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ความสามารถของ
คนท างานในอนาคต

ต้องมีความสามารถ 3 อย่าง

• ปรบัตวัไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว วอ่งไว
• ตอ้งมคีวามเหน็อก เหน็ใจ ผูอ้ื่น
• ตอ้งเป็นคนชอบตัง้ค าถามและรูจ้กัหาค าตอบ

Anti fragile

By ดร. บวรนันท์ ทองกัลยา



คนแบบไหนท่ีจะ

●

●

●

เดินไปพร้อมการเปล่ียนแปลง



ความรูม้ีวันหมดอายุ?

By ดร. บวรนันท์ ทองกัลยา



ความรูม้ีวันหมดอายุ?

By ดร. บวรนันท์ ทองกัลยา



วิกฤตการณ์การระบาดของ Covid-19
น าพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบที่ไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อนในโลกธุรกิจและการท างาน 
ทักษะอาชีพที่นายจ้างต้องการในหลายๆ
อาชีพ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อย

ข้อมูลจาก Linkedln เผยว่า ตั้งแต่ปี 
2015 จนถึงปัจจุบัน ชุดทักษะการ
ท างานมีการเปลี่ยนแปลงไปในอัตราราว 
25%... แต่ภายในปี 2027 คาดการณ์
ว่าตัวเลขนั้นจะเพิ่มเป็น 2 เท่า

นั่นหมายความว่า ต่อให้คนจะไม่ได้เปลี่ยน
งานหรือเปลี่ยนอาชีพ แต่งานและอาชีพจะ
เปลี่ยนด้วยตัวของมันเอง ท าให้ทักษะที่
ต้องการ ความคาดหวัง และจุดมุ่งหวัง
ของอาชีพนั้นๆ ไม่เหมือนเดิม



หลายสถานการณ์เราเห็นว่า

▪ พนกังานตอ้งมกีารฝึกอบรม จงึจะมคีวามสามารถมากขึน้
▪ การพฒันาความสามารถตอ้งมเีวลา ใชเ้วลาในหอ้ง / ใน Formal Program
▪ พนกังานมองการเรยีนรูเ้ป็นภาระ
▪ องคก์รเป็นศนูยก์ลางในการพฒันาพนกังาน

By ดร. บวรนันท์ ทองกัลยา



เรารูกั้นดีว่า
องค์กร คือ

“ค่าเฉล่ียของ
พนักงานในองค์กร”

By ดร. บวรนันท์ ทองกัลยา



ลุก
ขึ้นมาเปล่ียน

ธุรกิจของคุณ

ด้วยการเรยีนรู้
ของพนักงาน

By ดร. บวรนันท์ ทองกัลยา



เห็นผลท่ีหลายองค์กร

ก้าวข้ามข้อจ ากัด

การพัฒนาความสามารถ

ของพนักงานไม่ได้

By ดร. บวรนันท์ ทองกัลยา



Skills Future for Thai Workforce
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WHY FOCUSING ON…
DIGITAL SKILLS ?



Benefits of 
Digital Skills
• Organizations Gain a 

Competitive Edge

• Innovative Way to Work

• Drive More Revenue



งานวิจัยจาก McKinsey เผยว่า วิกฤต Covid-19 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้องค์กรทั่วโลกเกิด
ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทาง Digital (Digitization of Customer Interactions) 

มากขึ้นเป็นจ านวนมหาศาล และเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้หลายปี



งานวิจัยจาก McKinsey เผยว่า หลังจากวิกฤต Covid-19 ผู้บริหารส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญั
กับกลยุทธ์เชิงเทคโนโลยีมากขึ้นอย่างชัดเจน งานวิจัยในปี 2017 เผยว่ามีผู้บริหารถึง 48% ที่
มีมุมมองว่าองค์กรควรเน้นลดต้นทุนเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านนี้ แต่งานวิจัยหลังจาก Covid-19 
เหลือผู้บริหารเพียงแค่ 10% ที่คิดแบบนั้น ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการให้ลงทุนเพ่ิม 
พัฒนาทักษะ และให้ความส าคัญเกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงเทคโนโลยีเป็นอันดับต้นๆ



งานวิจัยจาก McKinsey เผยว่า
องค์กรส่วนใหญ่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เร็วกว่าท่ี
วางแผนไว้อย่างมาก จากการ
เกิดขึ้นของ Covid-19 และเรื่องที่
เปลี่ยนแปลงเกือบทั้งหมดเกี่ยวข้อง
กับ Digital & Technology



Skill Model : Global winning strategy 

1 2

3

Complementary Skills

A range of additional functional skills 
that are closely related to the person’s 
immediate vocational areas of 
expertise and support his/her 

performance on the job. 

Technical /Functional 
or Core Skills

A suite of main functional skills in the 
person’s immediate vocational area of 
expertise enabling him/her to perform 
on the job in the given industry.

Generic or Soft Skills
A range of skills that can be used by an individual across 
a variety of vocational areas. For example, critical 
thinking, communications skills, teamwork, project 
management, leadership, and cross-culture skills..

Source Data: Burning Glass is an analytics software company that leverage the world’s largest and most sophisticated on jobs and talents based in Boston, USA

Transforming workforce by uplifting their 3 domain of skills is a winning strategy response to disruption 



Singapore’s winning strategy

“ Critical Core Skills” 
Generic skills that workplaces 

deem most essential

SkillsFuture framework is Singapore’s winning strategy response to disruption

“ Functional and 
Technical Skills 

Set“ from SSG skills 
framework 

“ Future Skills Set 
“ designed for 

12 sectors

Source Data: skillsfuture.gov.sg



McKinsey ได้ท ำงำนวิจัยและสรุปเป็น 56 ทักษะรำกฐำน (Foundational Skills)
ที่จะช่วยให้ทุกคน ทุกสายงาน ทุกอาชีพ สามารถเอาตัวรอดและก้าวหน้าได้ใน “Future World of Work”

4 Dimensions
✓ Cognitive
✓ Interpersonal
✓ Self-Leadership
✓ Digital







2720 INITIAL SOFT SKILLS
We set 20 initial soft skills inventory as input for identifying essential soft skill for Thai Workforce

Work :
1. Critical Thinking (4)
2. Problem-Solving (4)
3. Decision Making (4)
4. Communication (4)
5. Creative Thinking (3)
6. Collaboration (3)
7. Developing People / Leadership (2)

Life :
8. Empathy (4)
9. Resiliency (3)
10. Diversity/Building inclusively (3)
11. Adaptability (2)
12. Learning to learn/Learning Agility (2)
13. Self-management (2)
14. Stress management (2)

The rest of SSG Critical Core Skills :
15. Customer Orientation
16. Influence
17. Digital Fluency
18. Global Perspective
19. Sense Making
20. Transdisciplinary Thinking

20 initial Soft Skills 
Inventory



OBJECTIVES OF CREATING “ESSENTIAL SOFT SKILL”
To improve competitiveness by Uplifting Skill of diverse workforce facing big challenges from uncertainty in VUCA world by 
creating Well-Structure Skill Set and development pathway that helping them to embrace change in the midst of uncertainty 
no matter where they are, to exploit new technology, to support Workforce Readiness, and to prepare themselves for Job 
Mobility. And incorporating Work-Life Integration in holistic approach that underpin successful, effective, and happy people.

“

“ ”



30“ESSENTIAL SOFT SKILLS” IDENTIFYING PROCESS

Conducting Soft Skills Survey and Focus Group 
with target group in Private, Government, and 
Education Sector

1) Gathering Data

3) Round table session

Round table discussion to endorse 
“Essential Soft Skill Inventory” for Thai 
Workforce

20 initial Soft Skills 
Inventory Common “Pattern” 

of Soft Skills  from 
Private, Government, 
and Education Sector 

to be an Input

2) Data Analysis 

+

Data analysis to find “Pattern”



31COLLABORATIVE PARTNERS & LEARNER SUPPORT ECOSYSTEM 

Corporates 

Organizations, 
Associations,
Institutes

Job portal,
Job agencies

Training 
Partners,
Skill Advisor 

Government 

Universities

Learning 
platform,
Content 
partners

Marketing partners

Collaborative efforts from partners within ecosystem to support learners in developing future skills



จะมีบทบาทและรับผิดชอบอย่างไร 
ในการขับเคลื่อน Future Skill

© 2022 Copyright & Created by BOWARNNAN THONGKALYA | All Rights Reserved

HR TEAM



ในมุมขององค์กร ก็จ ำเป็นต้องปรับมุมมอง
และวิธีกำรจ้ำงงำน ให้เป็นแบบ Skill-first

ที่ผ่านมา องค์กรมักจ้างงานคนจากดีกรีการศึกษา 
หรืออาชีพที่ท ามาก่อนเป็นหลัก แต่ “ทักษะ” ไม่ได้
ถูกโฟกัสมากนักในขั้นตอนการสรรหาหรอืจ้าง
งาน แต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงไป 
โลกธุรกิจเริ่มที่จะโฟกัสว่าคนมี “ทักษะ” ที่
สามารถปดิงานทีม่อบหมายไดส้ าเรจ็หรอืไม่?

ตัวอย่ำงกำรเพิ่มพูนและพัฒนำทักษะในงำนและอำชีพ
ที่เปลี่ยนแปลงไป และควำมคำดหวังที่เพิ่มสูงขึ้น…..

Source: Linkedln



Learning Organization
Assessment

By ดร. บวรนันท์ ทองกัลยา

วิธีกำรท ำงำนในองค์กร
สร้างปัญญาให้คนท างาน

0 5 10



HOW TO BUILD A SUCCESSFUL...
UPSKILLING PROGRAM?



เปิดโอกำสให้พนักงำนมีส่วนใน
กำรบริหำรจัดกำร Career 
Development ของตนเอง

ตัวพนักงานคนนั้นๆเองมักจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่า
ตัวเองต้องการที่จะเรียนรู้เร่ืองอะไร ต้องการที่จะ
ท าอะไร หรือแม้แต่ต้องการจะเติบโตไปสู้จุดไหนใน
องค์กร พวกเขาเพียงแค่ต้องการเคร่ืองมือ
ต้องการการ Support จากองค์กร เพื่อแนะแนว
และชี้ทาง ท าให้พวกเขาเดินไปสู่ตรงจุดนั้นได้ การ
เปิดโอกาสให้พนักงานได้คิดและตัดสินใจในแนว
ทางการพัฒนาตัวพวกเขาเอง จะเป็นการดึง
ศักยภาพของพวกเขาออกมาได้มากที่สุด

Cr. Harvard Business Review



ชี้ให้พนักงำนเห็นว่ำ
Aspirations คืออะไร

หากองค์กรต้องการพนักงานทุ่มเทและพยายามใน
การพัฒนาทักษะของตนเอง สิ่งส าคัญที่สุดคือต้อง
ท าอย่างไรก็ได้ให้พวกเขามองเห็นภาพว่า สุดท้ายแล้ว
พวกเขาจะได้อะไร องค์กรจะได้อะไร จะเกิดประโยชน์
อย่างไรหากพวกเขาท ามันส าเร็จ หากองค์กรไม่
สามารถท าให้พนักงานซื้อไอเดียในขั้นแรกนี้ได้ ก็จะ
เป็นการยากที่จะเดินหน้าต่อให้ประสบความส าเร็จ

Cr. Harvard Business Review



สร้ำง Road Map ให้พนักงำน
สำมำรถเห็นภำพได้อย่ำง
ชัดเจนในแต่ละขั้นตอน

ในการเดินทางพัฒนาทักษะและอาชีพของตนเอง
ที่ยาวนาน อาจท าให้พนักงานรู้สึกเหนื่อยล้าและ
หงุดหงิด หากพวกเขามองไม่เห็นว่ามันจะไปจบ
ลงที่จุดไหน การสร้าง Road Map ให้เห็นภาพ
ชัดเจน ทั้งสิ่งที่ต้องท า และกรอบเวลา รวมถึง
วิธีการประเมินผลที่ชัดเจน จะสามารถแก้ไข
ปัญหาตรงนี้ได้ รวมถึงการสร้าง Quick Wins 
ในแต่ละขั้นตอน ก็จะสามารถท าให้พนักงานมีแรง
กระตุ้นและจุดมุ่งหมายเพิ่มขึ้นในแต่ละช่วง

Cr. Harvard Business Review



(DX)
ท าไมการเปลีย่นแปลงนี้ ถงึเป็นเรือ่งจ าเป็นต่อ
องคก์ร

ท าไมตอ้งเปลีย่นเดีย๋วนี้

ทกัษะทีเ่รามอียูทุ่กวนันี้อะไรทีใ่ชไ้ม่ได้

อะไรคอืทกัษะในอนาคตทีช่ว่ยขบัเคลือ่นองคก์ร

จะเกดิอะไรขึน้ถา้เราไมย่อมพฒันาทกัษะอนาคต
© 2022 Copyright & Created by BOWARNNAN THONGKALYA | All Rights Reserved
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อุปสรรค

อุปสรรคทางความคิด

อุปสรรคด้านการเรียนรู้
ความสามารถใหม่

อุปสรรคด้านทรัพยากรในการ
พัฒนาความสามารถ

อุปสรรคการพัฒนา Future Skill

สถานการณ์

• ไม่เชื่อม่ันในศักยภาพของตัวเอง
• กังวลการเปลี่ยนแปลง
• หลงใหลความส าเร็จในอดีต 

Comfort zone
• กลัวเสียผลประโยชน์

• ความถนัดในอดีต
• ขาดความสามารถในการแก้ปัญหา 

วิเคราะห์สถานการณ์
• ขาดทักษะการเรียนรู้

• ขาดงบประมาณ
• ขาดเครื่องมืออุปกรณ์
• ขาดบุคคลช่วยสอน ช่วยแนะน า 

ช่วยเหลือ
• การเข้าถึงผู้เชียวชาญท่ีปรึกษา
• การเข้าถึงองค์ความรู้

แนวทางการสนับสนุน

• การสร้างGrowth Mindset & 
Outward Mindset

• การสร้างทักษะการเรียนรู้ 
• เรียนรู้เครื่องมือในการเข้าใจการ

สร้างแนวทางใหม่ ๆ ในการ
แก้ปัญหาการท างาน

• ระบบริหารจัดการความรู่ท่ีสนับสนุน 
DX

© 2022 Copyright & Created by BOWARNNAN THONGKALYA | All Rights Reserved



นิสัยท่ีสนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชวิีต

●
เต็มใจที่จะก้าวออกจากเขตแดนแห่งความสบายใจ

●
ประเมินความส าเร็จและความล้มเหลวอย่างซื่อตรง โดยเฉพาะอย่างหลัง

●
รวบรมข้อมูลและแนวคิดจากผู้อื่นอย่างกระตือรือร้น

●
ชอบรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น

●
เต็มใจที่จะมองชีวิตด้วยมุมมองที่เปิดกว้าง

อ้างอิง : Leading Change, John P. Kotter
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20 SKILLS DESCRIPTION
No. Soft Skills Definetion Defined by

1 Adaptability
Exercise flexibility in behaviours or approaches to respond to changes and evolving 

contexts 
SSG's Critial Core Skills (Soft Skills)

2 Collaboration
Manage relationships and work collaboratively and effectively with others to achieve 

goals 
SSG's Critial Core Skills (Soft Skills)

3 Communication 
Convey and exchange thoughts, ideas and information effectively through various 

mediums and approaches 
SSG's Critial Core Skills (Soft Skills)

4 Creative Thinking
Adopt diverse perspectives in combining ideas or information and making connections 

between different fields to create different ideas, improvements and solutions  
SSG's Critial Core Skills (Soft Skills)

5 Critical Thinking 

The intellectually disciplined process of actively and skillfully conceptualizing, applying, 

analyzing, synthesizing, and/or evalutating information gathered from, or generated 

by, observation, experience, reflection . Reasoning, or communication, as a guide to 

belief and action.

National Council for Excellent in Critical 

Thinking 

6 Customer Orientation
Identify the needs of customers, both internal and external, to deliver an effective 

customer experience
SSG's Critial Core Skills (Soft Skills)

7 Decision Making
Choose a course of action from several alternatives developed through a structured 

process in order to achieve intended goals  
SSG's Critial Core Skills (Soft Skills)

8
Developing People/ 

Leadership

Empower others to learn and develop their capabilities to enhance their performance 

and achieve personal or professional goals
SSG's Critial Core Skills (Soft Skills)

9 Digital Fluency
Leverage digital technology tools, systems, and software across work processes and 

activities to solve problems, drive efficiency and facilitate information sharing  
SSG's Critial Core Skills (Soft Skills)

10
Diversity/ Building 

Inclusively

Collaborate with stakeholders from different backgrounds or with different abilities, 

including diversity dimensions such as race, ethnicity, religion, gender orientation, age, 

physical and learning ability, education, socio-economic status and political belief, to 

understand the interests of diverse groups and build an inclusive work environment 

SSG's Critial Core Skills (Soft Skills)



No. Soft Skills Definetion Defined by

11 Empathy 

Ability to understand and be aware of, co-experience the feelings and thoughts of 

other people, being able to see the world as others see it, being understanding 

another person's feelings, being non-judemental, and being able to communicate 

own's understanding of another person's feelings

7 Skills for the Futrue, Emma Sue Prince 

12 Global Perspective
Operate in cross-cultural environments, demonstrating an awareness of the wider 

global context and markets to identify potential opportunities and risks  
SSG's Critial Core Skills (Soft Skills)

13 Influence
Influence behaviours, beliefs or attitudes in order to achieve desired outcomes and 

solutions 
SSG's Critial Core Skills (Soft Skills)

14 Learning Agility

Deploy different learning approaches which enable continuous learning across 

different contexts to drive self development and the achievement of long-term career 

goals 

SSG's Critial Core Skills (Soft Skills)

15 Problem-solving 
Generate effective and efficient solutions to solve problems and capitalise on new 

opportunities 
SSG's Critial Core Skills (Soft Skills)

16 Resiliency 
Adaptability; the ability to recover after experiencing misfortune or disease; coping 

with change; overcoming problems and difficulties.
 Hendricks's Life Skills Model

17 Self-management
Take ownership of managing one’s personal effectiveness, personal brand and holistic 

physical, mental, emotional and social well-being  
SSG's Critial Core Skills (Soft Skills)

18 Sense Making
Leverage sources of qualitative and quantitative information and data to recognise 

patterns, spot opportunities, infer insights and inform decisions  
SSG's Critial Core Skills (Soft Skills)

19 Stress Management
Recognising stress, how stress affects, and acting in ways that help oneself control 

these levels of stress
10 Life Skills recommended by WHO 

20 Transdisciplinary Thinking
Apply concepts from multiple disciplines, and synthesise different areas of knowledge 

and insights to guide decisions, foster cooperation and drive continuous improvement 
SSG's Critial Core Skills (Soft Skills)

20 SKILLS DESCRIPTION


