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ตอนนี้เราอาศัยอยูในโลกที่เรียกวา “VUCA” คือมีความผันผวน (volatile) ความไมแนนอน (uncertain)
ความซับซอน (complex) และความคลุมเครือ (ambiguous) ภูมิทัศนการจางงานมีการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง
การเตรียมความพรอมใหกับคนหนุมสาวสำหรับการทำงานในอนาคต มิไดมีเพียงเรื่องทักษะที่จำเปน แตยังมีเรื่อง
การรับรูตนเอง และการปรับกรอบความคิด (mindset)
จบมหาวิทยาลัย = การศึกษาสูง?
เมื่อ 6 ปที่แลว บริษัทแกลลัพ (Gallup) ไดทำการวิจัยพบวา มหาวิทยาลัย 96% ระบุวา ไดมีการเตรียม
ความพรอมใหแกนักศึกษาเพื่อออกไปสูตลาดแรงงาน แตเมื่อสำรวจความคิดเห็นของนายจางกลับพบวา มีเพียง
11% เทานั้น ที่เห็นดวยกับมหาวิทยาลัย ผลการสำรวจนี้สะทอนถึงการมี “ชองวางทักษะ” (skills gap) ที่กวาง
มาก ยิ่งหากการสำรวจในประเด็นเดียวกันเกิดขึ้นในชวงที่มีการแพรระบาดของโควิด-19 คาดวาสัดสวนของ
นายจางที่เห็นดวยกับมหาวิทยาลัยนาจะลดลงจนเหลือไมถึง 10%
ในอดีต การเรียนไดเกรดดีๆ นำไปสูการมีงานที่ดีทำ ยิ่งเรียนหนักก็ยิ่งมีแนวโนมที่จะไตบันไดขึ้น ไปสู
ความสำเร็จได แตในโลกปจจุบันไมไดเปนเชนนั้นอีกตอไป สภาพตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงผันผวน ตำแหนง
งานบางงานอาจหายไปจากโลกนี้
กลยุทธที่ดีที่สุดคือเรียนรูทักษะดานตางๆ ใหกวาง และพาตัวเองไปพบกับประสบการณที่หลากหลาย
สถาบั น การศึ ก ษาจำเป น ต อ งสนั บ สนุ น ให น ั ก ศึ ก ษาได ฝ  ก ฝนประสบการณ ห ลายๆ ด า น เช น นั ก ศึ ก ษา
วิศวกรรมศาสตรอาจมีโอกาสฝกงาน 3-4 ครั้ง หนึ่งในนั้นอาจเปนการฝกงานดานวิศวกรรมศาสตร สวนครั้งอื่นๆ
อาจเปนการฝกงานดานการออกแบบกราฟก หรือประสบการณของผูใชงาน (User Experience-UX) หรือดาน
ศิลปะ
สิ่งที่เกิดขึ้นอยางแนนอนคือ มนุษยจะอายุยืนขึ้นเพราะความกาวหนาดานเทคโนโลยีทางการแพทย บาง
คนอาจทำงานไปจนถึงอายุ 70 ป ดังนั้น จึงเปนไปไมไดที่คนคนหนึ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยแลว หลังจากนั้นไม
เรียนรูอะไรอีกเลย ปจจุบันนายจางที่สิงคโปรสวนใหญมีความเห็นตรงกันวา กวานักศึกษาจะเรียนจบมหาวิทยาลัย
ความรูจำนวนมากที่เพิ่งเรียนก็ลาสมัยเสียแลว
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เทคโนโลยีขั้นสูง VS ทักษะมนุษยขั้นสูง
แจ็ค เวลช (Jack Welch) ผูบริหารระดับสูงของเจเนอรัลอิเล็กทริก กลาวไววา “ถาอัตราการเปลี่ยนแปลง
ภายนอกเกิดขึ้นเร็วกวาการเปลี่ยนแปลงภายใน จุดจบจะมาถึงในไมชา”
เมื ่ อกล า วถึ งเรื ่องความกาวหนาทางเทคโนโลยี คนทั่ว ไปมักนึกถึงโลกภายนอก แตอาจจะลื มนึกถึง
“เทคโนโลยีภายในตัวเรา” วานานเพียงใดแลวที่ไมไดอัปเกรดซอฟตแวรภายใน ซึ่งเปนความคิดเกี่ยวกับตัวเองหรือ
มุมมองเกี่ยวกับโลก
เมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 องคกรตางๆ พยายามใชจักรกลอัตโนมัติมากขึ้น ผูคนสั่งสินคาออนไลน
มากขึ้น และทำงานทางไกลมากขึ้น สภาเศรษฐกิจโลกคาดวาภายในป 2565 งานอยางนอย 75 ลานตำแหนงจะถูก
แทนที่ดวยจักรกลอัตโนมัติ ในขณะเดียวกันตำแหนงงานใหมๆ ก็จะถูกสรางขึ้นมาดวย และบริษัทใหญๆ ที่คนหนุม
สาวมองวามั่นคงและอยากเขาทำงานจะหายไปราว 40% ภายในป 2568
ทักษะที่หุนยนตสามารถทำแทนได จะไมถือวามีคุณคาอีกตอไปในที่ทำงาน ทักษะเหลานี้มักเกี่ยวกับ
ความจำ การอาน การเขียน และคณิตศาสตร สวนสิ่งที่ทำใหมนุษยตางจากหุนยนตเรียกวา “ทักษะขั้นสูง” ที่
เกี่ยวของกับความฉลาดทางอารมณและการคิดเชิงวิพากษ ซึ่งอยูเหนือกาลเวลาและยังเปนที่ตองการอยูเสมอไมวา
โลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากแคไหน
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5 ทักษะมนุษยขั้นสูง (Deep Human Skill)
1) การมีสมาธิจดจอและรูลึก (Focus & Insight)
โลกปจจุบันเต็มไปดวยสิ่งเราซึ่งทำใหคนรุนใหมมีสมาธิลดลงอยางมาก นักศึกษาในปจจุบันคุนเคยกับการดู
วิดีโอ หรือ TikTok ที่มีความยาวไมกี่นาที ที่สิงคโปรผูบริหารมหาวิทยาลัยมักจะย้ำกับอาจารยวา “บทเรียนที่สอน
ตองสั้นลง วิดีโอตองสั้นลงอีกนะ” จาก 20 นาที เหลือ 10 นาที และตอมาเหลือเพียง 8 นาที
แตจริงๆ แลวแทนที่จะพยายามลดเวลาสำหรับเรียนรูใหสั้นลงเรื่อยๆ เราควรฝกใหนักเรียนมีสมาธิจดจอ
และมีความตั้งใจยาวนานขึ้นจนสามารถสังเกตเห็นสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นขณะปจจุบัน
สมองของมนุษยมีแนวโนมตามธรรมชาติที่จะจดจออยูกับขาวเชิงลบ การเรียนรูที่จะควบคุมความสนใจ
ของสมองจึงเปนเรื่องสำคัญมาก ดังที่ มหาตมะ คานธี เคยกลาวไววา “ความคิดจะกลายเปนความเชื่อ ความเชื่อจะ
กลายเปนการกระทำ การกระทำจะกลายเปนนิสัย และนิสัยจะกลายเปนโชคชะตาของคุณ”
2) การตระหนักรูในตนเอง (Self-Awareness)
การตระหนักรูเปรียบเสมือนกระจกสะทอนตัวเอง หากมองเห็นตัวเองชัดเจน รูถึงจุดแข็งและจุดออนของ
ตัวเองชัดเจน ก็จะสามารถเรียนรูวิธีการใหมๆ ในการพัฒนาและเติบโตขึ้น มีงานวิจัยหลายชิ้นชี้ใหเห็นวา ที่จริงแลว
คนสวนใหญมีความตระหนักรูในตนเองต่ำมาก การเพิ่มระดับการตระหนักรูในตัวเอง สามารถเกิดขึ้นจากการรับฟง
ความคิดเห็นหรือเสียงสะทอนของผูอื่นอยูเ สมอ
3) ความเห็นอกเห็นใจและเมตตากรุณา (Empathy & Compassion)
หากมนุษยเลือกมองโลกจากมุมของตัวเองเพียงดานเดียว ก็จะไมสามารถเชื่อมโยงกับผูอื่นอยางลึกซึ้ง งาน
ที่ตองอาศัยความเห็นอกเห็นใจจะยังคงอยูไปอีกนาน เพราะความเชื่อใจเปนสิ่งที่มีเพียงมนุษยเทานั้นที่ทำได
4) การสื่อสารในระดับที่ซับซอน (Complex Communication)
หมายถึงความสามารถในการสื่อสารเรื่องยากๆ เพื่อแกไขความขัดแยง และความสามารถโนมนาวใจผูอื่น
ปจจุบัน ในการทำงานหรือสื่อสารผานชองทางออนไลน เปนเรื่องยากมากที่จะสัมผัสถึงความรูสึกและพลังของอีก
ฝายไดอยางเต็มที่ อีกทั้งยังเสี่ยงที่จะเกิดความเขาใจผิด ทำใหการสื่อสารทาง Zoom ผูพูดตองแสดงสีหนาให
ชัดเจนมากกวาปกติ
5) ความเขมแข็งทางใจ ความไมยอทอ (Adaptive Resilience)
เมื่อมีเหตุการณทาทายเกิดขึ้นหรือมีเรื่องที่ทำใหคนคนหนึ่งลมลง เขาตองสามารถลุกขึ้นมาพรอมการ
เรียนรูและเติบโตขึ้น เปนเรื่องของการมีกรอบคิดแบบเติบโต (growth mindset) ที่เขาใจวาไมมีอะไรในชีวิตที่เปน
ความลมเหลวแบบถาวร ทุกอยางเปนโอกาสในการเติบโต
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อิทธิพลของสิ่งที่อยูใตภูเขาน้ำแข็ง
ทักษะการเรียนรูที่สำคัญทั้ง 5 ทักษะ เปรียบเหมือนยอดของภูเขาน้ำแข็งที่ปรากฏใหเห็นเดนชัด การ
พัฒนามนุษยยังมีองคประกอบดานอื่นๆ ที่ไมควรมองขาม ผูที่มีกรอบคิดที่ตายตัว (Fixed Mindset) แมไดรับการ
ฝกอบรมมากมาย ทักษะเหลานั้นก็ไมมีความหมาย
สวนที่ใหญที่สุดของภูเขาน้ำแข็งที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เปนเรื่องของตัวตน (identity) ซึ่ง
คนคนนั้นมองหรือมีความเชื่อเกี่ยวกับตัวเอง สิ่งนี้กอตัวมาตั้งแตวัยเด็กผานการเลี้ยงดูของพอแม และการกลอม
เกลาจากโรงเรียน อยางไรก็ตาม ตัวตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดดวยหลากหลายปจจัย เชน การชวยเหลือจาก
โคชหรือที่ปรึกษา การสะทอนความคิดเพื่อปรับปรุงตัวเอง การแสวงหากลุมคนที่ชวยใหมองเห็นตัวตน หรือชวยชื่น
ชมจุดแข็ง ฯลฯ
การเปลี่ยนแปลงกรอบคิด (mindshift) ที่จำเปนสำหรับอนาคต เชน
1) เปลี่ยนจาก กลัวความลมเหลว ใหกลายเปน กรอบคิดแบบเติบโต (growth mindset) เชน การ
ทบทวนตนเองวา ความลมเหลวครั้งใหญสุดหรือปญหาใหญสุดของสัปดาหนี้คืออะไร ไดบทเรียนอะไรบาง และจะ
เปลี่ยนแปลงตัวเองตอไปอยางไร
2) เปลี่ยนจาก การวางแผนที่ชัดเจนตายตัว ใหกลายเปน ปรับเปลี่ยนใหเร็วและกลาลองไอเดียใหมๆ
โลกเปลี่ยนเร็วเกินกวาจะรอคอยความสมบูรณแบบ แตควรควรเรียนรูผานการทดลองลงมือปฏิบัติ
3) เปลี่ยนจาก เริ่มตนดวยเหตุผล ใหกลายเปน เริ่มตนดวยความเห็นอกเห็นใจ เชน “ฉันเขาใจคุณ “ฉัน
รับฟงคุณ” “ฉันรูวาสิ่งที่คุณพูดมีความสำคัญ” คำพูดเหลานี้ชวยเติมเต็มความเปนมนุษย อีกทั้งชวยใหการทำงาน
ประสบความสำเร็จ
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