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จำกควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจำกกำรระบำดของโควิดและ
ผลกระทบที่เกิดตำมมำในรูปแบบกำรทำงำน ควำมเข้ำใจในปัจจัย
ที่ส่งผลให้พนักงำนมีควำมผูกพันนั้นมีส่วนสำคัญอย่ำงยิ่งที่จะช่วย
เตรียมองค์กรให้พร้อมรับมือกับอนำคตและรูปแบบกำรทำงำนใน
รูปแบบใหม่
ในไตรมำสที่ 2 ของปี 2021 ที่ผ่ำนมำนี้ คินเซ็นทริค ได้ศึกษำและ
วิเครำะห์ข้อมูลจำกองค์กรทั่วโลกที่อยู่ในฐำนข้อมูลของเรำ และได้
ค้นพบจุดเปลี่ยนที่น่ำสนใจที่เกี่ยวกับควำมผูกพันของพนักงำน
(Employee Engagement) และกำรบริหำรประสบกำรณ์
พนักงำน (Employee eXperience : eX) เรำจึงได้รวบรวม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จัดทำออกมำเป็นรำยงำนแนวโน้ม
ล่ำสุดที่จะช่วยให้องค์กรจัดกำรกับควำมท้ำทำยในครั้งนี้ได้สำเร็จ
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ถึงแม้ว่ำระดับควำมผูกพันของพนักงำน
ที่มต
ี ่อองค์กรในไตรมำสที่ 2 ปี 2020 จะ
เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ แต่ระดับ
ควำมผูกพันกลับลดลงในช่วงครึง่ หลัง
ของปี 2020 ยำวไปจนต่ำสุดในในไตร
มำสที่สองของปี 2021 เป็นระดับความ
ผูกพันของพนักงานที่มต
ี ่อองค์กรต่า
กว่าก่อนจะเกิดสถานการณ์โควิด-19
เสียอีก ทำให้องค์กรต้องกลับมำตั้ง
คำถำมง่ำยๆ ว่ำเรำจะไม่ปรับวิธีในกำร
บริหำรประสบกำรณ์พนักงำน และ
ปล่อยให้ประสบกำรณ์ของพนักงำนที่มี
ต่อกำรทำงำนเป็นอย่ำงนี้ต่อไปจริงๆ
หรือ ทั้งๆ ทีเ่ รำได้บทเรียนจำก
สถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นหลังโควิดระบำด
และควำมคำดหวังของพนักงำนที่
เปลี่ยนไปแล้วจำกเดิม
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ทำไมพนักงำนถึงผูกพันกับองค์กรน้อยลงใน Q2 2021?
จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกพนักงำนหกแสนคนใน 150 องค์กรในไตรมำสที่ 2 ปี 2021 เพื่อทำควำมเข้ำใจสำเหตุที่ทำให้พนักงำนผูกพันกับ
องค์กรน้อยลง พบว่ำ ประสบกำรณ์ของพนักงำนในที่ทำงำนนั้นมีส่งผลทั้งในแง่บวกและลบกับระดั บควำมผูกพันของพนักงำน เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงก่อนเกิดสถำนกำรณ์โควิ ด-19 (เช่น ในปี 2019) เกิดเป็นแนวโน้มที่น่ำสนใจที่ทำให้เกิดควำมท้ำทำยในกำรดูแลพนักงำน

อัตรำกำรลำออกเพิ่มสูงขึ้นในตลำดแรงงำนปี 2021 และคำดกำรณ์ว่ำจะเพิ่มขึ้นอีกใน
ปี 2022 ซึง่ อำจมีสำเหตุมำจำกกำรกำรตั้งใจลำออกที่ตกค้ำงจำกปี 2020 ควำม
คำดหวังของพนักงำนที่เปลี่ยนไปอย่ำงสิ้นเชิง และกำรปรับตัวของตลำดแรงงำน ซึง่
สะท้อนออกมำในฐำนข้อมูลเชิงพฤติกรรม
"ความอยากจะอยู่ทางานกับองค์กรต่อไป (Stay)" ลดลง 3 จุดจากปี 2019
และครึง่ แรกของปี 2020
•

พนักงานขอลาออกเพิม
่ ขึ้น
และองค์กรไม่สามารถรักษา
คนเก่งเอาไว้ได้ ทาให้คนที่ยงั
ทางานอยูเ่ กิดภาวะเบิรน
์
เอาท์ (Burnout)

เพรำะพนักงำนลำออกเพิ่มขึ้น องค์กรเริม
่ มองเห็นควำมลำบำกในกำรสรรหำและรักษำ
คนที่ใช่ให้อยู่กับองค์กร พนักงำนเพียง 58% จำกทั่วโลกรูส
้ ึกว่ำองค์กรที่ตนเองทำงำน
อยู่สำมำรถดึงดูดคนที่เหมำะสมเข้ำมำร่วมงำนด้วยได้ และ 56% รูส
้ ึกว่า องค์กร
สามารถรักษาคนเก่งที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสาเร็จได้ ซึง่ ลดลง 6 จุด และ 7
จุด ตำมลำดับ จำกปี 2019 (และทั้งคู่ต่ำกว่ำในไตรมำสที่ 1 ของปี 2021)

กำรขำดบุคลำกรที่เหมำะสมนี้ แน่นอนว่ำจะส่งผลต่อควำมสมดุลในชีวิตกำรทำงำนของ
พนักงำน เกิดควำมเครียด ทำงำนหนักเกินกำลัง และรูส
้ ึกหมดไฟ ตำมที่ได้ให้ข้อมูลไป
แล้วครัง้ หนึ่งที่พูดถึงแนวโน้มควำมเครียดในกำรทำงำน และเกิดซ้ำอีกครัง้ ในไตรมำสที่
2 ปี 2021 ด้วยระดับความสมดุลในชีวิตการทางานลดลง 7 จุด เมื่อเทียบกับปี 2019
(ปัจจุบน
ั อยู่ที่ 61%) ในเมื่อควำมหมำยของ “ควำมสมดุลในชีวิตกำรทำงำน” ของ
พนักงำนเปลี่ยนไปแล้ว องค์กรจะต้องก้ำวสู่กำรทำงำนแบบไฮบริดผสมผสำน (Hybrid
Work) และเริม
่ คิดใหม่เรื่องวิธีทำงำน เวลำ และสถำนที่ที่จะทำให้งำนสำเร็จ

•

ถึงแม้องค์กรส่วนใหญ่ให้ควำมสำคัญกับสุขภำพของพนักงำน
(Wellness) ในปี 2020 แต่กลับสวนทำงกันในไตรมำสที่ 2 ปี 2021 โดย
พนักงำน 68% รูส
้ ึกว่ำองค์กรใส่ใจในควำมเป็นอยู่ที่ดีของพนักงำน
(Well-Being) ลดลง 9 จุดจำกปี 2019 ที่เห็นได้ชด
ั ที่สุดก็คือ การได้รบ
ั
ความห่วงใยและใส่ใจจากผู้บริหารระดับสูง จำกที่เคยสูงถึง 85%
ในช่วงครึง่ แรกของปี 2020 กลับลดลงเหลือ 74% ในไตรมำสที่ 2 ของ
ปี 2021 แสดงให้เห็นถึงสัญญำณควำมคำดหวังที่เปลี่ยนไปในเรื่อง
“ควำมเป็นอยู่ที่ด”
ี และ “ควำมเอำใจใส่” ซึง่ แน่นอนว่ำจะส่งผลต่อ
แผนกำรกลับมำทำงำนในออฟฟิศ (Return-to-Office Plan) และ
“วิถีของกำรทำงำนในอนำคต (Next Normal)” ว่ำจะหน้ำตำเป็น
อย่ำงไรในรูปแบบไฮบริด

อนาคตที่ไม่ชัดเจน
ทาให้คนรู้สก
ึ
ไม่มั่นคง
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คนเปลี่ยน
งานมากขึ้น
งานไม่
ก้าวหน้า
ประสบการณ์
ที่ทาให้
ความผูกพันต่อ
องค์ กรลดลง

องค์ กรดึงดูด
และรักษาคนที่
เหมาะสม
ไว้ไม่ได้

ขาดสมดุล
ในชีวิตการ
ทางาน

มองอนาคต
ไม่ชัดเจน
องค์กร
ให้ความสาคัญกับ
ความเป็นอยู่ที่ดี
น้อยลง
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•

เมื่อองค์กรจำเป็นต้องคอยปรับแผนงำนและรับมือกับผลกระทบจำกกำรระบำดทำ
ให้ไม่สำมำรถดูแลชีวิตควำมเป็นอยู่ของพนักงำนได้เต็มที่เท่ำที่ควร กำรให้
ควำมสำคัญต่อควำมเป็นอยู่ที่ดีของพนักงำน (Well-Being) และกำรสนับสนุนด้ำน
กำรบริหำรควำมสมดุลในชีวิตกำรทำงำนที่ลดลง ยิ่งทำให้พนักงำนไม่มน
ั่ ใจกับ
อนำคตที่องค์กร เมื่อปี 2020 มีพนักงำน 7 ใน 10 คนรูส
้ ึกว่ำผู้บริหำรเปิดกว้ำงและ
สื่อสำรตรงไปตรงมำ แต่ตอนนี้ พนักงานรูส
้ ึกว่า ผู้บริหารไม่ค่อยมีทิศทางสาหรับ
อนาคต และไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจในการทางานเหมือนแต่ก่อน (ทั้งสองข้อได้
คะแนนลดลง 3 จุด จำกปี 2019) ซึง่ ข้อมูลนี้ ช่วยสะท้อนถึงควำมไม่มน
ั่ ใจกับ
อนำคตของบริษัท และเริม
ั่ ใจว่ำตนเองจะยังคงทำงำนที่นี่ต่อไปหรือไม่
่ ไม่มน

เมื่อนำประเด็นข้ำงต้นมำวิเครำะห์เพิ่มเติมแล้ว ไม่น่ำแปลกใจที่พนักงานมีความ
มั่นใจน้อยลงว่าจะมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในองค์กร มีคนมำกกว่ำครึง่ หนึ่งเท่ำนั้น
(55%) ที่ยังมองเห็นโอกำสที่ชด
ั เจน (ลดลง 6 จุดจำกปี 2019) กำรขำดโอกำสใน
กำรเติบโตก้ำวหน้ำ มักจะส่งผลเสียต่อควำมผูกพันและมักเป็นสำเหตุหลักของกำร
ลำออก ยิ่งทำงำนผ่ำนระบบออนไลน์ (Virtual) ด้วยแล้ว ยิ่งเป็นเรื่องท้ำทำยที่จะ
ทำให้พนักงำนมองเห็นโอกำสในกำรเติบโตไปพร้อมกับองค์กร

แล้วจะเป็นอย่ำงไรเมื่อคนทำงำนไม่รูส
้ ึกตื่นเต้นกับอนำคตและไม่
เห็นโอกำสในกำรก้ำวหน้ำในงำน? พนักงำนมีควำมเสี่ยงสูงที่จะ
พกพำควำมสำมำรถของตนไปใช้กับองค์กรอื่นแทน กำรจะหยุด
วงจรนี้ได้ คือกำรทบทวนวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ทำงธุรกิจขององค์กร ว่ำค่ำนิยม ควำมเชื่อ และระบบคิดที่ทำให้เกิด
เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมำเหมำะสม พร้อมกับกำรบริหำร
ประสบกำรณ์พนักงำนในรูปแบบของกำรทำงำนที่เปลี่ยนแปลงไป

ถึงแม้ว่ำระดับควำมผูกพันกับองค์กรจะน้อยลง แต่ไม่ใช่ทก
ุ อย่ำงที่แย่ลงใน
ไตรมำสที่ 2 ของปี 2021 แต่ดเู หมือนว่ำจะผูกพันกับหัวหน้ำงำนมำกขึ้น
เช่น พนักงานรูส
้ ึกว่า หัวหน้างานได้สร้างบรรยากาศที่ดภ
ี ายในทีมงาน
มากขึน
้ กว่าในปี 2019 ซึง่ นี่อำจเป็นสัญญำณของทักษะในกำรเป็นผู้นำยุค
ใหม่ที่จะสร้ำงควำมผูกพันกับพนักงำนผ่ำนโลกออนไลน์ ซึง่ ได้เคยกล่ำวไว้
ในรำยงำนผู้นำที่ดแ
ู ลและเอำใจใส่ ซึง่ ข้อมูลล่ำสุดนี้ก็สนับสนุนข้อสังเกตนี้
ด้วย
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สิ่งที่ต้องทำ: สร้ำงกระแสใหม่
เมื่อใดก็ตำมที่คินเซนทริคนำเสนอแนวโน้มเหล่ำนี้กับลูกค้ำ คำถำมแรกที่เจอคือ “แล้วองค์กรจะต้องทำอย่ำงไร” ดังนัน
้
เรำจึงหยิบยกข้อเสนอแนะที่จะช่วยให้ทก
ุ คนสำมำรถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนองค์กรได้ในแม้อยู่ภำยใต้บทบำทและควำม
รับผิดชอบที่ต่ำงกันออกไป เพรำะกำรที่จะสร้ำงควำมผูกพันของพนักงำนไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่ง

หากคุณคือ

หากคุณคือ

หัวหน้างาน

ผู้บริหารระดับสูง

• หำกคุณเป็นผู้นำทีมที่ทำงำนผ่ำนจอมำเกือบปีแล้ว และตอนนี้กำลัง
ปรึกษำกับทีมเพื่อให้กลับมำทำงำนที่ออฟฟิศดังเดิม ซึง่ ท้ำทำยมำก
เพรำะต้องแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจและใช้ทักษะขั้นสูง
เพื่อรับฟังพนักงาน และถึงแม้ว่ำควำมพึงพอใจต่อหัวหน้ำงำนจะ
เพิ่มขึ้นในด้ำนต่ำงๆ แต่ยังมีอีกสองประเด็นที่ลดลงในไตรมำสที่ 2
ของปี 2021 เมื่อเทียบกับปี 2019 นั่นก็คือ กำรที่หัวหน้ำงำน
กำหนดเป้ำหมำยที่ชด
ั เจนและให้ฟีดแบคอย่ำงสม่ำเสมอ (ลดลง 3
จุดและ1 จุดตำมลำดับ) จึงเป็นหน้ำที่ของหัวหน้ำงำนที่จะทำให้
พนักงำนที่แม้ไม่ได้เข้ำออฟฟิศก็ยังได้รบ
ั กำรสอนงำน มีฟีดแบค
และมีบทบำทหน้ำที่ที่ชด
ั เจนได้เหมือนเดิม โดยเฉพำะเมื่อต้อง
ทำงำนในรูปแบบไฮบริดอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต

?

คาถามชวนคิด:
ฉันจะกำหนดเป้ำหมำยที่ชด
ั เจนกับทีมและเดินหน้ำต่อได้
อย่ำงไร ทำอย่ำงไรจะสำมำรถให้ฟีดแบคตลอดทั้งปี? ฉัน
สื่อสำรกับพนักงำนที่ไม่ได้เจอหน้ำกันบ่อยเท่ำกับคนอื่น
หรือไม่? ลองจัดให้มเี วทีที่พูดถึง "ภำรกิจที่ได้รบ
ั มอบหมำย
(Tour of Duty)" ให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรสื่อสำรที่เปิดกว้ำง
ตรงไปตรงมำ และเอำใจใส่กับลูกทีมโดยตรงของคุณ
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• พนักงำนอำจชื่นชมกำรสื่อสำรที่เปิดกว้ำงและโปร่งใสของผู้บริหำร
ระดับสูงในช่วงโควิด-19 ในระยะแรก ลูกค้ำของคินเซนทริคหลำย
รำยต่ำงก็ได้เล่ำถึงเคล็ดลับที่ผู้นำในแต่ละองค์กรใช้นำพำองค์กรให้
ก้ำวผ่ำนวิกฤตมำได้ ต้องยอมรับว่ำ ผู้บริหำรระดับสูงทำหน้ำที่ได้ดี
มำกในปี 2020 ในแง่ของกำรเปิดกว้ำง สื่อสำรอย่ำงตรงไปตรงมำ
และมีมม
ุ มองที่กว้ำงไกลต่ออนำคต แต่สิ่งเหล่ำนี้กลับลดน้อยลงใน
ไตรมำสที่ 2 ของปี 2021 พนักงานต่างต้องการให้ผู้บริหารระดับสูง
สื่อสารทิศทางต่ออีกว่า เราจะเดินหน้ากันต่อไปอย่างไรหลังจาก
จบปี 2021 ไปแล้ว พนักงำนยังไม่มน
ั่ ใจทิศทำงที่ไม่ชด
ั เจนของ
อนำคตและส่งผลให้คะแนนลดลง 3 จุดในไตรมำสที่ 2 ของปี 2021

?

คาถามชวนคิด:
ฉันจะทำให้พนักงำนตื่นเต้นในกำรทำงำน มัน
่ ใจในอนำคต
และรูส
้ ึกถึงกำรสนับสนุนได้อย่ำงไร? ฉันกำลังทำตัวเป็น
แบบอย่ำงที่ดีอย่ำงที่ต้องกำรเห็นพนักงำนเป็นหรือไม่? ฉัน
จะสื่อสำรกลยุทธ์ของเรำอย่ำงไร? ที่จะมีประสิทธิภำพ และ
แสดงให้เห็นว่ำพนักงำนทุกคน ถึงแม้อยู่ในบทบำทที่ต่ำงกันก็
สำมำรถมีส่วนในกำรนำพำให้องค์กรประสบควำมสำเร็จได้

GLOBAL TRENDS IN EMPLOYEE ENGAGEMENT

หากคุณคือ

หากคุณคือ

• หนึ่งปีครึง่ ที่ผ่ำนมำนั้น โลกได้แสดงให้เห็นแล้วว่ำงำนบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่เดิมต้องใช้เวลำหลำยเดือนหรือ
หลำยปีกว่ำจะเสร็จนั้นไม่ตอบโจทย์อนำคต เลือกลงทุนในคน
ตอนนี้ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เพรำะ
งำน HR เต็มไปด้วยควำมท้ำทำยใหม่ๆ เหมือนที่ลูกค้ำเข้ำมำ
ปรึกษำคินเซนทริค เพรำะไม่เพียงแต่ต้องเปลี่ยนกระบวนกำร/
โครงกำร (เช่น กำรปฐมนิเทศ กำรบริหำรผลงำน กำรฝึกอบรม
ฯลฯ) ให้ทำงำนอยู่บนโลกออนไลน์ได้ทั้งหมด แต่ยังต้องช่วย
ขับเคลื่อนธุรกิจในช่วงเวลำสำคัญของกำรเปลี่ยนแปลงองค์กร
ครัง้ ใหญ่ HR Business Partner ต้องตอบโจทย์ธุรกิจให้
ได้มำกที่สุด เช่นเดียวกับงำนส่วนอื่นๆของ HR และยังต้องหมัน
่
ตรวจเช็คว่ำ โครงกำรต่ำงๆของ HR นั้นกำลังตอบโจทย์
พนักงำนอยู่เช่นกัน

• วัฒนธรรมได้กลำยเป็นพื้นฐำนที่สำคัญต่อควำมสำเร็จของธุรกิจ
ในปีที่ผ่ำนมำ ทำให้ผู้บริหำรองค์กรหลำยแห่งต้องกลับมำย้อน
มองว่ำ องค์กรมีวัฒนธรรมที่เหมำะสมในกำรสนับสนุนภำรกิจที่
สำคัญทำงธุรกิจในอนำคตหรือไม่ หรือกำลังตกอยู่ในภำวะวิกฤต
ของคนทำงำน (Talent Uprising) ภำยในองค์กรเอง กำรที่คน
ลำออกมำกขึ้น ทำให้พนักงำนบำงส่วนเริม
่ ไม่ผูกพันกับบริษัท แม้
จะเป็นไปได้หลำยอย่ำง แต่สำเหตุหนึ่งอำจเป็นที่วัฒนธรรมที่ไม่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ดังนั้นจึงไม่สำมำรถดึงดูดและรักษำ
พนักงำนเก่งๆ ของคุณไว้ได้

CHRO

?

CEO

คาถามชวนคิด:
ส่วนงำน HR ของฉันมีศก
ั ยภำพมำกพอที่จะตอบโจทย์
ธุรกิจอยู่หรือเปล่ำ? มีโครงสร้ำง มีวิธีกำร และมีผู้บริหำร
ที่พร้อมที่จะสนับสนุนองค์กรให้บรรลุภำรกิจอยู่ในส่วน
งำนต่ำงๆของ HR หรือไม่?

?

คาถามชวนคิด:
เรำมีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุผลลัพธ์ทำงธุรกิจ
หรือไม่? ฉันกำลังปรับวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ของเรำและทำให้เกิดขึ้นจริงและเห็นผลลัพธ์อยู่หรือไม่?
ฉันจะมีส่วนร่วมในกำรกำหนดวัฒนธรรมองค์กรและ
เปลี่ยนให้เป็นขีดควำมสำมำรถและควำมได้เปรียบในกำร
แข่งขันได้อย่ำงไร?

เราได้เดินทางมาถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว
หลังจำกกำรทำผลงำนที่ดีในปี 2020 ตอนนี้เรำพบว่ำควำมผูกพันของพนักงำนที่มี
ต่อองค์กรนั้นต่ำลงกว่ำในปี 2019 พนักงำนเริม
ี ่อองค์กร
่ พูดถึงควำมคำดหวังที่มต
และลำออกมำกขึ้น ซึง่ องค์กรควรยอมรับกำรตื่นตัวของพนักงำน (Talent Uprising)
และใช้ประโยชน์จำกสิง่ ที่ได้เรียนรูใ้ นระยะเวลำหนึ่งปีครึง่ ปรับตัวต่อยอดจำกคลื่น
ลูกนี้ที่จะช่วยให้บริษัทต่ำงๆ สำมำรถขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในที่ทำงำน
ยกระดับประสบกำรณ์ที่ดีของพนักงำน (Employee eXperience) เพื่อสร้ำง
วัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยแรงบันดำลใจ เคำรพซึง่ กันและกัน เชื่อมโยงกัน และมุง่ มัน
่
ในกำรบรรลุเป้ำหมำย
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