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“Digital Transformation for HR” 

 

 กองทรัพยากรบุคคล  มีแผนการจัดการความรู้ มีการกําหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจําปี
การศึกษา 2563 ของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมเก่ียวกับงานที่ปฏิบัติของกองทรัพยากร
บุคคล กับการเป็น Digital University สําหรับกิจกรรมในคร้ังน้ี บุคลากรกองทรัพยากรบุคคลได้เรียนรู้ในเรื่อง 
Digital Transformation for HR โดยมีบุคลากรจากศูนย์ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และอาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ 
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีนายภาณุวัฒน์ ตรังคานุวัฒน์  ผู้เช่ียวชาญทางด้าน Head of HR Digital 
สํานักงานการบุคคลกลาง บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) เป็นวิทยากร  



 กองทรัพยากรบุคคลได้ดําเนินการสรุปและรวบรวมความรู้ เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและ
ต่อยอดพัฒนางาน HR สู่ Digital Transformation for HR ในอนาคต โดยวิทยากรได้เริ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย 
 - การต้ังคําถามว่า จะเป็น Digital University ทําไม? 
   สมมติว่า เพ่ือMake money แต่จะต้องการใหไ้ด้กําไรสูงสุด (Maximize profit) หรือไม่ ขึน้อยู่กับมหาวิทยาลยักําหนด 
- แล้วมหาวิทยาลัย ต้องทําอะไรบ้าง? 
   นํา DMAIC Process circle มาช่วยในการวิเคราะห์ 

 
ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์ DMAIC Process circle ดังน้ี 
          คณะ/หน่วยงาน 
DMAIC 

HR คณะ/หน่วยงาน อ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัย 

Problem 
คือ การกําหนดปัญหา 

  

Measure 
คือ ตัววัดที่ทําให้รู้ว่าสําเร็จ เช่น ลดความ
อ้วน จะใช้น้ําหนัก หรือรอบเอว เป็นตัววัด 
เป็นต้น 

  

Solution 
คือ วิธีการแก้ปัญหา 

  

Control 
ทําอย่างไรให้เป็นงาน Routine 

  

Investment 
ใช้เงินเท่าไหร่ 

  

 สมมติ ความเป็นไปได้ (Feasible) ของ Project ที่นําเสนอ  
  – อัตราผลตอบแทนภายใน Internal Rate Return : IRR ≥ 15 % 
  – จุดคุ้มทุน Break Even Point : BEP ≤ 4 ปี 

1 วงรอบ 
คือ 1 เร่ือง 

 เช่น ลาออนไลน์ 
เป็นต้น 

*ถ้ามีหลายเร่ือง 
ก็จะมีหลายวงรอบ 
ในหน่วยงานนัน้ ๆ 



โดยมหาวิทยาลัยอาจจะต้องแต่งต้ังกรรมการมาพิจารณา  Project ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเวลาที่เรานําเสนอ เรา
จะต้องแสดงให้กรรมการเห็นว่า ถ้าเราใส่เงินเข้าไป ทําอะไร แล้วจะได้อะไรออกมา ซึ่งถ้ากรรมการพิจารณาแล้ว 
make sense ก็จะพิจารณาให้เงิน ส่วนกรรมการจะไปหาเงินมาจากไหน เป็นเรื่องของ Teams Finance   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชราวรรณ  มีทรัพย์ทอง สอบถามเพ่ิมเติมว่า ระหว่าง Project ของคณะ กับ 
Project ของ HR จะมาประสานกันได้อย่างไร เน่ืองจากแยกกันวิเคราะห์ DMAIC Process circle คนละวงกัน 
วิทยากรจึงยกตัวอย่างเช่น คณะมีวิธีการเรียนการสอนเพ่ือจะ Make Money โดยกําหนดให้อาจารย์สอนออนไลน์ แต่
ระเบียบบุคคลของ HR ไม่ไปด้วยกัน คือ ยังต้องมาสอนที่มหาวิทยาลัย ซึ่ง HR อาจต้องปรับระเบียบบุคคล ให้ไปใน
ทิศทางเดียวกัน นางสาวสุภาพร  ชัยธัมมะปกรณ์ จึงกล่าวเสริมว่า HR อาจต้องพิจารณาเร่ือง Soft Skill ของทั้ง
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องว่ามีความพร้อมหรือไม่  แต่หัวใจสําคัญ คือ ทุกคณะ/หน่วยงาน ต้องเห็นภาพ 
Digital University ให้ตรงกัน ร่วมกันวิเคราะห์และเสนอต่อมหาวิทยาลัย (Bottom Up) ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 5 ปี และ Deploy ไปยังคณะ/หน่วยงานต่างๆ (Top Down) ซึ่งบางเร่ืองที่
หน่วยงานได้รับมอบหมาย เมื่อวิเคราะห์แล้ว อาจพบว่าไม่ตรงกับบทบาทของหน่วยงาน ทําให้ดําเนินการต่อแบบไม่
ค่อยเข้าใจ ซึ่งวิทยากรวิเคราะห์แล้วคาดว่า อาจขาดการส่ือสารเพ่ือให้บุคลากรเห็นภาพและเกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน 
เพ่ือไปในทิศทางเดียวกัน   

บทบาทของ HR เม่ือมหาวิทยาลัยจะเป็น Digital University : Massage หลัก คือ Lean and Clean 
Lean มีความหมายตรงตัวเป็นเรื่องของ Physical ส่วน Clean เป็นเรื่องของจิตใจ แต่สุดท้ายจะพิจารณาที่

ต้นทุนต่อหน่วยตํ่าสุดเป็นหลัก เช่น ถ้าใช้ Head Count น้อย ก็ใช้ Software เยอะ กล่าวคือ ลดค่าจ้างเพ่ือนําลงทุน
ในเรื่อง IT เป็นต้น และก็ปลอ่ยให้แต่ละคนไปBottom Up งานของตนเองตามตัวอย่างตารางการวิเคราะห์ DMAIC 
Process circle  

งานของ HR ถ้าจะให้ Lean ต้องให้ Employee Self Service โดย HR ต้อง List ขั้นตอนงานใดๆ ก็ตามท่ี
ต้องมาผ่าน HR ให้ต้ังคําถามว่า ผ่าน HR ทําไม ไม่ต้องมาผ่านได้หรือไม่ หรือถ้าต้องให้มาผ่าน แล้ว HR เติม Volume 
อะไร ถ้าไม่ได้เติม จะ Redesign Step หรือ Automate ได้หรือไม่ เช่น  

1. ใบลา เป็นเรื่องของหัวหน้ากับลูกน้อง HR แค่ให้ความเหน็ว่าถูกระเบียบหรือไม่ สิทธิการลาคงเหลือ
เพียงพอหรือไม่ ถ้าเราเอาทั้งสองเง่ือนไขน้ีใส่เข้าไปในซอฟแวร์เพ่ือให้ซอฟแวร์ตรวจสอบ ที่เหลือก็เป็น
หน้าที่ Requester กับ Approver  

2. หนังสือรับรองเงินเดือน ตอนแรกย่ืนคําร้องเป็นกระดาษ เปลี่ยนเป็นย่ืนคําร้องผ่านระบบ Online  ต่อมา
ต้ังคําถามว่าไม่เซ็นต์ได้หรือไม่ สุดท้ายสรุปได้ว่าไม่เซ็นต์กับต้องเซ็นต์สดเพื่อใช้ในการติดต่อราชการ            
เป็นต้น โดยขั้นตอนการดําเนินงานคือ เมื่อบุคลากรย่ืนคําร้องผ่านระบบ Online ก็จะมี E-mail ตอบ
กลับ พร้อมแนบหนังสือรับรองการทํางานไปยังผู้ย่ืนคําร้อง ให้ Print ด้วยตนเอง (Self Printed) 

3. การทําสัญญาจ้าง ในตอนแรกวิเคราะห์กันว่าเป็นงาน Recruit หรือ HRM สรุปว่าเป็นงานท่ีต้องจับมือ
กัน คือ เมื่อ Recruit เสร็จเรยีบร้อย ก็จะสง่ Text file มากองไว้ HRM ก็จะมาหยิบ Text file ไปจ้าง
งานในระบบการสัญญาจ้างทีเ่ป็น Automatic และปริ้นทส์ัญญาจ้างออกมาให้พนักงานเซ็นต์  
ปัจจุบันการ Recruit ของมหาวิทยาลัย เป็นระบบใบสมัครออนไลน์ ผู้ที่ผา่นการคัดเลือกให้ส่งไปที่ถังจ้าง
งานเพ่ือจ้าง Auto ซึ่งต้องให้ศูนย์ดิจิทัลฯ ช่วยดําเนินการให้ 



4. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีระบบอยู่แล้ว 
เพียงแต่กองทรัพยากรบุคคลต้อง Process Design และระบุความต้องการข้อมูลที่ใช้ในการประเมินให้
ชัดเจน ซึ่งอาจแตกต่างกันระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่  จากน้ันให้พิจารณาการ Automate ตาม
เง่ือนไขที่กําหนด 
นางสุภัทรียา  จิตรกร กล่าวว่า ขอให้ทุกคนนึกถึงขั้นตอนการทํางานของตนเอง ว่ามีงานไหนบ้างที่จะ

สามารถ Redesign Step หรือ Automate ได้อีกบ้าง ซึ่งนางสาวสุภาพร กล่าวเสริมว่า ควรคิดต้ังแต่ต้นนํ้า
จนถึงปลายนํ้า โดยต้องคุยกับผู้ที่เก่ียวข้อง และอาจแบ่งการดําเนินการเป็น Phase โดยอาจคํานึงถึง
งบประมาณ หรือนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้น ณ ขณะน้ัน เป็นหลกั 

นางสุภัทรียา ขอคําแนะนําจากวิทยากรว่า HR ควรทําอะไร ไปอีกก่ี Step เพ่ือให้ไปรอวันที่มหาวิทยาลัย
เห็นด้วย และต่อยอดได้ทันที ซึ่งวิทยากรกล่าวว่า ต้องทํา Process Design เพราะ Process Design อยู่ใน
มือเรา 100 % และเราเป็นเจา้ของงาน กําหนดได้หมด ถ้ากําหนดออกมาแล้ว Depend on Division สูง
มาก Manual ไปไม่รอด แปลว่า Process น้ันก็จะ Excute ไม่ได้ แต่ถ้าแยกเป็น 2-3 Phase แน่นอน 
Phase แรก เราต้อง Manual แน่ๆ Process น้ีก็จะ Imprement ระดับหน่ึงได้ และพอมันเริ่มออกดอกออก
ผลบางอย่างออกมา ก็นํามาแสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่เคยไมม่ี ปัจจุบันมแีลว้ แต่ทําด้วยมือทั้งหมด ถ้าอยากได้
มากกว่าน้ี เยอะกว่าน้ี ต้องใส่เงินทํา IT ก็เป็นการพิสูจน์ตนเองก่อนว่า ที่เสนอไอเดียไว้ มันควรทํา 

สรุปแนวปฏิบติัที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
1. กองทรัพยากรบุคคลต้อง Process Design งานต้ังแต่ต้นนํ้าจนถึงปลายนํ้า เพ่ือเตรียมความพร้อม                  

กับการที่มหาวิทยาลัยจะเป็น Digital University ทั้งน้ี อาจแบ่งการดําเนินงานออกเป็นระยะๆ   
2. บุคลากรกองทรัพยากรบุคคลแต่ละคน ต้อง Lean งานของตนเอง โดย List งานที่ตนเองรับผิดชอบ คลี่

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละงานโดยละเอียด และให้ต้ังคําถามถามตนเองว่า ขั้นตอนน้ีมาผ่าน HR ทําไม 
ไม่ต้องมาผ่านได้หรือไม่ หรือถ้าต้องให้มาผ่าน แล้ว HR เติม Value อะไร ถ้าไม่ได้เติม จะ Redesign Step 
หรือ Automate ได้หรือไม่ ทั้งน้ี ให้ใช้ตาราง DMAIC Process circle มาช่วยในการวิเคราะห์ เพ่ือจัดทําเป็น 
Project 

3. ปรับ Mind set และพัฒนา Soft Skill ของบุคลากรกองทรัพยากรบุคคล ทุกคนให้เป็น HR Digital  
4. กองทรัพยากรบุคคลร่วมกับศูนย์ดิจิทัลฯ ปรับปรุงกระบวนการทํางานเก่ียวกับการจัดทําสัญญาจ้าง  

ข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรสื่อสารเกี่ยวกับการเป็น Digital University ให้คณะวิชา/หน่วยงาน ได้รับทราบ  
2. คณะวิชา/หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย ควรเตรียมความพร้อม โดยศึกษาจากแนวปฏิบัติที่กองทรัพยากรบุคคล

สรุปไว้ข้างต้นและนําไปวิเคราะห์ สรุปผลทีต่รงกับพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน และเสนอแนวคิดที่สามารถ
บรรลุผลได้ ต่อมหาวิทยาลัย (Bottom Up) เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็น Digital University  

3. มหาวิทยาลัยอาจแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมา เพ่ือพิจารณา  Project ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน ที่มีความ
เก่ียวข้องกันและดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือนําไปกําหนดค่าเป้าหมายในการดําเนินการผ่านแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย 5 ปี และ Deploy ไปยังคณะ/หน่วยงานต่างๆ (Top Down) เพ่ือดําเนินการไปในทิศทาง
เดียวกัน 



ภาพกิ จกรรม  

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


