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Senior 
Gen Y คือ Gen Y ท่ีต้องเสริมความเป็น 

Senior ให้ตนเอง หมายถึงการฝึกความ

อดทน เรียนรู้ทีจ่ะใช้ชวีติเมือ่ความสะดวกสบายทีคุ่น้ชนิหายไป เรยีน

วิธกีารท�างานด้วยประสบการณ์ และไหวพริบ ศึกษาภูมิปัญญา และ

ภาษาชาวบ้าน ฝึกการท�างานกับผู้อื่นโดยเฉพาะมวลชน และชุมชน

ที่อาจมีความแตกต่าง ฝึกความคิดว่า บางครั้งช้าๆ ก็ได้พร้าเล่มงาม 

แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้ อย่าทิง้ความทนัสมยั และวธิกีารใหม่ๆ ทีต่นได้เรยีนมา

 Senior Gen Y คือ Senior ที่ต้องปิดจุดอ่อนของตนด้วยการ

ฝึกภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง อย่าท�าอะไรซ�้าเดิม พัฒนาภาษา

อังกฤษ หากยังไม่แข็งแรง เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ เปิด 

โลกทัศน์ด้วยการท่องเที่ยวไปที่ต่างๆ ทั้งด้วยประสบการณ์จริง และ

โลกออนไลน์ ลดทิฐิว่าตน “อาบน�้าร้อนมาก่อน” บางครั้งวิธีการใหม่

ก็อาจลดข้อจ�ากัดเดิมที่เคยเป็นมาในอดีตได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าทิ้ง

ความสุขุมรอบคอบ และประสบการณ์ชีวิตที่ได้สะสมมา

จบ

 ส�าหรับใครที่ชอบทางลัด หากคุณเป็น Gen Y ก็ลองคบ และ

เรยีนรูจ้าก Senior สกัคนสองคน หากเป็น Senior กล็องเปิดใจยอมรบั 

และร่วมหัวจมท้ายกับ Gen Y สักกลุ่ม เท่านี้ก็จะได้เป็น Senior Gen 

Y อย่างสมใจแล้ว 

อย่างไรก็ดี การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ทั้ง

ด้านการบรหิารจดัการ การพฒันาฝีมอืแรงงาน ความรูท้างด้านเทคนคิ 

รวมถงึความสามารถทางด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอืน่ทีไ่ม่ใช่ภาษา

อังกฤษ เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก เพราะ

คุณภาพของบุคลากร คือ หัวใจแห่งความส�าเร็จในการเพิ่มขีดความ

สามารถส�าหรบัการแข่งขนัทีจ่ะเกดิขึน้ และทีส่�าคญั นอกจากพฒันา

แล้วองค์กรต้องเรียนรู้ที่จะรักษาบุคลากรเหล่านั้นไว้ให้ได้ด้วย

และขอน�าเสนอ 7 วิธีการพัฒนาตัวเองรับประชาคมอาเซียน

ในเบื้องต้น ที่เราสามารถท�าได้อย่างง่ายๆ เพื่อจะได้ก้าวสู่ประชาคม

อาเซียนอย่างมั่นใจ และยั่งยืน ดังนี้

จากฉบับที่แล้วต่อ AECเตรียมพร้อม “คน”

รับโอกาส
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1. รู้ภาษา

ในยคุสมยันี ้โลกก้าวผ่านไปไวมาก ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของการ

ท�างาน เทคโนโลย ีเศรษฐกจิ หรอืเรือ่งการศกึษากส็�าคญั ปัจจบุนัการ

สือ่สารกบัต่างประเทศนัน้จ�าเป็นอย่างมาก เพราะโลกเรามกีารติดต่อ

เช่ือมโยงกันมากขึ้น เราก็ควรจะเรียนรู ้ภาษาให้มากขึ้นเช่นกัน 

อย่างน้อย ภาษาอังกฤษ ก็ควรจะเป็นภาษาพื้นฐานภาษาที่ 2  

เพราะไม่ว่าเราจะเรียน ฝึกงาน หรือท�างาน ถ้าเราได้ภาษาเราจะมี

ความก้าวหน้ามากขึ้น และย่ิงถ้าได้ภาษาอาเซียนด้วยก็จะดีมากๆ 

ค่อยๆ เรียน ค่อยๆ ฝึกฝน รับรองเราทุกคนสามารถเก่งได้

2. เปิดใจกว้าง

ควรเป็นคนที่เปิดใจกว้าง คือ พร้อมเรียนรู้ที่จะยอมรับความ

แตกต่างของคนในสังคม และเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายจาก

ประเทศเพือ่นบ้าน แลกเปลีย่นสิง่ดีๆ  ซึง่กัน และกนั เช่น ฉนัสอนภาษา

ฉันให้เธอ เธอสอนภาษาเธอให้ฉัน แถมได้เพื่อนๆ ต่างชาติเพิ่มขึ้นมา

อีกด้วย

3. คิดได้วิคราะห์เป็น

ในโลกของเราทกุวนันีม้เีรือ่งลกึลบั ซบัซ้อนมากมาย ให้เราได้

ค้นคว้าหาความรู้ และนอกจากการใฝ่หาความรูแ้ล้ว เวลาทีเ่จออะไร

ใหม่ หรือเจอปัญหา ก็ต้องมีความคิดเพื่อปรับปรุง ริเริ่ม หรือแก้ไขได้

อย่างรอบด้านวิเคราะห์ถูกผิดได้

4. ปรับตัวได้

มีความรู้แล้ว เปิดใจกว้างแล้ว ยอมรับฟังแล้ว แต่ไม่ปฏิบัติ

ด้วยคงไม่เกดิผลอะไร ดงันัน้ต้องรูจ้กัฟังแล้วคดิ คดิแล้วน�าไปใช้ด้วย? 

ใช้เพือ่ปรบัตวัให้อยูร่อดในสังคมท่ีทกุคนมคีวามแตกต่าง เพือ่การอยู่

ร่วมกันอย่างสงบสุข

5. ฝึกนิสัยให้เหมาะสม

คนไทยเรามีนิสัยสบายๆ ยืดหยุ่นได้เป็นพื้นฐาน แต่เมื่อเรา

ต้องท�างานร่วมกับชาวต่างชาติ คนไทยมักมีปัญหา เช่น เรื่องไม่ตรง

ต่อเวลา เรือ่งไม่แสดงความคดิเห็น ไม่ชอบการท�างานเป็นทมี จงึต้อง

รู้จักฝึกพฤติกรรมให้เหมาะ และฝึกฝนให้มีนิสัยท่ีดี หยุดอ้างเหตุผล

นั่น นี้ โน้น

6. ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์

อนิเทอร์เนต็ และเทคโนโลยใีหม่ๆ ไม่ได้มไีว้เล่นเกม หาความ

บนัเทงิ ดหูนงั ดกูาร์ตนูย้อนหลงั หรอืคดัลอกท�ารายงานเท่านัน้นะ เรา

ต้องรู้จกัใช้เทคโนโลยเีหล่านีใ้ห้เป็นประโยชน์ด้วย ฝึกภาษา หาความ

รู ้อ่านข่าวประจ�าวนั รับข่าวสารรอบโลก ซึง่นอกจากคอมพวิเตอร์แล้ว 

สมาร์ทโฟนก็มีบทบาทมากขึ้น สารพัดแอปที่เราโหลดมาไว้ใน

โทรศพัท์ เราเลอืกใช้หาความรูไ้ด้ อย่างแอปความรูป้ระชาคมอาเซยีน

ที่โหลดได้ทั้งใน IOS Android และ Windows Smart Phone

วิธหีาความรูร้อบตัว อาจจะเริม่จากส่ิงทีเ่ราชอบ เช่น ชอบกฬีา 

ก็ได้เริ่มดูว่า นักกีฬาชื่อดังของอาเซียนมีใครบ้าง ชอบการ์ตูนก็ไปดู

การ์ตนูเรือ่งดงั โดราเอมอนภาษาอาเซยีนกม็ ีหรอืชอบเรือ่งเศรษฐกจิ 

ก็ดูว่าตลาดอาเซียนแต่ละประเทศขายอะไร 

7. รู้เชี่ยวชาญ

คนไทยมักมีทักษะจับฉ่าย คือท�าเป็นทุกอย่าง แต่ท�าได้ไม่ดี

ที่สุด ในโรงเรียนก็มีทุกวิชาให้เรียน คิดเลขก็ได้ ท�าอาหารพอเป็น 

บงัคบัร�าไทย วทิยาศาสตร์กท็ดลอง แต่ทัง้หมดนีบ้รรจอุยูใ่นหลกัสตูร

บังคับเรียน แต่แทบไม่มีทักษะอะไรเป็นพิเศษในชีวิตประจ�าวันเป็น

พเิศษเลย แต่ในยุคสมยันี ้ควรทีจ่ะต้องมพีืน้ฐานทกุอย่างได้? แต่ต้อง

เอาดีด้านใดด้านหนึ่งไปเลย ไม่จ�าเป็นต้องท�าได้ทุกอย่างในยุคนี้ 

เพราะเรามเีครือ่งมอืสมยัใหม่ช่วย แต่ความรูเ้ฉพาะทางจรงิๆ กลบัยงั

ต้องใช้ความสามารถมนุษย์เท่านั้น เราจึงควรรู้เชี่ยวชาญให้ได้ เพื่อที่

คนอืน่ๆ จะได้เข้ามาหาผูเ้ชีย่วชาญอย่างเรา แต่กว่าจะเชีย่วชาญด้าน

ไหน ก็ต้องค้นหาตัวเองให้เจอ และฝึกฝนด้านนั้นๆ ให้เชี่ยวชาญ

หวังว่าเคล็ด (ไม่) ลับง่ายๆ ทั้ง 7 วิธีการบริหารพัฒนาตนเอง

คงเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่จะน�าปฏิบัติเพื่อให้พร้อมกับการเปิด 

AEC ที่จะมาถึงในไม่ช้านี้นะคะ  

ที่มา: www.smethailanclub.com


