
แล้วจะต้องออกแบบความคิด (Design 

Thinking) HR อยา่งไรถงึจะเป็น Business Partner 

ละ่ครับ

วันนี้เราลองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแบบ 

สบาย ๆ จาก Case Study ทีผ่มเขา้ไปใหค้�าปรึกษา

ในหลายองค์กรเลยขอน�ามาแชร์นะครบั

ก่อนอ่ืน ก็คงต้องยอมรับกนัก่อนว่า ขึน้ช่ือว่า

เป็นคน HR แล้ว ยงัไงเสียเราก็ต้องมีความเช่ียวชาญ

ในสายอาชีพของเรา ไมว่า่จะเป็นการพฒันาบคุลากร  

การสร้างผู้น�า การสรรหา Talent Successor การ 

จดัท�าสายอาชีพของพนกังาน หรือการบริหารผลงาน 

การจา่ยคา่ตอบแทน กฎหมายแรงงาน เพราะสิง่เหลา่นี ้

เป็นเร่ืองพืน้ฐานและเป็นความรับผิดชอบหลกัท่ีเรา

ต้องรู้ ต้องเก่ง และเป็นเร่ืองท่ีผู้บริหารก็หวงัพึง่เราใน

เร่ืองนี ้

Design Thinking
ทีม HR ทำ�ง�นอย่�งไร

ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ

หาก HR ไม่มีทกัษะในเร่ืองพืน้ฐานเหล่านี ้เร่ือง 

Business Partner ก็ดูจะไกลตวัไปนิดไหมครบั

โดยปกติแล้ว การท�างานในสาย HR สว่นใหญ่

พอได้รับโจทย์เร่ืองคนจากผู้บริหารเราจะเร่ิมจากการ

คิดถึงกระบวนการในการท�างานอย่างเป็นระบบกนั

ใชไ่หมครับ อยา่งเชน่ หากจะท�าเร่ือง Talent เราก็จะ

วางแผนตัง้ต้นกนั ตัง้แต่ก�าหนดสดัสว่นว่าจะสรรหา

จากภายในเท่าไร ภายนอกเท่าไร จะใช้เกณฑ์อะไร 

ในการคัดว่าเป็น Talent แล้วจะก�าหนดการจ่าย

อย่างไร เป็นต้น เรียกว่าต้องตัง้ระบบกนัก่อน ถึงจะ

ด�าเนินการตอ่ไปได้

แชร์ประสบการณ์ท่ีเข้าไปให้ค�าปรึกษาจาก

หลายองค์กรจะพบว่า ผู้ บริหารยุคดิจิทัลเล็งเห็น

การเปลี่ยนแปลงและต้องการให้ HR เข้ามาเป็นผู้น�า 

ในการแก้ไขปัญหาด้านคน ท�าให้เราต้องคิดใหม ่ 

ท�าใหม ่ออกแบบการท�างานแบบใหม ่
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โดยเราจะเร่ิมงานพัฒนาระบบและแนวคิดคน HR 

ใหม่ด้วยการ Design Thinking เพ่ือให้เกิดรูปแบบใหม ่ 

เป็น Business Partner Model ท่ีจบัต้องได้  แทนท่ีจะคดิจาก

กระบวนการท่ีจะต้องท�าอยา่งไร ก็ต้องเร่ิมจากโจทย์ของทาง

ธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัคน

ซึ่งบางครั ง้โจทย์นีจ้ะไม่ มีความชัดเจน แถมยัง 

เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอด แบบท่ีเรียกสภาวะนีว้่า  

VUCA World (V = Volatility, U = Uncertainly, C = 

Complexity, A = Ambiguity) ซึง่ HR ต้องปรับบทบาทเป็น 

ผู้คมุเกมเร่ืองคนและน�าเสนอไอเดียเพ่ือหาหนทางท่ีจะแก้ไข

ปัญหาให้ลลุ่วง ส่งผลดีต่อธุรกิจให้เร็วท่ีสดุ แล้วค่อยมาคิด

เร่ืองระบบกนัทีหลงั

บางทีก็อาจจะเป็นแบบนีน้ะครับ เพราะอยา่งท่ีทราบกนั

ดีว่าในการแข่งขนั ความเร็วเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีจะช่วงชิงความ

ได้เปรียบ ท�าให้ต้องมุ่งท่ีเป้าหมายก่อน แล้วระบบก็ค่อย ๆ 

วา่ตามกนัมา

แตน่ัน่หมายถงึวา่ เราก็ต้องรู้นะครับวา่โดยระบบ

นัน้จะต้องท�าอะไรบ้าง แต.่.. ไมไ่ด้หมายความวา่จะต้อง

ท�าทกุอย่างตามกระบวนการเสียทกุครัง้ไป อนันีแ้หละ

ครับ ท่ีเราคุยกันไว้ตอนต้นว่าความเช่ียวชาญในเร่ือง 

พืน้ฐานของงาน HR เป็นสิง่ท่ีเราต้องรู้ ต้องเข้าใจวา่แตล่ะ

อยา่งนัน้ต้องท�า “เพราะ” อะไร เพ่ือวา่เราจะได้เลือกได้

ว่าขัน้ตอนไหนท่ีควรมี ควรท�า และขัน้ตอนไหนท่ีไม่ท�า

ก็ได้ไงครับ

นอกจากนี ้ในการท�างานของ HR ยงัต้องมีมมุมอง 

แบบผู้บริหาร  บวกมืออาชีพ  (Professional) รวม ๆ กบั

การออกแบบความคิดแบบนอกกรอบงาน HR อีกสกั 

เลก็น้อยครับ (Design Thinking)

เพราะบางครัง้งานท่ีต้องการนัน้ตวัผู้บริหารเอง 

ก็ยงัมองเห็นไม่ชดัว่าต้องการอะไร เช่น ยอดขายตกต�่า  

ผู้ บริหารอาจจะก�าลังคิดว่าจะท�าโปรโมชั่นดีหรือลด

ต้นทนุการขนสง่ดี

ในขณะท่ีเราซึง่เป็น HR อาจจะมองเห็นวา่การมี 

ผู้จดัการฝ่ายขายท่ีเก่ง ๆ สกัคน น่าจะช่วยให้ยอดขาย

ดีขึน้ได้ ก็ต้องลองเสนอความคดินีใ้ห้ผู้บริหารพิจารณา

แบบนีแ้หละครับ ท่ีเรียกวา่ มองเหน็ในมมุผู้บริหาร 

วา่ผู้บริหารต้องการจะบสูท์ (Boost) ยอดขายเพ่ิมขึน้

HR 

+มุมมองแบบผู้บริหาร  
+มืออาชีพ (Professional)
+ความคิดแบบนอกกรอบงาน HR



ส่วนเ ร่ืองคิดนอกกรอบงาน HR เล็กน้อยนัน้  

ก็ประมาณวา่ ในเม่ือเรามองวา่ต้องหาผู้จดัการขายเก่ง ๆ  

สักคน ซึ่งเข้าข่ายว่าหา Talent นั่นแหละครับ คราวนี ้

แทนท่ีจะหาจากภายใน ซึง่อาจจะมีแตต้่องปัน้นาน อาจจะ 

ไม่ทนัการ ก็ Buy เลยไหม หาคนท่ีมีประสบการณ์และ

คุณสมบตัิเหมาะเหม็งกับต�าแหน่งนัน้ พร้อมกับทีมงาน 

อีกสกั 2 คน เพ่ือให้มาปุ๊ บพร้อมท�างาน เดนิเคร่ืองกระตุ้น

ยอดขายได้ทนัที

ได้คนมาแล้ว ก็คอ่ยมาคิดว่าจะก�าหนดแนวทางให้

คา่ตอบแทนอยา่งไร ถ้าตามระบบปกตอิาจจะไมท่นัใจเขา 

ก็ท�าระบบฟาสต์แทร็กส�าหรับ Talent ขึน้มารองรับไหม

น่ีล่ะครับท่ีเป็นตวัอย่างไอเดียเป็นการคิดแบบออก

นอกกรอบ HR นิด ๆ (Design Thinking) คือ HR มองเหน็ 

เป้าหมายเดียวกับผู้ บริหารและพุ่งเข้าเป้านัน้ โดยใช้ 

เคร่ืองมือตา่ง ๆ  ในงาน HR มาผสมผสาน แบบไมต้่องกงัวล

ว่าทกุอย่างจะต้องเป็นระบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ท�าไป แก้ไป  

คิดไป ในขณะท่ีเดินเข้าใกล้เปา้หมายเข้าไปเร่ือย ๆ ด้วย 

โดยไมต่ดิขัน้ตอน กฎเกณฑ์ ระบบการท�างาน แบบเดมิ ๆ

ของงาน HR

แบบนีแ้หละครับ HR ก็จะร่วมเป็น Business 

Partner แบบไมต้่องรอถามใครวา่จะท�าอยา่งไร

ท�ำไป แก้ไป คิดไป 

ในขณะที่เดินเข้าใกล้เป้าหมาย
เข้าไปเรื่อย ๆ ด้วย

การท�างานของทีมงานนี ้แทนที่จะท�ำกันแบบเดมิ

ว่ำทมีขำยกข็ำยไป  เรำกช่็วยเปล่ียนให้เป็นแบบ Agile 

คือ รวมคนที่มีแววหรือคนที่เก่ียวข้องมำร่วมกันท�ำงำน

โครงกำร “เพิ่มยอดขำย” กัน ไมว่า่จะเป็นคนจาก IT จาก

ฝ่ายผลติ หรือจาก HR ให้ทีมงานนีม้าชว่ยกนัคดิ ชว่ยกนัท�า  

ช่วยกันผลกัให้โครงการนีส้�าเร็จ อาจจะก�าหนดเวลาว่า

ภายใน 3-6 เดือนนะ แล้วเม่ือเสร็จก็จะมีรางวลัส�าหรับ 

คนท่ีร่วมในโครงการนี ้ ซึ่งเร่ืองนีก็้จะตรงกับแนวคิดเร่ือง 

OKRs (อยา่น�า OKRs ไปปะปนกบัการขึน้เงินเดือนนะครับ) 

แทนที่จะท�ากันแบบเดิม 
ว่าทีมขายก็ขายไป  
เราก็ช่วยเปลี่ยนให้เป็นแบบ 

Agile 


