
สนับสนุนโดย

ความสำาคัญของทักษะทางสังคมต่อ
อนาคตของการทำางาน

ทักษะด้านการเรียนรู้และเข้าใจขั้นสูงพร้อมด้วยทักษะทางสังคม 
ทางอารมณ์ และทางการสื่อสารมีความสำาคัญต่อการเพิ่มพูน
ผลิตภาพของบุคคลและสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพของผู้
หญิงทั่วทุกภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับสเต็ม (STEM) ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

เครื่องจักรอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์กำาลังรุกคืบเข้ามา
อย่างมากในภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับสเต็ม แต่เครื่องจักร
ไม่มีความสามารถในการทำางานเป็นทีม ในการนำาคนอื่น ในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ในการประเมินและเข้าใจสภาพแวดล้อม
การทำางานข้ามวัฒนธรรม และในการเจรจาและหาความเห็นพ้อง
ในการทำางาน

ดังนั้น ทักษะทางสังคมเหล่านี้พร้อมด้วยทักษะด้านการเรียนรู้และ
เข้าใจขั้นสูง อย่างเช่น ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์
และการแก้ปัญหา จึงมีความสำาคัญต่อการเพิ่มคุณสมบัติในการ
ทำางานและผลิตภาพของคนงานหญิง

แนวทางของไอแอลโอในการพัฒนา
ทักษะทางสังคม

ด้วยหน่วยการอบรมพัฒนาทักษะทางสังคมอินบิซิเนส ไอแอล
โอมุ่งหมายที่จะเพิ่มพูนการเรียนรู้ระหว่างการทำางาน โดยใช้วิธี
การที่มีค่าใช้จ่ายระดับที่เข้าถึงได้และได้ผลในการจัดกระบวนการ
อบรมภายในบริษัทเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง/ตลอด
ชีวิต การอบรมนี้จะช่วยให้วิสาหกิจต่างๆ ได้พัฒนาทักษะทาง

ผู้หญิงกับ
อนาคตของการ
ฝึกอบรมทักษะ
ทางสังคม
ความริเริ่มของโครงการ
พัฒนาและสร้างความ
พร้อมให้กับผู้หญิงในงาน
สเต็มโดยไอแอลโอ



สังคมที่สำาคัญให้กับพนักงานหญิงที่มีระดับทักษะขั้นต่ำาไปจนถึง
ขั้นกลาง

วิสาหกิจที่เข้าร่วมกระบวนการในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย จะ
ได้รับประโยชน์จากแนวทางการเรียนรู้แบบใหม่ที่ออกแบบโดยไอ
แอลโอในการจัดกระบวนการอบรมทักษะทางสังคม โดยใช้เครือ
ข่ายการเรียนรู้ในหมู่เพื่อนเพื่อสนับสนุนการพัฒนา ความเติบโต 
และการสร้างเสริมวิสาหกิจ วิธีการจัดอบรมของอินบิซิเนส
เสนอหน่วยการอบรมเป็นชุดต่อเนื่องที่ใช้การเรียนรู้จากการทำา
กิจกรรมและขับเคลื่อนโดยผู้รับการอบรมเอง ที่ออกแบบมาเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะให้กับพนักงานหญิงและเชื่อมพวกเธอเข้ากับคนที่
เป็นแบบอย่างและพี่เลี้ยง 

หัวข้อในการพัฒนาทักษะทางสังคมประกอบด้วย 

• การกำาหนดวิสัยทัศน์และการพัฒนาอาชีพ
• การคิดสร้างสรรค์ 
• การแก้ปัญหา 
• การทำางานเป็นทีม 
• การหาความเห็นพ้อง 
• การสื่อสารระหว่างบุคคล
• การพูดต่อสาธารณะ
• การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการใช้เหตุผล
• การบริหารเวลาและการจัดการตนเอง
• เริ่มต้นบริหารจัดการ
• ความเป็นผู้นำา 
• การรู้จักตัวเอง 
• การทำางานกับคนจากต่างวัฒนธรรม
• การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีตำาแหน่งสูงกว่า

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาทักษะทาง
สังคม

หลักสูตรพัฒนาทักษะทางสังคมของไอแอลโอนี้มุ่งหมายที่จะ
เสริมสร้างการคงอยู่ในงานและความก้าวหน้าของคนงานหญิง
โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ในหมู่เพื่อนภายในวิสาหกิจ มีความ
จำาเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนากระบวนการอบรมภายใน
วิสาหกิจเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับพนักงานหญิง อันจะเป็นการลด
ความเสี่ยงที่พวกเธอจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติและ
ปัญญาประดิษฐ์

วิธีการอบรมและหน่วยการอบรมของไอ
แอลโอเพื่อการพัฒนาทักษะทางสังคม

อะไรคือลักษณะสำาคัญของวิธีการอบรมอิน
บิซิเนสของไอแอลโอ?

การเรียนรู้จากการทำากิจกรรม: คนงานหญิงจะ
ได้เข้าร่วมทำากิจกรรมกลุ่มและแบบฝึกหัดต่างๆ 
หลากหลายที่เป็นการอ่าน เขียน ถกเถียง คิด และ
ประยุกต์ใช้ความรู้กันภายในกลุ่มโดยใช้ตัวอย่าง
ที่อิงกับสถานการณ์จริงในการทำางาน

การเรียนรู้ในหมู่เพื่อน: เน้นให้คนงานหญิงได้
เรียนรู้พร้อมกับเพื่อนและจากกันและกัน แลก
เปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ที่มี ผู้ร่วม
การอบรมจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ แล้วเข้า
กระบวนการของแต่ละหน่วยอบรม จากนั้น
ก็มีหน้าที่แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์กับคนในกลุ่มขณะที่ร่วมกันทำางาน
เป็นกลุ่มในการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำาหนดใน
หน่วยการอบรมนั้น

อะไรคือประโยชน์ที่วิสาหกิจและคนงานหญิง 
จะได้รับ?

เพิ่มพูนผลิตภาพของบุคคลและทำาให้คน
งานหญิงทำางานได้มั่นคงยาวนานขึ้น: ความ
สามารถในการทำางานเป็นทีม การนำาคนอื่น 
การสื่อสาร การเจรจา การแก้ปัญหา และการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ส่งผลให้เกิดการเพิ่มผลิต
ภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าด้านอาชีพของ
คนงานหญิง

เป็นแนวทางที่มีความคุ้มทุน/ค่าใช้จ่ายอยู่ใน
ระดับที่เข้าถึงได้เมื่อเทียบกับกระบวนการอบรม
ทักษะทางสังคมอื่นๆ: ไม่ต้องอาศัยและเสียค่า
ใช้จ่ายให้กับผู้ฝึกอบรมที่มีค่าตัวแพงเนื่องจาก
ผู้อำานวยกระบวนการอบรมของอินบิซิเนสไม่
จำาเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเป็นพิเศษ 

เพื่อเป้าประสงค์ดังกล่าว ไอแอลโอจะทำางานร่วมกับนายจ้าง
และคนงานในประเทศและภาคเศรษฐกิจเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะทางสังคมสำาคัญๆ ให้กับคนงานหญิงที่มีทักษะในระดับต่ำา
ไปถึงกลาง คนงานเหล่าหญิงนี้จะได้รับการจัดตั้งให้เป็นกลุ่ม
สนับสนุนหมู่เพื่อนในระดับบริษัท โดยมีพี่เลี้ยงอาวุโสประจำาแต่ละ
กลุ่ม และรับการอบรมทักษะทางสังคมที่เน้นการทำากิจกรรมที่จัด
กระบวนการโดยบริษัทและภายในบริษัทด้วยการสนับสนุนจาก 
ไอแอลโอ ผู้รับการอบรมจะมีโอกาสเข้าร่วมการอบรมมากถึง  
14 ครั้ง หรือคิดเป็นเวลาโดยรวม 42-45 ชั่วโมง

14
ครั้ง 42

ชั่วโมง

การอบรม



ผู้อำานวยกระบวนการมีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มผู้รับการอบรมเองและคอย
ชี้แนะผู้รับการอบรมในการทำากิจกรรมเรียนรู้ 
วิธีการและหน่วยการเรียนรู้ของไอแอลโอทำาให้
วิสาหกิจสามารถจัดอบรมให้พนักงานหลายร้อย
คนได้ด้วยแนวทางที่คุ้มต่อการลงทุนและยั่งยืน

หน่วยการอบรมมีความยืดหยุ่นและปรับได้ตาม
ความต้องการ: หน่วยการอบรมมีเนื้อหาแยก
กันในแต่ละหน่วยและให้ตัวอย่างที่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ของท้องถิ่นและวิสาหกิจ ในขณะ
เดียวกันก็ให้โอกาสกับวิสาหกิจที่จะเลือกหน่วย
การอบรมที่เหมาะสมจากประเด็นหลากหลายได้

กระบวนการอบรมใช้ระบบการฝึกอบรมแยก
เป็นหน่วยย่อยตามหัวข้อเนื้อหาเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง/ตลอดชีวิตภายในบริษัท: 
มีการอบรมทักษะทางสังคม 14 หน่วยใน 14 
หัวข้อ แต่ละหน่วยจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง 
ซึ่งจะเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบริษัท
โดยไม่ไปกระทบต่อกำาหนดเวลาการผลิตและ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัท การอบรมแต่ละหน่วย
ดำาเนินแยกขาดจากกันและต่อยอดจากความรู้ที่
มีอยู่แล้ว

หน่วยการเรียนรู้ที่จัดรูปแบบและเนื้อหาให้
เป็นมาตรฐานทำาให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ดี
ขึ้น: หน่วยการอบรมถูกออกแบบให้มีรูปแบบ
และเนื้อหาเป็นมาตรฐานเพื่อให้เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ที่เป็นกระบวนการภายในของบริษัท ใน
แต่ละหน่วย กรณีศึกษาทางธุรกิจจะนำาเสนอ
สถานการณ์ที่สมจริงให้ผู้รับการอบรมได้
พิจารณาและแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่ม ด้วย
การพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับกรณีศึกษานี้ 
ผู้รับการอบรมจะได้เรียนรู้จากความคิดและมุม
มองของคนอื่น และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
หัวข้อที่พิจารณาภายในสถานที่ทำางาน โดยมีการ
สนับสนุนของกรอบตรรกะที่กำาหนดไว้

เสริมสร้างการนำาทักษะไปใช้ในการทำางาน: 
เมื่อสิ้นสุดแต่ละหน่วยการอบรม ผู้รับการอบรม
ควรจะสามารถอธิบายได้ว่าความรู้ที่ตนได้จาก
กระบวนการอบรมจะเป็นประโยชน์อย่างไรในการ
ทำางาน ดังนั้น หน่วยการอบรมจึงมีจุดมุ่งหมาย
ไม่เพียงแต่ช่วยให้ได้มาซึ่งทักษะต่างๆ เท่านั้น แต่
ยังรวมถึงการนำาไปใช้ในการทำางานประจำาวันอีก
ด้วย

การรวมการอบรมและกระบวนการพี่เลี้ยงเป็น 
กระบวนภายในบริษัทมีประโยชน์อย่างไรต่อคน
งานหญิง?

การสนับสนุนกันในหมู่เพื่อนและกระบวนการพี่เลี้ยงมีความสำาคัญ
เป็นพิเศษสำาหรับผู้หญิงในภาคอุตสาหกรรมที่ชายเป็นใหญ่ 
เนื่องจากพวกเธอขาดการชี้แนะและช่องทางเข้าถึงแบบอย่างการ
ปฏิบัติอย่างที่ผู้ชายมี ด้วยกระบวนการสนับสนุนในหมู่เพื่อนและ
กระบวนการพี่เลี้ยง ผู้หญิงจะมีความก้าวหน้าด้านอาชีพ มีช่อง
ทางเข้าถึงเครือข่ายทางสังคมต่างๆ เพิ่มขึ้น และได้ประโยชน์จาก
การมีแบบอย่างการปฏิบัติที่เป็นผู้หญิงในตำาแหน่งผู้นำา ทั้งหมด
นี้ล้วนเป็นสิ่งสำาคัญในการเปลี่ยนบรรทัดฐานทางสังคม ตลอด
จนสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงให้ก้าวหน้าในทาง
อาชีพการงาน
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