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หลักสูตร     การสร้างแนวคิดใหม่เพ่ือปรับปรุงงาน HR       

สรุปรายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร  
(ไม่เขียนเฉพาะหัวข้อ ควรมีการบรรยายสรุป พร้อมแนบเอกสารประกอบการอบรม) 
 หลักสูตร การสร้างแนวคิดใหม่เพ่ือปรับปรุงงาน HR ไดแ้บ่งหัวข้อในการเรียนรู้ออกเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้ 
หัวข้อที่ 1 การออกแบบแนวคิดเพ่ือท าความเข้าใจอย่างรอบด้าน (Design Thinking)  
 เป็นการทบทวนความต้องการขององค์กร พนักงาน และการปฏิบัติงานในด้านทรัพยากรบุคคล  
ผ่านการตั้งค าถามและการเสวนาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กรที่ถูกผลักดันและเร่งรัดให้พัฒนา  
ด้วยพลวัตของเทคโนโลยีและสังคม เช่น เทคโนโลยี Big Data การใช้ Cloud Software รวมถึงงานบางส่วน 
ที่ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีมาจัดการได้ (Non-Tech) เช่น งานด้านการให้ค าปรึกษา (Consulting)  เพ่ือกลั่นกรอง
ความคิดไปสู่ความพยายามในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านกลวิธีต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณค่าต่อองค์กรการสะท้อนความต้องการของพนักงานที่ยังไม่เคยถูกค้นพบหรือได้รับการตอบสนอง 
จากองค์กร (Unmet need) ผ่านรูปแบบวิธีที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอันเป็นผลมาจากการใช้เทคโนโลยีเข้ามา 
มีบทบาทมากขึ้น เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการขับเคลื่อนความต้องการของตนหรือกลุ่มของตน  
และการพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันที่รูปแบบการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลที่เคยใช้มาตั้งแต่
อดีตไม่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรและพนักงานได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการน าเสนอแนวโน้ม 
(Trend) การพัฒนาระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลในอนาคตผ่านกรอบแนวคิดการน าประสบการณ์ของพนักงาน 
(Employee Experience) มาปรับเป็นผังแม่บทในการวางแผนพัฒนาระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อได้ทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคลและเปิดโลกทัศน์จากการเสวนาเพ่ือน้อมรับ
แนวโน้มการพัฒนาระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลแล้ว เราสามารถวิเคราะห์จ าแนกภารกิจเพ่ือค้นหาแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหางานด้านทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันได้ 5 ประการ ได้แก่ 1) การจ้างงาน (Hiring) 2) การบริหาร
ผลงาน (Performance) 3) การพัฒนา (Development) 4) ความเป็นอยู่ที่ดี (Well-Being) และ 5) การสร้าง
ความผูกพันและการเกษียณ โดยการด าเนินภารกิจทั้ง 5 ประการนั้นต้องสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ส่วนที่ 2   รายงานสรุปการฝึกอบรม/สัมมนา  
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หัวข้อที่ 2 การใช้เครื่องมือเพ่ือวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในงานด้านทรัพยากรบุคคล 
 ในปัจจุบันเราสามารถระบุปัญหาในงานด้านทรัพยากรบุคคลผ่านเครื่องมือต่าง ๆ การวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาในงานด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือจัดล าดับความส าคัญนั้นจึงนับเป็นประเด็นที่มีความส าคัญยิ่ง 
เพราะด้วยข้อจ ากัดของทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่ หลักผลประโยชน์สูงสุด รวมถึงระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นหากไม่ด าเนินการ โดยเราสามารถใช้เครื่องมือที่เรียกว่าการออกแบบกระบวนการคิด (Design 
Mindset) ในการด าเนินการดังกล่าว เครื่องมือชนิดนี้มีข้ันตอนในการด าเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การท าความเข้าใจแบบลุ่มลึก (Critical Thinking) เป็นการทบทวนและก าหนดนิยาม
ความหมายของนวัตกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยในที่นี้ได้ก าหนดให้หมายถึง การท าให้มนุษย์มีสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Better Life) ดังนั้น การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านทรัพยากรบุคคล (HR Innovation)  
จึงหมายถึง การท าให้พนักงานมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเปลี่ยนแนวคิดจากการน าบริการทางด้านทรัพยากร
บุคคลไปสู่พนักงาน เป็นการน าประสบการณ์และความคาดหวังของพนักงานมาเป็นโจทย์ในการปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล โดยสิ่งซึ่งสามารถระบุได้ว่าเป็นนวัตกรรมด้านทรัพยากรบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการ 
ได้แก่ 1) ต้องเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้ (Invention) 2) ส่งผลต่อบริษัท/พนักงานให้ความสนใจ (Commercial) 
และ 3) สามารถขยายผลสู่พนักงานทุกระดับได้ (Distribute) 
 ขั้นตอนที่ 2 นึกถึงปัญหา (Complex Problem Solving) เป็นการตั้งค าถามถึงปัญหาในงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือน าไปสู่การก าหนดโจทย์ของการด าเนินการ โดยอาจก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ตั้งค าถามได้ 
2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล และ 2) พนักงานที่ประสบปัญหา โดยใช้การจ าแนกสาเหตุของ
ปัญหา 5 ประการ ได้แก่ 1) พนักงาน (Man) 2) วัตถุดิบ/อุปกรณ์ (Material/Machine) 3) เงิน (Money)  
4) กระบวนการท างาน (Method) และ 5) สภาพแวดล้อม (Environment) ดังแผนภาพด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลักคิดส าคัญประการหนึ่งของการก าหนดโจทย์ของการด าเนินการคือ ต้องเป็นปัญหาที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะส่งผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้น จึงต้องเป็นลักษณะของการก าหนดโจทย์
ดังกล่าวอย่างอิสระเพ่ือไม่ให้เกิดการบดบังปัญหาของผู้ อ่ืน  หรือเลือกใช้การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ 
กับพนักงานที่ประสบปัญหาโดยต้องเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึก (Extreme Men) แก่เราได้ซึ่งรวมถึง 
การขอค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านทรัพยากรบุคคล การแฝงตัวเข้าไปสังเกตปัญหา เป็นต้น 
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M : Man หมายถึง คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร 
M : Money หมายถึง เงิน 
M : Material หมายถึง วัตถุดิบหรืออุปกรณ์อ านวย 
     ความสะดวกที่ใช้ในกระบวนการ 
M : Method หมายถึงกระบวนการท างาน 
E : Environmental หมายถึง อากาศ สถานที่  
     ความสว่าง และบรรยากาศการท างาน 
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 ขั้นตอนที่ 3 การค้นหาแนวคิด (Creative Thinking) โดยการตั้งค าถามปลายเปิด เช่น ท าอย่างไร 
ได้บ้ างเพ่ือ (ตามด้ วยโจทย์ที่ เราเลื อก) ในขั้นตอนนี้ จะเป็นลักษณะของการระดมความคิดร่วมกัน  
(Brain Storming) โดยให้ใช้รูปแบบการคิดที่อาศัยจินตนาการสูง โดยมีกฎเกณฑ์ในการระดมความคิด 3 ประการ 
คือ 1) ไม่วิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 2) สามารถปลดปล่อยความคิดได้อย่างอิสระ และ 3) เน้นปริมาณ
มากกว่าคุณภาพ หมายถึง หากมีความคิดอย่างไรก็สามารถน าเสนอได้ ไม่ปิดกั้นความคิดด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ  
เช่น ความเป็นไปได้ ค่าใช้จ่าย เป็นต้น ในขั้นตอนนี้สามารถใช้ Mandala Chart ในการเพ่ิมประเด็นความคิดก็ได ้
 ขั้นตอนที่ 4 ผลิตทดลองท า เป็นการสร้างแบบจ าลอง (Prototype) เพ่ือไปน าเสนอต่อผู้อ่ืนเพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วม เริ่มต้นโดยการก าหนดเลือกแนวคิดที่ได้รับจากการระดมความคิดโดยใช้วิธีการโหวตให้ได้  
5 ตัวเลือก จากนั้นใช้การประเมินแนวทางที่เป็นไปได้ (impact Effort Grid) มาประเมินเพ่ือตัดสินใจเลือกแนวคิด
ที่เหมาะสมที่สุด เมื่อได้แนวคิดดังกล่าวแล้วให้ด าเนินการปรับแต่งแนวคิดนั้นโดยอาศัยแนวโน้มการพัฒ นา
ระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลในอนาคตมาสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว 
 ขั้นตอนที่ 5 การน าไปใช้ (Holistic View) เป็นการน าแนวคิดที่ผ่านการปรุงแต่งแล้วไปสู่การปฏิบัติ
จริงในงานด้านทรัพยากรบุคคล โดยใช้โมเดล Balanced Scorecard (BSC) เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการ
ด าเนินการหรืออาจวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบของ Business Canvas โดยปรับแต่งให้ เป็น Employee 
Experience Canvas (EXC) ดังตัวอย่างข้างล่าง 
 
6. ด าเนินการร่วมกับ 7. กิจกรรมหลัก 

(เมื่อไหร่, อย่างไร) 
1. สิ่งที่เรามอบให้พนักงาน 4. ความสัมพันธก์ับ

พนักงาน/พฤติกรรมต่อ
พนักงาน 

2. กลุ่มพนักงาน 

6. ทรัพยากรหลกัที่ใช ้
ในการท างาน 

3. ช่องทางการส่งมอบ
สินค้าและบริการ 

9. ต้นทุนที่ใช้ 5. รายรับที่เข้ามา/ประโยชน ์

 

กรณีศกึษา : โครงการ Sparking Day 

 โลกแห่งการท างานในยุคปัจจุบันมีการเปิดโอกาสให้พนักงานในแต่ละ Generation ได้ปฏิบัติงาน
ร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ การถ่ายทอดความรู้ความช านาญงานและ 
จิตวิญญาณในการปฏิบัติงานจากพนักงานรุ่นเก่าไปสู่พนักงานรุ่นใหม่จึงเป็นกระบวนที่ส าคัญ  ดังนั้น  
การได้มาซึ่งพนักงานใหม่ที่พร้อมเรียนรู้และสามารถสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรจึงนับเป็นขั้นตอนที่มี
ความส าคัญเพราะเป็นด่านแรกของการเริ่มต้นกระบวนการทางการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยสามารถ
วิเคราะห์จ าแนกกลุ่มเป้าหมายได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) พนักงานที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจากองค์กร
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อื่นมาแล้ว และ 2) พนักงานที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการหล่อหลอม 
จากวัฒนธรรมและค่านิยมในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกับคนรุ่นก่อนหน้า สิ่งเหล่านี้ท าให้พนักงานใหม่  
ทั้งในกรณีที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจากองค์กรอื่นมาแล้วและกรณีที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษา  
สร้างความคาดหวังต่อองค์กรไว้ในระดับที่เกินความคาดหมายท าให้เมื่อได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
แล้ว พนักงานดังกล่าวไม่สามารถปรับตัวรับสภาพแวดล้อมจริงขององค์กรได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของพนักงานดังกล่าวลดลง และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยการลาออกหรือการสร้าง
บรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น เพ่ือลดปัญหาดังกล่าวและส่งเสริมให้ระบบการสรรหา
พนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีการออกแบบและเสนอให้ด าเนินโครงการ Sparking Day โดยอาศัย
แนวคิดเรื่อง Attitude & Behavior Competency มาเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบ มีกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นพนักงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกขั้นต้นและอยู่ระหว่างการตัดสินใจลงนามในสัญญาจ้างงาน ภายใน
โครงการดังกล่าวได้ก าหนดกิจกรรมของโครงการ จ านวน 4 กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมที่ 1 HR for you 

 กิจกรรมนี้เป็นการจ าลองสถานการณ์ให้พนักงานในกลุ่มเป้าหมายติดต่อประสานงานขอรับ 
การสนับสนุนจากหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การท าบัตรพนักงาน/บัตรผู้มาเยือน การขอ
ค าปรึกษาเกี่ยวกับเส้นทางในสายอาชีพ (Career path) เป็นต้น เพ่ือให้พนักงานดังกล่าวได้ทดลอง 
รับบริการจากหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในองค์กร และเพื่อให้พนักงานในหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลได้สังเกตและประเมินทัศนคติ
และพฤติกรรมของพนักงานดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจ้างงานต่อไป 

กิจกรรมที่ 2 Overview 

 กิจกรรมนี้เป็นการให้พนักงานในกลุ่มเป้าหมายได้ส ารวจหน่วยงานต่าง ๆ องค์กรด้วยตนเอง  
ผ่านการท าภารกิจสร้างความคุ้นเคย เช่น การถ่ายภาพที่ระลึกกับสถานที่ส าคัญขององค์กร การรับภารกิจ
นันทนาการจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้พนักงานในกลุ่มเป้ าหมายได้สังเกตสภาพแวดล้อม 
ในการท างานเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจลงนามในสัญญาจ้าง 

กิจกรรมที่ 3 Owner Department 

 กิจกรรมนี้เป็นการสร้างความคุ้นเคยระหว่างพนักงานในกลุ่มเป้าหมายกับพนักงานในหน่วยงาน  
ต้นสังกัด โดยประสานแจ้งกับหน่วยงานดังกล่าวไวเ้บื้องตน้ให้ออกแบบกจิกรรมนนัทนาการหรือการทดสอบ
เชาว์ปัญญา เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัดได้สังเกตและประเมินทัศนคติและพฤติกรรม  
ของพนักงานในกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจ้างงานต่อไป 
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กิจกรรมที่ 4 Top Management 

 กิจกรรมนี้ เป็นการเข้าพบและแนะน าตัวกับผู้บริหารระดับสูงของสายงาน เพ่ือให้ผู้บริหาร 
ได้พิจารณาด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การสัมภาษณ์ การทดสอบเชาว์ปัญญา การท าภารกิจ
นันทนาการ เป็นต้น เพ่ือสังเกตและประเมินทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานในกลุ่มเป้าหมาย  
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจ้างงานต่อไป 

โดยคณะท างาน ประกอบด้วย 

1. คุณขวัญตา  โตรุ่งเรืองยศ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 

2. คุณรุ่งทิพย์  กู้เกียรติศักดิ์ บริษัท ธรรมสรณ์ จ ากัด 

3. คุณเสกสรรค์  นามบัวศรี  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 




















































































