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สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

3. ด้านการทำางาน และการเรียน 

จากสถูานการณ์การกักตัว เพ่�อการล้ดการแพร่กระจายัข้อง

ไวรัสโควิด การทำางานจากท่�บ้าน (Remote Working) ในช่วงระยัะ

เวล้าห้ล้ายัเด่อน ม่ล้ดการพบปะผ้้คนจำานวนมาก การล้ดการออก

เดินทางไปทำางานห้ร่อการออกนอกบ้าน ม่ช่วงระยัะเวล้าควบคุม

การอยั้่นอกบ้าน ทำาให้้เกิดม่ New Normal ห้ล้ัง Covid ในร้ปแบบ

การทำางานแบบการใช้เทคโนโล้ยั่ การส่�อสารการใช้ wifi Digital จะ

กล้ายัเป็นวิธ่ิห้ลั้กข้องการทำางาน แล้ะม่การใช้นวัตกรรมเพ่�อการให้้

บริการด้านสาธิารณสุข้ ห้มอ พยัาบาล้ โรงพยัาบาล้ ม่เทคโนโล้ย่ั

ด้านการพบแพทยั์ทางไกล้ ล้ดการเดินทาง ม่การผสานกันข้องบ้าน

แล้ะห้น้าท่�การทำางาน (Evolving of Home and Duty) การทำางาน 

จากท่�บ้านห้ล้ายัสัปดาห้์ ได้ทำาให้้ผ้้บริโภคเข้้าใจความห้มายัข้อง

การสร้างสมดุล้ระห้ว่างช่วิตการทำางาน แล้ะช่วิตส่วนตัวมากข้ึ�น ม่

การทำางานท่�ล้ดขั้�นตอน แล้ะใช้ความร้้สึกเห้ม่อนอย่้ัท่�บ้านเวล้าไปท่�

ทำางาน แล้ะความร้้สึกข้องการทำางานจากท่�บ้าน เพ่�อบริห้ารจัดการ

ช่วิตให้้ม่ประสิทธิิภาพ 

ส่วนด้านการเร่ยัน การศูึกษาจะเป็นร้ปแบบการเร่ยันร้้เพ่�อ

ทักษะแห้่งอนาคต (Skills for The Future) เปล้่�ยันร้ปแบบการศูึกษา

แบบเดิมๆ ท่�มุ่งเน้นการเร่ยันการสอนแบบท่องจำา เป็นการเร่ยันร้้

เฉพาะห้ล้ักการห้ร่อทฤษฎ่ ท่�สามารถูนำาไปประยัุกต์ใช้ได้จริง เพ่�อ

ทำาให้้ความร้้สามารถูนำาไปใช้ผล้ิตบุคคล้ากรท่�ม่ทักษะ ความร้้ แล้ะ

ความสามารถูเฉพาะ ท่�ตรงกับท่�ตล้าดงานต้องการ ระบบการศูึกษา

แบบให้มข่้องประเทศูไทยั เป็นการสรา้งการเรย่ันร้้ตามสิ�งท่�ผ้ป้ระกอบ- 

การอยัากได ้นกัศูกึษามค่วามพรอ้มท่�จะทำางานมากข้ึ�น การเรย่ันเชงิ

ปฏิิบัติการมากข้ึ�น ม่การเตร่ยัมความพร้อม สร้างประสบการณ์การ

ทำางานในสายังาน ห้ร่อเก่�ยัวกับงานท่�จะสามารถูไปประกอบวิชาช่พ

ได้ สามารถูท่�จะเข้้าทำางานได้ก็ใช้เวล้าไม่นาน เป็นต้น 

จากการเปล้่�ยันแปล้ง New Normal ห้ล้ัง Covid ทำาให้้โล้ก

เปล้่�ยันไปเร็วมาก ห้ล้ายัๆ อาช่พ ท่�เราคุ้นเคยัในอด่ตก็ห้ายัไปแล้้ว

ห้ล้ายัอาช่พก็ถู้กทดแทนด้วยัเทคโนโล้ย่ั ข้้อม้ล้จากมห้าวิทยัาล้ัยั 

จากฉบับที่แล่้วต่อ

2. ดา้นการใชช้วิีตประจำาวัน New Normal หลงั 

Covid 

จากช่วงท่�ม่ระยัะการกักตัว เพ่�อการล้ดการแพร่กระจายั

ข้องไวรัสโควิด ท่�ในช่วงระยัะเวล้าการดำาเนินช่วิตดังกล้่าว เป็น

ปรากฏิการณ์การให้้ความสำาคัญ่กับสุข้อนามัยั ผนวกกับความ

ต้องการความสะดวกท่�เกิดข้ึ�น ม่การใช้เทคโนโล้ย่ัการส่�อสารมาก

ขึ้�นเพ่�ออำานวยัความสะดวกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการซ่�อข้องใช้

ในบ้าน ห้ร่อการสั�งอาห้าร เร่ยักได้ว่าไม่ม่กำาแพงกั�น ระห้ว่างการซ่�อ

สินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้ากับการสั�งออนไล้น์มากข้ึ�น พร้อมทั�ง

การด้แล้รักษา ด้แล้ความสะอาด จากการสัมผัสท่�เร่ยักว่า ห้้าโสต

สัมผัส (Sanitized of Five Senses) โดยัท่�สินค้า แล้ะบริการต่างๆ 

ห้ล้ายัประเภทจะเป็นเคร่�องม่อในการยักระดับความสะอาด แล้ะสุข้

อนามัยัให้้กับผ้้บริโภค โดยัผล้ิตภัณฑ์์ข้องใช้ส่วนตัวอยั่างผล้ิตภัณฑ์์

ทำาความสะอาดจะกล้ายัเป็นข้องใช้ประจำาวันท่�จำาเป็นมากขึ้�น แล้ะ

ผ้้บริโภคคาดห้วังให้้ร้านค้า ให้้บริการด้านความสะอาดมากข้ึ�น เช่น

การวางเจล้แอล้กอฮอล์้ล้้างม่อ รวมถึูงม่บรรจุภัณฑ์์ถู้กสุข้อนามัยั

ให้้ล้้กค้า

ในดา้นเทคโนโล้ย่ั การสั�งงานดว้ยัเสย่ังจะกล้ายัเปน็สิ�งจำาเปน็

ในสถูานท่�ต่างๆ นอกจากน่�ผ้้บริโภคยัังคงต้องใช้ช่วิตอย่้ัด้วยัความ

กังวล้ กับโรคท่�มองไม่เห้็น ความปล้อดภัยัถู้กยักข้ึ�นมาเป็นห้นึ�งใน

ปัจจัยัการตัดสินใจซ่�อ สินค้าน่�ม่ท่�มาจากไห้น ผล้ิตมาด้วยัข้ั�นตอน

อยัา่งไร ใชแ้ล้ว้ปล้อดภัยัห้รอ่ไม ่กล่้องบรรจอุาห้ารพรอ้มฝ้าปดิมดิชดิ 

เพ่�อการข้นส่ง (Delivery) ไปยัังม่อผ้้บริโภค

อ�านได�แลี่ะอ�านด่ (2)

วิถ่ช่ีวิติแบับัใหม�
New Normal หลัี่ง Covid
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Oxford ในต้นปี 2563 บอกว่า “ล้ักษณะงานท่�เราเห้็นห้ร่อทำาอยั้่ใน

ปัจจุบัน อ่ก 10 ปีข้้างห้น้า งานกว่าร้อยัล้ะ 40 จะห้ายัไป ข้ณะท่�ม่

ตำาแห้น่งงานให้ม่โผล้่ข้ึ�นมา”  ซึ�งเป็นสถูานการณ์ท่�มาอยั่างรุนแรง

แล้ะรวดเร็ว เพราะวิกฤติ Covid รอบน่� น่าจะเป็นตัวเร่งปฏิิกริยัา

ทำาให้้งานในปจัจบุนัห้ายัไปเรว็กวา่เดมิ แล้ะจำานวนมากกวา่เดมิอยัา่ง

แน่นอน แต่อ่กด้านห้นึ�ง มันก็ม่โอกาส เพราะม่ตำาแห้น่งงานให้ม่ๆ 

เกิดข้ึ�นมากมายัด้วยัเช่นกัน ทำาให้้ “เร่�องข้องการพัฒนาตัวเองจึง

เป็นเร่�องสำาคัญ่ แล้ะเป็นสิ�งท่�ข้าดไม่ได้อ่กต่อไปแล้้ว” เพราะงานเก่า

ก็กำาล้ังจะห้ายัไป งานให้ม่ๆ กำาล้ังจะเกิดขึ้�น ห้ากเราต้องการเป็นท่�

ต้องการข้องตล้าดงาน เราก็ต้องม่ทักษะให้ม่ๆ ท่�เป็นท่�ต้องการข้อง

ผ้้ประกอบการทั�งวันน่� แล้ะอนาคตด้วยัเช่นกัน 

ดงันั�น คนท่�ไม่พฒันาตนเอง ไม่เร่งรบ่ท่�จะเรย่ันร้้ความร้้ให้ม่ๆ

ในสายัอาช่พข้องตนเอง รวมถูึงไม่พยัายัามเพิ�มเติมทักษะให้ม่ๆ 

ต่อไป โดยัเฉพาะคนท่�เป็นล้้กจ้างจะเข้้าส่้ภาวะการณ์ท่�อาจจะถู้ก 

เล้ิกจ้างได้ นอกจากน่�สถูาบันการศูึกษาทั�งห้ล้ายั จำาเป็นอยั่างมากท่�

ต้องปรับตัวเพ่�อล้ดการเร่ยันร้้วิชาท่�ไม่สามารถูใช้กับโล้กการทำางาน

จรงิ แล้ะเพิ�มการเรย่ันเพ่�อการนำาไปใชด้า้นจรงิให้ม้ากข้ึ�น การทำางาน

แล้ะการเร่ยันเป็นการมองอนาคตไปข้้างห้น้าเพ่�อสามารถูไปทำางาน 

สำาห้รบัคนท่�ทำางานอย่้ัแล้้วกจ็ะตอ้งแสวงห้าทกัษะให้ม ่รองรบัอนาคต

ท่�ทำางาน แล้ะล้ักษณะงานให้ม่ เป็นทักษะท่�ใช้ทำางานได้จริงตามท่� 

ผ้้ประกอบการ ห้ร่อโล้กแห้่งการทำางานต้องการ 

ข้ณะท่�ผ้้ประกอบการจำาเป็นต้องสร้างศู้นยั์เร่ยันร้้ย่ัอยัข้ึ�นมา 

เพ่�อเป็นร้ปแบบการเร่ยันร้้แบบให้ม่ท่�ตอบโจทยั์ร้ปแบบการเร่ยันร้้ท่�

เห้มาะกับคนทำางาน ท่�มาพร้อมกับทักษะให้ม่ๆ ท่�สำาคัญ่ตอนน่� แล้ะ

รองรับอนาคต นอกจากน่� คนทำางานทุกคนจะต้องร่บปรับตัวเข้้าห้า

ความเป็น New Normal ห้ร่อช่วิตวิถู่ให้ม่ท่�กำาล้ังจะเกิดข้ึ�น ม่การเริ�ม

ตั�งเป้าห้มายัในชวิ่ตก่อน วา่ตนเองต้องการอะไร อยัากประกอบอาชพ่

อะไร แล้ะตอ้งม ่Mindset ท่�ด ่ท่�รกั แล้ะใสใ่จท่�จะเรย่ันร้อ้ย่้ัตล้อดเวล้า 

รวมไปถูึงการม่ Outward Mindset กล้่าวค่อ ให้้ความสำาคัญ่กับผ้้อ่�น 

โดยัทักษะท่�สำาคัญ่ New Normal ห้ล้ัง Covid ประกอบไป

ด้วยั 4 ทักษะ ค่อ 

1. ทักษะเร่�องความร้้พ่�นฐานสำาห้รับการทำางานได้จริง 

2.  ทักษะเร่�องอนาคต Digital Literacy ท่�เป็นทักษะการ

เข่้ยันโปรแกรม ห้รอ่ทกัษะการใชง้านโปรแกรมตา่งๆ ซึ�งงานส่วนให้ญ่่ 

ต่อจากน่� จะอยั้่ในโล้กดิจิทัล้มากกว่าครึ�งอยั่างแน่นอน 

3. ทักษะเร่�อง Soft Skills ซึ�งประกอบไปด้วยัห้ล้ายัทักษะท่�

จำาเปน็ เช่น ภาวะการเป็นผ้้นำา (Leadership) การตัดสินใจแก้ปญั่ห้า

ต่างๆ ท่�ถู้กต้อง แล้ะด่งาม (Decision Making, Problem Solving) 

ความคิดสร้างสรรค์ แล้ะนวัตกรรม (Creativity) การส่�อสารท่�ม่

ประสิทธิิภาพ (Communication) แล้ะการทำางาน (Collaboration 

Skills) เป็นต้น ทักษะ Soft skills เห้ล้่าน่� ม่ความจำาเป็นเสมอ แล้ะ

เป็นทักษะท่�ผ้้ประกอบการต้องการอยั่างมากในอนาคตอันใกล้้น่� 

4. ทักษะเร่�องการเร่ยันร้้ต่อยัอด (Learning Skill): เพราะ

การเร่ยันร้้ ไม่ม่ท่�สิ�นสุด เราจึงไม่ควรห้ยุัดอย่้ักับความร้้เดิมๆ เราจึง

จะต้องผล้ักดันตัวเองให้้เร่ยันร้้สิ�งให้ม่ๆ อย่้ัเสมอ เพ่�อก้าวไปให้้ทัน

กับโล้กแห้่งการเปล้่�ยันแปล้ง แล้ะโล้กแห้่งอนาคตท่�กำาล้ังจะมาถูึง
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