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ในยุคปั จจุบนั หลายองค์กรต่างพยายามแสวงหาคนเก่ง/คนดี หรื อ Talented People เข้ ามาร่ วมงานกับ องค์กร
จึงทาให้ นกั บริ หารบุคลากร (HR: Human Resource) ต่างพยายามแสวงหาเครื่ องมือเพื่อคัดเลือกคนที่ “ใช่” ที่สามารถเข้ า
กับวัฒนธรรมและลักษณะงานที่มอบหมายให้ จึงทาให้ นกั HR หลายคนบ่นกับผู้เขียน ว่าการสรรหาคัดเลือกคนเก่ง/คนดี
เป็ น เรื่ องที่ยาก แต่ประเด็นที่ผ้ เู ขียนกาลังมองข้ ามไปอีกก็คือการจูงใจและ รักษาคนเก่ง/คนดีนา่ จะเป็ นเรื่ องที่ยากยิ่งกว่า มี
คาถามจากนัก HR และผู้บริ หารหลายคนที่สอบถามมามากก็คือ จะทาอย่างไรในการจูงใจรักษาคนที่มีผลงานดีและมี
ศักยภาพสูง หรื อหลายองค์กรเรี ยกคนเหล่านี ้ว่าคนเก่ง/คนดี หรื อพนักงานดาวเด่นซึ่งกลุ่ ม บุคคลเหล่า นี ้มีไม่มากนัก
ประมาณไม่เกิน 10% ของพนักงานรวมทังหมด
้
และ เมื่อองค์กรสามารถหาบุคคลเหล่านี ้ได้ แล้ วเรื่ องที่น่าขบคิดกันต่อไปก็
คือ การจูงใจรักษาให้ พวกเขามีผลงาน ที่ดีและมีศกั ยภาพในการทางานอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการรักษาอัตราการลาออก
ของกลุม่ คนเหล่านี ้ให้ มีจานวน น้ อยที่สดุ หรื อไม่มีเลย ทังนี
้ ้การพิชิต “หัวใจ” ของคนเก่ง/คนดีเป็ นเรื่ องที่ไม่ยากซึ่งผู้เขียนไม่
อยากให้ มอง แต่คนดี
ในยุคปั จจุบนั หลายองค์กรต่างพยายามแสวงหาคนเก่ง/คนดี หรื อ Talented People เข้ ามาร่ วมงานกับ องค์กร
จึงทาให้ นกั บริ หารบุคลากร (HR: Human Resource) ต่างพยายามแสวงหาเครื่ องมือเพื่อคัดเลือกคนที่ “ใช่” ที่สามารถเข้ า
กับวัฒนธรรมและลักษณะงานที่มอบหมายให้ จึงทาให้ นกั HR หลายคนบ่นกับผู้เขียนว่า การสรรหาคัดเลือกคนเก่ง/คนดี
เป็ นเรื่ องที่ยาก แต่ประเด็นที่ผ้ เู ขียนกาลังมองข้ ามไปอีกก็คือ การจูงใจและ รักษาคนเก่ง/คนดีนา่ จะเป็ นเรื่ องที่ยากยิ่งกว่ามี
คาถามจากนัก HR และผู้บริ หารหลายคนที่สอบถามมามากก็คือ จะทาอย่างไรในการจูงใจรักษาคนที่มีผลงานดีและมี
ศักยภาพสูง หรื อหลายองค์กรเรี ยกคนเหล่านี ้ว่าคนเก่ง/คนดี หรื อพนักงานดาวเด่น ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่า นี ้มีไม่มากนัก
ประมาณไม่เกิน 10% ของพนักงานรวมทังหมด
้
และเมื่อองค์กรสามารถหาบุคคลเหล่านี ้ได้ แล้ วเรื่ องที่น่าขบคิดกันต่อไปก็
คือ การจูงใจรักษาให้ พวกเขามีผลงาน ที่ดีและมีศกั ยภาพในการทางานอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการรักษาอัตราการลาออก
ของกลุม่ คนเหล่านี ้ให้ มีจานวน น้ อยที่สดุ หรื อไม่มีเลย ทัง้ นี ้การพิชิต “หัวใจ” ของคนเก่ง/คนดีเป็ นเรื่ องที่ไม่ยากซึง่ ผู้เขียนไม่
อยากให้ มอง แต่ประเด็นเรื่ องของ “เงิน” อย่างเดียวเท่านัน้ แน่นอนว่าพื ้นฐานความต้ องการของกลุม่ บุคคลเหล่า นี ้ต้ อง
ได้ รับการตอบสนองจากองค์กรด้ วยการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมตามความสามารถในการจ่ ายค่าตอบแทนขององค์กร
อยูแ่ ล้ ว แต่สงิ่ ที่ผ้ เู ขียนกาลังจะกล่าวถึงต่อไปก็คือ กลยุทธ์ การพิชิตใจคนเก่ง/คนดีที่ไม่เน้ นเรื่ อง ตัวเงิน (Non-Finance) ที่
นัก HR และผู้บงั คับบัญชาสามารถนาไปใช้ ได้ ดังต่อไปนี ้

ยกที่ 1 กลยุทธการสร้ างศิลปะในการครองใจคน
พูดง่าย ๆ ก็คือ การฝึ กให้ ผ้ บู งั คับบัญชามีความเข้ าใจเรื่ องของคนมากขึ ้น (Soft Side) ไม่ใช่เน้ นแต่เรื่ องงาน เชิง
เทคนิคอย่างเดียวเท่านัน้ (Technical Side) พบว่าหัวหน้ างานหลายคนมักจะขาดทักษะการดูแลผู้ใต้ บงั คับ - บัญชา มุ่ง
เน้ น แต่ผลงานเป็ นหลักจนลืมใส่ใจเรื่ อง “จิตใจ” ของลูกน้ อง ลูกน้ องแต่ละประเภทมีความแตกต่าง กัน การใช้ ศิลปะเพื่อ
ครองใจคนจึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญมาก และเมื่อหัวหน้ างานที่มีลกู น้ องที่เป็ นคนเก่ง/คนดี ศิลปะ เพื่อพิชิตใจคนเหล่านันก็
้ คือ
ไว้ ใจ - ชมเชย - ยกย่อง – เชิดชู ผู้เขียนขอสรุปง่าย ๆ ก็คือ หัวหน้ างานต้ อง- รู้ จกั มอบอานาจ (Empowerment) ให้ คนเก่ง/
คนดี ทางานได้ เอง ให้ พวกเขามีอิสระทางความคิด ไว้ ใจให้ คน- เหล่านี ้ทางานตามแนวทางของตนเอง เมื่อทางานสาเร็ จ
หัวหน้ างานต้ องไม่ลมื ที่จะกล่าวคาชมเชยทุกครัง้ และ หาโอกาสยกย่องคนเหล่านี ้ให้ พนักงานคนอื่นรับรู้ เมื่อคนเก่ง/คนดี
สร้ างผลงานให้ เกิดขึ ้นด้ วยวิธีการง่าย ๆ ก็คือ กล่าวคาชมเชยในผลงานที่ประสบความสาเร็ จต่อหน้ าพนักงานคนอื่น ผู้เขียน
เชื่อว่าคนเก่ง/คนดีเหล่านี ้ย่อม เกิดพลังใจในการสร้ างผลงานให้ ดีขึ ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่า และสุดท้ ายก็คือการหาโอกาส
เชิดชูผลงานของ ลูกน้ อง สร้ างโอกาสให้ พวกเขาได้ รับการเลือ่ นตาแหน่งงานในระดับที่สงู ขึ ้น คาถามที่นกั HR มักจะถามก็
คือ หากองค์กรมีหวั หน้ างานที่ขาดศิลปะในการครองใจคน เพราะมุ่ง เน้ น แต่งานเท่านันจะท
้
าอย่างไรดี - สิ่งที่ ผู้เขียน
เสนอแนะก็คือ การเร่ งสร้ างศิลปะเหล่านี ้ให้ เกิดขึ ้นด้ วยวิธีการง่าย ๆ ก่อน ได้ แก่ การจัดฝึ กอบรมระยะยาว ที่ไม่ใช่การ
ฝึ กอบรมพียงแค่วนั หรื อสองวันเท่านัน้ แต่ต้องเป็ นการอบรมแบบต่อเนื่องโดยมีกิจกรรมในช่วง การอบรมด้ วย พร้ อมทังการ
้
มีพี่เลี ้ยงหรื อผู้สอนแนะแบบตัวต่อตัวเพื่อปรับทัศนคติเรื่ องการครองใจคน ให้ กบั หัวหน้ างานเหล่านี ้
ยกที่ 2 กลยุทธการพัฒนาให้ ถกู จุด
หัวใจของคนเก่ง /คนดีที่มีอยูต่ ลอดเวลาก็คือ การเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองเสมอ ถ้ านัก HR และผู้บงั คับ- บัญชา
เข้ าใจถึงความต้ องการเหล่านี ้ ผู้เขียนเชื่อว่านัก HR สามารถพิชิตใจคนเก่ง/คนดีได้ ง่าย แต่ประเด็นก็คือ การพัฒนาต้ องทา
ให้ ถูกจุดและถูกจังหวะ พบว่า หลายองค์ กรที่คิดว่าได้ คัดสรรคนเก่ง/คนดีเข้ ามาทางานโดย ผ่านกระบวนการต่าง ๆ
มากมายไม่ว่าจะเป็ นการสัมภาษณ์ การทาแบบทดสอบ การใช้ ศูนย์ ประเมิน ดังนัน้ บุคคลที่คัดเลือกมาได้ นนั ้ จะต้ อง
สามารถสร้ างผลงานให้ กบั องค์กรได้ เลยโดยไม่ต้องพัฒนาบุคคลเหล่านี ้อีกแล้ ว เหตุการณ์ที่ ผ้ เู ขียนเล่าให้ ฟังเป็ นเรื่ องจริ งที่
เกิดขึ ้นและในที่สดุ คนเก่ง/คนดี เหล่านี ้ได้ ลาออกไป และเหตุผลหลัก ที่พวกเขาลาออกไปก็คือ พวกเขาไม่ได้ รับการพัฒนา
ใด ๆ จากองค์กร เพราะองค์กรนันมุ
้ ่งเน้ นแต่ผลงานเท่านัน้ จนไม่มีโปรแกรมการพัฒนาความสามารถของคนที่สรรหา/
คัดเลือกเข้ ามาแล้ ว เป็ นที่น่าเสียดายมากสาหรับ องค์กรนันและผู
้
้ เขียนเชื่อว่ายังมีอีกหลายองค์กรที่กาลังประสบปั ญหา
เช่นเดียวกันนี ้ ผู้เขียนเพียงแค่อยาก จุดประกายให้ นกั HR และผู้บงั คับบัญชาจะต้ องจัดโปรแกรมการพัฒนาบุคคลเหล่านี ้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนา มีช่องทางหรื อเครื่ องมืออีกมากที่สามารถทาได้ นอกเหนือจากการฝึ กอบรมในห้ องเรี ยน
(Classroom Training) การพัฒนาด้ วยช่องทางการเรี ยนรู้อื่น ๆ (Learning Channel) เป็ นเรื่ องที่จะต้ องนามาใช้ กบั คนเก่ง/
คนดี นัก HR และผู้บงั คับบัญชาควรร่วมกันจัดโปรแกรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ กบั คนเก่ง/คนดี ได้ แก่ การมอบหมาย
งาน การมอบหมายโครงการ การพาไปดูงานนอกสถานที่ การให้ คนเก่ง /คนดีมีโอกาสติดตามผู้หรื อผู้ชานาญเพื่อ ให้ พวก
เขาเรี ยนรู้วิธีการทางานจากผู้เชี่ยวชาญ และการหมุนเวียนงานเพื่อให้ คนเก่ง/คนดีเรี ยนรู้งานใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ

ยกที่ 3 กลยุทธการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น
สวัสดิ ก ารที่ ผ้ ูเ ขี ย นเน้ น ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งตัว เงิ น เท่ า นัน้ เป็ นสวัสดิ ก ารที่ สร้ างความผูก พัน ทางใจ ( Psychological
Contract) จะเรี ยกเป็ นสัญญาใจ หรื อข้ อตกลงทางจิ ตใจที่องค์ กรทาให้ เพื่อจูงใจรั กษาคนเก่ง/คนดี ทัง้ นี ้ สวัสดิการ
โดยทัว่ ไป เน้ นการบริ การหรื อกิจกรรมที่จดั ขึ ้นเพื่อมุง่ เน้ นให้ พนักงานกินดีอยูด่ ีและมีความสุข ในการทางาน ทังนี
้ ้สวัสดิการ
แบบยืดหยุ่นหรื อที่เรี ยกว่า Flexible Benefits Program หรื อบางองค์กรเรี ยกว่า Cafeteria Program เป็ นสวัสดิการที่ให้
พนักงานเลือกตามความต้ องการ และความเหมาะสมของแต่ละคน เช่น การให้ สทิ ธิ์ได้ เรี ยนต่อโดยใช้ วนั ทางานของบริ ษัท
การให้ สิทธิ์ สลับวันทางาน กรณีที่ติดภาระเรื่ องเรี ยน หรื อ เรื่ องส่วนตัว การให้ สิทธิ์ทางานที่บ้านเมื่อมีเหตุจาเป็ น เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตามในการนาแนวคิดสวัสดิการ แบบยืดหยุน่ มาใช้ นนสิ
ั ้ ง่ ที่ควรระวังก็คือ ความเข้ าใจผิดของพนักงานเพราะคิดว่า
องค์กรกาลังเอาใจคนเก่ง/ คนดีโดยให้ สิทธิ์พิเศษกับพวกเขา ผู้เขียนเสนอแนะว่าองค์กรต้ องมีข้อตกลงหรื อสัญญาใจให้
ชัดเจนในการ ให้ สิทธิ์เหล่านี ้ เช่น เมื่อพนักงานได้ สิทธิ์เรี ยนต่อในวันทางานของบริ ษัท บุคคลเหล่านี ้จะต้ องนาความรู้ มา
ถ่ายทอดให้ กับพนักงานคนอื่น ๆ รับรู้ ด้วย หรื อการให้ สิทธิ์ทางานที่บ้านได้ ก็ต่อเมื่อต้ องกาหนดเงื่อนไข ก่อนว่าผลงานที่
ต้ องการของพนักงานคืออะไร และผลงานต้ องบอกกล่าวให้ พนักงานคนอื่น ๆรับรู้ร่วมด้ วย เป็ นต้ น ทังนี
้ ้การกาหนดสัญญา
ใจไม่ใช่เงื่อนไขที่บงั คับ แต่เป็ นข้ อตกลงร่วมกันระหว่างองค์กรกับคนเก่ง/คนดี การจัดสวัสดิการแบบยืดหยุน่ จึงไม่ใช่ทาเพื่อ
เอาใจคนเก่ง/คนดี แต่ทาเพื่อซื ้อใจคนเหล่านี ้เพราะเมื่อใจผูกพัน ย่อมนาไปสูค่ วามทุ่มเทและการดึงศักยภาพที่มีอยู่นา
ออกมาใช้ ได้ มากที่สดุ การพิชิตใจคนเก่ง/คนดี จึงไม่ใช่ เรื่ องยาก แต่นกั HR และหัวหน้ างานหลายคนกลับมองข้ ามเรื่ อง
เหล่านี ้ไป จึงทาให้ องค์กรต้ องสูญเสียบุคคล เหล่านี ้ และเป็ นเรื่ องที่น่าเสียดายมากก็คือ การสูญเสียคนเก่ง/คนดีให้ กับ
คูแ่ ข่งเพราะเท่ากับว่าเป็ นการสูญเสีย รายได้ ลูกค้ า และความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน ดังนัน้ ถึงเวลาแล้ วที่องค์กรจะต้ อง
กลับมามองหาวิธีการผูกใจ มัดใจ และพิชิตใจคนเก่ง/คนดี ด้ วยกลยุทธ์ หมัดเด็ดพิชิต “หัวใจ” คนเหล่านี ้- ผู้เขียนมีความ
เชื่อว่า “จุดเริ่ มต้ น ที่คนเก่ง/คนดีจะสร้ างผลงานให้ เกิดขึ ้นก็คือการมี “ใจ” ที่อยากอยู่ในองค์กรการพิชิตใจคนเก่ง /คนดีจึง
เป็ น เรื่ องที่สาคัญและจาเป็ นต้ องรี บทาให้ เกิดขึ ้นทันที”

