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การทํางานแบบ Agile 
และ Design Thinking

   วิสัยทศัน :
 วัฒนธรรมองคกร  

 Customer Focus    

1. การเล็งเห็นถึงโอกาสแมอยูในสถานการณปญหา

2. ต้ังใจแนวแน ทํางานมีเปาหมายสูอนาคต 

3. ใชโอกาสท่ีเกิดขึ้นใหเกดิประโยชนตองานดวยวิธีที่สรางสรรค

4. มีมุมมองความคิดเชิงบวกตอสถานการณตาง ๆ 

5. จัดการสิ่งตาง ๆ ดวยวจิารณญาณอยางรอบคอบ

6. รูจักและรบัผิดชอบหนาที่และการกระทําของตนเอง 

7. เปนการทาํงานอยางเปนระบบ มีการวางแผนงานลวงหนา อยางละเอียดรอบคอบ เกิดความผิดพลาดนอย

8. มีวิธีจัดการปญหาและแรงกดดนจากสภาพแวดลอม

9.  เนนพันธะกิจที่ดําเนินงานเพ่ือเปาหมายองคกร อยางมีคุณภาพ

การพัฒนาตนเอง เพ่ือสรางกําลังใจและแรงบันดาลใจในการทํางาน

“การทํางานเชิงรุก”
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3
เราจะไปสูจ่ดุนนัไดอ้ยา่งไร?

1
ปจัจบุนัเราอยูจ่ดุไหน?

2
เราตอ้งการไปสูจ่ดุไหน? 

 สรางพันธะสัญญากับตนเอง และรักษามันไว

 กําหนดจดุหมายในชีวิต และพยายามทําใหสําเร็จ

เปนนายตนเอง ควบคุมชีวิตตนเอง

วางแผนการทาํงาน
เริมต้น

มองให้เหน็ภาพ ของ ปลายทาง
ต้องการอย่างไร เป็นอย่างไร

กาํหนดวิธีการทาํงาน (คร่าวๆ)
กาํหนดระยะเวลาในการทาํงาน
¤ØÂ¡Ñ¹¡Ñº·ÕÁ...¤ØÂ¡ÑºÅÙ¡¤�Ò ¼Ù�à¡ÕèÂÇ¢�Í§
¤ØÂ¡Ñ¹º�ÍÂæ  ¾Ã�ÍÁ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ »ÃÑº»ÃØ§..
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Volatility
Uncertainty
Complexity
Ambiguity

New Normal
ความเปนปกติ

แบบใหม

VUCA World
VUCA Worldจะอยูรอด...ใน

ตอง..ทาํอยางนี้

• เรียนรูเร็ว

• กลาตัดสินใจ

• แกปญหาตลอดเวลา

ผูนํายคุ 4.0++

ยังจะตองปรับพฤตกิรรม

 Hyperawareness
 Making Informed Decisions    
 Executing at Speed

HAVE
Humble ความถอมตัว Adaptable การปรับตัว

Visionary มีวิสัยทัศน Engaged การมีสวนรวม

คุณสมบัติเพ่ิมเติมของ ผูนําในยุค VUCA World
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หัวหนา-ผูนําแบบเกา หัวหนา-ผูนําแบบใหม
  มุงเพิ่มผลผลติ   มุงใชขอมูลขาวสาร

  เนนความม่ันคง   เนนการเปล่ียนแปลง

  เนนการควบคุมเขมงวด   เนนการกระจาย/มอบอํานาจ
(Empowerment) (มีการควบคุม ไมปลอยอิสระ)

  ใชการออกคําสั่ง   รวมกันสรางวิธกีาร

  มุงการแขงขันภายใน   มุงความรวมมือเพื่อแขงขันภายนอก

  มุงวัตถุนยิม   มุงบุคลากร (Human Resource) 

  สรางความเปนหนึ่งเดยีวกัน   สรางความหลากหลาย

Design Thinking = ÇÔ Õ̧¡ÒÃ¤Ô´àªÔ§ÍÍ¡áºº ... 
à¤Ã×èÍ§Á×ÍÊÙ�¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨�·Ò§¤ÇÒÁ¤Ố � … ÊíÒËÃÑº·Ø¡¤¹

• á¡�»�ËÒ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹/ Ø̧Ã¡Ô¨ à¾×èÍÍÍ¡áººÊÔ¹¤�ÒºÃÔ¡ÒÃãËÁ�æ 
ËÃ×ÍâÁà´Å Ø̧Ã¡Ô¨

• »ÃÑº»ÃØ§ÇÔ Õ̧¡ÒÃ·íÒ§Ò¹
• ª�ÇÂ¢ÂÒÂÁØÁÁÍ§à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃá¡�â¨·Â� ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹/á¡�»�ËÒ
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Empathize
Define

Ideate
Prototype

Test

Source: Stanford D.School Design Thinking Process

• ปญหาของเรา/ลูกคา/ผูรับบริการคืออะไร 

• ใชการสังเกตพฤติกรรม การพูดคุยกับลูกคาไปเรื่อย ๆ เพื่อดูวามีปญหาอะไรซอนอยู 

• บางครั้งเรา/ลกูคา/ผูรบับริการเองก็ไมรูดวยซํ้าวาตองการอะไร

• ทําความเขาใจความตองการของมนุษย

• กรอบของปญหาเนนมนุษยเปนศูนยกลาง (Human Centered)

เริ่ม Design…
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Empathize
•หาคําตอบจากศูนย โดยไมใชสมมติฐานหรืออคติสวนตัว (non-judgmental)
• “deep understanding of the problems and realities of the 

people you are designing for”
• Interviews
• Shadowing
• The Five Whys

Source: Interaction Design Foundation

Define
ปัญหาของผู้ใช้
1. ……….. 2. ……….. 3. .……….

ข้อมลู ข้อมลูข้อมลู สรุป ตอบ
Keywords

Factors
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ความตองการ ประสบการณ พ้ืนฐานชีวิต พฤติกรรม เปาหมาย
Persona

• ใชขอมูลทําใหโมเดลมีความสมจริง

• หลายโมเดล

• ความแตกตางของผูใชหลายๆ แบบ (โฟกสัแบบเดียว) 

• นึกถึงสถานการณท่ีเขาจะใชของๆ เรา

• สามารถปรับเปลี่ยนไดตามขอมูลที่ไดรับ

โมเดลจําลองลักษณะของกลุมเปาหมาย

กลุมเปาหมายตองผานอะไรบางในการใชงาน/บริการ

Source: Operational Excellence Consulting

Customer journey mapping

13

14



 สาํนักงานสถิติแหงชาติ : การทํางานแบบ Agile และ Design Thinking

เปรมฤดี ปนกองงาม

www.trainingbymotiva.com Tel.0-2882-7598  ,065-8849097  Line:@trainingbymotiva 8

Ideate ทางออกของปัญหา.......
Quantity Quality

1. Classify

2. Rank the solutions (Brainstorm)

3. Rate the solutions based on factors

เลือกแคปจจัยที่ทําไดจริงเพราะเราแกทุกอยางพรอมกนัไมได

4. Select the final solution
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Prototype 
• ทนุ / เวลา 

• แทนไอเดียทีอยากจะเสนอ
• สือถึง factor / function ทีสนใจ

‘Best’IDEA   
* การเรียนรู้ เพ ือปรับปรุง *

Mock-ups
Storyboard

สร้าง   “พอเหน็ภาพ”

Test
-Feedback-

�ÍÐäÃ·ÕèàÃÒµ�Í§»ÃÑº»ÃØ§?�
�ÍÐäÃ·Õè¼Ù�ãª�ªÍº?�  “พอเหน็ภาพ”

คาํตอบทดีีทสีุด

เก็บข้อมลูอย่างรวดเร็ว
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Source: Interaction Design Foundation

Empathize Define Ideate Prototype Test

New insights

New ideas

New ideas
New information

แนวคิดการทํางาน แบบ Agile

‘Agile Methodology’
ไมใชรูปแบบหรือขั้นตอนการทํางาน

เปนแนวคิดในการทํางาน ที่เปนทางเลือกอีกทางหน่ึง 

***ใหความสาํคัญในการสื่อสารกับผูเก่ียวของทุกฝาย 

และการปรับปรงุพัฒนาผลิตภัณฑอยูตลอด เพ่ือตอบสนองผูใชงาน ***
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ที่มาที่ไป......ของAgile

ในระบบแบบ Waterfall กวาที่จะมีการทดสอบ product นั้น

ก็ตองเปนในขั้น Test  ซ่ึงการ Design + Develop นั้นแทบจะเสร็จอยูแลว 

ถาไปเจอความผิดพลาดตอนน้ี ไมวาจะดวยเขาใจ requirement ผิดพลาด

หรือมีการเปลี่ยนแปลงกต็ามแต การแกไขก็จะทําไดยาก

 (บางครั้งอาจถึงขั้นตองรื้อทําใหม)

ความยากในการวางแผน

การนั่งคิดทุกอยางต้ังแตเร่ิมจนถึงจบโปรเจค็นั้น 

เปนเร่ืองยากที่จะวางแผนทุกอยางไดลงตัวและแมนยํา 

ทั้งในเร่ืองของงบประมาณที่อาจจะบานปลายหรือเวลาที่ไมลงตัว

1. Individuals and interactions over processes and tools

เนนการสื่อสารและปฏิสัมพันธกันระหวางคน มากกวาเครื่องมือตาง ๆ ที่นํามาชวย

2.    Working software over comprehensive documentation 
 เนนทําผลิตภณัฑ มากกวาการทําเอกสาร

3.    Customer collaboration over contract negotiation

  เนนตอบสนองผูใชงาน มากกวาแคทําตามสัญญา

4.    Responding to change over following a plan 

  เนนการปรับปรงุพัฒนา มากกวาการทาํตามแผนที่วางเอาไว

Agile.... 4 Value  
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1. Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software.

2. Welcome changing requirements, even late in development. 

Agile processes harness change for the customer’s competitive advantage.

3. Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale.

4. Business people and developers must work together daily throughout the project.

5. Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, 

and trust them to get the job done.

6. The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team 

is face-to-face conversation.

7. Working software (Product) is the primary measure of progress.

8. Agile processes promote sustainable development. 

The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely.

9. Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility.

10.  Simplicity–the art of maximizing the amount of work not done–is essential. (Simplicity is essential.)

11. The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams.

12. At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly. 

12 Principles behind the Agile Manifesto หลักการที่สนับสนุน Manifesto ใหปฏิบัติได 

12 Principles behind the Agile Manifesto

1. Customer satisfaction 2. Welcome Change 3. Deliver Frequently 4. Working Together

5. Motivated Team 6. Face to Face 7. Working Software (product) 8. Constant Pace

9. attention to good design 10. Simplicity 11. self-organizing teams 12 Reflect and Adjust
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ทํางานเปนทมี

เนนท่ีการมีปฏสิัมพันธระหวางบุคคล

มากกวาท่ีบอกวาตองเปนไปตามกระบวนการ ข้ันตอน  

มีปญหาอะไรใหพูดคุยกับทีมเลยทันที

Agile Methodology 
คือแนวคิดในการทํางาน(ไมใชรปูแบบหรือขั้นตอนการทาํงาน) 

และไมจํากัดวาใชไดสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑในสายซอฟตแวร(Software) เทานั้น 

โดยอไจลใหความสําคัญในการสื่อสารกับผูเก่ียวของทุกฝาย 

และการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑอยูตลอด เพ่ือตอบสนองผูใชงาน

หัวใจสําคัญ ของ Agile คือ…การทํางานที่ไมมีรูปแบบตายตัวแต
 เปนการเรียนรูลองผิดลองถูกแบบมวีินัย การทดลองทาํ 

 ลดขั้นตอนในการทํางาน 

 เรียนรูความลมเหลวดวยความจรงิ แตตองมีการแกไขที่รวดเร็ว (Agile)

 เปนแนวคดิของยุคใหมท่ีเนนการตัดสินใจ ทํางานอยางรวดเร็ว 

 เนนการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลมากกวาสนใจกระบวนการทํางาน

 เปนเทรนดแนวคิดใหม….ฉีกกฎการทํางานในรูปแบบเดิม ๆ ท่ีคนคุนเคย 

 ขึ้นอยูกับวาแตละคน แตละองคกรจะเอาไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
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แนวคิดแบบ ‘Agile’ มักจะมาคูกับกรอบการทาํงาน (Framework) แบบ ‘Scrum’

Agile Methodology  >> Scrum Framework

Product Owner PO 
ผูออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือตอบสนอง Stakeholders

ทําหนาที่ในการประเมิน Value ของงาน

 และจัดลําดับความชัดเจนในงานใหทีม

SM  Scrum Master / PM Project Manager

ผูทําหนานี้จัดการใหงานเปนไปตามเปาหมาย

( งานลื่นไหล + คอยกําจัดอุปสรรคที่ขัดขวาง)

Team Member 
แตละคนที่รบัผิดชอบ Task ตางๆ  

(Designer, Analyst ,  testing etc.

ซึ่งแตละคนที่ไดรับหนาที่ หรือ Job นั้นๆ 

จะเปนผูเชี่ยวชาญดานนั้นๆ โดยตรง 

ทําใหงานเกิดข้ึนไดอยางรวดเรว็

Stakeholders /User

ผูมีสวนเกี่ยวของกบัผลิตภัณฑ, ผูใชงาน, เจาของบริษัท

Scrum Framwork // ทีมา : https://www.scrumalliance.org/why-scrum
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วิธีการทํางานของ Scrum ก็จะประกอบไปดวยสิ่งที่นาสนใจดังนี้

 Backlog : เปน Task งานที่ตองทํา ท้ัง requirement ของลกูคาและทีม ซ่ึง Product Owner จะเปนคนตัดสินใจนํา Task ตางๆ เหลาน้ีเขาไปใน Sprint

ตามลําดับความสําคัญ (สวนใหญแลวก็จะพิจารณาดวย Value ของ Task น้ันๆ เมื่อแลกกับ effort ท่ีตองใช)

 Sprint Phase : Agile น้ัน เนนการสงงานใหเร็วและบอย ซ่ึง Period นั้นจะเรียกวา Sprint โดยมีกําหนดประมาณ 2-4 สัปดาห 

โดยเปาหมายของ Sprint คือการ Deliver บางสิ่งบางอยางใหสําเร็จ (Task ที่ Product Owner ไดประเมินวาควรทําต้ังแตกอนเร่ิม Sprint) 

ซ่ึงเมื่อจบ Sprint ก็จะมีการ Review ผลงาน (Sprint Review) ใหกับคนอื่นๆ ท่ีเก่ียวของอาจจะเปนทมีเซลล Users หรือลูกคา 

เพ่ือใหรับทราบถึงความคืบหนาของโปรเจ็คตอยูเร่ือย ๆ

 Daily Scrum Meeting : ในทุกๆ เชาทีมจะมีการประชุมสั้นๆ 10-15 นาที เพ่ือบอกวาเมื่อวานทําอะไร วันนี้จะทําอะไร และมีปญหาอะไรบาง เพ่ือใหการทํางานใน

ทุกๆ วันเปนไปอยางราบร่ืน ,รูวากําลังเดินเขาสูเปาหมายหรือยัง และมีการแกไขปญหาอยางตอเน่ือง

1. ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง แกไขขอผดิพลาดไดรวดเร็ว                                     

2. ทีมสามารถทํางานไดเองและพึ่งพาผูบริหารนอยลง 

3. สงเสริมการทํางานรวมกันและกระตุนความคิดสรางสรรค

4.  คนในทีมจะตองสื่อสารและรับรูทุกปญหาที่เกิดขึ้นในโครงงานเพ่ือใหเกิดความชัดเจน และวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม

5. เรียนรูขอผิดพลาดและขอดีไดอยางรวดเรว็  

6. รับรูสถานะของโครงการไดอยางชัดเจน ทุกคนจะตองสื่อสารและรับรูปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ 

รวมทั้งความคืบหนาของโครงการใหทั้งทมีไดรู เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและการวัดผลที่จับตองได

ขอดีของการทํางานแบบ Agile ในยุคดิจิทลั
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1.Agile ไมใชคําตอบสําหรับทุกองคกร

2. เริม่จากเล็กๆ ทดลองใหแนใจกอน คอยขยายผล

3. สรางวัฒนธรรมที่เอือ้ตอการทํางานแบบ Agile

   หัวใจสาํคัญของแนวคดิการทํางานแบบ Agile คือ 

• คน 

• การสื่อสารระหวางกัน 

• การพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

ขอคิดเมื่ออยากทํา Agile

  การสรางวฒันธรรมที่เอ้ือตอการทาํงานแบบ Agile

 ใหการเคารพในความเปนปจเจกบุคคลของกันและกัน

 เชื่อมั่นวาแตละคนจะทํางานของตัวเองไดอยางมีประสิทธิภาพ

 กระตุนใหเกิดการส่ือสารในทีม

 ไมจํากัดเฉพาะแคเร่ืองที่เปนปญหาเทานั้น บอกเลาของดี ชื่นชม กําลังใจ

 กระตุนใหคนในทีมปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยูเสมอ

เปดใจกวาง รับรู ยอมรับความคิดเห็น และความแตกตาง
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Six thinking hats
• คดิอยา่งมรีะบบ มโีฟกสั มคีณุภาพ 
• จําแนกความคดิออกเป็นดา้นๆ 
• จัดระเบยีบ เพมิศกัยภาพใหท้กัษะการคดิ
• ทําใหไ้มค่ดิกระโดดไปมา หรอืคดิพรอ้มกนัทกุอยา่งซงึทําใหส้บัสน ใชเ้วลานาน และสรปุไมไ่ด ้
Six thinking hats ทําใหก้ารคดิมปีระสทิธภิาพมากขนึทําใหส้ามารถแกปั้ญหาและตัดสนิใจดว้ยการคดิทลีะดา้นอยา่งเป็นระบบ 

…..Edward de Bono 

Edward de Bono

หมวกสีขาว   : เปนกลาง ไมตองแปลความ มุงหาขอมูลขาวสาร  ขอเท็จจริง

หมวกสีแดง   : อารมณ ความรูสึก ในขณะนั้น ไมตองใชเหตุผล  

หมวกสีดํา    :  คิดเชิงลบ  ที่มีเหตุผล มหีลักฐานยนืยัน ระมัดระวัง

ไมใหคิดหรอืตัดสินใจเสีย่ง  ชวยตรวจสอบความเปนเหตุเปนผล

หมวกสีเหลือง  :  มองเหตุผลทางบวก  ที่มีเหตุผล มีหลักฐาน

 สงเสริมความมั่นใจการยอมรับและประโยชน

หมวกสีเขียว   : คิดสรางสรรค สํารวจ คนหา เสนอแนะความคิดใหม ทางเลือกอ่ืนๆ

หมวกสีนํ้าเงนิ  : ควบคุมการคิด ควบคุมระบบคิด   (ขณะนี้ – ขั้นตอนถัดไป)
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