


เถ้าแกน่้อย
ByHomePro

โครงการ

HR Functionอน าคตที่ด ี

ก ับก า ร เ ป็ น ช่ า ง ม ือ อ า ช ีพที่ โ ฮ ม โ ป ร

Training and Development 
Career Development

Recruitment



I1: Initiative

255825562555

องค์กรได้น าหลัก 

workforce management 

เพื่อบริหารและพัฒนาทีมงาน

ช่างให้ตอบโจทยค์วามตอ้งการ

ของลูกค้า

จากจุดเริม่ตน้ของการท า 

workforce management 

ท าให้องค์กรน าแนวคิดของโครงการ 

เถ้าแก่แฟรนไชส์ เข้ามาประยุกต์ใช ้            

ในการบรหิารจดัการทีมช่าง

องค์กรเริ่มพัฒนาแนวคิดของ

โครงการเก้าแกน่้อยเพื่อเพ่ิมความรู้

และทักษะฝีมือช่างให้ได้มาตรฐาน

ในการปฏิบตัิงาน

ปี 2558 เกิดโครงการเถ้าแก่น้อย

โดยองค์กรไดร้ว่มพฒันาหลักสูตรกบั

กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน

และมีการพัฒนาชา่งในโครงการ

จนถึง ณ ปัจจุบัน

พนักงานบางส่วนเป็นเจา้ของกจิการ 

ลดอัตราการลาออกของพนักงานกลุ่มชา่ง

สร้างช่างฝีมอืที่ได้มาตรฐานภายใต้

โครงการเถา้แกน่อ้ย By HomePro

2559 - Presentปี 2553 ปี 2558ปี 2556 ปัจจุบันปี 2555 

Customer Initiative 

1. ความต้องการด้านงานปรับปรุงบ้านและติดตั้ ง

อุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

2. ต้องการช่างที่ส่งงานได้รวดเร็วและตรงเวลา

3. ต้ อ ง ก า ร ค ว า ม มั่ น ใ จ ใ น คุณภ าพ ง า น แ ล ะ          

การรับประกัน ไม่ทิ้งงาน

Technician Initiative 

1. เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะฝีมือช่างให้ได้มาตรฐานใน

การปฏิบัติงาน

2. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเป็นเจ้าของกิจการและความ

มั่นคง

o งานท าสม่ าเสมอ

o รายได้ท่ีแน่นอน

o ทักษะงานหลากหลาย

Business Initiative 

1. รองรับการบริการแบบครบวงจรและมีช่างสนับสนุน

การขยายสาขา

2. ช่วยผลักดันให้เกิดยอดขายและรองรับงานบริการ



I2: Involvement

HOME SERVICE

Recruitment

Training and 

Workforce and 

Development

Career Development

HUMAN RESOURCE 
ผูเ้ข้าร่วมโครงการ

สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน

วิทยาลยัเทคนิค

คู่ค้าทางธรุกิจ

กลุ่มลกูค้าขององคก์รHOMEPRO STAKEHOLDER

DEPARTMENT

CUSTOMER SERVICE

IT SUPPORT

พนักงานภายใน , นักศึกษาทุนทวิภาคี

ช่างฝีมืออาชีพ , กลุ่มผู้สนใจ

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี



I3: Implementation

ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

สนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ 

World Skills

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการจัดตั้งทีมในการด าเนินโครงการเถา้แกน่้อยและพัฒนากระบวนการจนถึงปัจจุบัน

ฝึกอบรมและพัฒนา

1. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

2.   จัดฝึกอบรมในความรู้และทักษะ

ด้านต่างๆ

3. On the Job Training ร่วมกับ

ทีมช่างของบริษัท 

4. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

2

4

ประเมินผลการปฏิบัติงานจากลูกค้า                    

ผ่านหน่วยงาน Customer Service

รับสมัครและคัดเลือก

1. Personality Test

2. Test and Interview

3. Employee Contract

1

เปิดรับสมัครผูเ้ขา้รว่ม

โครงการ "เถ้าแก่น้อย"

6

HomePro

“ช่างเถ้าแก่น้อย” Partner ขององค์กร

ปฏิบัติงานและประเมินผล

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของ HomePro

ภายใต้หน่วยงาน Home Service

3

1. สร้าง Application TMS Service โดย

ความร่วมมือจากหน่วยงาน IT Support 

เพื่อให้เกิดความสะดวกในด าเนินงานของช่างฯ 

2. ช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์/ทุนทรัพย์

แก่บริษัทผู้รับเหมาและช่างรายย่อย

3. จัดอบรมความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา

5
สนับสนุนสวัสดิการด้านต่างๆ



I4: Integration

Recruitment Planning
วางแผนการสรรหากลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ

ที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่

1

Test and Interview
ท าการทดสอบพื้นฐานในมาตรฐานที่ก าหนดพร้อม

สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ

2

Employment Contract
จัดร่างสัญญาจ้างงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด

3

Training and Development

Curriculum Development
จัดท าหลักสูตรร่วมกับกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน

1

Teaching and OJT Process
จั ด หลั ก สู ต ร อบ รมค ว า ม รู้ แ ล ะ ทั กษ ะ พ ร้ อ ม

กระบวนการ on the job Training เพื่อให้ช่าง

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2

Evaluation
การประเมินผลร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เพื่อสร้างมาตรฐานในระดับสากล

3

Workforce & Career Development

Workforce Planning
การวางแผนอัตราก าลังพลของช่างเพื่อรองรับความต้องการ

ของลูกค้า

1

Workforce Management
บริหารจัดการพนักงานกลุ่มช่างให้สามารถรองรับการขยาย

งานและช่วยสนับสนุนทุนหรือสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน

2

Career Development
พัฒนาสายงานอาชีพช่ า งให้ มีทักษะหลากหลายและ

สนับสนุนการพัฒนาคน สร้างอาชีพ ตามนโยบายของ

ประเทศ

3

Recruitment and Selection

สร้าง Application TMS Service เพื่อตอบสนองการด าเนินงาน

หน่วยงาน Human Resource ด าเนินการร่วมกับหน่วยงาน Home Service,

Customer Service และ IT Support สร้าง Application เพื่ออ านวยความสะดวกใน

การปฏิบัติงานของช่าง



รายละเอียดหลักสูตรและสถิติทีมงานช่าง

I5: Impact

180 รุ่น
ที่จัดฝึกอบรมหลักสูตร

ระหว่างปี 2558- 2562

3,380 คน
ที่เข้าสู่ระบบการฝึกอบรม

ระหว่างปี 2558-2562

หจก. โอ โอ ซี อาร์ 

เซอร์วิส 

47 ทีม

บริษัท DDD โฮม 

เซอร์วิส จ ากัด 

20 ทีม 

1,265 ทีม
จ านวนทีมช่างเถ้าแก่น้อย

ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2562

บจก. เอสแอลเอส 

ทรานสปอร์ต 

แอนด์ โลจิสติกส์

54 ทีม

และจากเถ้าแก่น้อยปัจจุบันสามารถจดทะเบียน

จัดตั้งบริษัทแล้วท้ังสิ้น 113 บริษัท 

บริษัท ยู.พี.เอส.

อาร์.โลจีสติก 

จ ากัด 

101 ทีม

หจก. N.H.P Inter 

Thailand 

38  ทีม

บริษัท 

วิกเกอร์พลัส 

จ ากัด 

48 ทีม

บริษัท 

วิชิตชัยโลจิสติกส์

แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด 

32 ทีม 

2 ไตรมาสแรก ปี 2562
ปริมาณงาน 1,100,000 งาน

มูลค่างาน 489 ล้านบาท

เฉลี่ยรายได้ 64,000 บาท/ทีม/เดือน

จ านวนงานที่ให้บริการลูกค้าโดยเฉลี่ย

ปี 2562 : คะแนนความพึงพอใจ 96.30 %

: จ านวนค าชม 36,241 ค าชม

ปี คะแนนความพึงพอใจ จ านวนค าชม

2561 95.60% 41,716

2560            95.00%               22,224

2559            94.70%             20,992

2558             95.10%             9,423

รางวัลที่ทางโครงการได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4

สาขาเทคโนโลยีระบบเครือ่งท าความเย็น

การแข่งขันช่างฝีมือแรงงานระดับโลก รายการ World Skills ปี 2561 

ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

บริษัทฯ ได้รับเครื่องหมายรบัรอง “แรงงานติดดาว”

พร้อมโล่รางวัลจากกระทรวงแรงงาน

ในฐานะองค์กรที่ใหค้วามส าคัญกับการยกระดับฝีมือแรงงาน ปี 2561

ให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากล 




