
เมื่อพูดคยุกับผู้น ำด้ำน HR ที่ปรกึษำ หรอืผู้ให้หบ้รากำร
ด้ำนเทคโนโลยทีัว่ทัง้ตลำดแล้ว เรำมกัได้ยานเสมอวำ่
องค์กรต่ำง ๆ ให้หค้วำมส ำคัญกับควำมก้ำวหน้ำและ
นวตักรรม พรอ้มทัง้ระบุวำ่ปัจจยัที่สง่เสรามควำมก้ำวหน้ำ
น้ีควรมลัีกษณะอยำ่งไร ทัง้ให้นแง่วฒันธรรม ศักยภำพ
ขององค์กร และประสบกำรณ์ของพนักงำน โดยเฉพำะ
อยำ่งยาง่ CHROs ให้นหลำยองค์กรมุง่เน้นวำ่ ประสบกำรณ์
ของพนักงำนสำมำรถสง่ผลได้ทัง้ให้นเชางบวกและลบกับ
วฒันธรรมขององค์กร และกลำยเป็นสาง่ส ำคัญมำกให้น
ปัจจุบนั

เพื่อชว่ยสรำ้งและรกัษำวฒันธรรมองค์กรรวมถึงประสบกำรณ์
ของพนักงำน (Employee Experience)  ที่ท ำให้หอ้งค์กรและคน
เตาบโตก้ำวขำ้มผ่ำนควำมท้ำทำยต่ำง ๆ ได้ CHROs ยงัเลือกให้ช้
เทคโนโลยดี้ำนทรพัยำกรบุคคลให้นฐำนะเครื่องมือที่สรำ้งให้หเ้กาด
ประสบกำรณ์ของพนักงำนท่ีดี ดังนัน้ขอ้มูลเชางลึก บรากำร และ
กำรด ำเนานกำรทำงเทคโนโลยดี้ำนทรพัยำกรบุคคลคือปัจจยัส ำคัญ
ที่สง่เสรามกำรท ำงำนของฝ่ำยบุคคล และอำจมีควำมส ำคัญให้นฐำนะ
เครื่องมือทำงธุรกาจที่สง่เสรามควำมก้ำวหน้ำและนวตักรรม 
โดยกำรมีสว่นชว่ยให้นกำรตัดสานให้จของผู้น ำและหวัหน้ำงำนด้วย
ขอ้มูลเชางลึกด้ำนบุคลำกร

ต้องไม่ลืมวำ่เทคโนโลยไีม่เท่ำกับ Transformation

ที่คานเซนทราค เรำมองเทคโนโลยดี้ำนทรพัยำกรบุคคลเป็นหนึ่งให้น
5 ปัจจยัที่ชว่ยให้หเ้กาดกำรท ำงำนอยำ่งมีประสาทธาภำพสงูของ HR ตำมที่
เคยกล่ำวถึงให้นหวัขอ้ NeXt HR ของคานเซนทราค โดยเทคโนโลยดีังกล่ำว
จะเกาดขึ้นได้นัน้ต้องมีแพลตฟอรม์ HRIS ที่มี features และ functions 

กำรให้ชง้ำนที่หลำกหลำย มีกำรวาเครำะหข์อ้มูลด้ำนบุคลำกรและ
ประสบกำรณ์ของพนักงำนทีม่ีชุดเครื่องมือครอบคลมุกำรให้ชง้ำนด้ำน
ต่ำง ๆ มีเครื่องมือวดัผลควำมผูกพันและวดัผลประสบกำรณ์ของ
พนักงำนหรอืแม้กระทัง่กำรด ำเนานกำรท่ีไม่เหมือนให้คร โดยมุ่งเน้นให้นกำร
ขบัเคลื่อนบุคลำกรและกำรพัฒนำองค์กร กำรน ำแนวปฏาบัตาให้ด ๆ มำให้ช้
งำนไม่วำ่มำกน้อยเพียงให้ดจะตอบโจทยส์องประกำรคือ กำรเสรามสรำ้ง
ประสบกำรณ์ที่ดีของพนักงำนและหวัหน้ำงำน ซึ่งเป็นเครื่องมอืชว่ยให้น
กำรตัดสานให้จและสรำ้งขอ้มูลเชางลึกตำมต้องกำร ให้นขณะเดียวกนัก็สรำ้ง
ศักยภำพให้หฝ่้ำยบุคคลไปสูก่ำรบรรลเุป้ำหมำยเชางกลยุทธด์้ำนบุคลำกร
และกำรจดักำรองค์กรที่กวำ้งขึ้น

อยำ่งไรก็ตำม ไม่วำ่แพลตฟอรม์หรอืเทคโลยจีะเหนือชัน้เพียงให้ดก็ไม่ได้
หมำยควำมวำ่จะเกาด transformation ขึ้น เพื่อให้หส้ำมำรถน ำไปสู ่
transformation อยำ่งแท้จรางด้วยเทคโนโลยดี้ำนทรพัยำกรบุคคล    สาง่
ส ำคัญคือ CHROs และทีมจะต้องมัน่ให้จวำ่องค์กรมีควำมพรอ้มก่อนเราม่
ลงมือน ำเทคโนโลยมีำให้ช ้หำกไม่สำมำรถท ำได้จะท ำให้หเ้กาดผลลัพธใ์ห้นเชางลบ
ตำมมำ ซึ่งกำรแก้ไขปรบัปรุงอำจต้องให้ชเ้วลำหลำยปีและต้องให้ช้
งบประมำณที่ไม่ได้คำดกำรณ์ไว้

องค์กรของคณุพรอ้มส ำหรบัเทคโนโลยีให้หม่
ด้ำนทรพัยำกรบุคคลจรางหรอืไม่

PERSPECTIVE

ผลักดนัทีมสูผ่ลลัพธท์ำงธุรกาจไมใ่ห้ชเ่พยีงผลลัพธด์ำ้นบุคลำกร มมุีมมอง
ให้นแบบฉบบัของตนเองวำ่ประสบกำรณข์องผู้ให้ชง้ำนที่ดนีัน้เป็นอย่ำงไร 
ท ำให้หม้ัน่ให้จวำ่หวัหน้ำทีม HR ตัดสานให้จไดด้ขีึ้นเพรำะเทคโนโลยีอย่ำงไร 
ดำวน ำทำงดวงนี้จะชว่ยย ้ำเตือนทกุคนวำ่เทคโนโลยีคือหนทำงที่น ำไปสู่
เป้ำหมำยที่ถกูต้อง ซึ่งเป้ำหมำยนัน้คือผลลัพธด์ำ้นคนและธุรกาจ

Paul Rubenstein

Chief People Officer, Visier

“ก้ำวส ำคัญให้นกำรสรำ้งควำมมัน่ให้จวำ่เทคโนโลยีให้หมด่ำ้นบุคลำกรของ
คณุสรำ้งผลลัพธแ์ละคณุค่ำต่อองค์กร เราม่ต้นจำกกำรระบุผลลัพธท์ี่
ต้องกำรจำกกำรให้ชเ้ทคโนโลยีดำ้นบุคลำกร ก่อนกำรเลือกน ำมำให้ชง้ำน 
จะชว่ยให้หค้ณุลงทนุให้นสาง่ที่ถกูต้อง”

Stacey Harris
Chief Research Officer & Managing

Partner, Sapient Insights Group

Is your organization really readyfor your new

human capital technology?



องค์กรของคุณพรอ้มส ำหรบัเทคโนโลยีให้หมด้่ำนทรพัยำกรบุคคลจรางหรอืไม่

1. ปรบัแนวกำรปฎาบตัางำนดำ้นบุคลำกรให้หส้อดคล้องกับเทคโนโลยี

สาง่ส ำคัญคือคุณต้องมัน่ให้จวำ่แนวทำงกำรปฏาบัตางำนด้ำนบุคลำกร      
ทัง้แนวทำงกำรให้หบ้รากำรและกำรมีปฏาสมัพันธนั์น้มีกำรจดักำรให้ห้
สอดคล้องและให้ชป้ระโยชน์จำกเทคโนโลยใีห้หม่มำกที่สดุ รวมถึงให้ช้
เทคโนโลยใีห้นกำรวดัผลได้ กำรให้ชเ้ทคโนโลยใีห้หม่ ๆ ด้ำนบุคลำกรเป็น 
กำรแสดงถึงโอกำสให้นกำรเปลี่ยนวาธคีาดต่อบทบำทหน้ำที่ของ
ฝ่ำยบุคคลรวมถึงวาธทีี่ฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งมีปฏาสมัพันธกั์บ
ฝ่ำยบุคคลด้วย มีค ำถำมจ ำนวนหน่ึงที่ควรถำมก่อนจะพาจำรณำให้ช้
เทคโนโลยใีห้ด ๆ ก็ตำม เชน่

• เทคโนโลยใีห้หม่น้ีจะชว่ยให้หห้วัหน้ำงำนและทีมให้นกำรเขำ้ถึงสา่งท่ี
ต้องกำรได้โดยตรงผ่ำนระบบ self-service หรอืไม่

• คุณได้ให้ช้ shared services ให้หป้ระโยชน์สงูสดุคุ้มค่ำเงานลงทุน
กับเทคโนโลยใีห้หม่และลดภำระงำนให้นแต่ละวันของฝ่ำยบุคคลแล้ว
หรอืไม่

• ทีมฝ่ำยบุคคลอยูใ่ห้นโครงสรำ้งหน้ำที่ต้องชว่ยเหลือผู้ให้ชง้ำนให้น
ขณะที่เรยีนรูใ้ห้นกำรให้ชเ้ทคโนโลยใีห้หม่ โดยฝ่ำยบุคคลมีศักยภำพ
ที่จ ำเป็นและแนวคาดที่ท ำให้หเ้กาดผลลัพธค์ุ้มค่ำเงานลงทุนหรอืไม่

2. ท ำให้หโ้ปรแกรมและขัน้ตอนดำ้นบุคลำกรเรยีบง่ำยขึ้น

กำรน ำเทคโนโลยใีห้หม่มำให้ชเ้ป็นโอกำสให้นกำรปรบัปรุงทัง้ประสาทธาภำพ
และประสาทธาผลของฝ่ำยบุคคล รวมทัง้เป็นกำรปรบัปรงุประสบกำรณ์
ของพนักงำน ดังนัน้จงึมีควำมส ำคัญท่ีคุณจะประเมานโปรแกรม 
นโยบำย และขัน้ตอนกำรท ำงำนให้นปัจจุบันเพื่อหำโอกำสให้นกำรท ำให้ห้
เกาดควำมสอดคล้องกัน ควำมเป็นมำตรฐำน และควำมเรยีบง่ำยให้น
สว่นท่ีเป็นไปได้ ควรเตรยีมพรอ้มท่ีจะตัง้ค ำถำมและหำค ำตอบให้หกั้บ
ค ำถำมเหล่ำน้ี

• ขัน้ตอนและโปรแกรมด้ำนบุคลำกรให้นขณะน้ีให้หป้ระสบกำรณข์อง
พนักงำนและผลลัพธท์ำงธุรกาจตำมที่ต้องกำรหรอืไม่

• กำรลัดขัน้ตอนต่ำง ๆ นัน้จ ำเป็นจรางหรอืไม่ คาดบนฐำนของ   
ควำมสมเหตสุมผลทำงธุรกาจหรอืควำมจ ำเป็นให้นเชางกฎเกณฑ์

• คุณได้สรำ้งควำมมัน่ให้จหรอืไม่วำ่ทีมของคุณไม่ได้สรำ้งขัน้ตอน
ยุง่ยำกหรอืให้หค้วำมส ำคัญกับกระบวนกำรมำกกวำ่คนตลอด
กระบวนกำรจำ้งงำน โดยรวมไปถึงขัน้ตอนตรวจสอบและอนุมตา
ที่ไม่จ ำเป็น

“ให้นฐำนะ CHRO ฉันต้องกำรกำรวำงรำกฐำนที่แขง็แรง ท ำให้หก้ำรน ำโปรแกรม
เทคโนโลยีมำให้ชส้ง่ผลให้หค้วำมส ำเรจ็ให้นกำรขบัคลื่อนธุรกาจ และไดผ้ลลัพธท์ี่ดทีี่สดุ 
ดว้ยแผนที่ดทีี่สดุ วาธกีำรที่ดทีี่สดุ จงัหวะเวลำที่เหมำะที่สุด ส ำหรบัแต่ละแง่มุม
ของธุรกาจ”

Yolande Taylor

Head of Digital HR, AKT Global

กรอบแนวคาดเรื่องควำมพรอ้มให้นกำรให้ชเ้ทคโนโลยดี้ำนทรพัยำกรบุคคลของคานเซนทราค

เพื่อให้หเ้กาดมุมมองที่เป็นระบบและรอบด้ำนเรื่องควำมพรอ้มขององค์กร มี 5 ปัจจยัที่เรำ
แนะน ำให้ห้ CHROs และฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งท ำควำมเข้ำให้จอยำ่งถ่องแท้และค ำนึงถึง
ก่อนเราม่ต้นกำรน ำเทคโนโลยมีำให้ช้



องค์กรของคุณพรอ้มส ำหรบัเทคโนโลยีให้หมด้่ำนทรพัยำกรบุคคลจรางหรอืไม่

3. นายำมและวำงแบบกำรบราหำรจดักำรที่ดี

กำรบราหำรท่ีมุ่งเน้นควำมส ำเรจ็เป็นสว่นส ำคัญเพื่อให้หม้ัน่ให้จได้วำ่จะได้รบั
ผลลัพธเ์ชางบวกจำกกำรเราม่ต้นให้ชเ้ทคโนโลย ีกำรบราหำรจดักำรท่ีดี          
มีประสาทธาภำพให้นโครงกำรหน่ึงนัน้มีข้อควรค ำนึงมำกกวำ่กำรมีผู้จดักำร
โครงกำรและแผนโครงกำรโดยละเอียด กำรท ำให้หม้ัน่ให้จวำ่ฝ่ำยท่ีเก่ียวข้อง
ทกุคนมีควำมเขำ้ให้จชดัเจนให้นบทบำทหน้ำท่ี โดยเฉพำะอยำ่งยาง่ฝ่ำยบุคคล
และไอทีให้นชว่งเราม่ต้นของกำรน ำเทคโนโลยมีำให้ชป้ฏาบัตางำนนัน้จะท ำให้ห้
เกาดควำมรวดเรว็ให้นกำรตัดสานให้จ และจดัล ำดับกำรแก้ปัญหำให้นประเด็น
ต่ำง ๆ  ได้อยำ่งเหมำะสม ค ำถำมที่ส ำคัญบำงขอ้ที่คุณควรค ำนึงให้นขณะที่
เราม่น ำเทคโนโลยมีำให้ชม้ีดังน้ี

• คุณได้สรำ้งแบบแผนกำรบราหำรจดักำรท่ีดีท่ีประกอบด้วยสา่งเหล่ำนี้
หรอืไม่ ไม่วำ่จะบทบัญญัตา ล ำดับกำรท ำงำน แผนกำรด้ำนทรพัยำกร 
โครงสรำ้งทีมและวาธปีฏาบัตาให้นกำรแก้ปัญหำซึ่งจ ำเป็นต่อชว่งเราม่
น ำมำให้ชแ้ละด ำเนานกำรให้ชง้ำนต่อไป

• ผู้เชีย่วชำญนัน้ให้ชค่นท่ีถูกต้องหรอืไม่ ให้นกำรตัดสานให้จเก่ียวกับ
configuration

• มีกำรวำงทาศทำงเดียวกันระหวำ่งฝ่ำยไอทีและฝ่ำยบุคคลให้นเรื่อง
ต ำแหน่งหน้ำที่ส ำหรบักำรให้หค้วำมชว่ยเหลือด้ำนและกำรดูแลรกัษำ
ระบบให้นชว่งด ำเนานกำรให้ชง้ำนหรอืไม่

4. ให้หค้วำมส ำคัญกับขอ้มูลมทีี่คณุภำพ เป็นระบบ และเป็นไปให้น
ทาศทำงเดียวกัน
เทคโนโลยใีห้หม่นัน้ท ำให้หเ้หน็โอกำสให้นกำรจดักำรกับประเด็นด้ำน
ขอ้มูลที่มีอยู ่และขบัเคลื่อนควำมโปรง่ให้สผ่ำนกำรเขำ้ถึง
โดยตรงสูร่ะบบ แทนที่จะ “โยกยำ้ย” ขอ้มูลที่มีอยูเ่ขำ้ไปให้นระบบ
ให้หม่ ควรสรำ้งควำมมัน่ให้จวำ่โครงสรำ้งของขอ้มูล ณ ปัจจุบัน 
เชน่ โครงสรำ้งงำน ตอบโจทยกั์บควำมต้องกำรให้นอนำคตของ
องค์กร

ควรท ำให้หข้อ้มูลที่มีอยูส่มเหตสุมผลต่อกำรให้ชง้ำน ถูกต้องแม่นย ำ 
และมีกำรคัดแยกจดัหมวดหมู่ นอกจำกน้ีควรตัง้ค ำถำมเหล่ำน้ี

• คุณได้ระบุกลยุทธแ์ละแผนกำรส ำหรบักำรจดักำรที่ดแีละ         
มีควำมโปรง่ให้สด้ำนขอ้มูลให้นระบบด้ำนบุคลำกรของคุณหรอืยงั

• คุณพรอ้มที่จะให้หบุ้คลำกรให้นหลำยภำคสว่นเขำ้ถึงขอ้มูล
เกี่ยวกับคน ซึ่งรวมคนที่ยงัไม่เคยเขำ้ถึงให้นอดีตหรอืไม่

• หำกฝ่ำยที่เกี่ยวขอ้งเหน็องค์ประกอบข้อมูลแต่ละสว่น         
เป็นครัง้แรกหลังกำรเราม่ให้ชร้ะบบ คุณพรอ้มที่จะอธาบำย          
ค ำนายำมของขอ้มูลต่ำง ๆ หรอืไม่

“ควำมพรอ้มคือกำรให้ชเ้วลำให้นตอนแรกเพื่อหำวำ่สาง่ให้ดจ ำเป็นและยังขำดไปเพื่อให้ห้
คณุวำงแผนอย่ำงมปีระสาทธาภำพมำกที่สดุให้นเกำรราม่ให้ชง้ำน 
ถึงเวลำแล้วที่จะเราม่จดักำรควำมเปลี่ยนแปลง ลดควำมเสีย่งที่คณุคำดกำรณไ์ด้
ดว้ยกำรบราหำรจดักำรอย่ำงถกูต้อง หำกไมท่ ำเชน่น้ี กำรเราม่ต้นให้ชเ้ทคโนโลยีจะให้ช้
เวลำนำนขึ้น คณุจะพลำดที่สาง่ที่ตัง้ให้จไวแ้ละจะพบกับสาง่ที่ประหลำดให้จกวำ่นัน้”

Ceres Ruzich

Global Transformation Leader, Baker McKenzie

“ผลวาจยัชีว้ำ่กำรราเร าม่ควำมเปลี่ยนแปลงให้ด ๆ มกัจะมแีนวโน้มที่จะ
ล้มเหลวเกือบสองเท่ำจำกแรงเสยีดทำนภำยให้นองค์กร ดงันัน้ CHROs

จ ำเป็นต้องมคีวำมเขำ้ให้จอย่ำงลึกซึ่งให้นวฒันธรรมองค์กรก่อนเราม่
น ำมำให้ชง้ำน กลยุทธใ์ห้นกำรด ำเนานงำนตำมแผนและกำรจดักำร       
ควำมเปลี่ยนแปลง กำรน ำเทคโนโลยีมำให้ชม้โีอกำสประสบควำมส ำเรจ็
และมปีระสาทธาภำพมำกขึ้น เมื่อถกูออกแบบมำให้หเ้ขำ้กับวฒันธรรมและ
วาธกีำรท ำงำนที่เป็นลักษณะเฉพำะภำยให้นองค์กร”

Karina Monesson

Sr. Manager, Research & Advisory, UKG



องค์กรของคุณพรอ้มส ำหรบัเทคโนโลยีให้หมด้่ำนทรพัยำกรบุคคลจรางหรอืไม่

5. สรำ้งแผนกำรและกลยุทธจ์ดักำรควำมเปลี่ยนแปลงที่รอบ
ดำ้น

กำรจดักำรควำมเปล่ียนแปลงท่ีมีประสาทธาภำพนัน้ส ำคัญมำก
อยำ่เราม่ต้นกำรน ำเทคโนโลยีมำให้ชง้ำนโดยไม่มีมุมมองเชางกลยุทธต์่อ  
สาง่ท่ีจ ำเป็นให้นกำรจดักำรและดูแลรกัษำระบบ ควำมเปล่ียนแปลงนัน้มำ
พรอ้มกับกำรเราม่ต้นกำรให้ชร้ะบบหรอืเครื่องมือด้ำนบุคลำกรให้ด  ๆก็ตำม 
บ่อยครัง้ท่ีกำรจดักำรควำมเปล่ียนแปลงถูกมองง่ำย  ๆวำ่เป็นเพียง  
กำรสื่อสำรหรอือบรมผู้ให้ชง้ำนมำกกวำ่กำรมีกลยุทธแ์ทรกแซงและ
เปลี่ยนพฤตากรรมให้หเ้กาดกำรน ำไปให้ชใ้ห้หไ้ด้ผลลัพธท์ี่คุ้มค่ำกำรลงทุน    
ซึ่งเป็นสาง่แรก  ๆท่ีจะถูกตัดเมื่อเกานงบประมำณ แทนท่ีจะต่อต้ำน
ค ำแนะน ำต่ำง  ๆคุณควรมัน่ให้จวำ่ได้สรำ้งกลยุทธ์กำรเปล่ียนแปลงที่
ครอบคลมุรอบด้ำน อันประกอบด้วยแผนกำรสื่อสำร กลยุทธใ์ห้นกำรดูแล
ผู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งให้กล้ชาด กำรฝึกอบรมผู้ให้ชง้ำน และโครงสรำ้ง
ชว่ยเหลือ รวมไปถึงกำรวดัผลควำมส ำเรจ็ด้วย โดยอำจพาจำรณำ
เพา่มเตามดังน้ี

• คุณมีแผนดูแลให้นชว่งท่ีมีปัญหำหลังกำรชว่งเราม่ต้นกำรให้ชง้ำน
หรอืไม่

• ฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งนัน้มีวาสยัทัศน์และให้หคุ้ณค่ำท่ีแบบเดียวกับที่คุณ 
ให้หใ้ห้นระบบให้หม่น้ีเพื่อสรำ้งผลลัพธท์ำงธุรกาจหรอืไม่

• ผู้น ำของคุณพรอ้มที่จะน ำทำงตลอดเส้นทำง transformation ที่
เทคโนโลยดี้ำนทรพัยำกรมนุษย์ของคุณแสดงให้หเ้หน็หรอืไม่

เทคโนโลยดี้ำนทรพัยำกรบุคคลเป็นตัวชว่ยส ำคัญให้น
กำรสรำ้งและรกัษำระดับประสาทธาภำพที่ยอดเยีย่ม
ของฝ่ำยบุคคลที่มุง่เน้นให้นกำรขบัเคลื่อนผลลัพธข์อง
องค์กร ให้นขณะเดียวกันก็ให้หส้รำ้งให้หเ้กาดประสบกำรณ์
ของพนักงำน ยาง่กวำ่นัน้เทคโนโลยน้ีีจะเป็นเครื่องมอื
เชางระบบที่จะชว่ยสง่เสรามให้หผู้้น ำ หวัหน้ำงำน และ
พนักงำนไปถึงศักยภำพที่ตนมแีละประสบผลส ำเรจ็
ทำงธุรกาจ แต่ควรระลึกเสมอวำ่กำรน ำเทคโนโลยมีำให้ช้
นัน้สำมำรถสรำ้งให้หเ้กาด transformation ได้ แต่
เทคโนโลยไีมใ่ห้ช่ transformation ด้วยตัวมนัเอง
ให้นงำนของเรำที่ชว่ยลกูค้ำให้นกำรเลือกและเราม่ให้ชง้ำน
เทคโนโลยดี้ำนบุคลำกร เรำพบวำ่กำรเราม่ต้นที่น ำโดย 
CHROs ที่เตรยีมควำมพรอ้มองค์กรก่อนน ำไปสู่
กำรให้ชจ้รางต่ำงหำกที่ประสบควำมส ำเรจ็ ดังนัน้คณุ
ควรเราม่ต้นจำกจุดท่ียำกท่ีสดุ แต่ส ำคัญที่สดุคือ   
กำรเตรยีมควำมพรอ้มขององค์กรก่อน กำรท ำเชน่นี้
จะขบัเคลื่อนไมเ่พียงแค่ให้หเ้กาดควำมคุ้มค่ำให้นกำร
ลงทนุกับเทคโนโลยแีต่ยงัชว่ยให้หผู้้น ำ หวัหน้ำงำนและ
พนักงำนไปได้ไกลขึ้นให้นหนทำงที่ต่ำงจำกที่อ่ืน ๆ 

คานเซนทราคขอขอบคุณส ำหรบักำรให้หค้วำมเหน็จำกผู้เชีย่วชำญทุกท่ำนที่
ปรำกฎอยูใ่ห้นบทควำมน้ี
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“ประเดน็ดำ้นทรพัยำกรบุคคลเป็นหวัให้จของทกุกรณไีมว่ำ่จะเป็นกำรบรรลผุล
หรอืเป็นปัญหำคอขวดให้นกำรเปลี่ยนแปลงองค์กรภำพกวำ้ง ส ำหรบั 
transformation ที่ประสบควำมส ำเรจ็ เรำจะเหน็ควำมพยำยำมอย่ำงมำกให้น
กำรมองภำพให้หญ ่ควำมเต็มให้จที่จะทดลอง และสรำ้งหนทำงให้หม ่ๆ”

Rohit Chennamaneni

Co-founder, Darwinbox
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