสร้างสรรค์บางเรือ่ ง
อาจน่าทึ่ง และยอดเยี่ยมมาก บางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องพื้นๆ ธรรมดา
ที่คนส่วนใหญ่มองข้าม โดยเริ่มจากทัศนคติ (attitude) คือ ความ
สามารถทีจ่ ะยอมรับการเปลีย่ นแปลง และสิง่ ใหม่ๆ พร้อมทีจ่ ะเล่นกับ
ความคิดที่หลากหลาย และความเป็นไปได้ (probability) มีความคิด
ทีย่ ดื หยุน่ ชอบเห็นสิง่ ทีด่ ขี นึ้ และพร้อมทีจ่ ะปรับปรุงอยูเ่ สมอ ตัวอย่าง
เช่นการเปลีย่ นรูปร่างวัสดุยางรถยนต์เก่ามาเป็นกระถางดอกไม้ กล้วย
ตากท�ำเป็นกล้วยชุบเคลือบด้วยช็อคโกแลต สตอร์เบอรี่ ถั่วลิสงหรือ
เพิ่มรสชาดกับผลไม้ชนิดอื่นได้ ท�ำเป็นน�้ำ BANANA DRINK BANANA เข้มข้นเพือ่ ราดกับไอศครีม น�ำ้ แข็งใส ฯลฯ และท�ำกระบวนการ
(process) สร้างสรรค์เพื่อที่จะท�ำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการ
เปลีย่ นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือปรับปรุงให้มคี วามสมบูรณ์ขนึ้
ตามล�ำดับ ความคิดสร้างสรรค์ที่เยี่ยมยอดไม่เคยปรากฏว่าเกิดจาก
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คือ ทักษะการประสานงานกับผู้อื่น ซึ่งในปัจจุบันการท�ำงาน
กับบุคลจากเดิมเป็นการสื่อสารทางตรงแบบเผชิญหน้า ซึ่งปัจจุบัน
การติดต่อสื่อสารผ่านการท�ำงานสื่อสารด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เป็นสิ่งที่มีบทบาทมากขึ้น คือเราต้องมีการปรับตัวให้การท�ำงานจาก
เอกสารทีเ่ ป็นกระดาษมาเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพิม่ สมรรถนะ
ที่จะท�ำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถก�ำหนด
ขั้ น ตอนในระบบงานที่ เ ป็ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถใช้เครือข่ายสังคมในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ จะเห็นได้
ปัจจุบนั เป็นอุตสาหกรรม 4.0 กับ สังคมก้มหน้า แทบทุกคนมีอปุ กรณ์
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สื่อสารติดต่อ และมีการใช้ Social อย่างแพร่หลายทั้ง Face book,
Line, Twitter, Instagram ฯลฯ เพิ่มจากเติมจากการใช้ Hotmail,
Gmail, Google, การสื่อสารด้วยระบบดิจิทัลจะเพิ่มบทบาทมากขึ้น
เราจะต้องสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้ด้วยการบริหารจัดการกับ
ข้อมูลที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารผ่านระบบสื่อสารดิจิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีสมรรถนะในการสืบค้นข้อมูลจากระบบต่างๆ บน
อินเทอร์เน็ต ท�ำให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางที่เป็นประโยชน์ต่อ
การท�ำงานของธุรกิจ ท�ำให้เกิดผลงานที่ดีจากการใช้ข้อมูลอย่าง
สร้างสรรค์ มีการปรับใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
เนือ่ งจากการการประสานงานในยุคดิจทิ ลั จะมีอปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
หลากหลายชนิด ทัง้ อุปกรณ์ทใี่ ช้สว่ นตัว ในส�ำนักงาน ในโรงงาน และ
ส่วนภาคสนามมากมาย ความสามารถในการเรียนรู้เพื่อใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายให้เหมาะสม และถูกต้องรวมทั้งการ
ปกป้องข้อมูล และทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีเ่ ป็นความลับขององค์กรจะ
เป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล
อ่าน ต่อฉบับหน้า
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