
ความคิดสร้างสรรค ์
กับงาน HR
สภากาชาดไทย

พิชาวีร� เมฆขยาย 

Actualiz



AGENDA

Time Topic / Activity

9.00 - 10.30 Introduction

Why creativity

Creativity Mindset

10.30 - 10.45 Coffee break

10.45 - 12.00 Creative HR

Wrap up



ACTUALIZ
• Training & Development 

Design 

• Leadership Development 

• Talent Development



TEAM

พิชาวีร� เมฆขยาย (แวน)ชญาน์นันท� ถมทอง (เอ)



Let’s have a crazy session!



ความคิดสร�างสรรค�

Divergence Test 

“การจินตนาการ” 

ข้ึนอยู�กับมุมมองและวิธีคิด

ของคนคนน้ัน ซ่ึงสามารถ

ฝ�กฝนได�

ความคิดสร�างสรรค� ≠ การคิดเป�นตรรกะ 



Ms. Yeah



• ในประเทศจีน Ms. Yeah มีผู�ติดตาม 2.55 ล�านรายจากการเริ่มต�นโพสต�

วิดีโอบน Weibo 

• นอกประเทศ Ms. Yeah มีผู�ติดตามบน Facebook ประมาณ 2.8 ล�านราย

จากทั่วโลก Youtube มียอดสมาชิกกว�า 830,000 ราย 

• แบรนด�สินค�าที่จะปรากฎในวิดีโอของเธอได� มีค�าใช�จ�ายประมาณ 500,000 

หยวน หรือประมาณ 2.4 ล�านบาท



ความคิดสร�างสรรค� คืออะไร?

• การคิดนอกกรอบ นอกกระแส 

• เพี้ยน ไม�ปกติ 

• การต้ังคําถามจากส่ิงเดิม ๆ 

• การใช�ทรัพยากรที่มีอยู�อย�างจํากัดให�เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

• การคิดและแก�ป�ญหาด�วยวิธีใหม�



นอกกรอบ



ความคิดสร�างสรรค�

Problem Ideas Solutions+ =

“เม่ือวิธีเดิมใช�แก�ป�ญหาเดิมไม�ได� ก็ต�องเปล่ียนวิธีใหม�”



คอมพิวเตอร�ดูเหมือนกันหมด ไม�แตกต�าง



ลูกกวาดสีสันสดใส



iMac G3



Problems + Ideas = Solutions

+ =



Debrief

1. เริ่มจากโจทย� คือ ป�ญหาที่ต�องการแก� 

2. ออกไปค�นหาไอเดียใหม� ๆ พูดคุย รับฟ�ง แลกเปล่ียน 

3. ความคิดสร�างสรรค�จะเกิดได� ต�องเป�ดหูเป�ดตา เรียนรู�

เรื่องใหม� เรียนรู�เรื่องที่ดูไม�เก่ียวกับงานหรือชีวิตของตัว

เองบ�าง



สภาอุณาโลมแดงแห�งสยาม



ความคิดสร�างสรรค�

Problem Ideas Solutions+ =

“เม่ือวิธีเดิมใช�แก�ป�ญหาเดิมไม�ได� ก็ต�องเปล่ียนวิธีใหม�”





ป�จจัยที่ป�ดก้ันความคิดสร�างสรรค�

• ประสบการณ์เดิม / ความเคยชิน / ความสําเร็จในอดีต 

• ระบบ / วัฒนธรรม / ระเบียบ ข�อบังคับ 

• การลงโทษ / การตําหนิ 

• ธรรมชาติของคนท่ีกลัวการเปลี่ยนแปลง



HUMAN RESOURCES

• จะคัดเลือกคนท่ีใช�เข�ามาองค�กรได�อย�างไร? 

• จะรักษาคนเก�งไว�กับองค�กรได�อย�างไร? 

• ทําอย�างไรจึงจะทําให�พนักงานทํางานอย�างเต็มประสิทธิภาพ? 

• ทําอย�างไรจึงจะทําให�พนักงานมีความสุข? 

• จัดสรรคนให�เพียงพอกับปริมาณงานได�อย�างไร? 

• จะพัฒนาผู�จัดการอย�างไรให�นําทีมได�อย�างมีประสิทธิผล? 

• จะพัฒนาบุคลากรอย�างไรให�ตอบโจทย�ความต�องการขององค�กร?



CREATIVE HR



Recruitment





หัวข�อ : (งานการตลาด) บริษัทรองเท�าสุดฮิปมองหาเด็กฝ�กเจ�งๆ! 
     ถ�าคุณเป�นคนฉลาด ครีเอทีฟ และมีหัวแบบผู�ประกอบการ น่ีคือโอกาสสุดเจ�งสําหรับคุณ 
     TOMS เป�นบริษัทรองเท�าที่มีแววไปได�ไกล อยู�ที่เวนิซ รัฐแคลิฟอร�เนีย รองเท�าของเรา
เป�นการผสมผสานระหว�างแฟช่ันอาร�เจนตินาและวัฒนธรรมโต�คล่ืนสไตล�แคลิฟอร�เนีย ทุกครั้งที่เรา
ขายรองเท�าได�คู�หนึ่ง เราจะบริจาคอีกคู� ให�แก�ผู�ยากไร�ในลาตินอเมริกาหรือแอฟริกา 
     บริษัทกําลังมองหาคนมาช�วยตําแหน่งต�างๆ ดังน้ี 
 1. เด็กฝ�กงานด�านธุรกิจสุดเจ�ง – คนที่ได�รับเลือกในตําแหน่งน้ีจะทํางานขึ้นตรงกับซีอีโอ ซ่ึง
บอกไว�ก�อนเลยว�า ไม�มีเครื่องทํากาแฟให� โดยคุณจะต�องดูแลงานแบบเต็มมือ ไม�ว�าจะเป�น
โฆษณา การตลาด พัฒนาแบรนด� และการจัดจําหน่าย 
 2. เด็กฝ�กงานออกแบบเว็บไซต� – คุณจะต�องเป�นนักศึกษาที่มีประสบการณ์และต�องเจ�ง เพราะ
งานของคุณมีผลต�อการเติบโตของบริษัท และน่ีเป�นโอกาสอันดีเลิศที่คุณจะได�สร�างเรซูเม�เจ�งๆ 
ไว�สมัครงาน 
     อย�างไรก็ตาม งานนี้ไม�มีค�าตอบแทน แต�คุณจะได�โอกาสของจริงที่จะช�วยให�คุณได�งานประจําที่
ได�ผลตอบแทนงดงาม 
     รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดส�งเรซูเม�มาที่ tomsshoes@gmail.com 
ขอบคุณ, 
เบลค มายคอสกี

ที่มา: The Standard



ที่มา: Brand Inside



Employee Engagement



พิธีกรรมชิมกาแฟ



Coffee Passport



Best place to work 2017 อันดับ 19

การทํางานที่มีความหมายย่ิงใหญ� คือการรับใช�พระเจ�าและเพื่อนมนุษย�



Brigham and Women’s Hospital

childcare for working mothers and fathers



Best place to work 2017



• ยกเลิกตําแหน่งผู�จัดการท้ังหมด 

• คุยตรงกับ CEO 

• Ask anything 

• กิจกรรมทายชื่อพนักงานจากภาพ





IDEAS TO ACTION

ความคิดสร�างสรรค�ที่ปราศจากการลงมือทํา 

= ความเพ�อฝ�น



IDEAS TO ACTION

ไอเดียที่ดีต�องมาพร�อมการลงมือทํา



Innovative Ideas for HR

• การจ�างออก 

• โปรแกรมพ่ีเลี้ยงระหว�างพนักงานอาวุโสกับพนักงานรุ�นใหม� 

• วันแรกต�องประทับใจ 

• ให�งบเข�าคอร�สพัฒนาตัวเอง 

• ไม�มีโต�ะทํางานประจํา จัดท่ีทํางานแบบพ้ืนท่ีเป�ด 

• ทํางานท่ีไหนก็ได� ไม�ต�องเข�าออฟฟ�ศ 

• ใส�ใจดูแลชีวิตส�วนตัวของพนักงานมากข้ึน



วิธีกระตุ�นความคิดสร�างสรรค�

• ไม�หยุดสงสัย ไม�หยุดต้ังคําถาม ไม�หยุดมองหาวิธีท่ีดีข้ึน 

• เรียนรู�เร่ืองใหม�ๆ ท่ีชีวิตประจําวันไม�มีโอกาสได�เจอ 

• รับฟ�ง แลกเปลี่ยนไอเดียกับคนต�างสายงาน ต�างอาชีพ ต�างวงการ 

• สร�างบรรยากาศเป�นบวกท่ีส�งเสริมความคิดใหม� ๆ 

• ให�รางวัลกับความคิดสร�างสรรค� (ไม�ใช�ลงโทษ)



“ใครก็ตามที่ไม�เคยทําพลาด  

เพราะเขาไม�เคยพยายามทําอะไรใหม�ๆ”  

(Anyone who has never made a mistake  

has never tried anything new)



CONTACT

Facebook : Live your life by Pichawee 

www.actualiz.co 

pichawee@actualiz.co




