
สารบัญ

บทน�ำ	 ท�ำไมถึงต้องพัฒนำทักษะ
 เอำไว้ตั้งแต่ตอนนี้	 13

บทที่ 1

ยุคที่  “อาชีพใช้ความรู้”  จะหายไปเกินครึ่ง

ใคร ๆ ก็พูดถึงเรื่อง  “ถูก AI แย่งงาน”  
แต่กลับไม่มีใครพูดถึง  “วิธีรับมือ”  กันเลยสักคน

•	 สิ่งที่มาพร้อมกับ		“การปฏิวัติ	AI”		

	 คือการตกงานหมู่ครั้งใหญ่

	 ระดับที่แทบจินตนาการไม่ออก	 25

•	 คนที่ตระหนักว่า		“สักวันงานที่ท�าอยู่

	 อาจไม่มีให้ท�าแล้วก็ได้”		คือคนที่จะอยู่รอด	 27
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•	 “5	ทักษะ”		ที่เป็นที่ต้องการอย่างยิ่ง

	 ในสังคมความรู้ระดับสูง	 31

•	 “3	สิ่ง”		ที่มนุษย์ไม่มีวันเอาชนะ	AI	ได้	 34

•	 คนที่เก่งแค่เรื่อง		“เหตุผล”		

	 จะถูกแทนที่ด้วย	AI	 38

•	 ค�าชมที่ว่า		“มีความรู้รอบตัว”		หรือ		

	 “รู้ลึกรู้จริง”		จะกลายเป็นค�าที่ล้าสมัย	 40

•	 แม้แต่		“ทักษะการใช้สัญชาตญาณ”		

	 ของมืออาชีพก็ยังจะถูกแทนที่โดย	AI	 42

•	 หากดูกันที่เรื่อง		“ราคา”		

	 มนุษย์ก็สู้	AI	ไม่ได้อยู่ดี	 45

•	 ไม่ใช่แค่		“อาชีพซามูไร”		

	 งานอะไรก็ตามที่ต้อง		“ใช้ความรู้”		

	 ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง	 48

•	 ผู้เชี่ยวชาญต่างก็พูดถึงเรื่อง  “ถูก	AI	แย่งงาน”		
	 แต่ไม่บอกว่าจะ		“รับมือ”		ได้อย่างไร	 50

•	 จะพัฒนา		“3	ทักษะ”		ด้วยตัวเองได้อย่างไร	 52

•	 บริษัทที่คุณท�างานอยู่ตอนนี้จะไม่ช่วยคุณ	 55

•	 คนที่จะถูกคัดออกคือคนที่เรา		“นึกไม่ถึง”	 57
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บทที่ 2

สังคมที่ให้ค่ากับ  “วุฒิการศึกษา”  ก�าลังจะล่มสลาย

ยิ่งเป็นคน  “วุฒิการศึกษาสูง”  เท่าไหร่
ก็ยิ่งแพ้ AI ได้ง่ายขึ้นเท่านั้น

•	 ท�าไมคนจบจากมหาวิทยาลัยดัง

	 ถึงเป็น		“คนท�างานเก่ง”		กันน้อยลง	 61

•	 “คนที่บริษัทอยากได้ตัว”		กับ		

	 “คนท�างานเก่ง”		แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง	 62

•	 “3	สถานการณ์”		ที่คนจบจาก

	 มหาวิทยาลัยดังมักต้องเผชิญ	 65

•	 คนจบจากมหาวิทยาลัยดังที่เป็นคนท�างานเก่ง

	 ไม่ได้เก่งเพราะ		“วุฒิการศึกษา”	 68

•	 คนจบจากมหาวิทยาลัยดังที่เปลี่ยนสิ่งที่เป็น		

	 “จุดแข็ง”		ของตัวเองไม่ได้จะถูกคัดออก	 69

•	 “ภาพมายาของวุฒิการศึกษา”		กับ		

	 “เทพนิยายโทได”		ที่ยังเชื่อกันไม่เลิก	 71

•	 อุปสรรคเรื่อง		“มนุษยสัมพันธ์”		

	 ที่คนจบจากมหาวิทยาลัยดังมักมีปัญหา	 76

•	 “เหตุผลแท้จริง”		ที่ฝ่ายบุคคล

	 เลือกจ้างคนจบจากมหาวิทยาลัยดัง	 78
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บทที่ 3

“ทักษะวิชาชีพ”  ที่เป็นที่ต้องการในยุค AI คืออะไร

สิ่งที่ส�าคัญกว่า  “ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง”  
คือ  “ทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์”    

และ  “ทักษะการส่งต่อ”

•	 “ทักษะวิชาชีพ”		ไม่ได้เป็น

	 แค่เรื่องของเทคนิคทางปฏิบัติ	 85

•	 กับดักแรกของการพัฒนาทักษะคือ		

	 “ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด”	 87

•	 เลิกคิดว่าแค่อ่านหนังสือก็พัฒนาทักษะได้	 89

•	 แยกแยะให้ออกว่าเป็น		“ความรู้”		

	 หรือ		“ภูมิปัญญา”	 92

•	 ส�ารวจดูว่าตอนนี้ม	ี	“ภูมิปัญญา”		อยู่แค่ไหน	 96

•	 “ทบทวนตัวเอง”		แค่	5	นาที

	 ก็ช่วยสร้างความแตกต่างได้อย่างไม่น่าเชื่อ	 97

•	 ควร		“ทบทวนตัวเอง”		

	 ขณะที่ประสบการณ์ยัง		“สดใหม่”	 99

•	 มืออาชีพถือก�าเนิดตอน		“กลางคืน”	 101
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•	 เทคนิคขั้นสูงสุดเป็นสิ่งที่ต้อง

	 เรียนรู้จาก		“ครู”	 104

•	 ภูมิปัญญา		“ขั้นสูง”	 108

•	 แม้แต่เรื่อง		“ความคิดสร้างสรรค์”		

	 สักวัน	AI	ก็จะท�าได้	 109

•	 ตลาดงานไม่ต้องการ		“มนุษย์เจ้าไอเดีย

	 ที่ท�าให้เป็นจริงไม่ได้”	 111

•	 สิ่งที่สถาบันคลังสมองระดับโลกต้องการ

	 ไม่ใช่		“ความคิดสร้างสรรค์”		

	 แต่เป็น		“ทักษะด้านนวัตกรรม”	 113

บทที่ 4

“ทักษะการสื่อสาร”  ส�าหรับยุค AI เป็นอย่างไร

สิ่งที่ส�าคัญกว่าการ  “พูดเก่ง”  คือ  “ภาษากาย”  
กับ  “ความเข้าอกเข้าใจ” 

•	 80	เปอร์เซ็นต์ของการสื่อสารคือภาษากาย	 119

•	 คุณใช้ภาษากายได้ดีแค่ไหน		 121

•	 สิ่งที่	AI	ไม่ถนัดเลยคือ		“ภาษากาย”	 123
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•	 ฝึก		“คาดคะเน”		และ		“จินตนาการ”		

	 ทุกครั้งหลังประชุม	 124

•	 การ		“มีอารมณ์ร่วม”		ของมนุษย์

	 เป็นสิ่งที่	AI	ไม่มีวันเลียนแบบได้	 127

•	 การมีอารมณ์ร่วมกับคนอื่นส�าคัญกว่า

	 การที่คนอื่นมามีอารมณ์ร่วมกับเรา		 129

•	 การ		“มีอารมณ์ร่วม”		ไม่ใช่ความ				

	 “สงสาร”		หรือ		“เห็นใจ”	 131

•	 ถ้าไม่เคย		“ล�าบาก”		ก็ไม่มีวันที่จะ

	 มีความสามารถในการ		“มีอารมณ์ร่วม”		

	 ที่แท้จริง	 132

•	 สิ่งที่ควรท�าคือรีบล�าบาก

	 ตั้งแต่ตอนยังหนุ่มสาว	 134

•	 “อย่างคุณน่าจะเข้าใจ”	 135

•	 “คนเคยล�าบาก”		กับ		“คนไม่เคยล�าบาก”		

	 ในสายตาลูกน้อง	 137

•	 ผู้น�าชั้นยอดรู้ดีว่าความล�าบากคือ		

	 “โอกาสในการเติบโต”	 140

•	 “สุดยอดทัศนคติ”		ในการมองปัญหา

	 ที่ผู้น�าตัวจริงควรมี	 142
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บทที่ 5

“ทักษะองค์กร”  ส�าหรับยุค AI

“ทักษะการบริหารจิตใจ”  
กับ  “ทักษะความเป็นผู้น�าที่ไม่หยุดเติบโต” 

•	 ครึ่งหนึ่งของงานบริหารจัดการ

	 จะถูกแทนที่ด้วย	AI	 147

•	 “การบริหารขั้นสุดยอด”		

	 ที่มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ท�าได้	 149

•	 “การบริหารจิตใจ”				

	 ไม่ใช่		“การควบคุมจิตใจ”	 150

•	 “พื้นที่เติบโต”		เกิดขึ้นได้

	 ด้วยทัศนคติของหัวหน้า	 152

•	 ยุคที่หัวหน้าทุกคนมีหน้าที่เป็น		“ที่ปรึกษา”		 153

•	 ไม่ใช่แค่		“ฟัง”		แต่ต้อง		“ฟังให้สุด”	 155

•	 “การบริหารจิตใจ”		

	 เป็นสิ่งที่มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ท�าได้	 157

•	 ค�าว่า		“ชนะใจ”		หรือ		“ทักษะในการน�าคน”		

	 จะกลายเป็นค�าที่ไม่มีใครใช้อีกต่อไป	 159
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•	 องค์กรไม่ได้เลือก		“ผู้น�า”		

	 ลูกน้องต่างหากที่เป็นคนเลือก	 161

•	 การแสดง		“วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่น”		

	 ที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ	 162

•	 สามารถสร้าง		“พื้นที่เติบโต”		ได้หรือไม่	 165

•	 เชื่อมั่นใน		“ความเป็นไปได้”		ของลูกน้อง	 166

•	 ผู้น�าแบบใหม่ที่เป็นที่ต้องการในยุค	AI	 168

บทส่งท้ำย  วิกฤติกำรณ	์AI	คือโอกำสทอง
	 	 	ในกำรพัฒนำตัวเอง 171 

ขอแสดงควำมขอบคุณ  177

ประวัติผู้เขียน  179
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“พัฒนาทักษะ”

คนทีห่ยบิหนงัสอืทีม่ชีือ่ท�านองนีข้ึน้มาจ�านวนไม่น้อย

คงอดคิดไม่ได้ว่า  “ถ้าเป็นคนท�างาน  ใคร ๆ ก็รู้อยู่แล้วว่า

ต้องคอยพัฒนาทักษะอยู ่เสมอ  ท�าไมยังจะออกหนังสือ 

แบบนี้มาอีกนะ...”

ผมขอตอบค�าถามนี้ตรง ๆ ตั้งแต่ตอนนี้เลย

นั่นก็เพราะนับจากนี้ไป  การ  “พัฒนาทักษะ”  จะ 

ทวีความส�าคัญยิ่งกว่าที่ผ่านมาแบบเทียบไม่ติด  เหตุผล 

ที่ท�าให้เป็นเช่นนั้นมีอยู่ 3 ข้อ  ได้แก่ 

1.	ทักษะจะกลายเป็นสิ่งที่ตกยุคได้อย่างรวดเร็ว	

2.	วุฒิการศึกษาจะไม่มีความส�าคัญอีกต่อไป

3.	การมาถึงของ	AI

SAMPLE
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ผมจะอธิบายเหตุผลทั้ง 3 ข้อนี้ให้เข้าใจแบบง่าย ๆ 

เหตุผลข้อท่ี	1		“ทักษะจะกลายเป็นสิง่ทีต่กยคุได้

อย่างรวดเร็ว”	

คนส่วนใหญ่เชื่อว่าหากต้องการสร้างผลงานดี ๆ ท่ี 

ทุกคนให้การยอมรับ  สิ่งที่ต้องท�าคือการพัฒนาทักษะความ

สามารถให้สงูขึน้  นีเ่ป็นส่ิงท่ีเชือ่กนัจนกลายเป็นสามัญส�านกึ  

และเมื่อก่อนคนที่ส่ังสมประสบการณ์จนมีทักษะระดับหนึ่งก็

สามารถใช้ทักษะนั้น  “หากินได้ตลอดชีวิต”  จริง ๆ

ปัญหาคือโลกทุกวันนี้เป็นยุค  “ปีของสุนัข”  หรือ   

“ปีของหนู”  หรือก็คือเป็นยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่าง

รุนแรงและรวดเร็วราวกับเวลาผ่านไปเร็วขึ้นแบบปีอายุของ

สุนัขหรือหนู  ความเปล่ียนแปลงท่ีเคยต้องใช้เวลา 7 ปี    

หรือ 18 ปีกลับเกิดขึ้นภายในปีเดียว*  
ด้วยเหตนุี ้ ทกัษะทีไ่ด้จากการฝึกฝนในวยัหนุม่สาว

จงึกลายเป็นสิง่ท่ีตกยคุและไร้ประโยชน์ได้อย่างรวดเรว็		

นีเ่ป็นเหตุผลว่าท�าไมการพัฒนาทักษะใหม่	ๆ	จงึเป็นสิง่

ที่ยิ่งทวีความส�าคัญมากขึ้นกว่าเดิม  

* 1 ปีของมนุษย์เท่ากับ 7 ปีของสุนัขและ 18 ปีของหนู
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นอกจากนั้น  อีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาซ�้าเติมก็คือการ 

มาถึงของยุคที่  “มนุษย์อายุยืนถึง 100 ปี”  

จรงิอยูว่่าการทีม่นษุย์มอีายขุยัยนืยาวขึน้เป็นเรือ่งทีด่ี  

แต่ถ้าคนส่วนใหญ่อยู่ได้จนอายุ	100	ปี		ชั่วชีวิตย่อม

ต้องมีการเปลี่ยนงานนับครั้งไม่ถ้วน		การพัฒนาทักษะ

จึงเป็นสิ่งที่ต้องท�าตลอดชีวิต	

เหตผุลข้อที	่2		“วฒิุการศึกษาจะไม่มีความส�าคญั

อีกต่อไป”	

ยุคสังคมอุตสาหกรรมของศตวรรษที่ 20 สิ้นสุดลง   

ณ ตอนนี้ที่เป็นช่วงต้นศตวรรษท่ี 21  อาจพูดได้ว่าสังคม

ญี่ปุ ่นได้ข้ามผ่านสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร  (Information  

Society)  และสงัคมความรู ้ (Knowledge Society)  มาแล้ว  

ปัจจบุนัสงัคมของเราก�าลงัอยูใ่นยคุ  “สงัคมความรูร้ะดบัสงู”   

ทั้ง ๆ อย่างนั้นระบบการศึกษาของญี่ปุ่นกลับยังอยู่ 

ในยุคสังคมอุตสาหกรรมอย่างไม่เปลี่ยนแปลง

แน่นอนว ่ าหากมองย ้อนกลับไปยั งยุคสังคม

อุตสาหกรรมในศตวรรษที่	20		เราจะเห็นว่าระบบการ

ศึกษาญี่ปุ่นสามารถผลิต		“คนเรียนเก่ง”		ที่		“ท�างาน

เก่ง”		ได้		จะว่าเป็นยุคที่วุฒิการศึกษามีค่าเทียบเท่ากับ

ความสามารถในการท�างานก็ว่าได้ 
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อย่างไรก็ตาม  ส�าหรับสังคมความรู้ระดับสูงของ

ศตวรรษที	่21		การเป็นคนเรยีนเก่งทีม่	ี	“วฒุกิารศกึษา

สูง”		ของระบบการศึกษาญี่ปุ่นไม่ได้เป็นเครื่องการันตี

ว่าจะท�าผลงานออกมาได้ดีอีกต่อไป	

ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น  ก็เพราะสังคมความรู้ระดับสูง

เป็นสังคมที่มีนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  มันเป็นสังคม

ที่คนธรรมดาทั่วไปสามารถเชื่อมต่อกันเพื่อพูดคุยถึงความ

ฝันและความมุ่งมั่นร่วมกันได้  สิ่งที่เป็นที่ต้องการจึงไม่ใช่

องค์กรธุรกิจใหญ่ยักษ์  แต่เป็นคนท่ีสร้างเครือข่ายเป็น   

มีความรู้ความสามารถ  และมีความเป็นผู้น�ามากพอจะหา

พวกพ้องมาช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมได้ส�าเร็จ  

เพราะฉะนั้น  คนที่จะเป็นที่ต้องการในสังคมความรู้

ระดับสูงจึงเป็นคนที่มีทักษะดังต่อไปนี้  

“ทักษะด้านนวัตกรรม”

“ทักษะในการสร้างเครือข่าย”

“ทักษะความเป็นผู้น�า”

แต่น่าเสยีดายทีร่ะบบการศกึษาของญีปุ่่นในปัจจบุนั

ไม่สามารถสร้างบุคลากรท่ีเป็นท่ีต้องการของสังคม

ความรูร้ะดับสงูได้		จงึไม่แปลกทีร่ะยะหลงัมานีเ้รามักได้ยิน
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เรือ่ง  “คนจบจากมหาวทิยาลยัดงั”  ไม่เก่งสมความคาดหวงั

อยู่บ่อย ๆ  

ถ้าอยากเป็น		“คนท�างานเก่ง”		ของสังคมความรู้

ระดับสูง		เราต้องไม่พอใจอยู่กับแค่		“วุฒิการศึกษา”		

หรอืความเป็น		“คนเรียนเก่ง”		แต่ต้องพยายามพฒันา

ทักษะที่จ�าเป็นต่อการท�างานของตัวเองอยู่เสมอด้วย  

นี่คือเหตุผลที่ท�าให้ผมเชื่อว่าในยุคนี้  “วุฒิการศึกษา

จะไม่มคีวามส�าคญัอกีต่อไป”  และนัน่ท�าให้เราต้องให้ความ

ส�าคัญกับการพัฒนาทักษะมากขึ้น

เหตุผลข้อที่	3		“การมาถึงของ	AI”	

นี่คือเหตุผลส�าคัญท่ีสุดท่ีท�าให้การพัฒนาทักษะ 

กลายเป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคัญระดบัคอขาดบาดตาย  จากนีไ้ป

เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์หรอื AI จะพฒันาแบบก้าวกระโดด

และส่งอทิธพิลต่อสังคมในวงกว้าง  โดยผลกระทบทีเ่หน็ชัด

ทีส่ดุกค็อื		ใน		“ยคุ	AI”		งานท่ีเคยเป็นหน้าทีข่องมนษุย์

จะถูก	AI	เข้ามาแทนที ่

ผลที่ตามมาคือ  หากไม่พยายามพัฒนาทักษะที่ 

ไม่อาจใช้	AI	ท�าแทนได้ตดิตวัไว้เสยีตัง้แต่ตอนนี	้	ไม่ช้า

เราก็จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่		“ถูก	AI	แย่งงาน”		ไป

ในที่สุด
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เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าท�าไมการพัฒนาทักษะถึง

เป็นสิ่งจ�าเป็น  และท�าไมเหตุผลที่ส�าคัญที่สุดถึงเป็น  “การ

มาถึงของ AI” 

ทุกวันนี้เราได้ยินคนพูดถึงเรื่อง  “ถูก AI แย่งงาน”  

กันอย่างหนาหู  และถ้ากวาดตามองไปรอบ ๆ ก็จะเห็น

หนังสือหรือนิตยสารท่ีว่าด้วยประเด็นนี้วางขายอยู่เต็มไป

หมด  เนือ้หาทีม่กัถกูเน้นเป็นพเิศษกห็นไีม่พ้นอาชพีทีจ่ะได้

รับผลกระทบและแรงงานประเภทท่ีจะตกงาน  แต่น่าแปลก

ที่กลับไม่ค่อยมีใครพูดถึง  “คนที่จะไม่ตกงาน”  หรือ  “คน

ที่เป็นที่ต้องการ”  กันสักเท่าไหร่

หนังสือเล่มนี้จึงจะมาพูดถึงเรื่องนั้น   

ในบทที่ 1 ผมจะปูพื้นว่าการมาถึงของ AI ส่งผลต่อ

ทักษะความสามารถที่เป็นที่ต้องการของตลาดงานอย่างไร  

บทที่ 2 จะว่าด้วยเรื่องระบบการศึกษาของญี่ปุ่นและ

อธิบายว่าท�าไมวุฒิการศึกษาถึงไม่มีความส�าคัญอีกต่อไป 

บทที่ 3-5 จะเป็นเรื่องของ  “3 ทักษะ”  ที่เป็นที่

ต้องการในยุค AI  และต้องท�าอย่างไรถึงจะมีทักษะที่ว่านี้

ติดตัว  
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