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บทคัดย่อ
บทความวิชาการมีจุดมุ่งหมายอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่ออธิบายที่มา แนวคิด ความหมาย และพัฒนาการของ
เครื่องมือในการออกแบบธุรกิจและนวัตกรรมซึ่งเรียกว่า เครื่องมือในการออกแบบนวัตกรรมด้วยกระดาษแผ่นเดียว (Lean
Innovation Canvas) 2) ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และวิธีการน�ำเครื่องมือการออกแบบแผนงานหรือแนวคิดใหม่ด้วยกระดาษ
แผ่นเดียวมาใช้ในการบริหารด้านต่างๆ ในองค์การและบริบทในประเทศไทยรวม และ 3) น�ำเสนอเครื่องมือเพื่อการออกแบบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระดาษแผ่นเดียว (Lean HRD Canvas) ซึ่งคณะผู้นิพนธ์ได้พัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมกับการ
ประยุกต์ใช้ในองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย โดยจะอธิบายและแสดงวิธกี ารประยุกต์ใช้เครือ่ งมือการออกแบบธุรกิจด้วยกระดาษ
แผ่นเดียว ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ ที่ได้เคยน�ำออกแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยกระดาษแผ่นเดียว (Lean HRD Canvas)
ไปใช้จริง เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจแก่ผทู้ สี่ นใจศึกษาเกิดประโยชน์ในการต่อยอดองค์ความรูส้ ำ� หรับนักวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึง
เป็นประโยชน์สำ� หรับผูบ้ ริหารในองค์การต่างๆ ในการมีทางเลือกส�ำหรับการน�ำเครือ่ งมือและเทคนิคใหม่ๆ เพือ่ น�ำไปปรับใช้ใน
การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยอีกด้วย
ค�ำส�ำคัญ : การออกแบบนวัตกรรมด้วยกระดาษแผ่นเดียว, การออกแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระดาษ
แผ่นเดียว, เครื่องมือใหม่ในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1

Corresponding Author E-mail : dr.supunyada@gmail.com

84 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

The Application of Lean Innovation Canvas for Human
Resource Development (or Lean HRD Canvas)
: What and How?
Supunyada Suntornnond (Ph.D.)
Lecturer, School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University
Dr.Natnarin Niampradit
Lecturer, Graduated School, Southeast Asia University
Received : July 31, 2018
Revised : March 1, 2019
Accepted : April 2, 2019

Abstract
There are 3 major aims of this academic article, which are 1) To illustrate the concept, development process
and application of new management design and planning tool so-called “Lean Innovation Canvas”, proposed
by the authors; 2) To point out the advantages and the basic approach for using and applying this new tool
know as “Lean Innovation Canvas”; and 3) To propose the new planning tool for human resource development,
which is developed by the authors. This developed and proposed tool is so-called “Lean HRD Canvas”. This tool’s
concept and application will be explained in this article in order to offer as new approach for HRD experts and
scholars to design and planning HRD process in any organizations in Thailand.
Keywords : Lean Innovation Canvas, Lean HRD Canvas, New tool for HRD planning
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บทน�ำ
ในส่วนของบทน�ำนี้ ผู้นิพนธ์จะเน้นการสรุปที่มา
ของการออกแบบนวัตกรรมด้วยกระดาษแผ่นเดียว (Lean
Innovation Canvas ) นับตัง้ แต่หลังปี ค.ศ. 2000 ทีเ่ ทคโนโลยี
ต่างๆ มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�ำให้เป็นที่ยอมรับกัน
ทั้งในวงการธุรกิจและในวงการวิชาการว่า รูปแบบในการ
บริหารและวางแผนการท�ำงานในองค์การต่างๆ ในปัจจุบัน
จ�ำเป็นต้องมีการปรับเปลีย่ นให้รวดเร็ว เพือ่ สามารถตอบสนอง
ต่อปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน
ให้องค์การและธุรกิจต้องปรับตัวให้รวดเร็วขึ้นอย่างมากกว่า
ในอดีต ทั้งนักบริหารและนักวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการองค์กร จึงมีการคิดค้นและพัฒนาแนวคิด
เทคนิค และเครื่องมือในการบริหารจัดการใหม่ๆ เพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ดงั กล่าวได้ แนวคิดของการ
พัฒนาเครือ่ งมือง่ายๆ เพือ่ ออกแบบบริหารจัดการ หรือแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว บนผืนผ้าใบหน้าเดียว
หรือบนกระดาษแผ่นเดียว (Canvas) จึงได้ถูกพัฒนาขึ้น ทั้ง
เพือ่ ให้มเี ครือ่ งมือในการออกแบบธุรกิจทีส่ ามารถปรับเปลีย่ น
ได้โดยง่าย และยังเพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจสามารถ
รวบรวมและทดสอบความคิดได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจง่ายขึน้
กว่าการเขียนแผนธุรกิจ หรือวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ด้วย
เครื่องมือหรือเทคนิคในการบริหารจัดการแบบเดิมที่มีอยู่ ซึ่ง
ต้องใช้ข้อมูลจ�ำนวนมากและขั้นตอนที่ค่อนข้างมาก แต่เมื่อ
ออกแบบหรือวางแผนเสร็จแล้ว อาจน�ำไปใช้ไม่ทันการณ์
โดยต้ น ก� ำ เนิ ด เครื่ อ งมื อ ในการออกแบบรู ป แบบ
ธุรกิจหรือนวัตกรรมด้วยผืนผ้าใบหน้าเดียวหรือบนกระดาษ
แผ่นเดียว (Canvas) ที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับไป
ทั่วโลก ก็คือ การสร้างแบบจ�ำลองธุรกิจบนกระดาษแผ่น
เดียว (Business Model Canvas: BMC) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย
ศาสตราจารย์ อีฟ พินเญอร์ (Yve Pigneur) แห่งมหาวิทยาลัย
โลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับ ดร.อเล็กซานเดอร์
ออสเทอร์วัลเดอร์ (Alexander Osterwalder) ร่วมกับทีมงาน
อีกกว่า 45 คน ทีมผู้พัฒนาได้เผยแพร่แนวคิดและเครื่องมือนี้
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ผ่านการตีพิมพ์หนังสือเพื่อเป็นคู่มือส�ำหรับการสร้างธุรกิจ
ชื่อ Business Model Generation ในปี ค.ศ. 2010 นับตั้งแต่
นั้น การออกแบบธุรกิจด้วยกระดาษแผ่นเดียวหรือบนผืน
ผ้าใบ 9 ช่อง ก็ได้รับการถ่ายทอดและน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจผ่านปัจจัยส�ำคัญทั้ง 9 ด้าน ที่ถูก
มองว่าครอบคลุมส่วนส�ำคัญๆ ต่อธุรกิจประเภทต่างๆ ตาม
ที่แสดงไว้ในแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่1 : การออกแบบจ�ำลองธุรกิจบนกระดาษแผ่นเดียว (Business Model Canvas : BMC)
ที่มา : Pigneur, Yves and Osterwalder, Alexander (2010)
อ้างใน Thai Market Website Editor (2015)
ใน ปี ค.ศ. 2017 หนังสือ Business Model Generation มียอดขายกว่า 2 แสนเล่ม และถูกน�ำไปแปลเผยแพร่ใน 22
ประเทศทั่วโลก แนวคิดและเครื่องมือในหนังสือดังกล่าวกันอย่างแพร่หลายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีข้อดีที่ส�ำคัญ 3 ประการ
ได้ แก่ 1) สามารถใช้ในการออกแบบธุรกิจหรือนวัตกรรมใหม่ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจภาพธุรกิจโดยรวมได้พร้อมๆ
กัน 2) ท�ำให้ผู้ที่ใช้ BMC ในการออกแบบธุรกิจหรือนวัตกรรมได้คิดอย่างรอบด้าน ในทุกภารกิจ (Functions) ที่ส�ำคัญ และเน้น
ให้ภารกิจทุกส่วนมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งจะท�ำให้องค์กรวางแผนได้อย่างไม่พลาดปัจจัยส�ำคัญของธุรกิจ และ 3) เป็นเครื่องมือ
ที่เรียบง่าย บุคลากรในทุกระดับของหน่วยงานหรือทีมสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว (Imitsu and
Pakpumkiattikhun, 2018) จากประโยชน์ตา่ งๆ รวมทัง้ ความนิยมทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งของการใช้แบบจ�ำลองธุรกิจบนกระดาษ
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แผ่นเดียว ท�ำให้ตอ่ มา นักวิชาการและนักบริหารหลายๆ ท่าน
ได้มาพัฒนาเครื่องมือการบริหารในรูปแบบของเครื่องมือ
การคิดบนผืนผ้าใบหรือบนกระดาษแผ่นเดียวขึ้นอีก
ผู ้ นิ พ นธ์ พ บว่ า ยั ง มี อี ก เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ มี ลั ก ษณะ
เดียวกันที่ส�ำคัญและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ได้แก่
การวางแผนบนผืนผ้าใบแบบลีน (Lean Canvas) ซึ่งถูก
พัฒนาขึน้ มาโดย แอช มาเออร์ยา (Ash Maurya) และทีมงาน
เพื่อเป็นเครื่องมือเขียนแผนธุรกิจอย่างง่ายส�ำหรับธุรกิจ
รูปแบบใหม่อย่างธุรกิจสตาร์ต อัพ (Start Up) เขาได้ปรับแต่ง
มาจาก Business Model Canvas ของ ดร.อเล็ก ออสเทอร์วลั เดอร์
(Alex Osterwalder) เพื่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะลงมือท�ำ
ตามได้ทันที และเน้นให้ความส�ำคัญไปที่ปัจจัยบางประการ
ของธุรกิจสตาร์ท อัพ และ ธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ที่มี
ความแตกต่างจากหน่วยงานใหญ่ หรือธุรกิจในรูปแบบเดิม
อย่างเช่น ความไม่แน่นอน ความเสี่ยง และกระแสรายได้
ของกิจการ เป็นต้น เพิม่ มากขึน้ และน�ำแนวคิดเรือ่ งการสร้าง
ธุรกิจใหม่ให้ลดความสูญเปล่า ( Lean Startup) มาปรับใช้
แอช มาเออร์ยา (Ash Maurya) ได้อธิบายถึงแนวคิดนี้ ไว้ว่า
Lean Startup คือ ระเบียบวิธี (Methodology) ส�ำหรับการ
พัฒนาธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างๆ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ท�ำให้วงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์สั้นลง (Shorten Product
Development Cycles) โดยการน�ำแนวคิดเรื่องการทดลอง
จริงเพื่อทดสอบสมมติฐานทางธุรกิจ (Business HypothesisTesting Experiment) รวมทัง้ การเรียนรูผ้ า่ นการน�ำผลิตภัณฑ์
หรือบริการใหม่ทอี่ อกแบบไว้ไปทดลองเก็บข้อมูลจริงจากกลุม่
ลูกค้าเป้าหมาย (Validated Learning) เป็นปัจจัยและภารกิจ
ส�ำคัญทีน่ ำ� มาใส่ไว้ในการออกแบบเพือ่ ลดเวลาและความสูญเสีย
ที่ไม่จ�ำเป็นให้น้อยลงที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ (Maurya,2018)
โดยหัวใจหลักของเครื่องมือนี้ เน้นที่การค้นหาปัญหา
หลัก (Pain Point) ของลูกค้า และความต้องการที่แท้จริงของ
กลุม่ เป้าหมาย เพือ่ น�ำมาพัฒนาสินค้าและน�ำไปทดลองตลาด
ได้อย่างรวดเร็ว โดยกล่าวได้ว่า Lean Canvas จะคล้ายกับ
การเขียน Business Model Canvas ต่างกันตรงที่จะให้ความ
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ส�ำคัญกับ “การค้นหาปัญหาหรือความต้องการที่แท้จริงของ
ลูกค้าเป้าหมาย” โดยเป็นการทดสอบสมมติฐานทีเ่ ราสร้างขึน้
มากับกลุ่มคนที่เรียกว่า “ลูกค้าสมมติเป้าหมาย (Persona)”
ซึ่งทางคณะผู้นิพนธ์ ได้ใช้เป็นต้นแบบส่วนหนึ่ง ในการน�ำมา
พัฒนาการออกแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยกระดาษ
แผ่นเดียว (Lean HRD Canvas) นัน้ มีรายละเอียดโดยสังเขป
ตามแผนภาพที่ 2 ดังที่แสดงด้านล่าง

แผนภาพที่ 4 : เครื่องมือการวางแผนบนผืนผ้าใบแบบลีน (Lean Canvas) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมา โดย แอช มาเออร์ยา
(Maurya, 2018)
คณะผูน้ พิ นธ์ได้ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ อธิบายถึงทีม่ าของแนวคิดการพัฒนาเครือ่ งมือส�ำหรับการออกแบบ
ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบของกระดาษแผ่นเดียว (Canvas) ไว้โดยสังเขป นอกจากนี้ คณะผู้นิพนธ์ยังมีความเห็นด้วย
กับแนวคิดของการวางแผนบนผืนผ้าใบแบบลีน (Lean Canvas) ของ แอช มาเออร์ยา (Ash Maurya) หัวใจหลักของเครือ่ งมือนี้
เน้นการค้นหาปัญหาหลักที่แท้จริง (Pain Point) ของลูกค้า และความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย (Persona) เพื่อ
น�ำมาพัฒนาสินค้าและน�ำไปทดลองตลาดได้อย่างรวดเร็ว ดังที่อธิบายไว้แล้วข้างต้น ซึ่งจากแนวคิดและประโยชน์ต่างๆ ของ
การน�ำเครือ่ งมือนีไ้ ปใช้กนั อย่างแพร่หลาย รวมทัง้ การเน้นไปทีก่ ารวิเคราะห์เพือ่ วางแผน โดยเริม่ ต้นจากการแก้ไขปัญหาทีแ่ ท้จริง
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นหลัก คณะผู้นิพนธ์จึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการพัฒนาเครื่องมือการบริหารและการวางแผนด้วย
รูปแบบ (Format) ดังกล่าว คือ การวางแผนในกระดาษแผ่นเดียว เพื่อให้มีเครื่องมือในการบริหารและวางแผนที่ใช้งาน
ง่ายกว่าการเขียนแผนธุรกิจในรูปแบบเดิมๆ ที่มักซับซ้อน สื่อสารให้เข้าใจภาพรวมให้ตรงกันยากและใช้เวลาด�ำเนินการนาน
(Abrams, 2014) โดยเป็นการเน้นพัฒนาเครื่องมือให้เหมาะกับการใช้งานในประเทศไทย ซึ่งยังมีปัจจัยหลักและจุดที่ควรใส่ใจ
ที่อาจมีรายละเอียดแตกต่างไปบ้างจากบริบทในต่างประเทศ
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ในส่ ว นของการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ส� ำ หรั บ การ
ออกแบบธุรกิจโดยใช้รูปแบบดังกล่าวข้างต้นในประเทศไทย
นั้น ในปี ค.ศ. 2016 ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ หนึ่งใน
คณะผู้นิพนธ์ ได้พัฒนาเครื่องมือในการออกแบบนวัตกรรม
ด้วยกระดาษแผ่นเดียว (Lean Innovation Canvas) และได้
น�ำไปเผยแพร่ผ่านการสอนและการจัดสัมมนาให้หน่วยงาน
ต่างๆ ในไทย มีการน�ำเครื่องมือนี้เผยแพร่ผ่านการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า
30 ครัง้ ในช่วงปี ค.ศ. 2016 - 2017 รวมทัง้ ได้มกี ารประเมินผล
ถึงความใช้ได้ของเครื่องมือ (Tool Validation) โดยให้ผู้ที่มา
เรียนรู้บางส่วนได้น�ำ Lean Innovation Canvas ไปทดลอง
ใช้จริงในหน่วยงาน เพื่อใช้ในการวางแผนการท�ำงานจริง มี
ผลการประเมินโดยเก็บข้อมูลจากผู้ที่เข้ามาเรียนรู้บางส่วน
ผ่านโครงการ “ค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์สำ� หรับ ธุรกิจเกษตร
อาหารใหม่ยคุ ประเทศไทย 4.0 (Creative Innovation Camp
for Agri-food Startup under Thailand 4.0)” ระหว่าง วันที่
2 - 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 ซึง่ จัดโดยวิทยาลัยบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับกองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริม
การเกษตร และหน่วยงานพันธมิตร ผลส�ำรวจจากความคิดเห็น
ในแบบประเมินผลจากผู้เรียนจ�ำนวน 100 ราย พบว่า ร้อยละ
91 เห็นว่าเครื่องมือนี้น�ำไปใช้ได้จริง และง่ายต่อการน�ำไป
ใช้งานส�ำหรับการออกแบบธุรกิจ ออกแบบสินค้าหรือบริการ
และกระบวนการใหม่ๆ ในเบื้องต้นมากกว่าการออกแบบ
ธุรกิจหรือนวัตกรรมด้วยวิธีการเขียนแผนธุรกิจหรือออกแบบ
นวัตกรรมในแบบเดิมที่ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลจ�ำนวนมาก
(School of Administrative Studies, 2018) รายละเอียดของ
เครื่องมือเพื่อการออกแบบนวัตกรรมด้วยกระดาษแผ่นเดียว
(Lean Innovation Canvas) จะได้น�ำเสนอไว้ในส่วนถัดไป
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เครือ่ งมือการออกแบบนวัตกรรมด้วยกระดาษแผ่นเดียว (Lean
Innovation Canvas)
จากการได้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้งานเครื่องมือ
ในการคิ ด ออกแบบในรู ป แบบของผื น ผ้ า ใบหรื อ กระดาษ
แผ่นเดียว รวมทัง้ เห็นถึงความส�ำคัญในการน�ำแนวคิดเรือ่ งการ
สร้างธุรกิจใหม่ให้ลดความสูญเปล่า มาปรับใช้ในการคิดค้น
ทางแก้ปัญหาหรือพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในหน่วยงานและ
ธุรกิจของไทย ค�ำว่า “นวัตกรรม” ในที่นี้ ผู้นิพนธ์เห็นด้วย
กับค�ำนิยามที่ว่า นวัตกรรม หมายถึง การท�ำสิ่งต่างๆ ด้วย
วิธีใหม่ๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาหรือตอบโจทย์ความต้องการที่
เดิมยังไม่สามารถแก้ไขได้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางความ
คิด การผลิต กระบวนการ หรือรูปแบบขององค์กร ไม่ว่าการ
เปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ (Revolution) การเปลี่ยน
อย่างถอนรากถอนโคน (Paradigm Shift) หรือการพัฒนาต่อย
อด (Development) ทัง้ นี้ มักมีการแยกแยะความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนระหว่างการประดิษฐ์คดิ ค้น (Invention) และนวัตกรรม
(Innovation) อันหมายถึง ความคิดริเริ่มที่น�ำมาประยุกต์ใช้
อย่างสัมฤทธิผล (Mckeown, 2008) จากแนวคิดดังกล่าว
ผู ้ นิ พ นธ์ จึ ง พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การออกแบบนวั ต กรรมด้ ว ย
กระดาษแผ่นเดียว และน�ำเสนอไว้ตามแผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ 3 : เครื่องมือการออกแบบนวัตกรรมด้วยกระดาษแผ่นเดียว (Lean Innovation Canvas) พัฒนาและ
น�ำเสนอโดย ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ (Niampradit, 2017)
จากแผนภาพที่ 3 เครื่องมือการออกแบบนวัตกรรมด้วยกระดาษแผ่นเดียวนั้น คือ เครื่องมือส�ำหรับเขียนและวางแผน
ธุรกิจฉบับย่อที่เหมาะส�ำหรับธุรกิจใหม่หรือองค์กรที่ตอ้ งการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ใหม่ ซึง่ เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือ
ในการออกแบบที่ช่วยท�ำให้เห็นภาพรวมของธุรกิจได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยเน้นการลดขั้นตอนที่ไม่จ�ำเป็นของการออกแบบ
ธุรกิจ ออกแบบสินค้าหรือบริการ ลงไปให้ได้มากทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ป็นไปได้ รวมทัง้ ท�ำให้ผมู้ สี ว่ นร่วมในการออกแบบหรือวางแผนด้วย
เครื่องมือนี้สามารถเห็นภาพรวมและเข้าใจปัจจัยหลักๆ ได้ตรงกัน (School of Administrative Studies, 2018) เพื่อให้องค์กร
หรือธุรกิจสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบออกมาทดลองตลาดได้อย่างตรงกับความต้องการ และเหมาะสมกับช่วงเวลาและ
สภาพตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว
เมือ่ พิจารณาจากแผนภาพที่ 3 จะพบว่าผูพ้ ฒั นาได้ปรับรูปแบบให้มปี จั จัยทีต่ า่ งออกไปจากการออกแบบจ�ำลองธุรกิจบน
กระดาษแผ่นเดียว ซึ่งมี 9 ช่องในผืนผ้าใบ ซึ่งการออกแบบนวัตกรรมด้วยกระดาษแผ่นเดียวนั้น ( Lean Innovation Canvas)
นี้ ประกอบไปด้วย 7 ช่อง ซึ่งแต่ละช่องผู้พัฒนาได้น�ำปัจจัยส�ำคัญในการออกแบบธุรกิจ รวมทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ
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ใหม่ ใน 7 ด้านหลักมาบรรจุไว้ และเป็นความตัง้ ใจทีจ่ ะสิน้ สุด
การออกแบบในส่วนนี้ เพียงการน�ำเสนอถึงแนวทางในการ
แก้ปัญหาหลักให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยการใส่ข้อมูลเพื่อ
การออกแบบและวางแผนในแต่ละช่อง มีรายละเอียดโดย
สังเขป ดังต่อไปนี้
ช่องที่ 1 - เป็นการระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นไป
ได้ โดยในช่องนี้ ผู้ที่ใช้ Canvas สามารถระบุว่ากลุ่มลูกค้า
อาจจะเป็นผูบ้ ริโภคทีซ่ อื้ สินค้า และเป็นผูใ้ ช้สนิ ค้านัน้ โดยตรง
หรือกลุม่ ธุรกิจหรือองค์กรทีซ่ อื้ ไปเพือ่ เป็นวัตถุดบิ หรือซือ้ ไปใช้
ในธุรกิจ รวมถึงการซื้อเพื่อไปขายต่อ หรือซื้อไปท�ำกิจกรรม
ทางการตลาด (Table1 - Customer Segments : List your
targeted users)
ช่องที่ 2 - เป็นการระบุกลุม่ ลูกค้าบุคคลหรือหน่วยงาน
เป้าหมายที่ผู้ใช้ Canvas จะน�ำเสนอให้ซื้อสินค้าหรือบริการ
เป็นกลุ่มแรก ในช่องนี้ให้ก�ำหนดคุณสมบัติของลูกค้าให้
ชัดเจน ระบุลกั ษณะให้ชดั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ เช่น เพศ อาชีพ
ช่วงอายุ ช่วงรายได้ ระดับการศึกษา เป็นต้น (Table2 - Early
Adopters : List your characteristics of your selected
ideal customer)
ช่องที่ 3 - เป็นการระบุปัญหาหลัก 3 ปัญหา เกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการทีเ่ ราจะด�ำเนินการของกลุม่ ลูกค้าบุคคลหรือ
หน่วยงานเป้าหมายที่ผู้ใช้ Canvas จะน�ำเสนอสินค้าหรือ
บริการเป็นกลุ่มแรก โดยหากผู้ใช้ Canvas และทีมงาน พบ
ว่ามีปัญหามากกว่า 3 ปัญหา อาจใช้วิธีให้ทีมงานพิจารณา
และลงคะแนนว่าปัญหา 3 ปัญหาที่ส�ำคัญที่สุด (top 3
priority problems) ของลูกค้าคืออะไร (Table 3 - Problem
: List targeted customer’s top 3 problems about your
product/service )
ช่องที่ 4 - เป็นการระบุทางเลือกของการแก้ไขปัญหา
3 ข้อด้านบน (ทางแก้ไขของปัญหาที่ระบุไว้ในช่องที่ 3) ที่
กลุม่ ลูกค้ามีการใช้ในการแก้ปญั หากันอยูแ่ ล้วในปัจจุบนั โดย
เฉพาะวิธกี ารทีค่ แู่ ข่งใช้แก้ปญั หาให้ลกู ค้ากลุม่ เดียวกัน เพือ่ ใช้
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Table 4 - Existing Alternative : List
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how these 3 problems are solved today)
ช่องที่ 5 - เป็นการระบุคุณค่าหรือประโยชน์ของสินค้า
และบริการที่มีความแตกต่างเหนือกว่าธุรกิจรายอื่นหรือ
คนอืน่ ๆ ทีส่ ามารถแก้ไขปัญหาหลักและตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าเป้าหมายได้ดีที่สุด (Table 5 - Unique Value
Preposition : State clear and compelling message why
you are different and worth paying attention from your
targeted customers)
ช่องที่ 6 - เป็นการระบุความโดดเด่นหรือความพิเศษ
ของสินค้าหรือบริการที่เรามี ซึ่งโดดเด่นพอที่จะท�ำให้สินค้า
หรือบริการของเราอยู่เหนือคู่แข่งได้จริง โดยเมื่อเรามีสิ่งนี้
จะท�ำให้เราได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็นสิ่งที่คู่แข่งขัน
เลียนแบบได้ยาก (Table 6 - Unfair Advantages : List
your specialties that can’t be easily copied by your
competitors)
ช่องที่ 7 - เป็นการระบุกระบวนการแก้ปญั หา รวมไปถึง
ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นแบบที่สามารถช่วยแก้ปัญหาหลัก
แต่ละข้อให้ลูกค้าและช่วยให้สามารถส่งมอบคุณค่าเฉพาะที่
เรามีให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ให้ได้ ซึ่งในช่องนี้เป็นหัวใจส�ำคัญของเครื่องมือนี้ เพราะเรา
เน้นการออกแบบธุรกิจหรือนวัตกรรม (สินค้าหรือบริการ
ใหม่ๆ) จากการคิดเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็น
หลัก (Table 7 - Solution: Outline a possible solution for
each problem of the targeted customer)
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการน�ำไปประยุกต์ใช้งาน
จริงมากขึ้น ผู้นิพนธ์จึงขอยกตัวอย่างการน�ำเครื่องมือการ
ออกแบบนวัตกรรมด้วยกระดาษแผ่นเดียวไปใช้กับกรณีการ
ออกแบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมะพร้าวน�้ำหอม ซึ่ง
เป็นกรณีศึกษาจริงและการออกแบบจริงของผู้ใช้เครื่องมือนี้
ในประเทศไทย ดังตัวอย่างในแผนภาพที่ 4

แผนภาพที่ 4 : ตัวอย่างการน�ำเครื่องมือการออกแบบนวัตกรรมด้วยกระดาษแผ่นเดียว ไปประยุกต์ใช้ส�ำหรับวางแผน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในธุรกิจ
จากแผนภาพที่ 3 และ 4 แสดงให้เห็นว่า เครื่องมือการออกแบบนวัตกรรมด้วยกระดาษแผ่นเดียว (Lean Innovation
Canvas) เป็นอีกทางเลือกหนึง่ ทีส่ ามารถน�ำไปประยุกต์ใช้งานได้โดยง่ายส�ำหรับบุคคลทัว่ ไปทีส่ นใจจะออกแบบจ�ำลองธุรกิจและ
นวัตกรรม เป็นเครื่องมือที่เหมาะส�ำหรับการออกแบบธุรกิจเบื้องต้นที่สามารถช่วยทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
หรือร่วมพัฒนาสินค้าใหม่ ให้สามารถเกิดความเข้าใจภาพธุรกิจโดยรวมได้ตรงกัน มากกว่าจะต้องมาใช้เวลาในการเขียนแผน
ธุรกิจหรือวางแผนพัฒนาสินค้าให้องค์กรด้วยเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่มากมายอย่างในอดีต
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เครือ่ งมือเพือ่ การออกแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้วยกระดาษแผ่นเดียว (Lean HRD Canvas) คืออะไร และ
ใช้อย่างไร?
เครือ่ งมือการออกแบบวางแผนในรูปแบบของกระดาษ
แผ่นเดียวนั้นมีข้อดีส�ำคัญ คือ เป็นเครื่องมือที่ช่วยท�ำให้ผู้ที่
ใช้ Canvas ในการออกแบบได้คดิ อย่างรอบด้าน ในทุกปัจจัย
ที่ส�ำคัญ (Key Factors) และยังเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายที่
บุคลากรในทุกระดับของหน่วยงานหรือทีมสามารถเรียนรู้
วิธกี ารใช้งานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลาในการ
ปรับแผนไปมาลงได้มาก คณะผู้นิพนธ์เล็งเห็นว่า การพัฒนา
เครือ่ งมือนีส้ ามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย รวมทัง้
น�ำมาปรับใช้กับการออกแบบวางแผนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ได้อกี ด้วย แม้วา่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบนั
จะมีวิธีการวิเคราะห์ความต้องการด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (HRD Need Analysis) เพื่อหาจุดแตกต่างหรือช่องว่าง
ที่องค์กรยังต้องการให้เกิดการปรับปรุงหรือพัฒนาในแต่ละ
ส่วนงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่องค์กร
ต้องการอยู่แล้ว แต่ก็เป็นไปในลักษณะการความแตกต่าง
ระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่คาดหวังให้เป็นไปในแต่ละเฉพาะ
ภารกิจงาน โดยมักเป็นการวิเคราะห์ในแต่ส่วนย่อยที่ไม่ได้
เน้นการระบุเป้าหมายใหญ่เพื่อการแก้ปัญหาหลักขององค์กร
ก่อน ซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างจากการวิเคราะห์วางแผนโดยใช้
เครื่องมือแบบ Lean Canvas
ปัจจุบันนี้ การวิเคราะห์ความต้องการด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรในไทย มักเน้นที่ความแตกต่าง
ระหว่ า งผลงานของบุ ค คลหรื อ กลุ ่ ม บุ ค คลเที ย บกั น กั บ
มาตรฐานทีอ่ งค์กรก�ำหนด ความไม่เหมือนกันของสิง่ ทีบ่ คุ คล
ผูห้ นึง่ มีกบั สิง่ ทีผ่ ตู้ อ้ งการอยากให้มี การวิเคราะห์ความต้องการ
จึงเป็นการหาให้พบว่า กลุ่มบุคคลเป้าหมายปฏิบัติงาน
ได้ต�่ำกว่าระดับที่องค์การต้องการ (Gap) เพียงใด ซึ่งมัก
จะเป็นการวิเคราะห์ว่าบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษานั้น
สามารถปฏิบัติงานได้ถึงระดับที่องค์กรต้องการหรือไม่ ทั้ง
โดยชนิด ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความต้องการเหล่านี้
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สามารถใช้วิธีใดพัฒนาให้ดีขึ้นในระดับที่องค์การต้องการ
เช่น ด้วยการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือด้านการ
พัฒนากระบวนการท�ำงานหรือด้วยการจัดหาอุปกรณ์เครือ่ งมือ
เพิ่มเติมหรือด้วยการพัฒนาทางการบริหารอื่นๆ ส�ำหรับ
ความต้องการขององค์การที่สามารถตอบสนองได้ด้วยการ
จัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้เริ่มต้นที่
ว่าจริงๆ แล้ว หน่วยงานที่องค์การหรือผู้บริหารองค์การไป
ท�ำการวิเคราะห์ความต้องการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(HRD Need Analysis) ให้นั้น ใช่จุดที่เป็นปัญหาหลักหรือ
กลุม่ เป้าหมายแรกทีแ่ ท้จริงทีอ่ งค์การหรือหน่วยงานควรเข้าไป
แก้ปัญหาให้หรือไม่
ด้วยการเล็งเห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการด้าน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Need Analysis) ที่หน่วยงาน
ไทยมักใช้กันอยู่นั้น ขาดความเชื่อมโยงส�ำคัญในการมองหา
กลุม่ เป้าหมายทีค่ วรเริม่ แก้ปญั หาทีแ่ ท้จริง คณะผูน้ พิ นธ์จงึ ได้
มีแนวคิดในการพัฒนาเครือ่ งมือในการวิเคราะห์และน�ำเสนอ
รูปแบบของ “เครื่องมือการออกแบบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ด้วยกระดาษแผ่นเดียว หรือ Lean HRD Canvas” ขึ้น
ซึ่งคณะผู้นิพนธ์ให้ความหมายว่า Lean HRD Canvas คือ
เครื่องมือส�ำหรับออกแบบและวางแผนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การต่างๆ ในแบบฉบับย่อ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องมองเห็นภาพรวมในการออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหา
ส�ำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานร่วมกัน โดย
ขอน�ำเสนอ Lean HRD Canvas ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบไป
ด้วยปัจจัยในการวางแผนออกแบบ 7 ช่อง ดังที่ปรากฏใน
แผนภาพที่ 5

แผนภาพที่ 5 เครื่องมือการออกแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระดาษแผ่นเดียว หรือ Lean HRD Canvas
จากแผนภาพที่ 5 จะพบว่า เครือ่ งมือการออกแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดว้ ยกระดาษแผ่นเดียว (Lean HRD Canvas)
ที่พัฒนาขึ้น ประกอบไปด้วยปัจจัยในการออกแบบ เพื่อวางแผนจัดการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จ�ำนวน 7 ช่อง โดยการ
ใส่ข้อมูลเพื่อการออกแบบและวางแผนในแต่ละช่อง มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังต่อไปนี้
ช่องที่ 1 - เป็นการระบุกลุม่ หน่วยงานเป้าหมายภายในองค์การทีต่ อ้ งการวางแผนเพือ่ แก้ปญั หาในการท�ำงาน หรือต้องการ
พัฒนาการท�ำงาน เพื่อให้สะดวกและได้ผลในการวางแผน ในช่องนี้จึงระบุให้เลือกหน่วยงานในองค์การมาเพียง 3 หน่วยงาน
หลัก (Table1 - Segments : List your 3 targeted segments)
ช่องที่ 2 - เป็นการระบุหน่วยงานเป้าหมายหน่วยงานแรก (First Segment) ในช่องนี้ให้ก�ำหนดเหตุผลส�ำคัญว่าท�ำไม
จึงเลือกหน่วยงานนี้เพื่อที่จะท�ำการวางแผนพัฒนาการท�ำงานหรือพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเป็นหน่วยงานแรก (Table2
- First target : List the first unit and your choosing reasons)
ช่องที่ 3 - เป็นการระบุปัญหาหลัก 1-3 ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการในการท�ำงานของหน่วยงานเป้าหมาย โดยหากผู้ใช้
เครือ่ งมือและทีมงานพบว่ามีปญั หามากกว่า 3 ปัญหา อาจใช้วธิ ใี ห้ทมี งานพิจารณาและลงคะแนนว่าปัญหา 3 ปัญหาทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
(top 3 priority problems) ของหน่วยงานคืออะไร (Table 3 - Problem : List targeted unit’s 3 major working problems)
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ช่องที่ 4 -เป็นการระบุทางเลือกของการแก้ไขปัญหา 3 ข้อด้านบน (ทางแก้ไขของปัญหาทีร่ ะบุไว้ในช่องที่ 3) ทีใ่ นหน่วยงาน
มีการใช้ในการแก้ปัญหากันอยู่แล้วในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบและคิดพัฒนาเพิ่ม (Table 4 - Existing
Alternative : List how these 3 problems are solved today )
ช่องที่ 5 - เป็นการระบุแนวทางในการแก้ไขปัญหาหลักที่ระบุไว้ในช่องที่ 3 ไม่เกิน 3 แนวทาง ซึ่งเป็นแนวทางที่แตกต่าง
จากการแก้ไขปัญหาแบบเดิมที่มีอยู่ เพื่อช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาหน่วยงานเป้าหมายให้ได้มากที่สุด (Table 5 -Development
Approaches : State new approach for solving problems)
ช่องที่ 6 - เป็นการระบุแนวทางในการพัฒนาใหม่ที่เลือกมาจาก 1 ใน 3 แนวทางจากในช่องที่ 5 พร้อมทั้งระบุเหตุผล
สนับสนุนส�ำคัญว่าเพราะเหตุใดจึงเลือกแนวทางในการพัฒนาใหม่นี้ (Table 6 - First Selected Approach : List the first
proposed approach and your choosing reasons)
ช่องที่ 7 - เป็นการระบุกระบวนการแก้ปัญหา รวมไปถึงแนวทางในการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงานเป้าหมาย
รวมทั้งระบุตัวชี้วัดในการพัฒนาที่วัดผลได้จริง ซึ่งในช่องนี้ถือเป็นหัวใจส�ำคัญของเครื่องมือนี้เพราะเราเน้นการออกแบบการ
พัฒนาที่มาจากการคิดเพื่อแก้ปัญหาให้หน่วยงานเป้าหมายเป็นหลัก (Table 7 - Explain the development process and
provide key performance index)
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในการน�ำไปประยุกต์ใช้งานจริงมากขึน้ ผูน้ พิ นธ์จงึ ขอยกตัวอย่างการน�ำเครือ่ งมือการออกแบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระดาษแผ่นเดียว (Lean HRD Canvas) ไปใช้กับกรณีศึกษาจริงและการออกแบบเพื่อพัฒนาการ
ท�ำงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกรณีการท�ำงานจริงของผู้ใช้เครื่องมือนี้ในองค์การภายในบริบทประเทศไทย ดัง
แผนภาพที่ 6
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แผนภาพที่ 6 ตัวอย่างการใช้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระดาษแผ่นเดียว (Lean HRD Canvas) ในองค์กร
จากแผนภาพที่ 5 และแผนภาพที่ 6 คณะผูน้ พิ นธ์ได้เชือ่ มโยงแนวคิดของการวางแผนบนผืนผ้าใบแบบลีน (Lean Canvas)
ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดย แอช มาเออร์ยา (Ash Maurya) ซึ่งเน้นการวางแผนด้วยการค้นหาปัญหาหลักที่แท้จริง (Pain Point)
ของลูกค้า และความต้องการทีแ่ ท้จริงของกลุม่ เป้าหมาย ส่งผลผูท้ ใี่ ช้ Lean HRD Canvas จะสนใจกลุม่ เป้าหมายหรือหน่วยงาน
เป้าหมายที่ต้องการแก้ปัญหาก่อนเป็นหลัก เพื่อให้หน่วยงานเป้าหมายนั้นๆ สามารถวางแผนการพัฒนากระบวนการท�ำงาน
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การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้หน่วยงานภายใน
ได้ในกระดาษแผ่นเดียว ทั้งนี้ คณะผู้นิพนธ์ได้มีการประเมิน
ผลถึงความใช้ได้ของเครือ่ งมือ (Tool Validation) ในเบือ้ งต้น
จากการให้นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
ภาคพิ เ ศษ (Executive MPA) ที่ ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จ�ำนวน 28 คน นักศึกษาปริญญาโท
Executive MPA ทีม่ หาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จ�ำนวน 32 คน
รวม 50 คน ได้น�ำ Lean HRD Canvas ไปทดลองใช้จริงใน
หน่วยงาน เพื่อเป็นกรณีศึกษา (Case Studies) และทดลอง
การน�ำไปใช้จริงกับองค์การต่างๆ ในประเทศไทย โดยผล
ส�ำรวจความคิดเห็นเบือ้ งต้น พบว่า ผูท้ ดลองน�ำไปใช้ ร้อยละ
92 เห็นว่าเครื่องมือนี้ ง่ายต่อการน�ำไปใช้งานจริงส�ำหรับ
การออกแบบแก้ปัญหาในการท�ำงานและการวางแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพของบุคลากร ทั้งนี้ ผู้ทดลองใช้เกือบทั้งหมด
(ร้อยละ 96) ให้ความเห็นด้วยว่า การใช้เครื่องมือนี้เหมาะ
ส�ำหรับการวางแผนปรับปรุงการท�ำงานส�ำหรับผู้บริหารใน
หน่วยงานซึ่งอาจไม่ได้มีความเข้าใจหรือความเชี่ยวชาญใน
การออกแบบ วางแผนการบริหาร หรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นพิเศษอีกด้วย
บทสรุป
บทความนี้ได้ทบทวนวรรณกรรมให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ
ถึงที่มาและประโยชน์ส�ำคัญของเครื่องมือการบริหารยุคใหม่
ซึ่งได้แก่ แนวคิดของการวางแผนบนผืนผ้าใบแบบลีน (Lean
Canvas) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดย แอช มาเออร์ยา (Ash
Maurya) ซึง่ เน้นการวางแผนด้วยการค้นหาปัญหาหลักทีแ่ ท้จริง
(Pain Point) ของลูกค้า และความต้องการที่แท้จริงของกลุ่ม
เป้าหมายที่ดัดแปลงต่อมาจากการสร้างแบบจ�ำลองธุรกิจ
บนกระดาษแผ่นเดียว (Business Model Canvas: BMC) ซึ่ง
พัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์ อีฟ พินเญอร์ (Yve Pigneur)
แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย โลซาน ประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ กั บ
ดร.อเล็กซานเดอร์ ออสเทอร์วลั เดอร์ (Alexander Osterwalder)
ด้วยการเล็งเห็นจุดเด่นในการวางแผนทีช่ ว่ ยให้ทกุ ฝ่ายเข้าใจได้
ง่ายบนกระดาษแผ่นเดียว รวมทัง้ การเน้นไปทีก่ ารวางแผนเพือ่
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การแก้ปัญหาที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายหลักก่อนนั้น คณะ
ผู้นิพนธ์จึงได้น�ำเสนอ “เครื่องมือการออกแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระดาษแผ่นเดียว หรือ Lean HRD
Canvas” ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องมือการออกแบบ
นวัตกรรมด้วยกระดาษแผ่นเดียว (Lean Innovation Canvas)
ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรต่างๆ
ในประเทศไทย โดยกล่าวได้ว่า Lean HRD Canvas นั้น
เป็นเครื่องมือทางเลือกใหม่ ในการวางแผนเพื่อออกแบบการ
พัฒนากระบวนการท�ำงาน ซึ่งต้องใช้กระบวนการในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานต่างๆ มาใช้ร่วมด้วย
ทั้งนี้ คณะผู้นิพนธ์เล็งเห็นข้อดีที่ส�ำคัญของเครื่องมือ
ที่น�ำเสนอและพัฒนาขึ้นนี้ 3 ประการส�ำคัญ ได้แก่ 1) เป็น
เครื่องมือที่ช่วยท�ำให้ผู้ที่ใช้ Canvas ได้คิดอย่างรอบด้านถึง
ภารกิจ (Missions) ที่ส�ำคัญในการแก้ปัญหาหลักให้องค์การ
2) เป็นเครื่องมือที่ง่ายต่อการใช้สื่อสารซึ่งช่วยท�ำให้ทุกฝ่ายที่
เกีย่ วข้องสามารถเห็นภาพรวมของปัญหาและแนวทางในการ
แก้ไขได้ตรงกันในกระดาษแผ่นเดียว และ 3) เป็นเครื่องมือที่
เรียบง่ายทีบ่ คุ ลากรในทุกระดับของหน่วยงานหรือทีมสามารถ
เรียนรู้วิธีการใช้งานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา
ในการปรับแผนไปมา เพื่อเป็นการยืนยันข้อดีทั้ง 3 ประการ
ดังกล่าว ทางคณะผูน้ พิ นธ์กำ� ลังด�ำเนินการเผยแพร่เครือ่ งมือนี้
และด�ำเนินการประเมินผลถึงความใช้ได้ของเครื่องมือ (Tool
Validation) นี้ ในการน�ำไปใช้ในหน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทย
ให้มากยิ่งขึ้น และจากข้อดีและประโยชน์ในการน�ำไปปรับใช้
ดังกล่าว คณะผู้นิพนธ์จึงพัฒนาและน�ำเสนอเครื่องมือการ
ออกแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระดาษแผ่นเดียว
หรือ Lean HRD Canvas รวมทั้งได้น�ำเสนอวิธีการประยุกต์
ใช้งานไว้โดยสังเขปแล้วในบทความนี้ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจแก่ผู้ที่สนใจศึกษา เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ส�ำหรับ
นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์
ส�ำหรับเจ้าของกิจการหรือผูบ้ ริหารในองค์การต่างๆ ให้มที าง
เลือกส�ำหรับการน�ำเครื่องมือและเทคนิคใหม่ๆ ไปปรับใช้ใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหา
ที่แท้จริงขององค์กรได้เหมาะสมขึ้นต่อไป
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