
สุขจากงาน บันดาลใจ 
  การอบรมปฏิบัติการ “นักสรางสุของคกร” 

Chief Employee 
Experience 

Officer (CEEO) 
สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส) รวมกับกองยุทธศาสตรและแผนงาน
กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
และ

งานบนัดาลใจ



ประชาชน
สุขภาพดี

ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน

เปาหมายการพัฒนาสาธารณสุข
ตามแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป

เจาหนาที่มีความสุข



การทํางานในระบบงานสมยัใหม

Taylor, Fayol, Fordism and Scientific Management



องคกรที่เปนเครื่องจักรกล 
คนกลายเปนเครื่องยนตกลไกไรความรูสึก

• งานที่ทําไมมีคุณคาหรือไมมีความหมายตอชีวิต
• รวมศูนยอํานาจ-ใหทํางานโดยไมมีสวนรวมคิด
• ใหทํางานแบบเดิมซ้ําๆ โดยไมไดใชการสรางสรรค
• มนุษยไมสัมพันธกันบนพื้นฐานความเปนมนุษย



องคกรปรนัย-ชีวิตปรนัยองคกรปรนัย-ชีวิตปรนัย

เดินตามชอง มองแคที่เห็น เนนตัวชี้วัด
 วิสัยทัศนเอาไวทองจํา งานที่ทําไมมีความหมาย 

เดินตามชอง มองแคที่เห็น เนนตัวชี้วัด
 วิสัยทัศนเอาไวทองจํา งานที่ทําไมมีความหมาย 



งานไดผล คนเปนสุข?
• การแกปญหากําลังคนไดผลจํากัด 

• คนทํางานไมมีความสุข ขาดแรงบันดาลใจ 
มีความขัดแยงสูง ประสิทธิภาพต่ําและ

คุณภาพงานไมไดมาตรฐาน 
• มาตรการตางๆ ไมสามารถ

เปลี่ยนแปลงองคกรอยางยั่งยืน
• คนดี มีศักยภาพลาออก
• งานทําใหเกิดความทุกข
ตองแสวงหาความสุขที่อื่น 



• Customer Experience = CX
ประสบการณลูกคา

• Patient Experience = PX
ประสบการณผูปวย

• Employee Experience = EX
ประสบการณบุคลากร

Experience Management



• ออกแบบและสรางประสบการณที่ชวยให
บุคลากรมีความสุขในการทํางาน
• สงเสริมใหคนเห็นคุณคาของตน

จากงานที่ไดสรางสรรคและทุมเท
• สงเสริมใหงานเปนประสบการณ

ที่เอื้อตอการเรียนรู 
และการเติบโตเต็มศักยภาพ
ของความเปนมนุษย
• สรางวัฒนธรรมองคกรที่ใสใจและ

ละเอียดออนตอมิติความเปนมนุษย

Chief Employee Experience Officer: CEEO
นักสรางสรรค งานสรางสุข



งานบันดาลใจ
เติบโตกับงาน เบิกบานกับชีวิต

งานบันดาลใจ
Inspiration at Work

มนุษยเติบโตไดจากการทํางาน 
เพราะงานเปนทั้งเครื่องขัดเกลา
และเปนสิ่งที่ทําใหมนุษยเรียนรู
และเติบโตเต็มศักยภาพของตน



เรื่องราวของ Alma



ทบทวนประสบการณชีวิต
บนเสนทางการทํางาน

ที่ผานมา

เขียนเสนทางชีวิตที่ผานมา
ประมวลเหตุการณที่สําคัญ
ประสบการณการทํางาน
ประสบการณชีวิตที่มีความหมาย
จุดเปลี่ยนสําคัญของชีวิต
ความประทับใจที่เราจดจําไดเสมอ







ประสบการณ
ในชีวิตและการงาน

1. ดีใจที่สุด
2. เสียใจที่สุด
3. ภูมิใจที่สุด
4. เหนื่อยที่สุด
5. ท�อที่สุด
6. เสียดายที่สุด
7. ทุ�มเทที่สุด
8. โกรธที่สุด
9. กลัวที่สุด
10. ประหลาดใจที่สุด



+

_



+

_



+

_



แลกเปลีย่นประสบการณ 
เรื่องราวการเดนิทางของชีวติ

จับคู 2 คนเลาใหเพื่อนฟง
1. ประสบการณที่ดีที่สุด
ในการทํางานที่ผานมา

2. สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต
ที่ผานมาคือเรื่องอะไร



ตั้งหลักไดใหม
ในสถานการณการงานที่สับสน

ประโยชน+ของเครื่องมือ
1. เข�าใจตนเอง 
2. ทบทวนบทเรียนชีวิต
3. เห็นคุณค�าของเวลาที่ผ�านไป
4. มองสู�อนาคตชัดเจนขึ้น
5. เข�าใจกัน การรับฟ9งเรื่องราวช�วยสร�าง

ความสัมพันธ+และเห็นอกเห็นใจกัน



สุขในงาน สุขในชีวติ

ความ
สุข



งานบันดาลใจ
เติบโตกับงาน เบิกบานกับชีวิต

งานบันดาลใจ
Inspiration at Work

มนุษยเติบโตไดจากการทํางาน 
เพราะงานเปนทั้งเครื่องขัดเกลา
และเปนสิ่งที่ทําใหมนุษยเรียนรู
และเติบโตเต็มศักยภาพของตน



ความสุขกับงาน?

ห�วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตเรานั้น 
ไม�ใช�เวลาที่เราอยู�เฉยๆ เฉื่อยชา 

หรือกําลังพักผ�อนหย�อนใจ แต�มัน
เป?นห�วงขณะที่ร�างกายและจิตใจของ

เราถูกใช�งานเต็มขีดความสามารถ
ของมัน ในความพยายามที่เป?นไป

อย�างสมัครใจเพื่อที่จะบรรลุซึ่ง
ความสําเร็จที่ยากลําบาก

แต�มีคุณค�าอย�างยิ่ง

Mihaly Csikszentmihalyi



บุคลากรในระบบบริการสุขภาพ
จะมีความพึงพอใจในงาน เมื่อไดทํางานที่...

๑. ไดใชความรู
ความสามารถ 
(Proficiency)

๓. มีอํานาจ
ในการเลือก 
(Autonomy)

๔. มีเปาหมายที่ยิ่งใหญ 
(Purpose)

๕. ภาคภูมิใจใน
ความสําเร็จ (Pride)

๖. ไดรับ
การยอมรับ 

(Recognition)

๗. ไดพัฒนาตน
เองใหดี-เกงขึ้น 
(Mastery)

๘. ไดมอบมรดกแก
คนรุนหลัง (Legacy)

๒. ไดใชความคิด
สรางสรรค 
(Creativity)



สรางความสุขจากงาน
สรางประสบการณที่มีคุณคา

สรางบุคลากรให...

เติบโตกับงาน เบิกบานกับชีวิต

งานบันดาลใจ



สรางประสบการณงานบันดาลใจ
EMPLOYEE EXPERIENCE MANAGEMENT

3E
Enter
Engage
Exit

Experience
Empathy
Ethic

3E



ประสบการณ (Experience) เหตุการณที่
ปรากฏตอความรับรู อันกอใหเกิดความรูสึก
นึกคิดที่สามารถระลึกไดผานความทรงจํา 
ซึ่งเมื่อหวนระลึกก็ทําใหเกิดความรูสึกนึกคิด
เหมือนดังที่เคยเกิดขึ้นมากอน

Experience



ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) คือ
ความสามารถของมนุษยที่จะเกิดความรูสึก
รวมและความเขาอกเขาใจในชะตากรรมและ
ความทุกขของผูอื่น แมวาสิ่งนั้นจะไมไดเกิด
ขึ้นกับเราเองโดยตรง

Empathy



จริยธรรม (Ethic) คือ คุณคา ทัศนคติ และ
กิริยาหรือความประพฤติที่พึงมีและพึงปฏิบัติ
ตอกันเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุขใน
สังคมของมนุษย 

Ethic





Employee Experience Design
3E = Enter-Engage-Exit

Enter
Engage

Exit

ประสบการณบนเสนทางชีวิตการทํางาน



เปาหมาย
1. ดึงดูดคนดีมีความสามารถตรงกับความจําเปน

ตองการขององคกร
2. ทําใหคนดีมีความสามารถ

อยากอยูทํางานกับองคกร
3. สรางความสัมพันธและ

ทัศนคติที่ดีตองาน
และตอองคกรเพื่อ
การทํางานระยะยาว

Enter: กาวแรกสูองคกร
จากวันแรกถึงปแรก



Psychographic
ลักษณะทางจิตวิทยา

Media Preference
พฤติกรรมการสื่อสาร

Sociographic
ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม

Demographic
ลักษณะทางประชากร

Life Style
ลักษณะการใช5ชีวิต

Persona ภาพบุคคลสมมติ

Employee Profile: ระบุลักษณะของกลุ�มเป�าหมาย



Persona

1. ผูอํานวยการโรงพยาบาล
2. หัวหนาฝาย   

3. พยาบาลปฏิบัติการ
4. เจาหนาที่ฝายบริหาร 

5. พนักงานเปล (หรือคนขับรถ)
6. แมครัว (หรือคนสวน)

จับคูเพื่อเลือกตัวละครที่เราจะออกแบบและสราง
ประสบการณการทํางาน 

แตละคูเลือกตัวละคร 1 ตัว



Employee Profile
ชื่อ นามสกุล ชื่อเลน

เพศ-อายุ

สถานภาพสมรส

บุตร-ธิดา

ภูมิลําเนา

การศึกษา

นิสัยใจคอ

ความสามารถ

สิ่งที่ชอบ-เกลียด

ภูมิหลัง

ครอบครัว ปญหาชีวิต

ประสบการณ

สราง Profile แลว นําตัวละครไปแนะนําใหเพื่อนในกลุมรูจัก



หลักการสําคัญของ Human Centered Design คือ
การใชความเห็นอกเห็นใจ เขาใจในความรูสึกและ

ความทุกขของผูอื่น ผานจินตนาการที่แมเราจะไมเคย
ประสบกับความทุกขนั้นโดยตรงดวยตัวเองก็ตาม

Empathic
Imagination



Enter: จินตนาการกาวแรกสูองคกร
1. กอนมาทํางานที่นี่ ทําอะไรมากอน
2. คิดอยางไรจึงสมัครมาทํางานที่นี่ คาดหวังอะไร
3. เคยคนขอมูลองคกรบนอินเทอรเน็ตแลวเจออะไร
4. เคยไดยินขอดี ขอเสียของโรงพยาบาลอะไรบาง 
5. การมาติดตอครั้งแรกเปนอยางไร ไดรับการปฏิบัติอยางไร 

ขั้นตอน/เอกสารสับสนไหม มีอุปสรรคอะไรไหม
6. สอบสัมภาษณเปนอยางไร คิดวาจะไดงานไหม เพราะอะไร
7. วันที่มาทํางานวันแรก รูสึกอยางไร (สถานที่-คน) 
8. ปฐมนิเทศเปนอยางไร 
9. แรกพบหัวหนา เพื่อนรวมงาน ไดรับการปฏิบัติอยางไร 
10.การปรับตัวเดือนแรก (เดินทาง การเงิน อาหาร ที่พัก)
11.ทํางานอะไรเกง ไดใชความสามารถหรือไมในปแรก
12.ปแรกของการทํางาน สุขและทุกขกับเรื่องอะไรมากที่สุด



มาตรการดึงดูดคนเกง-ดี
- บุคลากรใหมรูจักองคกรของเราไดอยางไร ผานชองทางอะไร
- อะไรทําใหคนสนใจที่จะทํางานกับเรา เราจะสรางสิ่งนี้ไดอยางไร
- อะไรคือ “จุดเดน” หรือเอกลักษณขององคกรเรา เราจะสื่อสารอยางไร
การเรียนรูงานของบุคลากรใหม
- สราง First Contact & First Impression ความประทับใจแรกพบ
- ปฐมนิเทศเปนอยางไร
- ระบบการฝกหัดงาน Training, coaching, buddy, supervisor
- การ Feedback/Reflection/Evaluation
การทําใหรูสึกวาตนมีคุณคา
- การไดรับมอบหมายงานสําคัญ ไดทําเรื่องที่ชอบ เรื่องที่ทําได 
- การสรางวิสัยทัศนรวม การใหความชื่นชม
การสรางสัมพันธภาพที่ดี
-การสื่อสาร-การใหขอมูล
- ความสัมพันธที่เปนทางการ-ไมเปนทางการ

มาตรการ Enter



Gain point: Do Pain point: Don’t
มาตรการดึงดูดคนเกง-ดี

การสราง First Contact 
& First Impression

การปฐมนิเทศ

การเรียนรูงานของบุคลากรใหม

การทําใหรูสึกวาตนมีคุณคา

การสรางวิสัยทัศนรวม

การสรางสัมพันธภาพที่ดี

การสื่อสาร-การใหขอมูล

Feedback/Reflection/Evaluation

ระดมสมอง Enter Touch Points



Enter: First Year Experience
1. มีแผนเชิงรุกในการรับคนเขาทํางาน
2. มีขอมูลบน website หรือ intranet สําหรับบุคลากรใหม
3. ทําความรูจักและเก็บขอมูลบุคลากรใหม (ใน-นอกงาน)
4. สรางสัมพันธภาพทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
5. เปดโอกาสใหบุคลากรใหมไดใชความสามารถพิเศษของตน
6. เนน Mastery, Autonomy & Purpose 
7. ทํา “วิสัยทัศนรวม” ใหเปนอัตนัย (เรื่องเลาประสบการณ)
8. หกเดือนแรกตองรูสึกวาตนไดใชความสามารถ
9. ใน 1 ปใหรูสึกวาตนมีสวนสรางความสําเร็จใหองคกร
10. Reflection เนนความจริงใจ Evaluation เนนประเมิน

รูปธรรมการปฏิบัติ feedback ชมบนศาลา ดาในกุฎิ



คน เบอร 1 ไปดูรูปภาพ นํามาบอกคน เบอร 2 
เบอร 2 เดินมาบอก เบอร 3 
เบอร 3 เดินมาบอก เบอร 5
เบอร 5 วิ่งเขามาในหองมาสั่งใหเบอรที่เหลือในหอง 

  วาดรูปตามคําสั่ง
เบอร 4 เดินดูการทํางาน สื่อสารไมได ทําไดแต

  พยักหนา หรือสายหนาเทานั้น

โจทยคือ วาดรูประบายสีใหเหมือนตนแบบ



1. คนแตละเบอรมีประสบการณ 
และความรูสึกอยางไร 

2. เปรียบเทียบการเลนเกมกับชีวิตการ
ทํางาน เราไดเรียนรูอะไร

คําถามเพื่อการแลกเปลี่ยน



งานบันดาลใจ
เติบโตกับงาน เบิกบานกับชีวิต

งานบันดาลใจ
Inspiration at Work

มนุษยเติบโตไดจากการทํางาน 
เพราะงานเปนทั้งเครื่องขัดเกลา
และเปนสิ่งที่ทําใหมนุษยเรียนรู
และเติบโตเต็มศักยภาพของตน



สรางประสบการณงานบันดาลใจ
EMPLOYEE EXPERIENCE MANAGEMENT

3E
Enter
Engage
Exit

Experience
Empathy
Ethic

3E



Employee Experience Design
3E = Enter-Engage-Exit

แตละชวงชีวิตการทํางานประกอบขึ้นดวยประสบการณ
เล็กๆ ที่รวมกันเปนประสบการณภาพรวม กิจกรรมหรือ
ประสบการณเล็กๆ คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญของการสราง
ประสบการณการทํางานที่มีคุณคา

Enter
Engage

Exit



เริ่มงาน/ปรับตัว
On board & 
adaptation

จากไป
Retire

เรียนรู�
พัฒนาทักษะ
Training & skill
development

ย�าย
งาน

คัดเลือก-รับ
Recruitment

ถ�ายทอดสร�างคน
Knowledge transfer

ประเมิน การให�รางวัล
และการสร�างการยอมรับ
Evaluation, reward & recognition

วงจรชีวิตของบุคลากร

เติบโต
ก�าวหน�า
Career & 

leadership
development

การปฐมนิเทศ-
วันแรก-อาทิตย+แรก
เดือนแรก-ทุกเดือน
3 เดือน - 6 เดือนแรก
ปeแรกของการทํางาน



Engagement: ผูกพันทุมเท

1. Encourage กระตุนใหเกิดความกระตือรือรน รักงาน
ที่ทํา ทุมเทและพยายามทําทุกอยางใหดีที่สุด

2. Communication การสื่อสาร
เพื่อสานสัมพันธ

3. Embrace นอมรับปญหาเพื่อ
เปนโอกาสในการเปลี่ยนแปลง
โอบกอดความแตกตาง 
ชื่นชมและเชิดชใูนความสําเร็จ
ของกันและกัน

4. Relationship & Conflict Management สราง
สัมพันธภาพที่ดีและเกื้อกูลตอกัน



สัมพันธภาพในองคกร

1. Participation (รวมคิด รวมตัดสินใจ 
      รวมทํา รวมรับผิดชอบ)
1. Trust (ความไวเนื้อเชื่อใจ)
2. Tolerance (ความอดทนอดกลั้น)
3. Empowerment (เสริมพลังกัน)
4. Respect (เคารพความแตกตาง 

เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย)
5. Opportunity (ใหโอกาส 

ไมดวนตัดสินกัน มองผลระยะยาว)
6. Informality (ความไมเปนทางการ)



One Day Experience
จับคู Persona และคิดจากรายละเอียดชีวิต อายุ ประวัติ
ชีวิต-ครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ-สังคม ปญหาชีวิต แลว
สราง One Day Experience Mapping
1. ประสบการณการทํางานในหนึ่งวัน วามีประสบการณ

อะไรเกิดขึ้นบาง ตั้งแตเริ่มวันทํางาน จนสิ้นสุดวัน
ทํางานอยางละเอียด (สุขทุกข เบื่อ เครียด กดดัน ฯลฯ) 
ในแตละชวงเวลา

2. เลาใหเพื่อนฟงและชวยกันทําผังประสบการณ 
Employee Experience Mapping ในแผน flip chart

3. ชวยกันคิดวาจะลดและเปลี่ยน Negative Experience
และเพิ่ม Positive experience ไดอยางไร



One Day Experience Mapping
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One Day Employee Experience





Engagement: แนวทาง

1. สรางความรูสึกผูกพันและทัศนคติเชิงบวกตองานและ
ตอองคกร = Supportive management

2. สงเสริมใหเกิดการยกระดับขีดความสามารถอยาง
ตอเนื่อง = Growth opportunity

3. ทําใหรูสึกถึงคุณคาของตนเอง = Rewarding & 
Recognition

4. สรางความไววางใจ ใหความเปนธรรมและเคารพ
ในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย = Trust & Fair

5. สรางความสัมพันธที่ดใีนองคกร เชน การดูแลเอาใจ
ใสกัน การชวยเหลือกัน = Communication & 
Participation 



เปาหมาย
1. สรางคุณคาและมรดกความทรงจําในองคกร
2. เตรียมตัวดานรางกาย อารมณ

สังคม เศรษฐกิจ และกายภาพ
ใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลง

3. ทํากระบวนการเปลี่ยนผาน
(Transition) ใหราบรื่น –
งานและชีวิตไมสะดุด

Exit: ประตูสูชวงชีวิตใหม
การเตรียมตัวสูภาวะใหม



Exit: วางแผนการเปลี่ยนผาน

ใหแตละคนวาดภาพสิ่งที่ตนเองจะทําหลังเกษียณจาก
งาน และเขียนความคิด-ความตองการ
1. อยากใหคนในที่ทํางานจดจําเราวาอยางไร
2. เราตองทําอะไรบาง เพื่อใหเกิดความทรงจํานั้น
3. เราตองเตรียมตัวอยางไรใหเกิด

- Happy money
- Happy body
- Happy family
- Happy heart
- Happy soul



Exit: วางแผนการเปลี่ยนผาน

กิจกรรมที่องคกรตองทําเพื่อรองรับการเกษียณ
1. 10 ปกอนเกษียณ: วางแผนการเงินรายบุคคล

สรางงานแหงชีวิต สรางแผนการดูแลสุขภาพ
2. 5 ปกอนเกษียณ: สรางเปาหมายรูปธรรมหลังเกษียณ

เสริมทักษะ สรางชองทาง Second career สรางสังคม
หลังเกษียณ

3. 2 ปกอนเกษียณ: ถอดบทเรียน ถายทอดประสบการณ 
เตรียมการเปลี่ยนผาน (สังคม-อาชีพ)

4. ปที่เกษียณ: สงเสริมบทบาทชวงทาย
ใหเปนการเกษียณอยางมีคุณคา

5. หลังเกษียณ: สรางความผูกพันเปนสวน
หนึ่งของกันและกัน ดูแลสุขภาพและ
ความเปนอยูอยางตอเนื่อง
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จากไป
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คัดเลือก-รับ
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ถ�ายทอดสร�างคน
Knowledge transfer

ประเมิน การให�รางวัล
และการสร�างการยอมรับ
Evaluation, reward & recognition

วงจรชีวิตของบุคลากร

เติบโต
ก�าวหน�า
Career & 

leadership
development

การปฐมนิเทศ-
วันแรก-อาทิตย+แรก
เดือนแรก-ทุกเดือน
3 เดือน - 6 เดือนแรก
ปeแรกของการทํางาน





สมรรถนะนักสรางสรรคงานสรางสุข 
Chief Employee Experience Officer

Catalyst
•กระตุนใหริเริ่ม 
•ทําเพิ่มจากที่มี

•ทําใหดียิ่งกวาเดิม
•เสริมบทบาทผูนําใหม
•ผลักดันใหขยายผล



สมรรถนะนักสรางสรรคงานสรางสุข 
Chief Employee Experience Officer

Inspire
• ชื่นชมใหเห็นคุณคา
• ทําตัวเปนแบบอยาง

• สรางแรงบันดาลใจผานเรื่องเลา
• สรางสื่อ ภาษา 

• ใชประโยชนจากสัญลักษณ พิธีกรรม
• บอกกลาวเรื่องราวดีๆ  ใหผูบริหารทราบ
• จัดกิจกรรมเสริมสรางแรงบันดาลใจ



สมรรถนะนักสรางสรรคงานสรางสุข 
Chief Employee Experience Officer

Facilitate
• เอื้อใหเกิดการสื่อสาร
• เสริมการมีสวนรวม
•ขจัดอุปสรรคการทํางาน
•สรางความเขาใจระหวางกัน
•สรางความเปนเจาของ
•สรางวัฒนธรรม
การสื่อสารใหม



สมรรถนะนักสรางสรรคงานสรางสุข 
Chief Employee Experience Officer

Promote
• เสริมบทบาท
•ปนดาว สรางเด็กใหม
•หาเวที เปดตัว เปดบทบาท
•สงเขาคาย ยกระดับฝมือ
•สงประกวด มอบรางวัล ใน
ระดับตางๆ
•ประชาสัมพันธใหคนรูจักและ
เห็นคุณคา



2. สัมพันธภาพในองคกร

4. วัฒนธรรมการสื่อสาร

5. สติและตัวตนที่ตื่นรู

3. สํานึกตอสังคมและเพื่อนมนุษย

1. การสรางคุณคาในตน

งานบันดาลใจ
การสรางประสบการณบุคลากร



ประสบการณ
ตลอดชวงชีวิตการงาน

1. Enter: กาวแรกสูองคกร
2. Engage: ผูกพัน-ทุมเท

– กิจกรรมองคกรประจําป (OD, 5 ส. กีฬาสี ทําแผน 
ประชุมวิชาการ ฯลฯ) 

– สรางความผูกพัน ความไววางใจ การมีสวนรวม 
– การฝกอบรม-เสริมทักษะบุคลากร (Training & 

skill development) 
– การเติบโต-เปลี่ยนตําแหนงหนาที่รับผิดชอบ 

(Career & leadership management)
– ชวงวัยของชีวิต – วันเกิด บวช แตงงาน มีลูก ลูก-

ภรรยา-ตัวเอง-พอแมปวย อุบัติเหตุ
3. Exit: การเปลี่ยนผานสูภาวะใหม



ออกแบบประสบการณ
Employee Experience Design

• แตละกลุมระดมสมองออกแบบ “รูปธรรม” กิจกรรมที่ใหคุณคา 
สรางความภาคภูมิใจ สรางความสัมพันธที่ดี หรือสรางเสริม
ทักษะความสามารถของคนในองคกรตลอดชีวิตการทํางาน

• ออกแบบใหละเอียด ทําอะไร เพื่ออะไร ทําอยางไร ทําเมื่อไร 
   ทําที่ไหน ใครเปนคนทํา
• สมาชิกกลุมเลือกกิจกรรมที่ตนเองคิดวาจะ

สามารถนําไปทําได เขียนเปนโครงการ
ยอๆ (Concept Note) 

• ระดมความคิดการสรางสื่อ
เครื่องมือ หรือกระบวนการ
ที่ทําใหเกิดประสบการณที่ดี





สรางความสุขจากงาน
สรางประสบการณที่มีคุณคา

สรางบุคลากรให...

เติบโตกับงาน เบิกบานกับชีวิต

โรงพยาบาล
บันดาลใจ

จัดทํา Idea Gallery 
โดยนําแนวคิด-โครงการ สื่อ หรือ
เครื่องมือที่พัฒนาขึ้น มาจัดแสดงเป?น
นิทรรศการ “โรงพยาบาลบันดาลใจ” 
โดยใช�วัสดุอุปกรณ+และในพื้นที่ที่
จัดสรรไว�ให� 


