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เรง่สรา้งคนเก่ง
ส าหรบัอนาคต

REPORT HIGHLIGHTS

5 Game Changers เพื่อขบัเคลื่อนธุรกิจ

Accelerating Talent for Tomorrow



เพื่อใหเ้กิดความส าเรจ็ในการแขง่ขนัท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา องค์กรต้องมกีารด าเนินการอย่าง
จรงิจงัใหม้ัน่ใจได้วา่กลยุทธใ์นการบรหิารธุรกิจและบุคลากรมี
ความสอดคล้องกนั รวมทัง้สง่เสรมิใหเ้กิดการพัฒนา
ศักยภาพ ทักษะ และแนวคิดที่จ าเป็นต่อการเรง่สรา้งคนเก่ง
ขององค์กรส าหรบัอนาคต ดังนัน้ สิ่งท่ีองค์กรมุง่เน้นจงึ
เปล่ียนไปอยู่ที่การดึงดูดและพัฒนาคนเก่งและผู้น าด้วยวธิใีหม่ ๆ
พรอ้มทัง้สรา้งวถีิปฏิบัติและขัน้ตอนการท างานท่ีส่งเสรมิให้
พนักงานเติบโต คิดค้นสิ่งใหม่ ขบัเคล่ือนผลลัพธท์างธุรกิจ หรอื
แมแ้ต่เผชญิกับความไมแ่น่นอน จะเหน็ได้วา่เวลาแหง่
ความเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นแล้วในตอนน้ี อีกทัง้ความจ าเป็นที่ต้อง
ลงแรงเตรยีมพรอ้มคนเก่งส าหรบัอนาคตก็มคีวามเด่นชดัอย่าง    
ไมเ่คยเป็นมาก่อน แต่สิ่งท่ีไมช่ดัเจนคือผู้น าองค์กรและฝ่ายบุคคล 
(HR) จะรว่มมอืกันอย่างไรเพื่อรบัมอืกับความท้าทายน้ี

เพื่อความเขา้ใจที่มากขึ้นวา่องค์กรที่มคีวามพรอ้มต้องเตรยีมตัว
อย่างไรบ้าง คินเซนทรคิได้สนทนากับ CHRO และผู้บรหิารฝ่าย
บุคคลในองค์กรชัน้น าระดับโลกเพื่อถอดบทเรยีนเก่ียวกับ
ความส าคัญของพนักงานต่อการขบัเคล่ือนผลลัพทธท์างธุรกิจ
หลังจากการสนทนาเราได้กลัน่กรองขอ้มูลออกเป็น 5 Game 

Changers ท่ีน าทางองค์กรในการเปล่ียนแปลงวถีิปฏิบัติ
โครงสรา้งและแนวคิดในการบรหิารบุคลากรเพื่อสรา้งองค์กรท่ี
พรอ้มส าหรบัอนาคต
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“ท้าทายตนเองตลอดเวลา
ด้วยการตัง้ค าถามว่าการบรหิารคน
น าไปยังผลลัพธท่ี์ถกูต้องหรอืไม่
ทัง้ในแง่ของบทบาท การเติบโต
ประสบการณ์ของพนักงาน รวมถึง
ความสัมพนัธกั์บองค์กรทัง้ใน
ปัจจุบันและอนาคต”

2 ผลักดันคนเก่งสูว่ันพรุง่น้ี — หา้ตัวพลิกเกมเพื่อขับเคล่ือนธุรกิจ

Division Director, Leadership, 

Talent and Culture, Global 

Financial Services Company, 

APAC



Game Changer 1
สรา้งวฒันธรรมใหเ้ป็นจุดแขง็
ส าหรบัการดึงดดูและรกัษาคนเก่ง

เนื่องจากการแขง่ขนัด้านบุคลากรยงัคงเขม้ข้นขึ้น
มากเรื่อย ๆ คณุต้องมัน่ใจวา่วฒันธรรมองค์กร
ของคณุได้พัฒนาจนตอบโจทยค์วามคาดหวงัที่มต่ีอ
การจา้งงานในยุคใหม่ Employee Value 

Proposition (EVP) ไมไ่ด้อยูเ่พียงแค่ ณ ขัน้ตอน
การสรรหาพนักงานใหม่ แต่การมี EVP เป็นจุดแขง็
และเป็นแบบฉบบัของตนเองที่ฝังรากลึกอยูใ่น
วฒันธรรมองค์กรนัน้จะเป็นเครื่องมอืที่ส าคัญใน
การดึงดดูและรกัษาพนักงาน องค์กรชัน้น าต่าง
ตระหนักวา่เสน้ทางในการแสวงหาคนเก่จ าเป็นต้อง
ใชว้ธิกีารที่หลากหลายและสามารถแขง่ขนัได้
การวางจุดมุง่หมายรว่มกัน ประสบการณ์ในการ
เป็นสว่นหนึ่งขององค์กรและ EVP ที่ชดัเจนล้วน
เป็นกญุแจส าคัญ การจดัประเมนิวฒันธรรมองค์กร
จะชว่ยชีว้ดัวา่องค์กรสรา้งประสบการณ์ของ
พนักงานที่ถกูต้องหรอืไม่ ด้วยการรบัฟงัความเหน็
และลงมอืแก้ไข ซึ่งจะท าให้ EVP กลับมามี
ประสทิธภิาพและคงอยูต่ลอดในวถิีปฏิบติัด้าน
บุคลากรและในทกุแง่มุมของวัฎจกัรในการจา้งงาน
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ในขณะที่ผู้น าด้านบุคลากรบอกกับเรา
วา่ EVP เป็นประเด็นส าคัญระดับต้น ๆ
พวกเขารูส้กึวา่เรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่อง
ที่มปีระสทิธภิาพน้อยที่สดุในปัจจุบนั
หากคณุก าลังวางแผนที่จะดึงดดูและ
รกัษาคนเก่งไว้ ควรใหค้วามส าคัญและ
ท าใหเ้กิด EVP อยา่งแท้จรงิ

3 เรง่สรา้งคนเก่งส าหรบัอนาคต 5 Game Changers เพื่อขับเคล่ือนธุรกิจ



Game Changer 2
เปล่ียนคนเก่งที่คณุมใีหเ้ป็น
คนเก่งทีค่ณุต้องการ

องค์กรไมไ่ด้ต้องการเพียงแค่คนเก่งที่มศัีกยภาพสงู
แต่ต้องการคนเก่งที่สามารถท างานรว่มกับผู้อื่นได้  
อยา่งดีและปรบัตัวได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา รวมทัง้มศัีกยภาพและทักษะที่จ าเปน็ต่อ
ธุรกิจในอนาคต องค์กรควรเริม่ต้นด้วยการชีเ้ฉพาะ
เจาะจงประเภทความสามารถและทักษะที่จ าเป็น จากนัน้
จงึปรบัเปลี่ยน แนวคิดและวธิกีารเพื่อเปลี่ยนคนเก่งที่มี
ใหก้ลายเป็นคนเก่งที่องค์กรต้องการ เปิดพื้นที่สรา้ง
โอกาส และมคีวามโปรง่ใสใหพ้นักงานสามารถโยกยา้ย
ต าแหน่งภายในองค์กรได้ จากนัน้ทบทวนเพื่อเสรมิสรา้ง
ความมัน่ใจวา่หลักการพัฒนาทักษะพนักงานสอดคล้อง
กับความต้องการของธุรกิจ มุง่เน้นการพัฒนาและ
เพิ่มพูนทักษะใหก้ับบุคลากรภายใน สง่เสรมิ
การปรบัเปลี่ยนหน้าที่ต าแหน่งงาน และเจาะลึกเพื่อ
สรา้งแผนการสบืทอดต าแหน่ง แนวทางนีจ้ะชว่ยสรา้ง
ความจ าเป็นใหผู้้น าหนัมารบัผิดชอบรว่มกันใน
การพัฒนาและแบง่ปันบุคลากรที่มคีณุภาพ รวมทัง้ให้
ความส าคัญกับ “ความสามารถในการเรยีนรู”้ ของ
ผู้สมคัรภายนอกและภายในองค์กร เพราะจะชว่ยให้
องค์กรเพิ่มพูนทักษะบุคลากรได้รวดเรว็ขึ้น นอกจากนี้
ยงัต้องสรา้งความมัน่ใจวา่มกีารปลกูฝังทัศนคติที่มุง่ไป
ยงัอนาคตซึ่งประกอบด้วยความพรอ้มต่อ
การเปลี่ยนแปลงและความรบัผิดชอบในการพัฒนา
ตนเอง
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“การจดัการบุคลากรจะเป็นปัจจยั
ส าคัญในการเตรยีมพรอ้มองค์กรสู่
อนาคต การจดัวางคนที่ถกูต้องใน
ต าแหน่งที่เหมาะสมต้องอาศัย
เครื่องมอืและวธิกีารที่หลากหลาย”

Global Head of Talent 
Management, Specialty 
Chemicals Company, EMEA

4 เรง่สรา้งคนเก่งส าหรบัอนาคต 5 Game Changers เพื่อขับเคล่ือนธุรกิจ



Game Changer 3
ตระหนักวา่คนเก่งที่พรอ้มส าหรบัอนาคต
ต้องการผู้น าที่พรอ้มส าหรบัอนาคต

องค์กรไมส่ามารถสรา้งคนเก่งส าหรบัอนาคตได้
หากไมใ่หค้วามส าคัญกับการมผีู้น าส าหรบัอนาคต
ดังนัน้องค์กรต้องพัฒนาผู้น าที่พรอ้มส าหรบัอนาคต
โดยเป็นคนที่มี resilience มี growth mindset และ
เปิดรบัความเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้องค์กรควรลงทนุ
กับการฝึกอบรมภาวะผู้น าใหก้ับผู้จดัการมือใหมแ่ละ
ระดับกลาง รวมถึงอ านวยความสะดวกใหก้ับระดับ
ผู้จดัการเพื่อลดความยากล าบากในการบรหิารบุคลากร 
โดยการท าใหว้ธิจีดัการงานด้านบุคลากรเป็นไปอยา่ง
เรยีบง่ายและมุง่เน้นผลลัพธท์ี่สรา้งใหเ้กิดความส าเรจ็ใน
ธุรกิจ รวมไปถึงสนับสนุนผู้น าทกุระดับด้วยแรงจูงใจ
เครื่องมอื ทักษะ ความมัน่ใจ และ ความมุง่มัน่ในการเป็น
ผู้น าที่หว่งใย ใสใ่จ เปิดกวา้งมากขึ้น เพื่อใหผู้้น าเหล่านี้
สามารถล้มแล้วลุกเรว็ในองค์กร เป็นผู้สรา้งแรงบนัดาล
ใจใหท้ีม และเรง่การพัฒนาบุคลากร

KINCENTRIC GLOBAL TALENT INSIGHTS 2023 

“ฝึกฝนใหพ้นักงานท าได้ทัง้สองด้าน
ทัง้น าและคิดค้น สอนและฝึกในฐานะ
ผู้น า สรา้งผลลัพธแ์ละเปลี่ยนแปลง
เน้น perform และ transform”

Head of Talent, Information and 
Communications Technology 
Company, APAC

77%
ของผู้น าด้านบุคลากรกล่าววา่
การพัฒนาภาวะผู้น าเป็นประเด็น
ส าคัญอันดับต้น ๆ

5 เรง่สรา้งคนเก่งส าหรบัอนาคต 5 Game Changers เพื่อขับเคล่ือนธุรกิจ



Game Changer 4
ผนวก DEI เขา้กับทกุภาคสว่น
ของบุคลากรและผู้น าองค์กร

องค์กรควรใหค้วามส าคัญกับการยอมรบัความหลากหลาย
ความเท่าเทียม และการมสีว่นรว่ม หรอื DEI (Diversity, 

Equity and Inclusion) รวมทัง้ควรท าความเขา้ใจวา่สิง่นี้
สามารถเปิดโอกาสใหม่ ๆ ใหบุ้คลากรได้อยา่งไร องค์กร
ควรพยายามอยา่งยิง่ยวดในการผนวกรวม DEI เขา้กับ
ทกุภาคสว่นของบุคลากรและผู้น าองค์กร เพื่อสรา้ง
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นธรรม เปิดรบัความแตกต่างและ
เท่าเทียม เมื่อมกีารยอมรบัและเปิดรบัความหลากหลาย
ความเท่าเทียม และการมสีว่นรว่มใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของ
วฒันธรรม องค์กรจะสามารถยกระดับผลลัพธข์อง
บุคลากร เพิ่มนวตักรรมใหม่ ความพึงพอใจของลกูค้า
และผลก าไร ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นชัยชนะร่วมกันของทั้ง
องค์กร ทัง้น้ีต้องมัน่ใจวา่องค์กรตระหนักถึง
ความแตกต่างของแต่ละองค์ประกอบทัง้ความหลากหลาย
ความเท่าเทียม
และความเป็นหนึ่งเดียวกัน อีกทัง้เขา้ใจวา่แต่ละแนวคิด
สง่ผลต่อบุคลากรและผู้น าในองค์กรอยา่งไร
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ในระดับโลก

81%
ของผู้น าและผู้บรหิารระดบัสงู
ใหค้วามส าคัญกับ DEI

โดยถือเป็นประเดน็หลักในธุรกิจ

“ความเป็นธรรมเป็นปัจจยัส าคัญ
ในการพลิกสภาพการณส์ าหรบั
การจดัการบุคลากร เป็นการเปิด
โอกาสใหก้ับคนเก่งใหม่ ๆ และ
จุดประกายผลลัพธท์ี่หลากหลาย”

Division Director, Leadership, 
Talent and Culture, Global 
Financial Services Company, 
APAC

6 เรง่สรา้งคนเก่งส าหรบัอนาคต 5 Game Changers เพื่อขับเคล่ือนธุรกิจ



Game Changer 5 
เหนือกวา่คู่แขง่ด้วยขอ้มูลเชงิลึก
และการวเิคราะหด์้านบุคลากร

เมื่อโลกธุรกิจมุง่เน้นการเปลี่ยนแปลงไปสูก่ารขับเคลื่อน
ด้วยดิจติอล ผู้บรหิารและผู้น าด้านบุคลากร ต้องเพิ่ม
ทักษะทางดิจติอลของทัง้องค์กรและตนเอง
เพื่อเตรยีมพรอ้มบุคลากรและองค์กรสูอ่นาคต
องค์กรควรน าเครื่องมอืวเิคราะหท์างบุคลากรมาใชใ้น
การตัดสนิใจที่เกี่ยวขอ้งกับคน รวมทัง้ใหค้วามส าคัญกับ
การลงทนุและการแสดงผลลัพธจ์ากการวเิคราะหด์้านคน
ท าใหม้ัน่ใจได้วา่ทีมนัน้มคีวามพรอ้มด้วยขอ้มูลเชงิลึกที่
สามารถน ามาใชบ้อกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนได้ โน้มน้าว
กับผู้น า และน าเสนอเน้ือหาเชงิลึกที่จ าเป็นต่อการน าคนเก่ง
สูอ่นาคตอยา่งแท้จรงิ
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“เทคโนโลยไีด้ transform สิง่ที่คณุ
สามารถท าได้ในด้านบุคลากร        
หากคณุมรีะบบที่ถกูต้อง ก็จะชว่ยให้
คณุตัดสนิใจได้อยา่งถกูต้อง”

Head of Talent, Global Specialty 
Chemical and Performance 
Materials Company, North America

7 เรง่สรา้งคนเก่งส าหรบัอนาคต 5 Game Changers เพื่อขับเคล่ือนธุรกิจ
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จงเริม่เลยทันที
ระบุ game changers ของคณุ
ท่ีจะสรา้งผลลัพธม์ากท่ีสดุ

เพื่อเรง่สรา้งคนเก่งส าหรบัอนาคต เวลาที่ควรลงมอืท า
คือตอนน้ี ด้วยการใชก้ลยุทธท์างธุรกิจเป็นหลักน าทาง
ควรหาโอกาสในการน าปัจจยั 5 ประการท่ีกล่าวไปนัน้มาใช้
และหา game changers ใหม่ ๆ ที่ตอบสนอง
ความต้องการขององค์กรโดยเฉพาะ รวมทัง้น า
วธิกีารใหม่ ๆ มาปรบัใชแ้ละใหค้วามส าคัญกับวถีิปฏิบติั
ด้านบุคลากรที่จะสรา้งคณุค่าในปัจจุบันและอนาคต

สรา้งรากฐานด้านภาวะผู้น า ศักยภาพของบุคลากร
และโครงสรา้งพื้นฐาน รวมถึงเทคโนโลยีและการวเิคราะห์
ด้านการบรหิารงานทรพัยากรบุคคล ไมลื่มการบรหิาร
ความเปล่ียนแปลง และใชโ้อกาสน้ีในการท าใหก้ลยุทธ์
ด้านบุคลากรเป็น game changers ในธุรกิจของคณุ

ใชป้ระโยชน์สงูสดุ
จากคนเก่งหรอืยงั?

ในแต่ละ game changer

ถามตนเองว่า “หากเราได้
10/10 ในด้านน้ี สามารถ
สรา้งความแตกต่างอะไร
ได้อีกบ้างเพื่อเรง่สรา้ง
คนเก่งส าหรบัอนาคต”

และสิง่น้ีสามารถชว่ยเรง่
หรอืเพิ่มความก้าวหน้า
ของเราได้อยา่งไร

หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติมวา่องค์กรชัน้น าเรง่สรา้งคนเก่ง
ส าหรบัอนาคตอย่างไร
เขา้ชม kincentric.com/talent-intelligenceเรง่สรา้งคนเก่งส าหรบัอนาคต 5 game changers เพื่อขับเคล่ือนธุรกิจ
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