
คือประโยคติดหูผูสู้งวยั จากภาพยนตร์

ขวัญใจผู้สูงวัยที่โด่งดังมากในหลายสิบปีที่

ผ่านมา แต่ที่กลับมาในบทคความนี้ ไม่ใช่ 

อาร์โนล ชวากเสน็กเกอร์ ผู้แสดงน�าในเร่ือง  

The Terminator น่ะครบั ทีก่ลบัมาคือ ศรัณย์ 

จันทพลาบรูณ์ ผูเ้ขียนบทความลงในนิตยสาร 

HR Corner ทีห่่างหายจากผูอ่้าน ไปซ่ะนาน 

ดีใจทีไ่ดก้ลบัมาพบป่ะพดูจากบัผูอ่้านอีก

ครัง้ ผ่านบทความบทนีน่้ะครบั

หายไปไหน ท�าไมถึงหายไป หายไปเพื่อ...???  

คือค�าถามที่หลายท่านคงแอบถามอยู่ในใจ

ทีห่ายไปกเ็พือ่มเีวลาในการสะสมชัว่โมงบนิในการ

โค้ชผู้บริหารและโค้ชกลุ่ม รวมถึงหายไปเพื่อไปศึกษา

ค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อน�ามาพัฒนาหลักสูตรการ

ฝึกอบรม และแนวทางในการโค้ชผู้บริหาร ให้ร่วมสมัย 

ไฉไล ไม่ย�า่อยูก่บัที ่ซึง่หนึง่ในนัน้คอื วชิา Design Thinking 

จึงน�าเรื่องนี้มาคุยกันในบทความนี้ซ่ะเลยน่ะครับ 

มาใช้ออกแบบในบรบิท สงัคมสงูวยั ซึง่เป็นปรากฏ

การณ์ใหม่ๆในยุคหน้า ใหม่ๆ เจอใหม่ๆ ...เหมาะสม 

กันดีน่ะครับดังน้ัน จึงจะเป็นการน�าเสนอการคิดเชิง

ออกแบบเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย ในมุมมองของ HR  

น่าลงตัวดีน่ะครับ

I’m Back 

สังคมสูงวัย ปะทะ การคิดเชิงออกแบบ  
(Aging Society vs Design Thinking) EP1



เมื่อถูกถามว่า Design Thinking คืออะไร

เพราะ Creative Thinking คือความคิดสร้างสรรค์  

ที่หลายคร้ังก็มักจะเกิดขึ้นมาอย่างปุ๊บปั๊บ อย่างไม่มีปี่ไม่มี

ขลุ่ย อย่างฉับพลัน (impulsive) จึงไม่มีทิศทางที่ชัดเจน 

Design Thinking จึงมีการต่อหัว เพื่อให้มีทิศทางการ  

“คิดใหม่” ที่ชัดเจน ด้วย 2 ขั้นตอน นั่นคือ

ขั้นตอนที่ 1 Empathize ด้วยการส�ารวจและเข้าใจ

กลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งถึงแก่น ไม่เพียงแค่พฤติกรรมการ 

กระท�า แต่ลงลึกถึงความคิดและความรู้สึก รวมถึงปัจจัย

อื่นๆในเชิงจิตวิทยา

ตามด้วยขั้นตอนที่ 2 Define น�าสิ่งที่ค้นพบจาก 

ขั้นตอนที่หนึ่ง มาควานหา pain points เพื่อเจอความไม่

สะดวก ไม่สบาย ไม่พอใจ ไม่ปลื้มใจ ไม่แล้วใจ ไม่สะใจ  

ไม.่..ใจ แลว้จึงนยิามทศิทางและเปา้หมายในการ “คดิใหม”่ 

ซึ่งจะเป็นเสมือนหัวขบวนที่จะน�าการคิดในขั้นตอนต่อ ๆ  ไป

ที่ใช่ ที่แม่นย�า ที่ชัดเจน ไม่สะเป่ะสะป่ะเลอะเทอะ

จากนั้น จึงคิดสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์ที่ได้จาก

การ Define ด้วยข้ันตอนที่ 3 Ideate และมีการต่อหาง 

เพ่ือให้เกิดการ “ท�าใหม่” ด้วยอีกสองขั้นตอนเพื่อน�าไอเดีย

ที่สร้างสรรค์ออกมาได้นั้น ได้รับการขัดเกลาและน�าไปสู่ 

การปฏิบัติจริงได้ นั่นคือ

ขั้นตอนที่ 4 Prototype ด้วยการท�าแบบจ�าลอง

ของส่ิงท่ีได้มาจากการคดิสร้างสรรค์ เพือ่ให้เราคยุกบัเค้า

รู้เรื่อง จะได้ปรับแต่งความคิดให้ปฏิบัติได้จริง

ปิดท้ายด้วยขั้นตอนที่ 5 Test เพื่อทดสอบให้

แน่ใจใกล้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไอเดียที่คิดใหม่ ท�าใหม่ได้

จริง ดีจริง คุ้มจริง เป็นประโยชน์จริง ตอบโจทย์กลุ่มเป้า

หมายได้จรงิ ก่อนลงทนุสเกลใหญ่ หรอืระบลุงไปใน work 

procedure ต่อไป

เอาล่ะครบั ทนีีเ้รากพ็ร้อมทีจ่ะลองใช้ขัน้ตอนท้ังห้า

ของกระบวนการ Design Thinking เพือ่มาออกแบบ (จะ

ได้ไอเดียอะไรก็ยังไม่รู้ เพราะยังไม่ได้เริ่มคิด) กับสังคม

สูงวัยกันน่ะครับ

ในการคดิต่อไปในบทความน้ี ผมขอน�าเสนอความ

คิดของผม และเพื่อเป็นตัวอย่างที่ให้ได้ทั้งสาระและ

บนัเทิง ผมจงึจนิตนาการเอาแบบสนุกๆจะได้แทรกความ

เพลิดเพลินในการอ่านบทความนี้ แต่เพื่อให้คุณผู้อ่าน

ได้ไอเดียใหม่ๆ ที่ใกล้เคียงกับองค์กร/หน่วยงาน/แผนก  

ของท่านได้ จึงอยากชวนผู้อ่านลองคิดในบริบทของ

องค์กร/หน่วยงาน/แผนก ของท่านเองไปด้วยกันครับ 



มาเร่ิมที่ขั้นตอนแรกกันเลยน่ะครับ ผมจะ 

Empathize ใครบ้างดีน่ะ? เอาสักสามกลุ่มล่ะกัน 

นั่นคือ กลุ่มผู้สูงวัย กลุ่มพนักงานในองค์กร และ

กลุ่ม Corporate Image เริ่มที่กลุ่มผู้สูงวัย ถ้าผมใช้

เครื่องมือของ Design Thinking ในขั้นตอนนี้ ซึ่งคือ

การพูดคุย สัมภาษณ์ สังเกตุการณ์ และติดตามเป็น

เงา (shadowing) ด้วยการเข้าไปมปีระสบการณ์ตรง 

ผมจึงเข้าไปร่วมสัมมนากับผู้สูงวัย ดังรายละเอียดที่

โพสต์ลงในเฟสบุ๊คดังภาพนี้ครับ

มาถงึกลุม่พนกังานในองค์กร ผมจนิตนาการว่า คงมกีลุม่

ประมาณนี้

กลุม่หนึง่ คอืพนกังานทีเ่บือ่คนแก่ มองว่าโบราณ หวัดือ้ 

ไร้สมรรถภาพ น่าร�าคาญ ฯลฯ

กลุ่มที่สอง คือพนักงานที่ยังไงก็ได้ เฉยๆ ไม่ได้สนอก

สนใจอะไร ว่าแล้วก็ก้มหน้าโพสต์เฟส คลิ๊กไลค์ แช็ทไลน์ต่อ

กลุ่มที่สาม คือพนักงานที่เห็นใจและเห็นคุณค่าใน

ประสบการณ์ ในความรอบคอบ ในความเป็นปราชญ์ของผูส้งูวยั 

และกลุ่มสุดท้าย คือกลุ่ม Corporate Image ถ้าผมไป

คลกุคลพีดูคยุด้วย อาจจะได้มมุมองเหมอืนภาพยนตร์เรือ่งนึงท่ี

ชื่อ “The Intern” ที่พนักงานวัย 70 ปี สามารถเขา้ไปมีส่วนช่วย

ใหท้กุอย่างในชีวิตทีวุ่่นวายของเจ้าของบริษัทสาวรุ่นใหม่ไฟแรง

ทีแ่ทบจะไม่มีเวลาว่าง

จบข้ันตอนแรก ซึง่ผม empathize สามกลุ่มน้ี (แบบ

เพลินๆ) ได้ความเข้าใจมาอย่าง ทีห่ล่าวไปแล้วน้ันน่ะครับ 

ผู้ อ่านล่ะครับ empathize กลุ่มใดบ้าง? และได้ความเข้าใจ

ยังไงบ้างครับ? ลองหลับตาจนิตนาการ ณ.บัดนาวกันเลย

ม้ัยครับ เพื่อทเีราจะก้าวเข้าสู่ข้ันตอนที ่ 2 และ 3 ในตอน

ต่อไปในอาทติย์หน้า

ได้ความเข้าใจโดยสรุปมาว่า 

มีความเหงา ว้าเหว่  
รู้สึกไร้คุณค่า บลาๆๆ

ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์
CLO (Chief Learning Officer) บริษัท กบเหลาดนิสอ จ�ากัด 
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