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คู่มือ DE&I ฉบับใหม่
5 สิ่งที่ต้องทำเพื่อปรับ
วัฒนธรรมอย่ำงเป็น
ระบบและยั่งยืน
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ในช่วงปีครึ่งที่ผ่ำนมำ เรำได้เห็นสถำนกำรณ์
ควำมไม่เท่ำเทียมทำงเชื้อชำติที่เป็นปัญหำ
ต่อเนื่อง กำรระบำดใหญ่ด้ำนสุขภำพทั่วโลกและ
ผลกระทบทำงเศรษฐกิจที่ตำมมำนั้น ส่งผล
รุนแรงต่อคนผิวสีและผู้หญิงในชนชั้นแรงงำน
มำกกว่ำที่ประชำกรโดยรวมต้องเจอ คนผิวสี ชำว
ละติน คนเอเชีย ประชำชนบนหมู่เกำะในทะเล
แปซิฟิก และชนพื้นเมืองกำลังมีอัตรำกำรติดเชื้อ
กำรรักษำตัวในโรงพยำบำล และกำรเสียชีวิตที่
สูงขึ้นมำกกว่ำกลุ่มอื่น และผู้หญิงทั่วโลกต้อง
สูญเสียงำนมำกกว่ำ 64 ล้ำนตำแหน่งภำยในปี
2020 เพียงปีเดียว

ในขณะที่มี
ผู้ชายเพียง

35%

ของประชากรอเมริกัน
แต่ซอ
ี โี อใน Fortune
500 กลับเป็นคนผิวขาว
(92.6%) และเป็นผู้ชาย

ควำมพร้อมของผู้นำในสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับงำน DE&I ที่มี
ควำมหมำยได้รบ
ั ควำมสนใจมำกขึ้น โดย 96% บอกว่ำ เป็นเรื่อง
สำคัญเชิงกลยุทธ์ พนักงำนเองก็มค
ี วำมคำดหวังมำกในเรื่องควำม
เท่ำเทียมและควำมหลำกหลำยในทุกระดับ และกำลังเรียกร้องให้มี
กำรดำเนินกำรจำกนำยจ้ำง เพรำะสำเหตุนี้เองบริษัทหลำยแห่งจึง
ได้หันมำสนับสนุนกำรเคลื่อนไหวของพนักงำนและส่งสัญญำณไป
ทั่วโลกว่ำ พวกเขำก็ให้กำรสนับสนุน DE&I ในองค์กร

ถึงแม้จะเป็นเรื่องน่ายินดี แต่องค์กรกาลังลงมือทาอยู่จริงหรือ?

“การตกงานจากวิกฤตโควิด-19 ทาให้ผู้หญิงทั่วโลก
ต้องสูญเสียรายได้อย่างน้อย 8 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่ง
มากกว่า GDP รวมกันของ 98 ประเทศ”
— Oxfam International

หำกพิจำรณำในแง่ของกำรทำงำน เรำจะได้รบ
ั ผลกระทบของ
ปี 2020 ไปอีกนำน ควำมแตกต่ำงของอัตรำค่ำจ้ำงระหว่ำงเพศ
เพิม
่ ขึ้นมำกจนรำยงำนของ World Economic Forum
คำดกำรณ์ว่ำจะใช้เวลำถึง 135 ปี ในกำรปิดช่องว่ำงของควำม
ไม่เท่ำเทียม
บริษัทส่วนใหญ่รบ
ั มืออย่ำงไร? ผู้คนจำนวนมำกได้ออกมำแสดง
จุดยืนต่อสำธำรณชนโดยกำรบริจำคให้กับองค์กรที่ส่งเสริมควำม
เท่ำเทียมกันด้ำนเชื้อชำติ และสร้ำงตำแหน่งผู้บริหำรด้ำน DE&I
ภำยในองค์กรขึ้นมำ แต่แม้ในขณะที่ผู้คนทั่วโลกกำลังจับตำมอง
ควำมไม่เท่ำเทียมของระบบและกำรเลือกปฏิบต
ั ิทำงเชื้อชำติ และ
เรียกร้องให้มก
ี ำรเปลี่ยนแปลง แต่เหล่ำซีอีโอของ Fortune 500
ในสหรัฐอเมริกำยังคงมำจำกคนกลุ่มเดิม เป็นชำยผิวขำวที่ส่วน
ใหญ่อำยุเกิน 50 ปี และยิ่งมองตำแหน่งลำดับถัดไปในบริษัท
เหล่ำนี้ลึกลงไปเท่ำไหร่ ก็ยิ่งไม่มค
ี วำมหลำกหลำยในองค์กร
ในขณะที่จัดทำบทควำมนี้ขึ้น มีซอ
ี ีโอหญิงผิวดำเพียงสองคนใน
Fortune 500 ซึง่ สูงเป็นประวัติกำรณ์ และก็เหมือนกับในห้อง
ประชุมคณะกรรมกำรที่ไม่ได้มค
ี วำมหลำกหลำยมำกไปกว่ำนี้
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กำรวิจัยในกลุ่มธุรกิจแสดงให้เห็นว่ำถึงแม้จะใช้เงินหลำยพันล้ำน
ดอลลำร์ไปกับกำรฝึกอบรมและโครงกำรด้ำนควำมหลำกหลำย แต่
โครงกำรส่วนใหญ่ของ DE&I กลับไม่ได้ประสบควำมสำเร็จ และมี
ช่องว่ำงมำกมำยระหว่ำงภำพวำดของควำมหลำกหลำยและกำรมี
ส่วนร่วมกับผลลัพธ์ที่แท้จริงถึงแม้ว่ำซีอีโอจะเอำแต่พูดว่ำ DE&I
สำคัญมำกต่อกำรบริหำรบุคลำกรก็ตำม แม้แต่ค่ม
ู อ
ื ของ DE&I ที่ใช้
มำนำนหลำยทศวรรษก็กลับใช้ไม่ได้ผล ดังนั้น ถึงเวลำแล้วที่ต้อง
สร้ำงแนวทำงที่มป
ี ระสิทธิภำพกว่ำเดิม

คู่มือของ DE&I ที่ใช้มานานหลาย
ทศวรรษก็กลับใช้ไม่ได้ผล ถึงเวลา
แล้วที่ต้องสร้างแนวทางที่มี
ประสิทธิภาพกว่าเดิม

ควำมทุ่มเทในเรื่อง DE&I จะต้องได้รบ
ั กำรแก้ไขในภำพรวมและ
เชิงกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทประสบควำมสำเร็จ องค์กรต้องกำรวิธีที่
ขยำยผลได้ เพื่อปรับโลกกำรทำงำนและขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ที่แท้จริงให้มค
ี วำมหลำกหลำย เท่ำเทียมกัน และครอบคลุมมำกขึ้น
ในกำรทำงำนกับลูกค้ำ เรำรูว้ ่ำมี 5 สิ่งอันทรงพลังที่องค์กรสำมำรถ
ทำได้ เพื่อผลักดันกำรเปลี่ยนแปลงที่เต็มไปด้วยควำมหมำยจำก
ภำยใน
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1 วางแผนโดยใช้ขอ
้ มูลเป็น
หลักฐานประกอบ
DE&I มีมานานหลายทศวรรษแล้ว และบริษัทส่วนใหญ่ได้ดาเนินการ
ตามแนวทางหลายอย่างที่เชื่อว่าดีที่สุด แต่ก็ยงั ไม่เห็นผลลัพธ์ที่
สาคัญจากการลงทุนพวกนี้ ตามที่คินเซนทริคแนะนา C-suites ว่า
ปัญหาหลักของ DE&I คือความคับข้องใจที่มองไม่เห็นความ
หลากหลายในคณะผู้บริหาร ในแผนการสืบทอดตาแหน่ง และใน
แผนการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง
เพื่อให้ได้ผลที่ต่างจากเดิม คุณต้องมีแนวทางที่แตกต่างออกไป เรา
เชื่อว่าสิง่ ที่สาคัญที่สด
ุ อย่างหนึ่งที่บริษัทสามารถทาได้ในตอนนี้เพื่อ
หาสาเหตุของ DE&I ที่ล้มเหลว คือการประเมินสถานะปัจจุบัน
เกี่ยวกับ DE&I อย่างซื่อตรง "จากมุมคนนอก" โดยใช้แนวทางแบบ
องค์รวมและอิงตามหลักฐานที่มีอยู่
• รับฟังมุมมองของพนักงาน พนักงำน ผู้จัดกำร และผู้บริหำรที่
ส่วนตัวเคยได้รบ
ั ผลกระทบจำกควำมไม่เท่ำเทียมกันมักจะมี
เรื่องที่เล่ำได้จำกประสบกำรณ์ชวี ิตของตัวเอง มีแง่มม
ุ และ
ควำมคิดเห็นที่จะนำเสนอ ถึงแม้ว่ำประสบกำรณ์ของแต่ละคน
อำจจะแตกต่ำงกัน แต่เรื่องรำวที่แต่ละคนแบ่งปันพอมำ
รวมๆกันแล้วจะกลำยเป็นเรื่องเล่ำขององค์กร และกลำยเป็น
ข้อมูลเชิงคุณภำพที่ทรงพลัง
• เก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สถำนกำรณ์ด้ำน
DE&I ของบริษัทสำมำรถบ่งบอกได้ด้วยข้อมูลหลำยประเภท
ตัวอย่ำงเช่น กำรวิเครำะห์แผนบุคลำกร (Talent Pipeline) ว่ำ
กลุ่มคนที่มค
ี วำมสำมำรถสูงนั้นอยู่ตรงไหนบ้ำงในองค์กร
นอกจำกนี้ ยังดูได้จำกข้อมูลวงจรชีวิตพนักงำนย้อนหลัง ไม่ว่ำ
จะเป็นแนวโน้มในกำรจ้ำงงำน กำรเลื่อนตำแหน่ง และกำรเลิก
จ้ำงตำมระดับชัน
ั ิงำน
้ งำน กำรวิเครำะห์ผลกำรปฏิบต
ส่วนข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์วัฒนธรรมองค์กร ระดับควำม
ผูกพันของพนักงำน และ/หรือแบบสำรวจสำเหตุกำรลำออก
ล้วนแต่เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้เข้ำใจสำเหตุที่เกิดขึ้นได้
• ประเมินระบบ กระบวนการ และนโยบายด้านทรัพยากร
บุคคลขององค์กร เพื่อให้มีความเป็นธรรมและเสมอภาค ต้อง
ทาให้ความหลากหลาย (diversity) ความเท่าเทียม(equity)
และการมีส่วนร่วม (inclusion) ฝังอยูใ่ นทุกกระบวนการบริหาร
บุคลากร เพราะจะทาให้ HR และหัวหน้างานสามารถเป็นกลาง
และยุติธรรมเมื่อต้องตัดสินใจจ้าง เลื่อนตาแหน่ง และพัฒนา
ความสามารถ
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ไม่ใช่แค่การสุ่มเก็บตัวอย่างข้อมูล แต่ต้องนาจุดข้อมูลทั้งหมดมา
รวมกันและถามซ้าๆ ว่าทาไมจึงเป็นแบบนนั้น แล้วค่อยนาไปสร้าง
สมมติฐานที่คราวนี้จะมีความแม่นยากว่าเดิมและจะเห็นว่าวิธก
ี าร
สุ่มเก็บตัวอย่างของข้อมูลนั้นยังขาดอะไรบ้างที่ทาให้คลาดเคลื่อน
ซึง่ สิง่ นี้สามารถเริม
่ ด้วย "การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
(Current State Analysis)" ซึ่งก็คือการเขียนบรรยายถึงปัญหา
และสรุปสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขในองค์กรที่เกิดจากความเข้าใจที่
สอดคล้องตามหลักฐานข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ จึงจะมองเห็นทิศทาง
ที่ชัดเจน (North Star) ว่าต้องดาเนินการอะไรบ้างในด้าน DE&I
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลให้ลึกขึ้นนี้จะช่วยให้ผู้บริหาร
ระดับสูงสามารถมองเห็นจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงที่มีความ
เฉพาะเจาะจงสาหรับองค์กรของเราได้ และสามารถหาเหตุผล
สนับสนุนและจัดลาดับความสาคัญของการดาเนินการเชิงกลยุทธ์
ที่นาไปสู่ผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ แทนที่จะมัวทาตามลิสต์รายการสิ่งที่
ต้องทาที่ยาวเหยียดแต่ไม่เกิดผลที่ยงั่ ยืน

2 ศึกษาข้อมูล Employee eXperience
้
ให้ลึกขึน

ทุกคนอาจเห็นตรงกันว่า ในที่ทางานก็ยงั คงมีอคติและการเลือก
ปฏิบัติอยู่ และคาถามในแบบสารวจความผูกพันของพนักงานที่มี
ต่อองค์กรโดยทั่วๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย (diversity)
และการมีส่วนร่วม (inclusion) มักจะกว้างเกินไปจนทาให้ดู
เหมือนว่า องค์กรไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้ แต่การฟังเรื่อง
เหล่านี้จากปากของเพื่อนร่วมงานกลับแตกต่างกันโดยสิน
้ เชิง การ
ทาความเข้าใจภาพความคิดและการรับรู้ที่แตกต่างกันระหว่าง
พนักงานกลุ่มต่างๆ และระหว่างพนักงานและผู้บริหาร เป็นเรื่องที่
สาคัญอย่างมากต่อการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานในที่
ทางาน
แบบสารวจ DeX (Diversity eXperience) เป็นวิธีหนึ่งในการลด
ปัญหานี้และเข้าใจข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิง่ ขึ้นในวงกว้าง การสารวจ
DeX ของคินเซนทริคผ่านการตั้งคาถามที่สาคัญ ทาให้เห็นช่องว่าง
ว่าพนักงานมีประสบการณ์ในสถานที่ทางานอย่างไรบ้าง บางคน
รู้สึกไม่ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ แต่เมื่อหัวหน้างานแสดง
พฤติกรรม เช่น สร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างที่ทาให้ทุกคน
สามารถแบ่งปันและรับฟังความคิดเห็น พนักงานจะรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งและมองเห็นโอกาสก้าวหน้าอีกด้วย เมื่อพนักงานเชื่อว่าผู้นามี
ความเห็นอกเห็นใจ (empathy) และได้รับประสบการณ์ที่ทาให้
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างสม่าเสมอ พนักงานจะรู้สึกมี
คุณค่า การจะประสบความสาเร็จในการสร้างความรู้สก
ึ เป็นส่วน
หนึ่งขององค์กรให้กับทุกคนยังคงเป็นเรื่องยาก แม้แต่สาหรับ
องค์กรที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทกับเรื่อง DE&I ก็ตาม
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3 ผูบ
้ ริหารระดับสูงปรับวิธค
ี ิด

เริ่มจากผู้บริหารสูงสุด เพื่อกาหนดทิศทาง สร้างความสอดคล้อง
และแสดงความทุ่มเทต่อเรื่อง DE&I ความมุ่งมั่นตั้งใจและรับผิดชอบ
ต่อเรื่อง DE&I ที่สัมผัสได้จากคณะผู้บริหารเป็นขั้นตอนแรกในการ
แสดงเจตนารมย์ที่แท้จริงที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุน
ความหลากหลายและความเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งต้องเกิดจากผู้นาในทุก
ระดับขององค์กรช่วยกัน
หากยังมองว่า DE&I เป็นงานของ HR หรือเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนรู้และการพัฒนาเท่านั้นเหมือนในหลาายๆองค์กร จะทาให้
ผู้นาไม่ได้รู้สึกว่าต้องรับผิดชอบต่อการปรับวัฒนธรรมองค์กรและ
การแสดงออกของพนักงานในองค์กรอย่างจริงจัง คินเซนทริค
แนะนาว่า หากองค์กรต้องการพัฒนาเรื่อง DE&I อย่างจริงจัง ต้อง
เริ่มต้นจากคณะผู้บริหาร ซึ่งมีหน้าที่ในการสื่อสารทิศทางอนาคต
ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับการเติบโตทางธุรกิจมากที่สุด

4 เชื่อมโยง DE&I เข้ากับวัฒนธรรม
องค์กร ค่านิยม และกลยุทธ์อย่าง
มีเป้าหมาย
การสร้างความยัง่ ยืนให้กับเรื่อง DE&I จะต้องมีการฝังลงไปใน
วัฒนธรรมของบริษัท โดยเริ่มจากค่านิยมขององค์กร ในการสร้าง
ชุดค่านิยม (Values Statement) ต้องเชื่อมโยงไปยังพฤติกรรมของ
DE&I อย่างมีเป้าหมายซึ่งอาจฟังดูเหมือนง่าย แต่ในการประเมิน
ของคินเซนทริคเรามักจะพบว่า DE&I หายไปจากชุดค่านิยมของ
องค์กร หรืออาจมีอยูแ
่ ต่เป็นแค่สิ่งที่อยูใ่ นคู่มือพนักงานและสื่อ
ประชาสัมพันธ์เท่านัน
้ นอกจากนี้ ในหลายองค์กรพบกว่า DE&I มัก
เป็นโปรแกรมแยกออกมาโดดเดี่ยวจากเรื่องค่านิยมองค์กรและ
วิสัยทัศน์ ทาให้ได้รับการสนับสนุนจากคนแค่บางกลุ่มเท่านั้น

• การมองเห็นอนาคตและกาหนดแนวทางใหม่ในการนาคน

ในการทางานกับลูกค้า คินเซนทริคมักได้ยน
ิ เสียงบ่นจากผู้บริหาร
ถึงวิธีที่จะทาให้ DE&I ไม่ใช่เพียงเช็คลิสต์ แต่ในการประเมินของ
เรามักพบว่า องค์กรมีวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับความเหมือนและ
สอดคล้องว่าเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับความสาเร็จและความก้าวหน้า
ซึ่งขัดกับพื้นฐานของ DE&I ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมที่รวมคนที่
แตกต่างกันให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและพนักงานสามารถเป็นตัวเองที่
แท้จริงได้ ซึ่งต้องทาเกิดขึ้นจริงในองค์กร และในขณะที่หลาย
องค์กรกล้าออกมาพูดเรื่องนี้ในหลายเวที แต่กลับไม่มีชุด
พฤติกรรมที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนว่าคาดหวังให้พนักงานต้อง
ปฏิบัติตัวอย่างไรในองค์กร

• ความตั้งใจและกระตือรือร้นเพื่อปรับปรุงความสามารถในการ
รู้ทันตัวเองและลดอคติที่มีโดยไม่รู้ตัว ด้วยการโค้ช การพัฒนา
ที่ไม่หยุดนิ่งและการใช้เครื่องมือประเมินและทรัพยากรที่มีมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์

ตัวอย่างจากคณะผู้บริหารบริษัทลูกค้าของคินเซนทริคแห่งหนึง่ ที่
กาหนดค่านิยมของบริษัทและยังได้กาหนดพฤติกรรมที่ คาดหวัง
เพื่อสร้างนวัตกรรม ชุดพฤติกรรมได้แก่ :

ซึ่งหมายถึงการสร้างการตระหนักรู้ในตนเองและการทาความเข้าใจ
ที่ลึกซึ้งต่อมุมมองและประสบการณ์ทั้งในระดับบุคคลและของทีม
ผู้บริหาร หลายครั้งผู้บริหารมักคิดว่าตนเองทางานแบบคล่องตัว
(Agile) และสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง (Inclusive) มากกว่าความ
เป็นจริง ซึ่งจริงๆ การสร้างความรูส
้ ึกเป็นส่วนหนึ่ง (Inclusion)
ประกอบด้วย:

• การให้คุณค่ากับความแตกต่างหลากหลาย
• การเป็นผู้สนับสนุน (Advocates) และเป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agents)
• การดึงเอาข้อดีของกันและกันออกมาส่งเสริมการมีส่วนร่วม
อย่างเต็มที่และสร้างความรู้สก
ึ เป็นส่วนหนึ่งให้กับพนักงาน
ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
ชัดเจนว่า DE&I เป็นปัญหาของผู้นาที่ต้องใช้ความอดทนอย่าง
มาก เมื่อผู้นาเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการสร้างความรูส
้ ึกเป็น
ส่วนหนึ่งในทุก ๆ วันได้ สิ่งนี้จะกลายเป็นร่มใหญ่ที่คอยหล่อ
หลอมวัฒนธรรมให้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมธุรกิจ

เมื่อเราสร้างองค์กรที่ถอดรหัสความรูส
้ ึกเป็นส่วนหนึ่งให้เป็น
พฤติกรรมและทาให้เกิดขึน
้ จริงอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็
จะสามารถสร้างบริษัทที่ประสบความสาเร็จและมีชอ
ื่ เสียงใน
การดูแลพนักงานที่ดี และทาให้คนพูดถึงมุมมองที่มีต่อการ
ทางานที่เปลี่ยนไปตามค่านิยมเหล่านี้
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• มองหามุมมองที่แตกต่างอยูเ่ สมอ
• ท้าทายวิธีคิดแบบเดิมๆ
• สร้างวัฒนธรรมที่รบ
ั ฟังเสียงจากทุกคน

พฤติกรรมเหล่านี้ถูกฝังอยูใ่ นกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
เนื่องจากเป็นหัวใจสาคัญของวัฒนธรรมที่ซีอีโอต้องการจะ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างจริงจัง ด้วยการวัดผลพฤติกรรมเหล่านี้
ซีอีโอกาลังทาให้ DE&I เป็นวัตถุดิบหลักของวัฒนธรรมองค์กรที่มี
การให้รางวัลและผลลัพธ์ที่ตามมา
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5 ฝัง DE&I ลงในทุกกระบวนการ
เพื่อจัดการการเปลีย
่ นแปลง
อย่างมีเป้าหมาย
DE&I จะต้องถูกฝังอยูใ่ นทุกอย่าง ในทุกจุดสัมผัสของประสบการณ์
ของพนักงานให้อยูใ่ นวัฒนธรรมจริงๆ และเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการ
เจาะตลาดและการทาธุรกิจ กลยุทธ์ DE&I จะต้องได้รับการสื่อสาร
และให้ข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ตั้งแต่หอ
้ งประชุม
คณะกรรมการและ C-suite ไปจนถึงหัวหน้างานและพนักงานทุก
คนในองค์กร เพื่อให้ทุกคนเข้าใจ เป็นเจ้าของ และขับเคลื่อนมัน
ด้วยกัน
องค์กรที่ต้องการประสบความสาเร็จต้องพร้อมที่จะเปลีย
่ น ซึ่ง
ความเป็นมนุษย์ที่ต้องการความรูส
้ ึกปลอดภัยทางอารมณ์ มีคน
เข้าอกเข้าใจ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง และมีอานาจในขอบเขตของตัวเอง
นั้นซับซ้อนและเป็นตัวแปรสาคัญในสมการของการสร้าง DE&I
และการวางแผนบริหารความเปลีย
่ นแปลง แต่ตัวแปรนี้มักถูกลืม
ใส่เข้าไปในแผนของ DE&I ทาให้หลายคนบ่นว่าเปลี่ยนไม่ได้เพราะ
มีคน "ต่อต้าน"

DE&I เป็นงานยาก
ทีม
่ ผ
ี ลตอบแทนสูง
DE&I มาถึงจุดเปลี่ยนสาคัญ DE&I เป็นปัญหาที่ซับซ้อนที่ยงั ไม่มีวิธี
แก้ปัญหาแบบเร่งด่วนที่หาใช้ได้ทั่วไปในท้องตลาด การสร้างความ
เปลี่ยนแปลงไม่สามารถทาได้ชวั่ ข้ามคืน และถึงแม้ว่าการทาตามวิธี
ที่บางองค์กรเคยใช้แล้วประสบความสาเร็จในการสร้าง DE&I อาจ
ฟังดูง่ายก็จริง แต่บริษัทต่างๆ ก็ต้องลงทุนทางานอย่างหนักและลง
มือให้ถูกจุดเพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางบวกอย่างแท้จริงใน
DE&I

การวิจัยของคินเซนทริค พบว่ากลยุทธ์การจัดการการ
เปลี่ยนแปลงที่ประสบความสาเร็จต้องออกแบบโดยคานึงถึง
ปฏิกิริยาและผลลัพธ์ของแต่ละบุคคล ดังเช่นในโมเดลการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงของคินเซนทริคต่อไปนี้:
1.

ความเข้าใจ (Understanding): คุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ครั้งนี้หรือไม่?

1.

ความรูส
้ ึก (Emotion): คุณรูส
้ ึกพร้อมสำหรับกำร
เปลี่ยนแปลงหรือไม่?

1.

ความสามารถ (Ability): คุณสำมำรถสนับสนุนกำร
เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่?

1.

ความตั้งใจ (Intent): คุณตั้งใจจะยอมรับกำร
เปลี่ยนแปลงในอนำคตหรือไม่?

องค์กรมักล้มเหลวหลายต่อหลายครั้งเพียงเพราะคนไม่เข้าใจ
การเปลี่ยนแปลง และไม่เคยทลายอุปสรรคที่เกิดจากวัฒนธรรม
และองค์กรให้สน
ิ้ ซากเพื่อที่จะเปลี่ยน
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ถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนความคิดเรื่อง DE&I และสร้างแนวทาง
เชิงกลยุทธ์ที่ยงั่ ยืนร่วมกัน โดยมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ถักทออย่างลึกซึ้งผ่านทุกวัฒนธรรมของบริษัท และการเป็น
แบบอย่างที่ดีจากผู้บริหารระดับสูง การปลดล็อกพลังของบุคลากร
และทีมต้องเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม และแนวทางปฏิบัติไปสู่ทีม
และองค์กรที่มีความเท่าเทียม หลากหลาย และครอบคลุมการเป็น
ส่วนหนึ่งมากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
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