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โดยทัว่ไปแล้ว ทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคล แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การพัฒนาได้ ในทางตรงกันข้ามเราได้นําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในด้านทรัพยาบุคคลมากขึ้น ทัง้นํามาช่วยด้านการสรรหา
บุคคล การดึงดูดและรักษาบุคคลที่มีความสามารถในองค์กร และในด้านของการทํา Automation และการประยุกต์ใช้ AI หรือ
ปัญญาประดิษฐ์ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีล่าสุดที่นํามาประยุกต์ใช้ในงานทรัพยากรบุคคลพ้ืนฐานที่ใช้กัน
ทุกวัน
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การนํานวัตกรรมมาใช้สนับสนุนงานด้านต่างๆ ในองค์กรได้รับความนิยมมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโลกเราได้มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมากหลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทําให้การทํางานในองค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงพนักงานในองค์กรได้รับผลกระทบอย่างมาก ทัง้ในด้านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางาน ที่ไม่
สามารถเดินทางมาทํางานที่ทํางานได้อย่างปกติ พนักงานมีความความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัย เรื่องการทํางานให้ได้
ประสิทธิภาพเท่าเดิม ทางองค์กรเองก็พยายามสร้างความเชื่อมัน่ให้กับพนักงานให้สามารถทํางานได้อย่างมีความสุขและมี
ประสิทธิภาพในสถานการณ์เช่นนี้ 

ซึ่งจากกรณีที่กล่าวมาข้างต้นนี้ทางผู้นําองค์กรสามารถนํานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยให้องค์กร
ขับเคลื่อนไปพร้อมกับพนักงานที่สามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้ โดยในเอกสารฉบับนี้จะนําเสนอเทรนด์ของนวัตกรรม
ทรัพยากรบุคคลในปี 2020 -2021 และเครื่องมือต่างๆ ที่ผู้นําในองค์กรสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับองค์กรและพนักงานในองค์กร
ของตนได้ โดยจะมีเทรนด์ที่น่าสนใจหลายอย่าง [1] และในรายงานฉบับนี้เราจะนําเสนอเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานเป็นทีมแบบ
ทางไกล, การดูแลสุขภาพจิตใจของพนักงานในองค์กร, การสร้างภาพลักษณ์ของนายจ้างให้น่าจดจํา, และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ปัญญาประดิษฐ์

และถ้าคุณต้องการให้ธุรกิจของคุณยังคงความทันสมัย ทันเหตุการณ์ และต้องการเติบโต ลองไปดูกันว่าตอนนี้มีนวัต
กรรมทาง เทคโนโลยีใดบ้างที่น่าสนใจสําหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคลในปีนี้และปีหน้า ในหัวข้อถัดไป

“ นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีเป็นส่ิงที่ทําให้งาน HR ยังคงมี 
ความสําคัญ ดังนั้นพวกเราจึงจําเป็นต้องเป็นแนวหน้าทางด้านนี้ ”

- William Tincup & Anna Ott , ทีมที่ปรึกษา HR Tech Consultants



การทํางานทางไกล (remote working) หรือการทํางานจากที่บ้าน (work from home) ตอนนี้เป็นเทรนด์ที่กําลังมาแรง
ที่ในทุกองค์กรได้มีการเริ่มดําเนินการและมีมากขึ้นเมื่อโลกเราเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2020 ที่
ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ผลการศึกษาจาก International working group (IWG) [2] ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการทํางานแบบ
ทางไกลไม่มีข้อยกเว้นใดๆ อีกแล้ว และตอนนี้ได้กลายเป็นภาวะปกติใหม่ (new norm) ในทัว่ทุกประเทศและทุกอุตสาหกรรม 

ในประเทศไทยเองที่การทํางานแบบทางไกล หรือการทํางานจากที่บ้านยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากนัก แต่เนื่องด้วยการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําให้หลายองค์กรต้องมีการปรับรูปแบบการทํางานให้พนักงานสามารถทํางานจากที่บ้านได้ และเมื่อการ
แพร่ระบาดได้คลี่คลายลงบ้างแล้ว พนักงานบางส่วนก็สามารถกลับมาทํางานที่สถานที่ทํางานได้ แต่ก็ยังคงมีบางส่วนที่ยังคงทํา
งานจากที่บ้านอยู่ และจากรายงานข้อมูลการเดินทางของบุคคลในชุมชนสําหรับสถานการณ์โควิด-19 จาก Google [3] ประจําวันที่ 
6 กันยายน 2020 จะเห็นได้ว่าแนวโน้มสถิติการเดินทางไปทํางานยังตํ่ากว่าเกณฑ์พ้ืนฐานถึง 18%
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การเดินทางไปยังที่ทํางาน

+80%

+40%

-40%

-80%

เกณฑ์พ้ืนฐาน

อา.26ก.ค. อา.16ส.ค. อา.6ก.ย.

-18%

ความท้าทายขององค์กรเกี่ยวกับการจัดการการทํางานแบบทางไกลหรือทํางานจากที่บ้าน [4]
● การส่ือสารนโยบายและวิธีการในการทํางานจากที่บ้านของพนักงานเพ่ือกําหนดเป็นแนวทางปฎิบัติ เช่น เวลาในการทํางาน, 

การประเมินประสิทธิภาพการทํางาน, ความปลอดภัยทางด้านข้อมูล, และอื่นๆ
● ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี ไม่เพียงแต่เรื่องอุปกรณ์เครื่องมือหรืออินเตอร์เน็ต เรื่องนี้ยังรวมไปถึงการใช้โปรแกรมหรือแอ

ปพลิเคชันต่างๆ ในการเข้ามาช่วยการทํางานแบบทางไกล เช่น การประชุมออนไลน์, ช่องทางการส่ือสารในทีมหรือในองค์กร, 
การแชร์ข้อมูลต่างๆ เป็นต้น

● วัฒนธรรมการทํางานแบบออนไลน์ พนักงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานแบบออนไลน์ ตัวอย่างเช่น วิธีการแชร์
ข้อมูล การมีวินัยในการทํางาน เป็นต้น

● ทัศนะคติการทํางาน และความสามารถในการทํางานทางไกล พนักงานไม่ยึดติดกับวิธีการทํางานแบบเดิมๆ พร้อมที่จะเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆ และรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว



เครื่องมือทางเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ช่วยให้การทํางานแบบทางไกลหรือการทํางานออนไลน์มีประสิทธิภาพ
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การประชุมออนไลน์
โปรแกรมเพ่ือการประชุมออนไลนป์ัจจุบันมีแพลตฟอร์มมากมายให้บริการการประชุมออนไลน์ ได้แก่ Zoom, 
Microsoft Team, Cisco WebEx, Google Meet, และ Around

การติดต่อส่ือสารและเช็คอิน
โปรแกรมเพ่ือการติดต่อส่ือสารและเช็คอินสมาชิกในทีมหรือในองค์กร ที่ใช้ในการตอบโต้กันในทันที ได้แก่ Line, 
Facebook Messenger, Slack, และ Google Hangout

การทํางานเป็นทีมแบบทางไกล / Remote Team Working

การทํางานร่วมกันในสํานักงาน
โปรแกรมสํานักงานในการทํางานร่วมกัน โดยสามารถแก้ไขงานพร้อมกันได้ ทํางานบนระบบคลาวด์ ได้แก่ Google 
G-Suite และ Microsoft Office 365

ระบบรวบรวมไฟล์หรือเอกสารงานต่างๆ
ระบบรวบรวมไฟล์หรือเอกสารงานต่างๆ มีการใช้ไฟล์ส่วนใหญ่ร่วมกันที่สามารถเข้าถึงได้โดยมักจะใช้ระบบคลา
วด์อย่าง Google Drive, Dropbox, Onedrive, และ Coda

การบริหารจัดการงานโครงการ
โปรแกรมบริหารการจัดการงานโครงการ เพ่ือให้องค์กรสามารถบริหารจัดการการทํางานของพนักงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทราบความคืบหน้า งานคงค้าง หรืองานที่วางแผนเพ่ิมเติม ซึ่งจะมีโปรแกรมที่น่าสนใจอาทิเช่น Trello, 
Microsoft Team, Asana, หรือ Notion

Facebook 
Messenger

Microsoft Team



ในที่นี้เรานําเสนอตัวอย่างโปรแกรม Slack ที่เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเรื่องการติดต่อส่ือสารระหว่างทีมงานในองค์กร 
Slack เป็นโปรแกรมแชท และมีเครื่องมือให้ใช้งานมากมาย ผู้ใช้สามารถคุยงานร่วมกันในกลุ่ม และค้นหาข้อมูลสําคัญๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว นอกจากคุยงาน สร้าง To-do-List หรือ Check-List ส่ิงที่ต้องทํา กันภายในกลุ่มแล้ว ยังสามารถส่งไฟล์ภายในโปรแกรม 
เชื่อมต่อร่วมกับโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลออนไลน์อย่าง Dropbox หรือ Google Drive และอื่นๆ อีกมากมาย โปรแกรมนี้รองรับการ
ทํางานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows Mac และ Linux ใช้งานบนเว็บไซต์ หรือ ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ได้อีกด้วย หากใคร
สนใจก็สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้งานกันได้เลยฟรีๆ ที่ https://slack.com/intl/en-th/

Work more easily with everyone
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เมื่อเราพูดถึงความผ่อนคลายในการทํางานของพนักงานหรือ Employee wellness เรามักจะนึกถึงเรื่องสุขภาพกาย 
เป็นหลัก แต่แท้ที่จริงแล้วความผ่อนคลายในการทํางานของพนักงานเป็นสภาวะที่แสดงถึงความสุขสมบูรณ์ของพนักงานในองค์
รวม (ร่างกาย ความคิด อารมณ์ สังคม และจิตใจ ซึ่งในที่นี้หมายถึงความเชื่อ ความศรัทธา รวมไปจนถึงความผูกพัน) [5] 

ปัญหาสุขภาพจิตที่พนักงานในองค์กรกําลังเผชิญอยู่
ความผ่อนคลายในการทํางานของพนักงานหรือ Employee wellness มีผลต่อภาพรวมทัง้หมดขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องผลิตภาพของทีม (Team productivity) และประสิทธิภาพในการทํางาน ส่ิงนี้คือเทรนด์ที่กําลังมาแรงในขณะนี้ หลายองค์กร
ได้ดําเนินการทําโครงการในการช่วยเหลือพนักงานไม่ให้เกิดภาวะหมดไฟในการทํางาน หรือ เบิร์นเอาท์ ซินโดรม (Burnout 
Syndrome) มีการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ และส่ิงนี้นําไปสู่การเพ่ิมอัตราการรักษาพนักงาน 
(Employee retention rate) ให้สูงขึ้นด้วย

ข้อมูลจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือซีเอ็มเอ็มยู (CMMU) เผยผู้บริโภควัยทํางานในเมืองกรุง 12% อยู่
ในภาวะหมดไฟ (Burnout Syndrome) 57% อยู่ในภาวะความเส่ียงสูงที่จะเข้าสู่ภาวะหมดไฟ ขณะที่ Gen Z กําลังตกอยู่ในภาวะ 
หมดไฟมากที่สุดถึง 17% ขณะที่กลุ่ม Gen Y หรือช่วงอายุ 23–38 ปี ก็ตกอยู่ในสภาวะใกล้เคียงกันที่ 13% แต่กลับกันในกลุ่ม Baby 
boomer หรือช่วงอายุ อายุ 55 - 73 ปี กลับอยู่ในภาวะหมดไฟเพียง 7% [6]

การดูแลสุขภาพจิตใจของพนักงาน
ในองค์กร
Employee Wellness with a Focus on Mental Health
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(จากการเก็บผลสํารวจผู้บริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครในช่วงปลายปี 2562 จํานวน 1,280 คน เป็นผู้หญิง 66% ผู้ชาย 34%)

12% หมดไฟ

ใกล้หมดไฟ 57%  

17% หมดไฟ

13% หมดไฟ 7% หมดไฟ



เครื่องมือที่เข้ามาช่วยดูแลสุขภาพจิตและความเครียดของพนักงาน
ปัจจุบันมีหลายระบบเข้ามาช่วยดูแลเรื่องความผ่อนคลายในการทํางานในด้านสุขภาพของแต่ละบุคคลโดยใช้ข้อมูลของ

บุคคลนัน้ๆ โดยแพลตฟอร์มที่ใช้เทคนิคในรูปแบบของเกม (Gamification) และอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถสวมใส่ตาม
ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ (Wearable) เพ่ือเก็บข้อมูลแล้วนําไปประมวลผลต่อ หรือตอบสนองความต้องการด้านโสตประสาทที่
กําลังได้รับความนิยม ซึ่งจะเน้นที่สุขภาพร่างกายเป็นหลัก

ปัจจุบันนี้หลายองค์กรให้ความสําคัญในส่วนของการดูแลสุขภาพจิตใจของพนักงานมากยิ่งขึ้น และก่อนที่จะนํา
เครื่องมือมาช่วยเรื่องสุขภาพจิตใจของพนักงาน ทางองค์กรหรือผู้นําจําเป็นต้องรู้ก่อนว่าพนักงานในองค์กร มีความเครียดวิตก
กังวลหรือมีความสุขในการทํางานมากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนัน้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่เข้ามาช่วยในการ
ตรวจจับ ความสุขและความเครียดของพนักงานจึงมีความสําคัญ และแอปพลิเคชันที่ช่วยเรื่องการตรวจวัดความสุขของพนักงาน 
ก็เช่น Happily.ai 

หลังจากนัน้เมื่อทราบว่าเกิดปัญหาในองค์กรในด้านนี้แล้วก็สามารถนําเครื่องมือที่ช่วยเรื่องสุขภาพจิตใจของพนักงานให้
ต่อสู้กับความวิตกกังวลและความหดหู่อย่างเช่น Ooca, Raksa

ตัวอย่างแพลตฟอร์มที่ช่วยวัดระดับความสุขความเครียดของพนักงานจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI ก็คือแพลตฟอร์ม 
Happily.ai ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นเครื่องมือสํารวจความสุขของพนักงานรายวันในรูปแบบเหมือนเกม (gamification) โดยจะ 
เก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงานมาประมวลผลออกมาให้ดูง่ายๆ แบบ traffic light (เขียว, เหลือง, แดง) ที่แสดงอุณหภูมิความสุข
ของแต่ละทีม  เพ่ือดูว่าวันนัน้ๆพนักงานในทีมหรือในองค์กรของคุณมีความสุขมากน้อยแค่ไหนและในเรื่องใด ดูข้อมูลเพ่ิมเติมที่นี่

การดูแลสุขภาพจิตใจของพนักงานในองค์กร / Employee Wellness with a 
Focus on Mental Health
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Application Ooca Application Raksa

https://happily.ai/th/product-tour


การสร้างภาพลักษณ์ของนายจ้างให้เป็นที่น่าจดจําในเชิงบวกหรือ Employer branding เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลหันมาให้ความสําคัญอย่างมาก การสร้างภาพลักษณ์ของนายจ้างให้เป็นที่น่าจดจํานี้จะเน้นการสร้างแบรนด์ที่
ส่ือสารเกี่ยวกับการจ้างงาน การคัดสรร การให้ความสําคัญกับบุคลากร การพัฒนาบุคลากร ไปจนถึงสวัสดิการนัน่เอง [7] ใน
ปัจจุบัน หลายๆ องค์กรได้นําเทคโนโลยีส่ือทางสังคมหรือ social media มาใช้ส่งเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของพนักงาน 
ปัจจุบันและผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานในองค์กร

จากข้อมูลจาก Linkedin เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สรรหาพนักงานใหม่ 72% เห็นด้วยว่าแบรนด์และชื่อเสียงขององค์กรมีผล 
กระทบอย่างมากต่อกระบวนการสรรหาพนักงาน และมีผลสําคัญต่อองค์กรทัง้ด้านการลดค่าใช้จ่าย, การจ้างงานต่อหัว 
(cost-per-hire) และการได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการมากยิ่งขึ้น  [8]

การสร้างภาพลักษณ์ของนายจ้างให้เป็นที่น่าจดจํานี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ทางองค์กรควรให้ความสําคัญมากขึ้น และ
เทคโนโลยีที่ช่วยในด้านนี้สามารถพัฒนาจากกระดานข่าวสารเกี่ยวกับงานและเว็บไซต์รีวิวองค์กร ไปสู่หน้าเว็บไซต์ที่ใช้สําหรับ
สมัครงานและรวมเข้ากับโปรแกรมช่วยงาน HR และส่ือ social media ต่างๆ โดยที่ส่ือโฆษณาทางส่ือ social ที่บอกเล่าเรื่องราว
ของพนักงาน และการรับสมัครงานนี้จะช่วยเจาะกลุ่มคน และข้อมูลเหล่านี้จะเข้าถึงกลุ่มคนที่ตรงเป้าหมายมากกว่า 

การสร้างภาพลักษณ์ของนายจ้าง
ให้เป็นที่น่าจดจํา
Employer Branding
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72% เห็นด้วยว่าแบรนด์และชื่อเสียงขององค์กรมีผลกระทบอย่าง
มากต่อกระบวนการสรรหาพนักงาน



เพ่ือทําให้พนักงานเกิดความเชื่อมัน่ต่อองค์กรและอยากร่วมงานกับองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดีในการทํางาน ตลอดจน
เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรในระยะยาว ซึ่งการสร้าง Employer Branding นัน้ถือว่ามีประโยชน์ในระยะยาวอย่างยิ่ง และนับเป็น
กลยุทธ์สําคัญสําหรับการสรรหาทรัพยากรบุคคลเลยทีเดียว หากให้ยกตัวอย่างองค์กรที่สามารถสร้างแบรนด์ลักษณะนายจ้างที่ดี
และเป็นผู้นําลําดับต้นๆ ของโลกในด้านนี้ก็อย่างเช่น Google Inc. นัน่เอง ที่ทุกวันนี้ Google Inc. ก็ยังติดโผบริษัทที่มีคนอยากเข้า
ร่วมทํางานมากที่สุดในโลกอยู่เสมอๆ [7] 

ซึ่งในปี 2020 นี้บริษัทที่คนไทยอยากเข้าร่วมงานมากที่สุด 3 อันดับแรกในประเทศไทยได้แก่ 1. บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) 2. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และ 3. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) ข้อมูลจาก jobsDB [9] 
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ตัวอย่างแพลตฟอร์มที่ช่วยเรื่องการทํา Employer branding คือ Linkedin Elevate แพลตฟอร์มนี้มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้พนักงานแบ่งปันข้อมูลให้เพ่ือนร่วมงานในองค์กร โดยพนักงานสามารถค้นพบข้อมูลที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือความ
สนใจและแบ่งปันข้อมูลนี้ในเครือข่ายของตนเองได้  

แอปพลิเคชัน Elevate นี้ทําให้บริษัทสามารถให้บริการข้อมูลที่หลากหลายแก่พนักงานเช่น บทความและข้อมูลที่พวกเขา
สามารถแบ่งปันออนไลน์ได้ 

โดย LinkedIn มีแนวคิดสําหรับ Elevate หลังจากพบว่าพนักงานประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์แชร์ข้อมูลที่บริษัทของพวกเขา

บน LinkedIn - แต่ส่ิงเล็กๆ น้อยๆ ที่เป็นฟนัเฟอืงนี้ช่วยให้บริษัทมีส่วนร่วม เช่น การคลิก การกดไลค์ความคิดเห็น และการแชร์
เฉลี่ยที่ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของ LinkedIn เลยทีเดียว [10] 
แพลตฟอร์ม Linkedin Elevate นี้จะใช้งานได้เฉพาะกับพนักงานในบริษัทที่เข้าร่วมเท่านัน้ ดูรายละเอียดการใช้งานเพ่ิมเติมไดท้ี่นี ่
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ส่วน ทําความรู้จักกับเพ่ือนร่วมงานของคุณ ที่บริเวณด้านขวาของโฮมเพจ LinkedIn Elevate ของคุณจะแสดงบุคคล
ในบริษัทของคุณที่แบ่งปันข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ คลิกที่ชื่อของใครสักคนเพ่ือดูโพรไฟล์ Elevate ของพวกเขาและรับข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับการแบ่งปัน การเข้าถึง ข้อมูลวิเคราะห์ของการมีส่วนร่วม หรือเพ่ือดูโพรไฟล์ LinkedIn ของพวกเขา

เรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ ฟดี Elevate และ วิธีแบ่งปันเนื้อหาจาก Elevate กับเครือข่ายของคุณ 

https://www.linkedin.com/help/elevate/answer/78381?lang=th
https://www.linkedin.cn/help/elevate/answer/70421
https://linkedin.com/help/elevate/topics/11012/11013


ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกเราปัจจุบันนี้เป็นยุคของข้อมูลและการนําข้อมูลมาใช้ในงานทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องที่องค์กรต่างให้
ความสําคัญโดยเฉพาะเมื่อองค์กรมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น องกรค์จะมีข้อมูลจํานวนมากและองค์กรเองสามารถนําข้อมูลเหล่านี้มา
วิเคราะห์ คาดการณ์ปัญหาและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรบุคคล และผลที่ได้จากการวิเคราะห์นี้จะเป็นข้อมูลเชิงลึกที่
ช่วยให้องค์กรสามารถนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมัน่ใจ 

จากผลการสํารวจเรื่อง Digital transformation ในประเทศไทยปี 2020 ของ Deloitte เปิดเผยว่าบริษัทต่างๆ ได้เริ่มมี
การทํา Digital transformation ในองค์กรแล้วถึง 52% และถึง 60% ของผู้ร่วมทําแบบสอบถามมีจุดประสงค์หลักของการทํา 
Digital transformation ในองค์กรเพ่ือที่จะใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น [11] 

ในส่วนของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานนัน้ 80% ของ HR เชื่อว่าการรวมเทคโนโลยีเข้าไปในกระบวนการทํางาน
ของ HR จะช่วยพัฒนาทัศนคติของพนักงานในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น [12]

ความท้าทายของการทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI ขององค์กรในส่วนงานทรัพยากรบุคคล  
● ส่วนงานทรัพยากรบุคคลต้องการคนที่มีทักษะในด้านการพัฒนาคุณภาพข้อมูลของหน่วยงาน, โครงงานวิทยาศาสตร์ข้อมูล 

และข้อมูลเพ่ือทําความเข้าใจในพนักงาน
● การจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูลกับพนักงานในองค์กร และเหมาะสมกับข้อมูลที่ใช้ในส่วนงานทรัพยากรบุคคลใน

องค์กร

ในส่วนของเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนช่วยในงานทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันนี้ก็จะมีตัง้แต่เครื่องมือสํารวจ
และเก็บฟดีแบ็กจากพนักงานแบบง่ายๆ ไปจนถึงแพลตฟอร์มที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อน เทรนด์ที่โดดเด่นอันหนึ่งก็
คือ Augmented Analytics ซึ่งก็คือการทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี Machine Learning และการสร้าง
ภาษาธรรมชาติ หรือ Natural Language Generation (NLG) [13] 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ปัญญาประดิษฐ์
Analytics with A.I.
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI มีส่วนช่วยในงานด้านทรัพยากรหลายๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็น
● การสรรหาบุคคลที่มีความสามารถ เหมาะกับตําแหน่งที่หน่วยงานกําลังมองหา เช่น TalentMind
● การรักษาและพัฒนาพนักงานที่เป็น talent ขององค์กร และมองเห็นพนักงานที่เป็น hidden talent ในองค์กร และมีศักยภาพ

ที่จะขึ้นเป็นผู้นําต่อไป เช่น Happily.ai

ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI ในเรื่องการมองเห็นพนักงานที่เป็น hidden talent ในองค์กร และมี
ศักยภาพที่จะขึ้นเป็นผู้นําต่อไปก็คือ แพลตฟอร์ม Happily.ai ที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาประเภทของ talent ในองค์กรและให้
ข้อมูลพนักงานที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นํา และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เรียกว่า Organizational Network Analysis (ONA) ใน
การแสดงแผนภาพการส่ือสารของพนักงานในองค์กรว่าใครเป็น talent ประเภทไหน หรือเป็น connector ที่ดีในทีมและองค์กร 
และโครงข่ายนี้สามารถบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์ในระดับต่างๆ ได้อีกด้วย ดูข้อมูลเพ่ิมเติมไดท้ี่นี่

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ / Analytics with A.I.

Network Effectiveness
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เทรนด์นวัตกรรมทางด้านทรัพยากรบุคคลที่ได้นําเสนอในเอกสารฉบับนี้เป็นเทรนด์นวัตกรรมบางส่วนของปี 

2020 - 2021 ที่นําเสนอแก่ผู้นําหรือผู้บริหารในองค์กรเพ่ือที่จะได้นําข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้และขับเคลื่อนองค์กร ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ remote team working, employee wellness 

ที่เน้นด้านสุขภาพจิตใจของพนักงาน, การทํา Employer branding, และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI  โดยได้นําเสนอ

ตัวอย่างเครื่องมือที่สามารถนํามาสนับสนุนงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลในเทรนด์นวัตกรรมที่ได้กล่าวถึง  

ทาง Happily.ai หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และแสดงให้เห็นถึงความสําคัญในการนํา

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาช่วยเหลืองานด้านทรัพยากรบุคคลได้เป็นอย่างดี

สรุป
Conclusion
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Happily เป็นเครื่องมือสร้างความผูกพันของพนักงานที่ดีที่สุดในปัจจุบัน 
โดยเครื่องมือนี้จะช่วยเรื่อง

เกี่ยวกับ Happily.ai
About Happily.ai

01
ความผูกพันของพนักงานในองค์กรโดยสร้างวัฒนธรรมแห่ง
การแสดงความคิดเห็น บทสนทนาที่มีประโยชน์ คําชมจาก
เพ่ือนร่วมงานผ่านประสบการณ์ลักษณะคล้ายเกม 

Employee Engagement

02
ข้อมูลช่วยเหลือผู้จัดการในการบริหารคนผลวิเคราะห์ตาม 
เวลาจริง (Real Time) เพ่ือช่วยผู้นําบุคลากร เข้าใจความ
ท้าทายของทีมและวิธีรับมือกับความท้าทายนัน้

Manager Support

03
เปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดระดับองค์กรข้อมูลการเรียนรู้ที
ละเล็กทีละน้อยและข้อความสะกิดเตือนใจ ที่ส่งให้พนักงาน
เพ่ือค่อย ๆ ปรับความคิดและพฤติกรรม ในที่ทํางานให้ดีขึ้น

Mindset Transformation

04
ให้คุณค่าทางใจและสร้างความสนุกสนานประสบการณ์อัน 
สนุกสนานคล้ายการเล่นเกมที่ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกในที่
ทํางานและของรางวัลต่างๆ

Rewarding & Fun

17
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BOOK A FREE TRIAL

Happily.ai มีฟเีจอร์มากมายที่จะช่วยให้คุณสนับสนุนและส่งเสริมพนักงาน 
ของคุณและการเติบโตขององค์กร เช่น การตรวจสอบความสุขรายวันผ่านแบบสํารวจ 
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และมหาวิทยาลัยความรู้ (Knowledge University) เพ่ือให้ทีมงานของคุณฝึกฝน
กันและกัน! ฟเีจอร์เหล่านี้ช่วยให้คุณเข้าใจ พนักงานของคุณ

ถ้าคุณต้องการทดลองใช้ Happily.ai สามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมและลอง 
เวอร์ชันตัวอย่างได้ตามลิงค์ด้านล่างและช่วยบอกเราหน่อยว่าใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้าง 
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