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The NeXt HR
วิวัฒนาการของการทางานในยุค
ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและ
ความผันผวนอย่างที่ไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อน
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ความท้าทายด้านสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจที่ถูกจับตา

ความคาดหวังที่จะให้ HR ส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงทางธุรกิจ

มองในปี 2020 จะยังคงเป็นตัวกาหนดทิศทางของโลกธุรกิจ

และทาหน้าที่เป็นพาร์ทเนอร์คนสาคัญได้กลายเป็นเรื่อง

ต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า ความท้าทายเหล่านี้ทาให้ฝ่าย

ธรรมดาไปแล้ว ดังนั้น เหล่า CHRO ต้องออกแบบกลยุทธ์

บุคคลต้องก้าวให้ทันโอกาสใหม่ และรักษาตาแหน่งของ

และหลักการกากับดูแลที่สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจไป

ตนเองในฐานะเพื่อนคู่คิดในเชิงกลยุทธ์ที่แท้จริง ตอนนี้ HR

พร้อม ๆ กับการตอบโจทย์ความต้องการของพนักงาน

ต้องคว้าโอกาสที่จะเป็นผู้นาการฟื้นตัวของธุรกิจและการ

แบบ agile และง่ายต่อการเชื่อมต่อกับส่วนงานอื่น ๆ และ

พัฒนาในด้านต่างๆ เมื่อต้องเจอกับความไม่แน่นอนอย่าง

ลงมือปฏิบัติจริง

ต่อเนื่องและเส้นทางสู่การฟื้นตัวที่ไม่คงที่ ฝ่ายบุคคลต้องทา
ให้องค์กรคล่องตัวทั้งด้านวัฒนธรรม เทคโนโลยี และการ
ดาเนินงาน เพื่อให้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากพอ CHRO ต้อง
ถามตัวเองว่า วิวัฒนาการขั้นถัดไปของทีม HR และองค์กรจะ
เป็นอย่างไรต่อไป เมื่อทั้งการวางแผนเติบโตทางธุรกิจ การ
ปรับรูปแบบโมเดลธุรกิจ หรือการทางานแบบไฮบริดนั้น ล้วน
แต่เต็มไปด้วยความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับคนและงานของ HR
ทั้งสิ้น
มีโจทย์ที่ต้องการการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์จากฝ่าย
บุคคลมากอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน HRBP ต้อง
พัฒนาขีดความสามารถในการเป็นคู่คิดในด้านกลยุทธ์
ธุรกิจ การเพิ่มประสิทธิผลขององค์กร และเรื่องคน
อย่างต่อเนื่อง
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสู่การทางานทางไกล เป็น
ตัวเร่งการเปลี่ยนองค์กรให้เป็นดิจิทัล ฝ่ายปฏิบัติการ HR
ต้องปรับตัวและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน
(Employee eXperience) ทั้งบนโลกเสมือนจริงและโลก
จริง

แม้ว่าจะไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนยกชุด แต่โมเดลการทางานของ

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน HR (Centers of Excellence :

HR ต้องได้รับการพัฒนา เพื่อสร้างทั้งความสามารถหลักและ

CoEs) ต้องพัฒนาโซลูช่น
ั อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุน

ความสามารถในการยกระดับความผูกพันของพนักงานและส่ง

การทางานแบบใหม่ ๆ และเพิ่มความเร็วยิ่งและความ

มอบประสบการณ์ที่ดีอย่างที่ต้ังใจไว้ให้กับพนักงาน

คล่องตัวในการส่งมอบผลงาน

(Employee eXperience : eX) ในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด
นอกจากนี้ HR ยังต้องสอดคล้องกับธุรกิจด้วยความพอเหมาะ

ระดับความเร็วของการทางานและระดับความร่วมมือที่

พอดีเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจและในขณะที่ก็ให้

ฝ่ายบุคคลเคยทากันมานั้นใช้ไม่ได้อีกต่อไป หากไม่มี

ความสาคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานที่ดีข้น
ึ

โครงสร้างที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลไกการกากับ

ด้วย

ดูแลที่เหมาะสม ตอนนี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะ
ทลายกาแพง (silos) ของโครงสร้างการทางานแบบเดิมๆ
เพื่อให้ HR สามารถเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดย
นาเสนอโซลูช่น
ั ตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-End) สาหรับ
ธุรกิจได้มากขึ้น
* www.kincentric.com/ex-report
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วิวัฒนาการของงาน HR
ความท้าทายแบบเดิมๆ

โซลูชันในปัจจุบัน

ไม่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงเร็วได้ทัน

จัดตั้ง Agile Teams มาทาภารกิจหรือกิจกรรมสาคัญๆ และ
สร้างสังคมของกูรูจากหลากหลายสาขา

พึ่งพาเพียงแค่เทคโนโลยีในการ
ขับเคลื่อน

ปลดล็อก HR ด้วยการพัฒนาภาวะผู้นาและขีดความสามารถ
ด้าน HR การกากับดูแล เทคโนโลยี และการวิเคราะห์ข้อมูล

งาน HR กระบวนการ และทีมงาน
ที่แยกจากกันเป็นส่วนๆ

บูรณาการทั่วทั้งฝ่ายบุคคลเพื่อส่งมอบโซลูชน
ั่ ด้านบุคลากร
แบบครบวงจร

บทบาท HRBP ที่ทาไม่ได้จริงตามที่คาดหวังไว้

ลงทุนให้ HRBP สามารถเป็นนักกลยุทธ์ที่เก่งในการวางแผน
สาหรับองค์กรและบุคลากร

โปรแกรมและกระบวนการ
ที่ออกแบบโดย HR และตอบโจทย์แค่ HR

ออกแบบงานโดยคานึงถึงลูกค้ามากกว่าภายในทีม เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับพนักงาน

ให้ความสาคัญกับโจทย์
ของ HR และธุรกิจแบบเดิมๆ เท่านั้น

ให้ความสาคัญกับโลกภายนอก ทาความเข้าใจและตอบโจทย์
ความต้องการของธุรกิจ ตลาด และลูกค้า

The NeXt HR Operating Model
โซลูชันส์ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์

รูปแบบการทางานของ HR แบบสามขาเดิมที่มี
CoE, HRBP และ HR Operations ต้องปรับให้ตอบโจทย์
เป้าหมายและสถานการณ์เฉพาะของแต่ละองค์กร และ
ไม่ว่าโครงสร้างองค์กรจะเป็นอย่างไร รูปแบบการ
ดาเนินงาน HR ต้องส่งมอบผลลัพธ์หลักสี่ประการ:

การสนับสนุน
การดาเนินธุรกิจ

การส่งมอบ
ประสบการณ์

ประสบการณ์ของพนักงาน
ทีส
่ ร้างความแตกต่าง

บริหารกลุ่มผู้เชีย
่ วชาญ
อย่างยืดหยุ่น

การสนับสนุนธุ รกิจเชิงรุก
ทีพ
่ ร้อมสาหรับอนาคต

โซลูชันเรื่องคน
แบบมีเป้าหมาย

ประสบการณ์ที่ดีของ
พนักงานในช่วงเวลาที่
สาคัญ

การบริหารจัดการบุคลากรที่
ยืดหยุ่น เพื่อให้หมุนคนที่มี
ความเชี่ยวชาญที่สุดมาทางาน

ให้คาปรึกษาเรื่องคนและองค์กร
เพื่อโจทย์ทางธุรกิจที่ท้าทาย

โซลูชันเรื่องคนแบบบูรณา
การเพื่อส่งมอบบุคลากรที่มี
ความสามารถและผลลัพธ์
ทางธุรกิจ
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ตัวแปรทีส
่ าคัญ (Critical Enablers)
การจะดาเนินงานให้ประสบความสาเร็จขึ้นอยู่กับตัวแปรที่สาคัญ 5 อย่าง

ภาวะผู้นา

การกากับดู

ขีดความสามารถ

เทคโนโลยี

ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล

ลาดับความสาคัญที่เน้น
ผลลัพธ์ที่ใช่และ
ขับเคลื่อนให้มค
ี วาม
รับผิดชอบภายในฝ่าย
บุคคล

กระบวนการ
ตัดสินใจในระดับที่
เหมาะสม ที่ทาให้
HR ทางานได้เร็วขึ้น

ทาหน้าที่เป็นคนผลักดัน
ขีดความสามารถ ที่
ปรึกษาองค์กร ผู้ส่งเสริม
ดิจิทัล เป็นคนกลางใน
การเชื่อมต่อ ขับเคลื่อน
วัฒนธรรม และนักเล่า
เรื่อง

ระบบและเครื่องมือที่
ใช้ง่ายและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่
อนาคตแบบดิจิทัล

ข้อมูลและการวิเคราะห์ปัญหา
ที่ได้ข้อสรุปในเวลาอันรวดเร็ว

What’s neXt

สิ่งทีต
่ ้องทา (Taking Action)
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คนทีใ่ ช่

รูปแบบ
ทีต
่ อบโจทย์

• เข้าใจความสามารถของ
HR ที่จาเป็นในปัจจุบัน
และอนาคต

• ปรับรูปแบบการดาเนินงาน
ของ HR ให้เหมาะสมด้วย
บทบาทที่ที่ชัดเจน

• ตัดสินใจในโจทย์ที่
ยากๆ และลงทุนในคน

• ทลายการทางานแบบต่าง
คนต่างทา (Silos) เพื่อ
บูรณาการและเพิ่มความ
คล่องตัว

The NeXt HR

เตรียมพร้อม
เพื่อส่งมอบ
• สร้างความเป็นผู้นา การกากับ
ดูแล และความรับผิดชอบ
ร่วมกันทั่วทั้งฝ่ายบุคคลและ
ฝั่ งธุรกิจ เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้พนักงาน
• ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ
ดิจิทัลมาช่วยในการ
ตัดสินใจเรื่องการบริหาร
จัดการคนและองค์กร

โซลูชันทีใ่ ห้ความสาคัญ
กับพนักงาน
• พัฒนาโซลูชันด้านบุคลากรที่
ขับเคลื่อนผลการดาเนินงาน
ของธุรกิจและประสบการณ์
ที่แตกต่างให้กับพนักงาน
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Contact us to talk about how we can help.
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business. Our decades of expertise in culture
and engagement, leadership assessment and
development, and HR and talent advisory services
enable us to help organizations change from
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