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วิวัฒนาการของการท างานในยุค
ท่ีเต็มไปด้วยการเปล่ียนแปลงและ
ความผันผวนอย่างท่ีไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อน
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ความท้าทายด้านสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจท่ีถูกจับตา
มองในปี 2020 จะยังคงเปน็ตัวก าหนดทิศทางของโลกธุรกิจ
ต่อไปในอีกหลายปข้ีางหน้า ความท้าทายเหล่านี้ท าให้ฝ่าย
บุคคลต้องก้าวให้ทันโอกาสใหม่ และรักษาต าแหน่งของ
ตนเองในฐานะเพื่อนคู่คิดในเชิงกลยุทธ์ท่ีแท้จริง ตอนนี้ HR 
ต้องคว้าโอกาสท่ีจะเปน็ผู้น าการฟื้ นตัวของธุรกิจและการ
พัฒนาในด้านต่างๆ เมื่อต้องเจอกับความไม่แน่นอนอย่าง
ต่อเนื่องและเส้นทางสู่การฟื้ นตัวท่ีไม่คงท่ี ฝ่ายบุคคลต้องท า
ให้องค์กรคล่องตัวท้ังด้านวัฒนธรรม เทคโนโลยี และการ
ด าเนินงาน เพื่อให้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากพอ CHRO ต้อง
ถามตัวเองว่า วิวัฒนาการข้ันถัดไปของทีม HR และองค์กรจะ
เปน็อย่างไรต่อไป เมื่อท้ังการวางแผนเติบโตทางธุรกิจ การ
ปรับรูปแบบโมเดลธุรกิจ หรือการท างานแบบไฮบริดนั้น ล้วน
แต่เต็มไปด้วยความท้าทายท่ีเก่ียวข้องกับคนและงานของ HR 
ท้ังส้ิน

มีโจทย์ท่ีต้องการการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์จากฝ่าย
บุคคลมากอย่างไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน HRBP ต้อง
พัฒนาขีดความสามารถในการเปน็คู่คิดในด้านกลยุทธ์
ธุรกิจ การเพิ่มประสิทธิผลขององค์กร และเรื่องคน
อย่างต่อเนื่อง

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วสู่การท างานทางไกล เปน็
ตัวเร่งการเปล่ียนองค์กรให้เปน็ดิจิทัล ฝ่ายปฏิบัติการ HR 
ต้องปรับตัวและสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับพนักงาน
(Employee  eXperience) ท้ังบนโลกเสมือนจริงและโลก
จริง

ทีมผู้เช่ียวชาญด้าน HR (Centers of Excellence : 
CoEs) ต้องพัฒนาโซลูช่ันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุน
การท างานแบบใหม่ ๆ และเพิ่มความเร็วย่ิงและความ
คล่องตัวในการส่งมอบผลงาน

ระดับความเร็วของการท างานและระดับความร่วมมือท่ี
ฝ่ายบุคคลเคยท ากันมานั้นใช้ไม่ได้อีกต่อไป หากไม่มี
โครงสร้างท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลไกการก ากับ
ดูแลท่ีเหมาะสม ตอนนี้จึงเปน็เวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดที่จะ
ทลายก าแพง (silos) ของโครงสร้างการท างานแบบเดิมๆ
เพื่อให้ HR สามารถเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดย
น าเสนอโซลูช่ันต้ังแต่ต้นจนจบ (End-to-End) ส าหรับ
ธุรกิจได้มากข้ึน

ความคาดหวังท่ีจะให้ HR ส่งมอบคุณค่าท่ีแท้จริงทางธุรกิจ
และท าหน้าท่ีเปน็พาร์ทเนอร์คนส าคัญได้กลายเปน็เรื่อง
ธรรมดาไปแล้ว ดังนั้น เหล่า CHRO ต้องออกแบบกลยุทธ์
และหลักการก ากับดูแลท่ีสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจไป
พร้อม ๆ กับการตอบโจทย์ความต้องการของพนักงาน
แบบ agile และง่ายต่อการเช่ือมต่อกับส่วนงานอ่ืน ๆ และ
ลงมือปฏิบัติจริง

แม้ว่าจะไม่จ าเปน็ต้องเปล่ียนยกชุด แต่โมเดลการท างานของ
HR ต้องได้รับการพัฒนา เพื่อสร้างท้ังความสามารถหลักและ
ความสามารถในการยกระดับความผูกพันของพนักงานและส่ง
มอบประสบการณ์ท่ีดีอย่างท่ีต้ังใจไว้ให้กับพนักงาน
(Employee eXperience : eX) ในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด
นอกจากนี้ HR ยังต้องสอดคล้องกับธุรกิจด้วยความพอเหมาะ
พอดีเพื่อขับเคล่ือนผลลัพธ์ทางธุรกิจและในขณะท่ีก็ให้
ความส าคัญกับการสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับพนักงานท่ีดีข้ึน
ด้วย

* www.kincentric.com/ex-report
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The NeXt HR Operating Model

วิวัฒนาการของงาน HR

โซลูชันในปัจจุบัน

ประสบการณ์ท่ีดีของ
พนักงานในช่วงเวลาท่ี
ส าคัญ

การบริหารจัดการบุคลากรท่ี
ยืดหยุ่น เพื่อใหห้มุนคนท่ีมี
ความเชี่ยวชาญท่ีสุดมาท างาน

ให้ค าปรึกษาเร่ืองคนและองค์กร
เพ่ือโจทย์ทางธุรกิจท่ีท้าทาย

ไมส่ามารถตอบโจทย์ธุรกิจ
ท่ีเปล่ียนแปลงเรว็ได้ทัน

ความท้าทายแบบเดิมๆ

งาน HR กระบวนการ และทีมงาน
ท่ีแยกจากกันเป็นส่วนๆ

พึ่งพาเพียงแคเ่ทคโนโลยีในการ
ขับเคล่ือน

ประสบการณ์ของพนักงาน
ทีส่รา้งความแตกต่าง

บรหิารกลุ่มผู้เชีย่วชาญ
อย่างยืดหยุ่น

การสนับสนุนธุรกิจเชิงรุก
ทีพ่รอ้มส าหรบัอนาคต

รูปแบบการท างานของ HR แบบสามขาเดิมท่ีมี
CoE, HRBP และ HR Operations ต้องปรับให้ตอบโจทย์
เปา้หมายและสถานการณ์เฉพาะของแต่ละองค์กร และ
ไม่ว่าโครงสร้างองค์กรจะเปน็อย่างไร รูปแบบการ
ด าเนินงาน HR ต้องส่งมอบผลลัพธ์หลักสี่ประการ: 

โซลูชันเร่ืองคนแบบบูรณา
การเพ่ือส่งมอบบุคลากรท่ีมี
ความสามารถและผลลัพธ์
ทางธุรกิจ

โซลูชันเรื่องคน
แบบมเีป้าหมาย

บทบาท HRBP ท่ีท าไมไ่ด้จรงิตามท่ีคาดหวังไว้

จัดต้ัง Agile Teams มาท าภารกิจหรอืกิจกรรมส าคัญๆ และ
สรา้งสังคมของกรููจากหลากหลายสาขา
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การส่งมอบ

โซลูชันส์ด้าน

การสนับสนุน

ทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์ การด าเนินธุรกิจ

โปรแกรมและกระบวนการ
ท่ีออกแบบโดย HR และตอบโจทย์แค่ HR

ให้ความส าคัญกับโจทย์
ของ HR และธุรกิจแบบเดิมๆ เท่านั้น

ปลดล็อก HR ด้วยการพัฒนาภาวะผู้น าและขีดความสามารถ
ด้าน HR การก ากับดแูล เทคโนโลยี และการวิเคราะห์ข้อมลู

บูรณาการท่ัวท้ังฝ่ายบุคคลเพื่อส่งมอบโซลูชัน่ด้านบุคลากร
แบบครบวงจร

ให้ความส าคัญกับโลกภายนอก ท าความเข้าใจและตอบโจทย์
ความต้องการของธุรกิจ ตลาด และลูกค้า

ลงทนุให้ HRBP สามารถเป็นนักกลยุทธ์ที่เก่งในการวางแผน
ส าหรบัองค์กรและบุคลากร

ออกแบบงานโดยค านึงถึงลูกค้ามากกว่าภายในทีม เพื่อสรา้ง
ประสบการณท่ี์แตกต่างให้กับพนักงาน
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คนทีใ่ช่ เตรยีมพรอ้ม
เพ่ือส่งมอบ

รูปแบบ
ทีต่อบโจทย์

โซลูชันทีใ่ห้ความส าคัญ
กับพนักงาน

ตัวแปรทีส่ าคัญ (Critical Enablers)

สิ่งทีต้่องท า (Taking Action)

การจะด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จข้ึนอยู่กับตัวแปรท่ีส าคัญ 5 อย่าง

ล าดับความส าคัญท่ีเน้น
ผลลัพธ์ท่ีใช่และ
ขับเคล่ือนให้มคีวาม
รับผิดชอบภายในฝ่าย
บุคคล

กระบวนการ
ตัดสินใจในระดับท่ี
เหมาะสม ท่ีท าให้
HR ท างานได้เร็วขึ้น

ท าหน้าท่ีเป็นคนผลักดัน
ขีดความสามารถ ท่ี
ปรึกษาองค์กร ผู้ส่งเสริม
ดิจิทัล เป็นคนกลางใน
การเชื่อมต่อ ขับเคล่ือน
วัฒนธรรม และนักเล่า
เร่ือง

ระบบและเคร่ืองมือท่ี
ใช้ง่ายและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งสู่
อนาคตแบบดิจิทัล

ข้อมูลและการวิเคราะหป์ัญหา
ท่ีได้ข้อสรุปในเวลาอันรวดเร็ว

• เข้าใจความสามารถของ
HR ท่ีจ าเป็นในปัจจุบัน
และอนาคต

• ตัดสินใจในโจทย์ท่ี
ยากๆ และลงทุนในคน
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• ปรับรูปแบบการด าเนนิงาน
ของ HR ให้เหมาะสมด้วย
บทบาทท่ีท่ีชัดเจน

• ทลายการท างานแบบต่าง
คนต่างท า (Silos) เพ่ือ
บูรณาการและเพ่ิมความ
คล่องตัว

• สร้างความเป็นผู้น า การก ากับ
ดูแล และความรับผิดชอบ
ร่วมกันท่ัวท้ังฝ่ายบุคคลและ
ฝ่ังธุรกิจ เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ท่ีดีให้พนักงาน

• ใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือ
ดิจิทัลมาช่วยในการ
ตัดสินใจเร่ืองการบริหาร
จัดการคนและองค์กร

• พัฒนาโซลูชันด้านบุคลากรท่ี
ขับเคล่ือนผลการด าเนนิงาน
ของธุรกิจและประสบการณ์
ท่ีแตกต่างให้กับพนักงาน

ภาวะผู้น า ขีดความสามารถการก ากับดู เทคโนโลยี ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล
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