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ผ่
านไตรมาสแรกในปี พ.ศึ.2565 หลัังโควิดื (COVID- 

19) ตั�งแต่เริ�มการมีแพร่ระบัาดืขึ้องโควิคจะพบัว่ามี

โลักมีการเปลัี�ยันแปลัง แลัะมีการพัฒนาร้ปแบับัการทํางานไป

อยั่างมาก ดืังนั�นเราจ้งต�องเตรียัมความพร�อมปรับัตัว แลัะพัฒนา

ตนเองดื�วยัองค์ความร้�หลััก 4 กลัุ่ม 11 ขึ้�อ ดืังนี�

กลุ่มที�	1	ด�านองค์ควิามรู้้�	(Cognitive)	ที�ปัรู้ะกอบด�วิย์

1.1 การคิดือย่ัางมีวิจารณ์ญาณ์ (Critical Thinking) 

เป็นการคิดืแบับัที�มีการเชื�อมโยังความสัมพันธิ์ (Logic) ความคิดื

ที�ก่อให�เกิดืความร้�ว่าสาเหตุที�ทำให�เกิดืสิ�งนั�น หรือสิ�งที�เกิดืข้ึ้�นมา

แลั�วในปัจจุบััน มีต�นกำเนิดืจากอะไร จ้งทำให�มีการเกิดืขึ้้�น พร�อม

ความร้�ที�ว่าสิ�งที�เกิดืขึ้้�นมาแลั�วมีอะไรผิดื อะไรถ่้ก ตามบัริบัทที�ควร

จะเป็น ตัดืสินไดื� แลัะป้องกันในครั�งหน�าที�จะเกิดืข้ึ้�นในกรณี์ที� 

เกิดืขึ้้�นแลั�วเป็นสิ�งที�ไม่ดืี เช่น การโดืยัสารทางเรือในเวลัากลัางคืน 

แลัะเกิดือุบััติเหตุจากการนั�งท�ายัเรือ แลัะไม่ใส่เสื�อช้ชีพ ขึ้่าวที�เกิดื

ขึ้้�น ถ่�าเรามีการป้องกันความเสียัหายัก็จะน�อยัลัง หรือไม่ให�เกิดื

เหตุการณ์์ขึ้้�นอีกในครั�งหน�า ซึ่้�งทางศึาสานาพุทธิ เรียักวิปัสสนา ที�

ประกอบัดื�วยั “วิ” คือ ความร้�แจ�ง เขึ้�าใจที�มาที�ไป เหตุผลั แลัะ 

ในส่วน “ปัสสนา” คือ วิธิีการทำให�เห็น ดืังนั�น “วิปัสสนา” คือ 

กระบัวนการ หรือวิธิกีารที�ทำให�ร้�แจ�ง หรอืเหน็แจ�ง แลัะตามมาดื�วยั

การเจริญสติ” คือ การนำ “สติ” มาทำให�เจริญ การทำให�เพิ�มพ้น 

งอกงามบั่อยั ๆ เติบัโต สามารถ่นำมาใช�ไดื�ในหลัายั ๆ เรื�อง

สมบััติ วรินทรนุวัตร 

คณะบริหารธุรกิจญี่ี่ปุ ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ี่ปุ ่น

1.2 ความร้�ดื�านการทำงานเป็นทีม ดื�วยัการศ้ึกษางาน 

ล่ัวงหน�า หรือที�เรยีักว่า การวางแผน การบัริหารจดัืการงาน แลัะเวลัา 

(Planning and ways of working) มกีารตั�งเปา้หมายัที�สำคญั ดื�วยั

การวางแผนการทำงานแบับัทีมงาน มีการมอบัหมายังานให� 

ผ้�ร่วมงานเขึ้�าใจภาพรวมเป็นสำคัญก่อน (การทำงานแบับัไม่เห็น

ภาพใหญ่ ยัากที�จะสามารถ่บัรรลัุเป้าหมายัไดื�) แลัะอธิิบัายัดื�วยั

การประชุมการทำงานที�เป็นงานเฉพาะบัุคคลั แลัะงานที�เกี�ยัวขึ้�อง

การเชื�อมโยัง (Set Goals)ให�ทีมงานไดื�อยั่างชัดืเจน ขึ้ั�นตอน 

ขึ้อบัเขึ้ตการทำงานแบับัเฉพาะเจาะจงในบัางงาน พยัายัามทำความ 

คุ�นเคยักันกจ็ะวัดืผลังานไดื�ดีื จากความเขึ้�าใจในการทำงาน มกีาร

สื�อสารการแก�ปญัหาจากผ้�มปีระสบัการณ์ ์ที�อาจจะเกดิืขึ้้�น รวมทั�ง

การจง้ใจในการทำงานผลัลััพธิ ์แลัะผลัตอบัที�มากพอ การที�หวัหน�า

งานมีการตั�งเป้าหมายัร่วมกับัทีมงาน ควรมีการบัันท้กการประชุม 

พร�อมความเห็นทางเลัือกต่าง ๆ ลังในกระดืาษไดื�ยัิ�งดืี จากขึ้�อม้ลั

สถ่ิติพบัว่าการเขึ้ียันเป้าหมายัลังในกระดืาษมีโอกาสทำสำเร็จ

มากกว่าถ้่ง 18% แลัะการสร�างความเขึ้�าใจวัตถุ่ประสงค์ แลัะ

ยัทุธิศึาสตร์ขึ้องบัริษทัอย่ัางแท�จริง เป็นหน�าที�ขึ้องผ้�นำ หรือหัวหน�า

ที�ต�องสื�อสารให�บัุคลัากร แลัะทีมงานรับัร้�ถ่้งเป้าหมายั แลัะความ

เป็นไปขึ้ององค์กร หัวหน�างานที�ดีืควรด้ืภาพรวมขึ้องงานที�เริ�ม

ดืำเนินการ แลัะให�ดืำเนินงานไปตามแผน มีการติดืตามผลังาน 

รวมทั�งการชว่ยัแก�ปญัหาไดื�ทนัท ีถ่�าเกดิืเหตกุารณ์ที์�ไมเ่ปน็ไปตาม

แผน มกีารวดัืผลัแบับัเชิงปรมิาณ์ แลัะมีการตดิืตามอย่ัางสม�ำเสมอ 

ทักษะควิามพัรู้�อมให่ม่
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ผลัสำรวจพบัว่าทีมงานที�มีการติดืตามผลังานในรายัสัปดืาห์ มี 

แนวโน�มว่าจะบัรรลุัเป้าหมายัต่าง ๆ ไดื�มากกว่าถ่้งร�อยัลัะ 80 

ดืังนั�น ความร้�ดื�านการทำงานเป็นทีม จ้งต�องเร่งฝึึกฝึน

1.3 ความร้�ดื�านการสื�อสาร (Communication) ทักษะการ

สื�อสารที�ดื ีจะต�องประกอบัไปดื�วยัการเจรจา การพค้คยุั ทั�งจากการ

สื�อสารที�เป็นทางการ แลัะไม่เป็นทางการ คือ การที�เขึ้�าใจเนื�อหา

ขึ้�อม้ลัที�ต�องการจะสื�อสารเพื�อการนำไปใช�อยั่างชัดืเจน เช่น การ

ประชุมทีมงาน มีการบัันท้ก สรุปความเขึ้�าใจตรงกัน หรือในขึ้ณ์ะ

ทำงานที�มีการสื�อสารเพื�อสร�างความคุ�นเคยัในการทำงาน ก่อให�

เกิดืผลังานที�ดืี หรือผลังานที�ต�องการ รวมทั�งการสื�อสารแบับัการ

ฟังัอยัา่งตั�งใจ เชน่ หยัดุืการทำงานอื�นชั�วขึ้ณ์ะ ถ่�าผ้�ต�องการสื�อสาร

ในประเดืน็สำคญั เพื�อแสดืงถ่ง้ความตั�งใจในการฟังั แลัะมกีารถ่าม

คำถ่ามที�ไมเ่ขึ้�าใจ เพื�อปรับัความเขึ้�าใจให�ถ่ก้ต�อง รวมทั�งการสื�อสาร 

การฝึึกการสื�อสารแบับัการเลั่าเรื�องราวให�น่าสนใจ ทันเหตุการณ์์ 

หรอืถ่�าเป็นการเจรจาต่อรองก็พยัายัามที�จะให�เกิดืประโยัชน์รวมกัน 

(แบับั Win-win) การสื�อสารแบับัมีการสร�างทางเลัือก แลัะสังเกตุ

อากปักริยิัาขึ้องค้ส่นทนาทา่งทางเพื�อที�จะไดื�ขึ้�อสรปุที�ดื ีความร้�ดื�าน

การสื�อสาร เป็นทักษะ (Skill) ที�สำคัญมาก ๆ ขึ้องคนที�เป็นผ้�นำใน

อนาคต (Leader) ที�จะพัฒนาเป็นผ้�จัดืการต่อไป

1.4 ความร้�ที�เกิดืจากการสร�างจิตนาการ แลัะความคิดื

สร�างสรรค์ (Mental Flexibility) พฒันาความสามารถ่จากการแปร

ความร้�ให�เหมาะกับัสถ่านการณ์์ เช่น เมื�อมีอุบััติเหตุจากการ

โดืยัสารทางเรือ เราต�องการปรับัตัว แลัะการเรียันร้�สิ�งใหม่ ๆ เช่น 

การอ่านวิธิีการเอาตัวรอดืในการตกน�ำ ระหว่างนั�นก็อาจจะ

พิจารณ์าถ่้งการเลัี�ยังการโดืยัสารทางเรือเลั็ก เป็นต�น

กลุ่มที�	 2	 ด�านมนุษย์สัมพัันธ์์	 (Interpersonal)	 ที�

ปัรู้ะกอบไปัด�วิย์

2.1 การมีความเขึ้�าอกเขึ้�าใจผ้�อื�น มีอารมณ์์ขัึ้น เขึ้�าสังคม

กับัผ้�อื�นไดื� (Developing Relationships) เป็นทักษะดื�านสังคม 

แลัะอารมณ์์ การมีมนุษยัสัมพันธิ์ แลัะความเห็นอกเห็นใจ ความ

เป็นผ้�นำ แลัะการบัริหารจัดืการคน การสื�อสาร แลัะการต่อรอง 

ขัึ้�นส้ง ความเป็นผ้�ประกอบัการ การปรับัตัว แลัะการเรียันร้�ตอ่เนื�อง 

การสอน แลัะการฝึกึอบัรมผ้�อื�น แลัะทกัษะเชงิพฤติกรรมขึ้ั�นสง้ เช่น 

ความคดิืสร�างสรรค ์การคดิื แลัะการตดัืสนิใจอยัา่งมวีจิารณ์ญาณ์

2.2 การทำงานร่วมกับัผ้�อื�น (Teamwork Effectiveness) 

ในระดืับัการแก�ไขึ้ปัญหาความขึ้ัดืแยั�ง การถ่่ายัทอดื แลัะการสอน

งาน เป็นทักษะ (Skill) ที�สำคัญมาก ๆ ขึ้องคนที�เป็นทำงานใน

ตำแหน่งผ้�จัดืการ Manager ที�ดืี


