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   เกดิจากผลความคะแนนความ
ผูกพนัของพนักงาน และการ

วเิคราะหข์อ้มูลพนักงานทัง้องคก์ร 
จงึเกดิเป็นแนวคดิในการบรหิาร

บคุคลแบบ เกง่ ด ีสขุ และกลายเป็น
จดุเร ิม่ตน้ของโครงการ นู๋ทําได ้

จุดเริ่มต้นของโครงการนู๋ทําได้
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   เราเปิดโอกาส ใหพ้นักงานทุกระดบั 
ไดเ้สนอแนวคดิ จากสิง่ทีต่นเองอยาก
พฒันา หรอืแกไ้ข โดยสือ่สารวา่ 

“เราอยากจะทําอะไรดขีึน้” 
จงึทําใหน้วตักรรมทีเ่กดิขึน้ภายใต ้
โครงการนู๋ทําได ้เกดิจากสิง่ที่
พนักงานคดิดว้ยตวัพนักงานเอง

จากจุดเริ่มต้น สู่การเปิดโอกาส

เรานําแนวคดิ Design Thinking มาชว่ย
สนับสนุน การทําโครงการของ
พนักงาน โดยปรบัคาํ ปรบัใชใ้หเ้ขา้ใจ
งา่ยขึน้ เพือ่ใหเ้หมาะกบัพนักงานทุกคน 
เชน่ แคล่องคดิ ทดลองทํา สรา้งใหง้า่ย
เชค็ใหช้วัร ์และจดัหอ้งเรยีนนวตักรรม 
เพือ่เสรมิความเขา้ใจทีม่ากขึน้

Design Thinking 
แบบ ฟู้ดแพชชั่น บรษิทันําโครงการไปพฒันา และขยาย

ผลไปสูภ่ายนอก เชน่ โครงการ
ทางการเงิน ถกูนําไปเป็นตน้แบบโดย 
กลต. และขยายผลเพิม่ โดยพฒันา
รว่มกบัองคก์รภายนอก (Start up) และ
แนวคดิการสรา้งนวตักรรมของเรา ถกู
นําเสนอในงานประชมุ Interdisciplinary R

esearch Conference

ความฝัน สู่ ความจริง
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โครงการนู๋ได ้เปิดโอกาสใหพ้นักงานทุกหน่วยงาน ทุกระดบั ไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มใน

โครงการ โดยไดร้บัการตอบรบัทีด่ ีจากพนักงานทุกหน่วยงาน ไม่วา่เป็นฝ่ายผลติ 

ฝ่ายปฎบิตักิารสาขา ฝ่ายสนับสนุน เป็นตน้ 

รวมถงึไดร้บัการสนับสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รทุกคน อาท ิเชน่  CEO CFO CHO 

ขององคก์ร  มารว่มเป็นพีเ่ลีย้ง (Mentor) ใหก้บัพนักงานทีเ่ขา้รว่มโครงการ 

โดยทําจดุเร ิม่ตน้ของสิง่ทีพ่นักงานอยากลงมอืทาํ ไม่ไดจ้าํกดัวา่จะตอ้งเร ิม่ตน้จาก

องคก์ร แตส่ามารถเกดิจากสงัคมภายนอกก็ได ้
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โครงการสแกนปุ๊ป รู้ปั๊บ ทีค่ดิคน้และสรา้งสรรค ์จากตวั

พนักงานตําแหน่งบรกิารเอง ปัจจบุนัถกูนํามาพฒันา

ต่อในระบบ POS เพือ่ใชใ้นรา้นบารบ์คีวิพลาซา่ 

โครงการออมหนี้เพื่อสุข และโครงการคลินิคเพิ่มสุข ปัจจบุนันํามาพฒันาต่อโดยรว่มมอืกบับรษิทัภายนอก มา

เป็น Partner ในการจดัการหนีส้นิ และบรหิารทางการเงนิอย่างยัง่ยนื 

คนทําดีโลกต้องรู้  เชน่ ความดเีร ือ่ง การบรกิารคนตา

บอด กลายเป็นจดุเร ิม่ตน้ในการพฒันารปูแบบรา้น 

และบรกิาร ใน Passion Lab

โครงการ EM ไข่บาร์บีก้อน ไดข้ยายผลดว้ยการ

นําไปแจกจา่ย และใหค้วามรูว้ธิกีารทํา ใหแ้ก ่

ชมุชน สงัคม โรงเรยีน

Skill Talent ถอดเป็นบทเรยีนฝึกอบรบพนักงาน 

เชน่ หลกัสตูรการจดัการธรุกจิรา้นอาหาร ฯลฯ 

และไดผ้ลติภณัฑใ์หม่เพือ่นํามาใชภ้ายในองคก์ร 

เชน่ วสัดปุ้องกนัไฟร ัว่ เมนูใหม่ของรา้น

ตวัอย่าง ผลผลติทีไ่ดจ้าก โครงการนู๋ทาํ
ไดบ้างสว่น ทีน่ําไปขยายผล

โครงการกล่องลื่น ตระกร้าไหล ถกูนําไปใชจ้รงิใน

หน่วยงานขนส่งของโรงงานฝ่ายผลติ ตดิตัง้ทีร่ถ

ขนส่งและจดุรบั-ส่งสนิคา้
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ภายใน ภายนอก
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ฝ่ายทรพัยากรบคุคลไดม้กีารออกไปดงูานกบัหน่วยงานภายนอก  (TCDC) และไดม้กีารจดั Work Shop กบัพนักงานทีผ่่านเขา้โครงการ มกีาร
ลงพืน้ทีจ่รงิ เพือ่สรา้งความเขา้ใจในการสรา้งนวตักรรม รวมถงึพฒันาหลกัแนวคดิในการสรา้งนวตักรรมในแบบฉบบั Food Passion

พนักงาน ไดแ้สดงศกัยภาพในแบบฉบบัของตนเอง และเจรญิกา้วหนา้ในอาชพี
ผู้บริหารมสีว่นรว่มในฐานะทีป่รกึษา ซึง่ชว่ยลดชอ่งวา่ง เขา้ใจพนักงานมากขึน้
องค์กร เกดิการสง่เสรมิวฒันธรรมนวตักรรม ไดผ้ลลพัธท์างตน้ทุน ธรุกจิ และ
ภาพลกัษณท์ีด่ตีอ่องคก์ร โดยหลกัฐานเชงิประจกัษ ์เชน่ รางวลัทีไ่ดร้บัการ
ยอมรบั จากหน่วยงานตา่งๆทีเ่กีย่วกบัการพฒันาทรพัยากรบคุคล 

ลูกค้า โครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกูคา้ บรษิทันําไปพฒันาตอ่ 
เชน่ สแกนปุ๊ ปรูป้ัป๊ QC มาตรฐานเยีย่ม เป็นตน้ ทําใหล้กูคา้
เกดิความสขุ ไม่สะดดุในการใหบ้รกิาร

สังคมภายนอก มแีนวคดิกวา่ 100 แนวคดิตอ่ปี ทีพ่นักงานคดิ
และลงมอืทําเพือ่สงัคมทุกปี คอื 7Day ทําดรีอบบา้น และ
โครงการดา้นสงัคม ไดม้ขียายผลสง่สูช่มุชน เชน่ โครงการ 
EM ไขบ่ารบ์กีอ้น โครงการโตะ๊จากตะเกยีบ โครงการ Rethink 
เป็นตน้
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โครงการออมหนี้เพื่อสุข และโครงการคลินิคเพิ่มสุข ไดร้บัรางวลัจาก 

สมาพนัธส์มาคมสตรนีักธรุกจิและวชิาชพีแห่งประเทศไทยในพระ

บรมราชนิปถูมัถ ์กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของ

มนุษย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

คนทําดีโลกต้องรู้ เร ือ่ง “พนักงานบารบ์คีิวพลาซา่บรกิารคนตา

บอด” ไดร้บัการชืม่ชมจากสื่อสงัคม และไดร้บัรางวลัอธบิดี

ก รมการจัดหา งาน  แล ะ ร่ว มแสด งความยินดี  โดย 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน

พนักงานกว่า 200 คน ได้เรียนรู้ จาก 

หลกัสตูรการจดัการธรุกจิ

รา้นอาหาร และหลกัสตูรซอ่มได ้

ง่ายนิดเดยีว

ตวัอย่าง ผลลพัธท์ีไ่ดจ้าก โครงการนู๋
ทาํไดบ้างส่วน 

คะแนนความผูกพันของพนักงาน ภายใน

องคก์ร 3 ดา้น คอื การชืน่ชม การให ้

คณุค่า และนวตักรรม เพิ่มขึ้น 40%

ไดร้บั “รางวลัสดุยอดนายจา้งดเีด่นแห่งประเทศไทย” ประจาํปี 2560 

และ “ทีส่ดุ แห่งสดุยอดนายจา้งดเีด่นแห่งประเทศไทย” ประจาํปี 2561 

จากการนําเสนอ แนวคิดในการบริหารคนแบบ เก่ง ดี สุข และโครงการนู๋ทําได้

ไดร้บัจากการจดัอนัดบัวา่ Top 10 อันดับ

องค์กรในไทย ที่พนักงานทางานแล้วผูกพันรู้สึกมี

ส่วนรวม โดย Manpower

หลกัแนวคดิและรปูแบบในการสรา้ง

นวตักรรมขององคก์ร แบบฉบบั Food 

Passion ทีช่ ือ่วา่ 7step การสร้างนวัตกรรม

ในองค์กร 


