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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบและแนวทางการพัฒนา soft 
skill โดยการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้อง แล้วนำมาสรุปเป็นหมวดหมู่ ความหมายของ soft skill ซึ ่งมี
ความสำคัญต่อความสามารถของมนุษย์ ในการเข้าใจกับตัวเองได้ดี นำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและการทำงานได้ดี เพิ่มความเป็น
คนมีคุณภาพ เป็นทักษะที่เป็นนามธรรมดีงามภายในและเพิ่มความสามารถในการพัฒนาระบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ทำงาน 
 Soft skill มีองค์ประกอบที ่สำคัญ 10 ประการ ได้แก่การรู ้จ ักตนเองและการเห็นใจผู ้อื ่นทักษะการสื่อสาร  
ความสามารถในการปรับตัว การแก้ไขปัญหาการคิดเชิงวิเคราะห์และเลือกตัดสนิใจ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อืน่ 
การบริหารเวลา ความฉลาดทางอารมณ์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะดิจิตอลส่วน วิธีการพัฒนา soft skill ที่สำคัญ
ได้แก่ ประเมินตนเองและผู้อื่นตามความเป็นจริง พัฒนาทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ  พัฒนาทักษะความสามารถรับมือ
กับความเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ใหม่  ฝึกการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดของปัญหาฝึกการแก้ตัดสินใจด้วยปัญญาฝึกสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ Normal เพื่อลดความเครียดทั้ง กาย และใจ  ฝึกตนเองให้พร้อมทำงานกับคนทุกประเภท ฝึกการบริหาร
จัดการเวลาให้เหมาะสม เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ และ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะดิจิตอล ข้อเสนอแนะ 
ผู้นำควรพัฒนา soft skill ด้านด้านต่างๆ เพื่อเป็นพฤติกรรมที่คงทนถาวรเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการและการนำอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีความสุขในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และก่อให้เกิดผลดี ต่อประสิทธิภาพการทำงาน และการอยู่
ร่วมกัน ในทุกองค์กร อย่างราบรื่น 
 
คำสำคัญ : การพัฒนา , ซอฟท์ สกิล , ผู้นำ , โควิด 
 
Abstract 
 The purpose of this article  is to explain the meaning, importance, components and guidelines of 
soft skill development by reviewing relevant documents and literature. Then bring it to the conclusion into 
categories. The definition of soft skills is a skill that should be prepared to cope with all difficulties and 
adapt to the success of the work. The important of soft skill is the key to improve people's self understanding 
ability. It can be applied to life and work. Improving quality is an inherent virtue. Improve the ability of  
system development and adjusting working mode. There are 10 important elements, including  
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self-awareness and empathy, communication skills, adaptability, problem solving, analytical thinking and 
decision making, creativity, collaboration, time management, emotional intelligence and lifelong learning 
and digital skill. 
 The important software skill development method is 1). To self evaluate in the actual situation 
2). improve effective communication skills, 3). develop the ability to ready to changes  to  new situations, 
4). complex and challenge problem-solving ,5. scientific decision making, 6)  creative working with new 
paradigm 7). Individual difference understanding 8). time management, 9). improving emotional intelligence, 
and 10). lifelong learning and digital skill. Therefore recommend that leaders should develop software skills 
continuously. This is a persistent behavior that leads to effective management and leadership, happy 
workplace, increase efficiency in an organizations smoothly. 
 
Keywords: Soft Skill, Development, , Leader, Covid Period. 
 
บทนำ  
 ปัจจุบันทั่วโลก กำลังเผชิญกับสถานการณ์โควิด 
อย่างทั่วถึง ซึ่งมีผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ พฤติกรรม ของคนอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ สถานการณ์การติดเช้ือ โควิดระดับโลกปัจจุบัน พบมีผู้
ติดเชื ้อทั ้งสิ ้น 244,458,918 คน เสียชวิต 4,964,323 คน 
ส่วนในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อ 1,859,157 คน เสียชีวิต 
18,799 คน Worldometer (2021).ทำให้เกิดผลกระทบเชิง
ลบที ่ใหญ่มาก เก ิดขึ ้นทั ่วโลก ผลกระทบด้านลบ คือ  
1) ผลกระทบด้านสุขภาพ มีประชาชนเจ็บป่วยและเสียชีวิต
เป็นจำนวนมาก และบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานหนัก
มากขึ้น มีผลเสียทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 2) ผลกระทบ
ทางด้านสังคม เกิดความตระหนก ตื่นกลัวและมีการนำมาสู่
ความไม ่ เส ียรภาพของส ังคม 3). ผลกระทบทางด ้าน
เศรษฐกิจ เกิดขึ้นอย่างมหาศาล เนื่องจากประเทศไทยพึ่ง
การส่งออกและการท่องเที่ยว โดย GDP ของประเทศไทยจะ
ปรับตัวลดลงถึง - 6.7% ซึ่งถือว่าหนักมาก  (สำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ,  2564) ซึ่ งผลกระทบ
ต่อ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ ของ
บุคคล และองค์กรและหน่วยงานต่างๆ มากมาย ผู้นำของแต่
ละองค์การ จำเป็นต้องตระหนักและให้ความสำคัญในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ทั้งจำเป็นต้องนำทักษะสำคัญของผู้นำมาใช้แทบทุก

กระบวนการ หรือการปรับแผนกลยุทธ์ให้สามารถรับมือกับ
วิกฤติที ่เกิดขึ ้นได้อย่างเหมาะสม ผู้นำที่มีภาวะผู้นำเป็น
ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของงานและองค์การ ภาวะผู้นำ
หรือภาวะความเป็นผู้นำไม่ได้เป็นมาโดยกำเนิด แต่สามารถ
สร้างขึ้นได้ เป็นเรื่องที่เรียนรู้และฝึกฝนได้ โดยต้องคำนึงถึง
หลัก 3 ประการ คือ ผู้นำต้องรู้จักยกย่องชื่นชมเพิ่มค่าและ
ความหมายให้คนอื่น พอใจและภูมิใจกับงานท่ีตนเองทำและ
หาทางทำให้มีค่ามีความหมายมากขึ้น และพัฒนาตนเองให้
เป็นคนมีประโยชน์อยู ่เสมอจึงจะเหมาะสมกับยุคสมัย 
(กระแส ชนะวงค์, 2564) โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด  
ที่คลและสังคมได้รับผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิขและสังคม 
วิถ ีช ีว ิตความเป็นอยู ่และสุขภาพ ทั ้งส ุขภาพกายและ
สุขภาพจิต การใช้ภาวะผู้นำผนวกกับ soft skill จะทำให้
การบริหารจัดการต่างๆ เป้นไปได้ด้วยความราบรื่น และมี
ประส ิทธิภาพซึ ่ง กษม ชนะวงศ์ (2564) กล่าวว ่าผู ้นำ
สมัยใหม่ ต้องมีนวัตกรรมภาวะผู้นำ โดยเน้นการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที ่ดี และทำหน้าที ่ใน
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เหมาะสมกับบริบท
และสถานการณ์ที ่เปลี ่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็วและมี
ค ุณภาพ (Speed and quality) หร ือที ่ เร ียกว ่า Quality 
Covid ซึ่ง แบสส์ (Bass, 2006) กล่าวว่า ผู้นำ มีอิทธิพลต่อ
ผู้ตาม โดยการเปลี่ยนแปลงการตระหนักรู้ว่าอะไรเป็นสิ่ง
สำคัญ ให้ผู้ตามได้วิเคราะห์ตนเอง มองโอกาส และความท้า
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ทายในมุมมองใหม่ๆ มองหาข้อดีในการพัฒนาบุคคลกลุ่ม 
หรือองค์กร โน้มน้าวผู้ตามเพื่อให้เกิดความพยายาม เพื่อ
ศักยภาพที่สูงขึ้น และเพื่อยกระดับของศีลธรรมจริยธรรมที่
สูงขึ้นด้วย 
 การเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงในยุคปัจจุบัน ยุค
โลกแห่งการพลิกผัน (Disruptive World) เกิดนวัตกรรม
แบบพลิกผัน (Disruptive Innovation) เป็นการเปลี่ยนแปลง
อย่างสิ้นเชิงที่ทำให้สิ ่งเดิม ๆ ที่มีอยู่บางสิ่งบางอย่างต้อง
หายไป โลกเปลี่ยนทุกวินาที การจินตนาการใหม่ (Re-Imagine) 
ภาวะผู้นำในโลกยุคใหม่ ที่จะต้องพัฒนาให้รอบด้านในทุก
มิติ เป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำหรือมีภาวะความเป็นผู้นำ 360 
องศา เป็นผู้นำแกนกลาง เป็นผู้นำที่ไม่ใช่คนสั่งการ กำกับ
ควบคุม แต่เป็นผู้นำที่จะต้องดึงศักยภาพบุคลากร ต้องสร้าง
ทุกคนให้เป็นผู้บริหาร มีทักษะผู้นำในยุค New Normal มี
ภาษาใหม่ของการเป็นผู ้นำในการต้องแก้ไขปัญหากับ 
Disruption ด้วยการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจ Digital 
Disruption เป็นการสร้างโอกาสเพื่อความสำเร็จใหม่ในยุค
ดิจิทัล มี Mindset, Skillset, Toolset ประกอบกับ Hard 
Skill, Soft Skill รวมถึงมีการ Reskill และ Upskill ภาวะ
ผู้นำเป็นทั้งพรสวรรค์และพรแสวง ที่สำคัญคือ การเรียนรู้
และฝึกฝนจึงจะเกิดภาวะผู ้นำอย่างแท้จริงได้  (จิรยุทธ 
พุทธรักษาพิทักษ,์ 2564) 
 การบริหารจัดการให้ผ่านภาวะวิกฤติไปได้ดว้ยดี
นั้น ต้องอาศัยภาวะผู้นำที่มีทั้ง hard skill และ Soft skill 
ซึ ่ง hard skill คือทักษะสำคัญในการประกอบวิชาชีพ ทั้ง
เนื้อหา เทคนิค วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการการบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพ แต่การ ทำงาน โดย อาศัย Soft skill อาจจะ
พบปัญหาอุปสรรคหลายประการ เนื่องจากในสถานการณ์โค
วิดเช่นนี ้ ต้องอาศัยความเป็น Human Skill หรือทักษะ
ความเป็นมนุษย์มากขึ้น ซึ่งเรียกว่า Soft skill นั่นเอง 
 บทความวิชาการนี้ มีจุดมุ ่งหมาย เพื่อศึกษา
ความหมายองค์ประกอบและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ
ในยุคโควิด ที่ได้รับผลกระทบอย่างแรง เป็นแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
 

และการทำงานให้ประสบผลสำเร็จก้าวหน้า รวมทั้งการมี
ชีวิตในสังคมอย่างสันติในสถานการณ์แห่งยุคโควิด  ยุคแห่ง
ความไม่แน่นอน ยุคแห่งการพลิกผัน ที่ต้องอาศัยการปรับตัว 
บนหลักคิดที่มีประสิทธิภาพ จากผลกระทบของสถานการณ์
โควิด ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความหมาย และความสำคัญ ของ Soft Skill  องค์ประกอบ 
และแนวทางการพัฒนา Soft Skill หรือ ซึ่งจะเป็นแนวทางใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมการบริหาร
จัดการ และการดำเนินชีวิตด้วยความสุขและราบรื่นในยุคโค
วิด หรือ New Normal ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เก่ง 
ดี มีภาวะผู้นำและควาสุข ต่อไป   
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่ออธิบายความหมายความสำคัญ องค์ประกอบ
และแนวทางการพัฒนา soft skill 
 
วิธีการศึกษา   
 โดยการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง แล้วนำมาสรุปเป็นหมวดหมู่ ทั้งด้านความหมาย
ของ soft skill ความสำคัญองค์ประกอบและแนวทางการ
พัฒนา soft skill จากเอกสารตำรา และการสืบค้นข้อมูล
จากวารสาร ฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อได้แนวทางการพัฒนา 
soft skill และเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ตัวของผู้นำในยุคโควิดต่อไป  
 
ผลการศึกษา  
 ผลการศ ึกษาสามารถสร ุปได ้ด ังนี้  ท ั ้ งด ้าน
ความหมายความสำคัญ องค์ปนะกอบและแนวทางการ
พัฒนา soft skill ดังต่อไปนี้  
  1. ความหมายของ Soft skill บางคน
เรียกว่า ทักษะละมุล บางคนเรียกว่า จรณทักษะ แต่ผู้เขียน
ขอใช้คำทับศัพท์เพ ื ่อให ้เข ้าใจง ่าย เป ็นทักษะที ่ควร
เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับทุกโอกาสที่เข้ามาและปรับตัวเพื่อ
ประสบความสำเร็จในการทำงาน  
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  2. ความสำคัญของ Soft skill ปัจจ ุบัน 
soft skill มีความสำคัญมากต่อทุกวงการ มีประโยชน์ต่อ
บุคคลและองค์กร หลายประการกล่าวคือ 
   1. เพิ่มความสามารถของมนุษย์ ในการ
เข้าใจกับตัวเองได้ดี สามารถการบริหารจัดการอารมณ์ และ
ปฏิสัมพันธ์กับผู ้อื ่น อย่างละมุนละไม เหมาะสม ที่ทำให้ 
มนุษย์สามารถเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ เพื่อให้
เกิดการทำงานร่วมกันและประสบความสำเร็จไปเป็นทีมได้
อย่างราบรื่น 
   2. นำไปประยุกต์ใช้ก ับชีว ิตและการ
ทำงานได้ดี ให้มีความ Soft หรือ อ่อนโยน ต่อความรู้สึกของ
ตนเองและผู้คนรอบข้างได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ลด
ความกระทบกระแทก และความขัดแย้งต่างๆ  
   3. เพิ ่มความเป็นคนมีคุณภาพ เข้าอก
เข้าใจลูผู ้อ ื ่นทั ้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ช่วยให้
สามารถตอบโจทย์หรือปัญหาค่างๆ ได้ตรงใจ ส่งผลให้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยยสำคัญ ช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ดีกว่า
เดิม และยังส่งผลกระทบที่ดีต่อสังคมอีกด้วย 
   4. เป ็นท ักษะที ่ เป ็นนามธรรมดีงาม
ภายใน เพราะเป็นเรื่องของความสามารถในเชิงลึกที่สัมพันธ์
กับคุณสมบัติและการให้คุณค่าจากภายในตัวมนุษย์ ที่ต้อง
เรียนรู้ ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน จึงจะสามารถ มองเห็นคุณลักษณะ
ของ soft skill ได้ ไม่เพียงดูแต่ภายนอกแบบผิวเผิน 
   5. เพิ่มความสามารถในการพัฒนาระบบ
และปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานได้ดีมากขึ้น ราบรื่น มาก
ข ึ ้น ถ ึงแม ้ว ่าต ัว Hardware จะย ังคงเหม ือนเด ิม แต่
ความสามารถกลับเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
งานอ่ืนๆที่แตกต่างกันได้อีก 
   จึงสรุปได้ว่า Soft skill มีความสำคัญ
ได้แก่ เพิ่มความสามารถของมนุษย์ ในการเข้าใจกับตัวเองได้
ดีนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและการทำงานได้ดี เพิ่มความเป็น
คนมีคุณภาพ เป็นทักษะที่เป็นนามธรรมดีงามภายในและ
เพิ ่มความสามารถในการพัฒนาระบบและปรับเปลี ่ยน
รูปแบบการทำงาน 

  3. องค์ประกอบของ soft skill มีหลาย
ประการที่สำคัญ  
   1. การรู ้จักตนเองและการเห็นใจผู้อื่น 
(Self awareness and Empathy) ต้องรู ้จุดแข็งจุดอ่อนของ
ตนเอง และ หน้าที่การงาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและการปรับตัวเข้า
กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ และมีความเห็น
อกเห็นใจผู้อื่น เข้าใจ ให้อภัย และสามารถปฏิสัมพันธ์ได้อย่าง
เหมาะสม ในแต่ละสถานการณ์และแต่ละบุคคล  
   2. ทักษะการสื่อสาร (Communication 
Skill) การทำงานอะไรก็ตาม ล้วนต้องมีการติดต่อสื่อสารกัน 
ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนองาน การเสนอความคิดเห็นทั้งกับ
หัวหน้า เพื ่อนร่วมงานหรือลูกน้อง ตลอดจนลูกค้า หรือ
ผู ้เก ี ่ยวข้องทั ้งผ ู ้มาร ับบร ิการ ต่างๆ ซึ ่งการสื ่อสารที ่มี
ประสิทธิภาพ จะช่วยให้เกิดความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการทำงาน ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น  
   3. ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ป ร ั บ ตั ว 
(Adaptability) ไม่ย ึดติดกับวิธ ีการเดิมๆ ต้องพยายาม
เปลี่ยนกับตนเอง เช่น Digital transformation ลดการใช้
กระดาษ ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานมากขึ้นโลกทุกวันนี้
ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ไม่ว ่าจะเป็นเครื ่องมือในการทำงาน หรือรูปแบบการ
ติดต่อสื ่อสาร ความสามารถในการปรับตัวและมีความ
ยืดหยุ่นทางความคิดจึงสำคัญมาก โดยคนที่มีทักษะในการ
ปรับตัวและเปลี่ยนมุมมองความคิด จะสามารถรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นและยังสามารถพลิกแพลง
หาวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆได้เป็น
อย่างดี 
   4. การแก้ไขปัญหา (Problem Solving) 
นอกจากผลกระทบจาก โควิดแล้ว ยังมีผลกระทบจาก
เทคโนโลยี ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ  
ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างไปและมีความซับซ้อน
มากขึ ้น ทำให้ทักษะการแก้ไขปัญหาที ่ม ีความซับซ้อน 
มีความสำคัญมากขึ้นเรื ่อยๆ โดยทักษะนี้ต้องอาศัยหลาย
ทักษะย่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
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ข้อมูล การระบุปัญหาและความต้องการของผู้เกี่ยวข้องมี
ความเข้าใจในการเชื ่อมโยง และการอ่านบริบทของงาน 
ตลอดจนต้องสร้างสรรค์วิธีแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ 
ตามแต่ละสถานการณ์แล้วตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 
   5. การคิดเชิงวิเคราะห์และเลือกตัดสินใจ 
( Analytical Thinking and Decision-making) ย ุ ค แ ห่ ง
ข้อมูลมหาศาลที่รอให้เข้าไปขุดค้นออกมา หรือ Big Data 
กำลังเป็นที ่พูดถึงกันมากขึ ้นเร ื ่อยๆ ทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห์จะช่วยให้เราสามารถย่อยข้อมูลจำนวนมากได้โดย
ต้องรู้จักตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์ ระบุปัญหา ประมวลข้อมูล 
ตีความ ประเมินทางเลือกและตัดสินใจ เพื่อให้องค์กรได้
ประโยชน์สูงสุด และเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้หรือไม่มีความผิดพลาดเลย โดยใช้หลัก 3 D คือ 
Design, Data, Decision เพ ื ่อนำมาใช ้ในการต ัดส ินใจ 
มากกว่าใช้ ความรู้สึก หรือประสบการณ์เท่านั้น  
   6. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การ
หาทางเลือกให้ตนเอง ใหม่ เส้นทางใหม่ๆ วิธีการใหม่ ลด 
งบประมาณ การทำงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นทักษะที่สร้าง
แนวคิดใหม่ๆ พัฒนาวิธีการใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิมหลักการ 
กระบวนการ และเทคโนโลยีใหม่ มาประยุกต์ใช้ ช่วยใหก้าร
ทำงานดีขึ้นหรือแก้ปัญหาได้ดีขึ้น ถือเป็นทักษะที่มีคุณค่า 
เพราะนำมาใช้กับงาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
หรือบริการที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าในสถานการณ์โควิด 
ทักษะนี้เข้าไปมีส่วนร่วมในการนำเอาเทคโนโลยี วิธีการ
ทำงาน หรือแนวคิดมาใช้สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ให้องค์กร
ด้วย การทำงาน work from home, Online, การใช้เทคโนโลยี 
อย่างเหมาะสม 
   7. การทำงานรว่มกับผูอ้ื่น (Collaboration) 
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพราะการทำงานทุกวันนี้เรา
ต้องทำงานร่วมกับคนที่หลากหลาย ทั้งในแง่ของสายงาน 
ช่วงวัยที่ต่างกัน เช่น gen X, gen y, gen z หรือ ซึ่งในแต่
ละช่วงวัย จะมี พื้นฐาน (Background) การรับรู้ที่แตกต่าง
กันซึ่งจะส่งผลให้บุคคลมี แนวคิด บุคลิกภาพ พฤติกรรมที่
แตกต่างกัน ดังนัน้ จึงต้องการเสริมสร้างทักษะในการทำงาน
ร่วมกับคนอื่น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้ง

การทำงานร่วมกันภายในทีม และการทำงานร่วมกับคนอื่นๆ
กลุ่มอื่นๆ และทุกระดับ 
   8. การบริหารเวลา (Time Management) 
ทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน การจัดเวลาให้เหมาะสม 
เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมาก ชีวิตที่หลายคนต้องทำงาน
เร่งรีบแข่งกับเวลา ทั้งในการทำงาน การเรียน การดูแล
สุขภาพตนเอง ดูแลคนในครอบครัว จะใช้เวลาอย่างไรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดดังนั ้นจึงควรมีการวางแผน ควบคุม 
กำหนดระยะเวลา และจัดลำดับความสำคัญของงานให้
ชัดเจน เพื่อทำให้งานสําเร็จตามเป้าหมายในเวลาที่กำหนด
ได้เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อความสมดุลแห่ง
ชีวิต (Balancing of Life) ได้อย่างเหมาะสม 
   9. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional 
Intelligence) ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเอง 
ได้รู้จักการสังเกตทำความเข้าใจจัดการ รวมทั้งแสดงออก
ทางอารมณ์ของตัวเองได้อย่างดี และสามารถตอบสนองต่อ
ผู ้อื ่น อย่างชาญฉลาดได้ถึงแม้บางที ถูกกระทบกระแทก 
กระทั้น ก็ไม่กระเทือน จะนำไปสู่การทำงานร่วมกันได้ดี 
บ ุคคลที ่ม ีความฉลาดทางอารมณ์ จะมี ความยืดหยุ่น 
(Flexible)  โดยเฉพาะในสถานการณ์โคว ิด อาจจะมี
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น จึงต้องพร้อมท่ีจะปรับตัว และ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้แนวทางการทำงาน และวิถีชีวิตที่ดี
ข ึ ้น จะช่วยให้คนทำงานสามารถควบคุมอารมณ์และ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ อันไม่
แน่นอนในยุคโควิด ที่เต็มไปด้วย ตวามพลิกผัน ความไม่
แน่นอน ของสังคม  
   10. การเร ียนรู ้ตลอดชีว ิตและทักษะ
ดิจิตอล (Life-Long Learning and digital Skill) การพัฒนา
ที่ก้าวกระโดดของเทคโนโลยีทำให้เกิดนวัตกรรม เกิดอาชีพ
ใหม่ๆ ตลอดจนวิธีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึง
ต้องมีการเตรียมพร้อมในการเรียนรู ้อยู่เสมอ และต้องทำ
ตัวเองให้เป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากใน
ยุคที ่เทคโนโลยีเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  การเร ียนรู้
ตลอดเวลา เป็นส่วนหนึ่ง ที่นำไปสู่การพัฒนาแนวความคิด 
ทัศนคติต ่อความเจร ิญเติบโตและ ก้าวหน้า (Growth 
mindset)  จึงพร้อมที่จะเรียนรู้  สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความ
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เจริญเติบโต แต่ ต้องเรียนรู้และปรับตัวตลอดเวลา พร้อมรับ
ความท้าทาใหม่ๆ โดยการอ่านมากฟังมาก สังเกตมาก 
เสวนาบ่อยๆกับผู้มีความรู้ เลือกรับข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ มี
คุณค่าและเป็นประโยชน์   
  4. แนวทางการพัฒนา Soft skill ในผู้นำ
ในสถานการณ์โควิด 
   1. ประเมินตนเองและผู ้อื ่นตามความ
เป็นจริง ว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อนตนเอง อย่างตรงไปตรงมา ซึ่ง
จะพิจารณาด้วยตนเอง หรือ จากบุคคลอื่น ในส่วนที่เปน็จุด
แข็ง ควรรักษาไว้ ส่วนจุดอ่อน ต้องหมั่นปรับปรุงพัฒนา 
และเรียนรู้เข้าใจผู้อื่นตามความเป็นจริงเพื่อยอมรับและการ
ปรับตัวเข้าหากันได้อย่างเหมาะสม  
   2. พ ัฒนาท ั กษะกา รส ื ่ อส าร ให ้ มี
ประสิทธิภาพ ทั้ง การพูด การฟัง การแสดงออกที่เหมาะสม 
การบอกเล่า เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ทำให้คนเข้าใจง่าย มี
สื่อท่ีเหมาะสมเร้าความสนใจและรอจังหวะที่เหมาะสม  
   3. พัฒนาทักษะความสามารถรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ใหม่ (Ready to change) 
   4. ฝึกการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดของ
ปัญหา จึงต้องเสาะแสวงหาต้นตอหรือรากเหง้าของปัญหาที่
แท้จริง ด้วยเทคนิคต่างๆที่เหมาะสม เข่นการใช้เทคนิค 5 
Why หรือการถามถึงปัญหาด้วยคำว่า ทำไม 5 ครั้ง หรือ 
อาจจะใช้ cause effect diagram เพื่อหาปัญหาที่แท้จริง 
ทั้งด้าน input, Process, output, System, structure ว่า
ปัญหาทีแ่ท้จริง คืออะไร และสามารถแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด 
   5. ฝึกการตัดสินใจด้วยปัญญาใช้ข้อมูล 
(data) ที่ถูกต้องเหมาะสม ตัวเลข สถิติ สภาพปัญหา ขนาด
ของปัญหาที่แท้จริง แต่ทั ้งนี ้ การแก้ไขปัญหา ต้องอาศัย
ความเร็ว และคุณภาพ (speed and quality) จึงสำคัญมาก 
การนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  
   6. ฝึกสร้างความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
ฝ ึกพัฒนาวิธ ีการใหม่ๆที ่แตกต่างจากเดิม  นำหลักการ 
กระบวนการ และเทคโนโลยีใหม่ มาประยุกต์ใช้ ช่วยใหก้าร
ทำงานดีขึ้นหรือแก้ปัญหาได้ดีขึ้น ไม่ยึดติดกับสิ่งท่ีคุ้นชิน แต่
ควรฝึกทำงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่ๆ แม้เจอทาง
ตัน ก็สามารถหาทางออกได้อย่างเหมาะสม ดีงาม มีคุณค่า 

ประสบผลสำเร็จได้ การฝึกหาทางออกที่เหมาะสม ใหม่ๆ มี
การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ ในยุค New Normal 
เพื่อลดความเครียดทั้ง กาย และใจ  
   7. ฝึกตนเองให้พร้อมทำงานกับคนทุก
ประเภท พร้อมที่จะเข้าใจและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกบัผู้อื่น 
ความแตกต่างของบุคคล ทั้งด้าน เข้าใจพื้นฐานการเลี้ยงดู 
ประสบการณ์ ช่วงวัย เพศ และปัจจัยต่างๆที ่บ ุคคลมี 
individual difference เพื่อให้เข้าใจ ของแต่ละบุคคลเพื่อ
การมองข้าม การเข้าใจและให้อภัย พร้อมผสมความเหมอืน 
และผสานความต่างได้อย่างเหมาะสม 
   8. ฝึกการบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสม 
เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากเสริมสร้างความสมดุลของ
ชีวิต (balancing of Life) มีการจัดลำดับความสำคัญของ
ปัญหา (Priority setting) โดยแบ่งเป็น 4 กลุ ่ม คือ งาน
สำคัญเร่งด่วน งานสำคัญ ไม่เร่งด่วน งานไม่สำคัญเร่งด่วน 
งานไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน เพื่อจัดเวลาให้เหมาะสม  
   9. เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Intelligence) ความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ตนเอง ได้ รู ้จักการสังเกตทำความเข้าใจจัดการ 
รวมทั ้งแสดงออกทางอารมณ์ของตัวเองได้อย่างดี และ
สามารถตอบสนองต่อผู้อื่น อย่างชาญฉลาดได้ ถึงแม้บางที 
ถูกกระทบกระแทก กระทั้น ก็ไม่กระเทือน จะนำไปสู่การ
ทำงานร่วมกันได้ดี บุคคลที่มีความฉลาดทางอารมณ์ จะมี
ความยืดหยุ่น (Flexible) โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด 
อาจจะมีเหตุการณ์ที ่ไม่คาดคิดเกิดขึ ้น จึงต้องพร้อมที่จะ
ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้แนวทางการทำงาน และ
วิถีชีวิตที่ดีขึ้น จะช่วยให้คนทำงานสามารถควบคุมอารมณ์
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ อันไม่
แน่นอนในยุคโควิด ที่เต็มไปด้วย ตวามพลิกผัน ความไม่
แน่นอน ของสังคม  
   10. มีการเร ียนรู ้ตลอดชีว ิต และการ
พัฒนาทักษะดิจ ิตอล (Life-Long Learning and Digital 
Skill) การพัฒนาแนวความคิด ทัศนคติต่อความเจริญเติบโต
และ ก ้าวหน ้า (Growth mindset)  และพ ัฒนาท ักษะ
ดิจิตอล เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการรู้เท่าทันสิ่งใหม่ๆ 
ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโต โดยหมั่นแสวงหา
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ความรู้ใหม่ๆเสมอ โลกทุกวันนี้ มีแหล่งและช่องทางความรู้
มากมาย ทั ้งโลก internet, social media, face book, you 
tube, tik tok ล้วนเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญ  

   จึงสรุปได้ว่า Soft skill เป็นสิ่งที่สำคัญ
และจำเป็น ที่ตัองพัฒนาให้เกิดขึ้น ในผู้นำทุกคน เพื่อนำ
ช ีว ิต ให้ประสบความส ุข ความสำเร ็จ และผ ่ านพ้น
สถานการณ์โควิดนี้ ด้วยความราบรื่นดังแผนภูมิ ท่ี 1 

 
แผนภูมิที่ 1 ทักษะ และ แนวทางการพัฒนา Soft skill สำหรับผู้นำในสถานการ์โควิด 

ข้อที ่ ทักษะ Soft skill แนวทางการพัฒนา Soft skill 
1 การรู้จักตนเองและผู้อื่น ประเมินตนเองและผู้อื่น ว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อนตนเอง อย่างตรงไปตรงมา 
2 ทักษะการสื่อสาร  พัฒนาทักษะการสื่อสาร การพูด การฟัง การแสดงออกที่เหมาะสม 
3 ความสามารถในการปรับตัว  พัฒนาทักษะความสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์

ใหม่ (Ready to change) 
4 การแก้ไขปัญหา   ทักษะการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดย

ทักษะนี้ต้องอาศัยหลายทักษะย่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การระบุปัญหาและความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 

5 การคิดเชิงวิเคราะห์และเลือก
ตัดสินใจ  

ฝึกการตัดสินใจ เชิงวิทยศาสตร์ (Science based) บนพื้นฐานของข้อมูล
ที่ถูกต้อง มีหลักการ ด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างถ่ีถ้วน 

6 ความคิดสร้างสรรค์  ฝึกพัฒนาวิธีการใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิม นำหลักการ กระบวนการ และ
เทคโนโลยีใหม่ มาประยุกต์ใช้ ช่วยให้การทำงานดีขึ้นหรือแก้ปัญหาได้ดีขึ้น 

7 พร้อมท่ีจะทำงานร่วมกับผู้อื่น เข้าใจความแตกต่างของบุคคล (Individual differences Understanding) 
8 การบริหารเวลา  การจัดเวลาให้เหมาะสม เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากเสริมสร้างความ

สมดุลของชีวิต (balancing of Life) 
9  ความฉลาดทางอารมณ์  พร้อมที ่จะปร ับตัว ด ้วยความยืดหยุ ่นทางอารมณ์ (Flexible) และ

เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้แนวทางการทำงาน และวิถีชีวิตที่ดีขึ้น 
10 การเรยีนรู้ตลอดชีวิตและการใช้

ดิจิตอล  
การพัฒนาแนวความคิด ทัศนคติต่อการเติบโตและ ก้าวหน้า (Growth 
mindset) และทักษะดิจิตอล เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้และ
ทำสิ่งใหม่ๆ ทันเกม ทันการณ์ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ๆ 

 
ข้อเสนอแนะ  
 ควรนำ soft skill ไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต เพื่อ
การพัฒนา แนวคิด ทัศนคติ และเป็นพฤติกรรมที่ดีงามใน
ชีวิตส่วนตัวและการปฏิบัติงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุขและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน และ ส่งเสริมผู้นำให้เข้าใจทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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