
9 Soft Skills ที่คนท ำงำนยุคนี้ต้องมีถ้ำอยำกโดดเด่นเข้ำตำองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปกติแล้วคนท ำงำนอย่ำงเรำก็ต้องมี Hard Skills หรือ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะเฉพำะ
ทำงที่เกี่ยวข้องกับสำยงำนอยู่แล้ว ซึ่งเป็นทักษะที่จะท ำให้เรำมีควำมเชี่ยวชำญในต ำแหน่งงำนหรืออำชีพ
นั้นมำกขึ้นเรื่อย ๆ 
  แต่แค่มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับสำยงำนโดยตรงมันยังไม่พอ เพรำะบริษัทต่ำง ๆ ยังมองไปถึง “Soft 
Skills” ของพนักงำนด้วย ซึ่ง Soft Skills ก็คือทักษะที่ค่อย ๆ พัฒนำจำกกำรใช้ชีวิต กำรเข้ำสังคม และ
กำรท ำงำน ซึ่งเป็นทักษะที่เอำไปปรับใช้ได้กับทุกสำยงำน  
  แล้วมี Soft Skills อะไรบ้ำงที่องค์กรต่ำง ๆ มองหำในตัวพนักงำน และจะท ำให้เรำกลำยเป็น
พนักงำนที่โดดเด่นเข้ำตำองค์กรรวบรวมไว้ที่นี่แล้ว 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กำรบริหำรเวลำ (Time Management) 
ถึงเรำจะเคยได้ยินเรื ่องกำรบริหำรเวลำกันมำนำนแล้ว แต่ก็ไม่ใช่จะท ำได้ง ่ำย โดยเฉพำะ

คนท ำงำนในยุคนี้ที่นอกจำกจะต้องเร่งรีบเพ่ือแข่งกับเวลำแล้ว ยังต้องท ำอะไรหลำย ๆ อย่ำงพร้อมกันอีก
ด้วย เรำจึงต้องวำงแผน ควบคุม ก ำหนดระยะเวลำ และจัดล ำดับควำมส ำคัญของงำนให้ชัดเจน รวม ถึง
ควบคุมตัวเองให้มีวินัยจนท ำตำมแผนที่วำงไว้ได้ด้วย 
  ลองเริ ่มจำกลิสต์งำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของเรำทั้งหมด ดูว่ำแต่ละงำนมีเดดไลน์เมื่อไหร่ 
อำจจะเขียนลง Post It แปะไว้ให้เห็นชัด ๆ หรือว่ำเขียนลงปฏิทินไว้เลยก็ได้ จำกนั ้นก็วำงแผนเป็น
ภำพรวมว่ำงำนไหนส ำคัญและต้องรีบท ำให้เสร็จก่อน แล้วในแต่ละวันที่มำท ำงำนก็ตั้งเป้ำเอำไว้ด้วยว่ำ
วันนี้จะท ำอะไรบ้ำง และพยำยำมท ำตำมให้ได้มำกที่สุด 



  2. กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) 
กำรก้ำวกระโดดของเทคโนโลยีท ำให้เกิดนวัตกรรม เกิดอำชีพใหม่ ๆ และท ำให้วิธีกำรท ำงำน

เปลี่ยนแปลงไป จนกำรมีควำมรู้ในสำขำวิชำเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว คนท ำงำนอย่ำงเรำจึงต้องมี
กำรเตรียมพร้อมและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลำ เพื่อเอำควำมรู้ที ่หลำกหลำยมำประยุกต์ใช้ร่วมกัน และหำ
แนวทำงใหม่ ๆ ในกำรท ำงำน เช่น เรำเป็น Marketing แต่ท ำงำนในบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรำก็ต้องมี
ควำมรู้อัปเดตว่ำเทคโนโลยียุคนี้ไปถึงไหนแล้ว หรือเป็น HR ที่ท ำงำนสื่อสำรภำยในองค์กร ซึ่งใช้ Social 
Media เป็นสื่อหลัก เรำก็ต้องเป็น HR ที่มีทักษะในกำรใช้ Social Media ด้วย 
  นอกจำกนั้นเรำต้องสำมำรถอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ สรุปประเด็น และเชื่อมโยงข้อมูลควำมรู้    
ต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน รวมทั้งวิเครำะห์ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงจำกสิ่งที่เรียนรู้มำได้ด้วย ซึ่งทักษะนี้
จะช่วยให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพและเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้  
  3. ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (Emotional Intelligence) 
ไม่ว่ำจะเป็นพนักงำนบริษัทหรือ Freelance เรำก็ต้องติดต่อสื่อสำรหรือประสำนงำนกับคนอื่น ๆ ทั้งนั้น 
Emotional Intelligence จึงส ำคัญและส่งผลอย่ำงมำกต่อกำรท ำงำน เพรำะคนที่มีควำมฉลำดทำง
อำรมณ์ คือคนที่มีควำมสำมำรถในกำรสังเกต ท ำควำมเข้ำใจ จัดกำร และแสดงออกทำงอำรมณ์ของ
ตัวเองได้อย่ำงดี รวมถึงสังเกตและท ำควำมเข้ำใจอำรมณ์ของคนอื่นด้วย ซึ่งจะช่วยให้เรำสำมำรถควบคุม
อำรมณ์และแสดงออกได้อย่ำงเหมำะสมในแต่ละสถำนกำรณ์  
  รวมไปถึงกำรบริหำรจัดกำรกับควำมเครียด ที่จะส่งผลต่อกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนให้ออกมำได้อย่ำง
มีคุณภำพด้วย เช่น เมื่อมีปัญหำในกำรท ำงำนและรู้สึกไม่พอใจ เรำก็จะไม่ รีบไม่เหวี่ยงวีน แต่จะพยำยำม
ท ำควำมเข้ำใจเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น วิเครำะห์หำสำเหตุ เพื่อหำทำงแก้ไขปัญหำ มำกกว่ำจะระเบิด
อำรมณ์ออกไปจนกลำยเป็นเพ่ิมปัญหำกับเพ่ือนร่วมงำนเข้ำไปอีก  
  4. ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว (Adaptability) 
เรำอำศัยอยู่บนโลกที่มีควำมแตกต่ำงทั้งชำติพันธุ์ วัฒนธรรม ควำมคิด ควำมเชื่อ และยังเป็นยุคที่ควำมรู้ 
ข ่ำวสำรแทบไม่เคยหยุดนิ ่ง มีอะไรใหม่ ๆ เกิดขึ ้นและเปลี ่ยนแปลงให้เรำต้องเรียนรู ้และปรับตัว
ตลอดเวลำ เรำจึงต้องมีทักษะในกำรปรับตัวและมีควำมยืดหยุ่นทำงควำมคิด เพื่อที่จะสำมำรถรับมือกับ
ควำมเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น และพลิกแพลงหำวิธีที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์หรือเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ 
ได้ 
  ยกตัวอย่ำงง่ำย ๆ เลย ก็คือเวลำที่เรำได้รับมอบหมำยให้ท ำโปรเจกต์ใหม่ที่ไม่คำดคิดและเรำไม่มี
ควำมรู้ในเรื่องนั้นมำก่อน บำงคนอำจเลือกที่จะบอกว่ำไม่มีควำมรู้ ไม่ถนัด ขอไม่รับง ำนนี้ แต่ถ้ำเรำมี
ทักษะเรื่องกำรกำรปรับตัวและมีควำมยืดหยุ่นทำงควำมคิด เรำจะลองศึกษำหำควำมรู้ดูก่อน แล้วเอำ
ควำมรู้ที่เรำมีมำปรับใช้กับควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เรำศึกษำมำสร้ำงสรรค์งำนร่วมกัน หรือ ถ้ำเป็นกำรท ำงำนเป็น
ทีมที่แต่ละคนมีแนวควำมคิด หรือวิธีท ำงำนที่แตกต่ำงกันไป เรำจะไม่ยึดติดว่ำควำมคิดหรือวิธีของเรำดี
ที่สุด แต่เรำจะศึกษำหำข้อดี ข้อเสีย จุดแข็ง และจุดอ่อนของแต่ละควำมคิด แต่ละวิธีกำรน ำมำปรับใช้
ด้วยกันได้นั่นเอง 



  5. กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน (Collaboration) 
ทุกวันนี้เรำต้องท ำงำนร่วมกับคนที่หลำกหลำย ทั้งในแง่ของสำยงำน ช่วงวัย หรือรูปแบบกำร

ท ำงำน องค์กรต่ำง ๆ จึงต้องกำรคนท ำงำนที่มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกับคนอื่น เพื่อสร้ำงสรรค์ผลงำนที่
มีประสิทธิภำพ ไม่ว่ำจะเป็นกำรท ำงำนร่วมกันภำยในทีมตัวเองหรือกำรท ำงำนร่วมกับคนอ่ืน ๆ รวมไปถึง
ทักษะในกำรบริหำรคนที่ไม่ได้จ ำกัดอยู่แค่ในคนท ำงำนระดับหัวหน้ำอีกต่อไป แต่จ ำเป็นส ำหรับคนท ำงำน
ในทุกระดับ 
  ลองคิดถึงเวลำที่เรำมีโปรเจกต์หนึ ่งอยู ่ในมือ และต้องขอควำมช่วยเหลือจำกคนอื่น ๆ เรำก็
จะต้องรู้ว่ำคนไหนเหมำะที่จะให้เรำปรึกษำเรื่องอะไร หรือใครคือคนที่จะช่วยเรำได้ แล้วเรำจะใช้วิธีไหน
ในกำรท ำงำนกับเขำ รวมไปถึงรู้ว่ำเวลำไหนที่เรำควรจะน ำ หรือเวลำไหนที่เรำควรจะถอยเมื่อต้องท ำงำน
เป็นทีมด้วย 
  6. กำรสื่อสำร (Communication) 
ไม่ว่ำจะท ำงำนอยู่ในองค์กรหรือธุรกิจอะไร ในที่ท ำงำนก็ต้องมีกำรติดต่อสื่อสำรกัน ทั้งกับหัวหน้ำ เพื่อน
ร่วมงำน หรือลูกค้ำ ซึ่งกำรสื่อสำรที่ถูกต้อง ตรงประเด็นและมีประสิทธิภำพจะช่วยให้เกิดควำมร่วมมือ
และกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกำรท ำงำน ท ำให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น  
  โดยเรำต้องรู้ว่ำเรื่องที่ต้องกำรจะสื่อสำรออกไปนั้นใจควำมส ำคัญคืออะไร ใครเป็นผู้รับสำร ควร
ใช้วิธีและภำษำแบบไหนในกำรสื่อสำร เช่น ถ้ำเรำเป็น HR ที่จะต้องประกำศให้พนักงำนทั้งบริษัทร่วมกัน
ใส่เสื้อที่มีโลโก้บริษัทในวันครบรอบกำรก่อตั้ง เรำก็อำจจะส่งเป็นอีเมลถึงพนักงำนทุกคน โดยใช้ภำษำที่
ท ำให้พวกเขำรู้สึกว่ำก ำลังถูกขอควำมร่วมมือ ท ำให้มีควำมรู้สึกภูมิใจอยำกจะเป็นส่วนหนึ่งในกำรเฉลิม
ฉลองบริษัท ไม่ใช่ถูกสั่งให้ท ำ 
  นอกจำกนั้นยังรวมไปถึงทักษะกำรประสำนงำนและกำรเจรจำต่อรองด้วย ว่ำจะใช้กำรเจรจำ
อย่ำงไรเพื่อให้สำมำรถท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด และมีทำงออกแบบ Win-Win 
Situation หรือสถำนกำรณ์ที่ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ำย 
  7. กำรแก้ไขปัญหำที่มีควำมซับซ้อน (Complex Problem Solving) 

ยุคนี้แค่ทักษะกำรแก้ไขปัญหำธรรมดำ ๆ ไม่พอแล้ว แต่ต้องเป็นกำรแก้ไขปัญหำที่มีควำมซับซ้อน 
เพรำะองค์กรต่ำง ๆ ถูกผลกระทบจำกเทคโนโลยี มีควำมเชื่อมโยงกับหลำยธุรกิจ หรือมีกำรท ำงำนที่
ซับซ้อนและหลำกหลำยมำกขึ้น ซึ่งอำจจะส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กรแบบรอบด้ำน ท ำให้
ปัญหำที่เกิดขึ้นมีควำมแตกต่ำงไปจำกอดีตและซับซ้อนมำกขึ้น กำรแก้ปัญหำหนึ่งจุดอำจจะส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ เกิดปัญหำอื่น ๆ ตำมมำ กำรหำวิธีแก้ไขปัญหำในกำรท ำงำนจึงต้องคิดอย่ำงรอบ มอง
ปัญหำหลำย ๆ ด้ำน และต้องหำวิธีแก้ไขปัญหลำย ๆ แบบ 
  อย่ำงเช่นกระบวนกำรผลิตของโรงงำนอุตสำหกรรม ที่เมื่อก่อนจะเป็นกำรใช้แรงงำนคน ท ำงำน
กับเครื่องจักร ตอนนี้กระบวนกำรผลิตเริ่มน ำระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้อัลกอริทึ่มต่ำง ๆ ควบคุมกำรท ำงำน
ของเครื่องจักร ผสมผสำนกับระบบเครือข่ำย หรือระบบ Cyber ต่ำง ๆ มำกขึ้น องค์กรจึงต้องอำศัยคนที่
มองเห็นและแก้ไขปัญหำที่ซับซ้อนเหล่ำนั้นได้ 



โดยทักษะนี้ต้องอำศัยหลำยทักษะย่อย ๆ เริ ่มจำกเมื่อเรำรู้แล้วว่ำมีปัญหำเกิดขึ้นเรำก็ต้องเก็บข้อมูล     
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องมำวิเครำะห์ เพื่อระบุปัญหำและควำมต้องกำรว่ำอยำกจะ ให้ผลลัพธ์ออกมำเป็นแบบ
ไหน แล้วหำวิธีที่จะแก้ปัญหำ ซึ่งอำจต้องแยกปัญหำออกเป็นปัญหำย่อย ๆ ก่อน แล้วแก้ไปทีละจุด โดย
ประเมินว่ำวิธีที่คิดนี้ได้ผลลัพธ์ออกมำประมำณไหน จำกนั้นก็ต้องติดตำมผลกำรแก้ไขปัญหำด้วย  
  8. กำรคิดเชิงวิเครำะห์และเลือกตัดสินใจ (Critical Thinking and Decision-making) 

โลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลมหำศำล หรือ Big Data แบบทุกวันนี้ ทักษะกำรคิดวิเครำะห์จะช่วยให้
เรำย่อยข้อมูลจ ำนวนมำกได้ ด้วยกำรเอำมำวิเครำะห์ ตีควำม จนท ำให้สำมำรถรู้ลึกเบื้องหลังของข้อมูลที่
ได้มำ แล้วตัดสินใจได้ถูกต้องแม่นย ำกว่ำเดิม 
  และถึงแม้ AI จะเริ่มถูกน ำมำใช้ในกำรท ำงำนมำกขึ้นในหลำยส่วน รวมไปถึงกำรวิเครำะห์ข้อมูล
แบบ Big Data ที่ท ำได้แม่นย ำและเร็วกว่ำมนุษย์ แต่ AI ก็ยังท ำได้แค่วิเครำะห์ข้อเท็จจริงและควำมน่ำจะ
เป็น ซึ่งทั้งหมดที่ AI ท ำได้ก็เกิดจำกกำรป้อนข้อมูลของมนุษย์ และยังไม่มีควำมสำมำรถ ในกำรคิดเชิง
วิเครำะห์มำกเท่ำมนุษย์อยู่ดี นอกจำกนั้นในโลกที่สิ่งต่ำง ๆ รวมถึงผู้คนเต็มไปด้วยควำมซับซ้อน และ
ปัญหำมีหลำยแง่มุม แค่ข้อเท็จจริงและควำมน่ำจะเป็นมันไม่พอ ยังต้องอำศัยควำมเข้ำใจบริบทของ
ปัญหำ และควำมเหมำะสมของวิธีกำรต่ำง ๆ ในแต่ละสถำนกำรณ์ เพื่อให้ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหำได้
อย่ำงดีด้วย ซึ่งเรื่องพวกนี้ AI ยังสู้มนุษย์อย่ำงเรำไม่ได้ 
  9. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity) 

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ถือว่ำเป็นทักษะที่มีคุณค่ำมำกที่สุดเลยก็ว่ำได้ เพรำะไม่มีหลักสูตรตำยตัวใน
กำรเรียนกำรสอน ซึ่งกำรที่เรำจะมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ได้นั้น เรำต้องช่ำงสังเกต อยำกรู้อยำกเห็น และ
เปิดใจกว้ำง รวมถึงเสพข้อมูลต่ำง ๆ อย่ำงหลำกหลำย มีไหวพริบที่จะแก้ไขปัญหำ หรือสร้ำงสรรค์สิ่ง    
ใหม่ ๆ ด้วย 
  ซึ ่งควำมคิดสร้ำงสรรค์ที ่พูดถึงนี ้ไม่ใช่แค่กำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะเท่ำนั้ น แต่ยังหมำยถึงกำร
สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริกำร ที่จะช่วยแก้ปัญหำให้ลูกค้ำด้วย บริษัทต่ำง ๆ จึงต้องกำรคนที่มีทักษะนี้
มำร่วมงำน เพรำะพวกเขำจะสำมำรถหยิบเทคโนโลยี หรือควำมรู้ใหม่ ๆ มำพลิกแพลง ต่อยอด และ
สร้ำงสรรค์ไอเดียดี ๆ ท ำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของบริษัทนั้นแปลกใหม่ โดดเด่น และน่ำสนใจได้ 
  เรำจะเห็นว่ำในโลกของกำรท ำงำน Soft Skills นั้นมีควำมส ำคัญไม่น้อยไปกว่ำ Hard Skills ถ้ำ
คนท ำงำนอย่ำงเรำสำมำรถเรียนรู ้และน ำไปปรับใช้ให้เหมำะกับตัวเองได้ ก็จะส่งผลให้กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้นแน่นอน 
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