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สงครามแย่งชิงคนเก่ง/คนดีได้ เริ่ มขึ ้นเมื่อปี ค.ศ 1980 ซึ่งเป็ นยุคของข้ อมูลข่าวสาร (Information Age)ที่เน้ น
ความรู้ (Knowledge based Society) พบว่าหากคนในองค์การมีความรู้ มีข้อมูลข่าวสารที่ถกู ต้ องชัดเจน รวดเร็ ว สิ่ง
เหล่านี ้ที่จะนาไปสูก่ ารแข่งขันทางธุรกิจ ทาให้ องค์การเกิดความได้ เปรี ยบและโอกาส การพัฒนาในธุรกิจ ดั งนันความรู
้
้ จึง
เป็ นเสมือนสินทรัพย์ทางปั ญญา (Intellectual Assets) ที่ไม่สามารถวัดและนับออกมาเป็ นตัวเลขที่ชดั เจนได้ ถือว่าเป็ น
ทรัพย์สินที่จบั ต้ องไม่ได้ (Intangible Assets) ซึ่งจะต้ องได้ รับการเอาใจใส่ ดูแลมากกว่าทรัพย์สินที่จบั ต้ องได้ (Tangible
Assets) Jack J. Phillips (2005) ได้ เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินที่จับต้ องได้ และไม่ได้ ในหนังสือ
Investing in Your Company’s Human Capital ดังต่อไปนี ้
ทรัพย์ สินที่จับต้ องได้ (Tangible Assets)
เพื่อทาให้ ธุรกิจสามารถดาเนินการในด้ าน Operation ได้
สามารถมองเห็นได้
วัดในเชิงปริ มาณได้
ถูกกาหนดให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของงบดุล (Balance Sheet)
มีการลงทุนและต้ องคานึงผลตอบแทนที่ได้ รับ
สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ งา่ ย
มูลค่าจะลดลงเมื่อมีการใช้ งาน
มีระยะเวลาสิ ้นสุดหรื อหมดอายุการใช้ งาน
ต้ องดูแลให้ สนิ ทรัพย์นนไม่
ั ้ ขาดแคลน
ต้ องบริ หารจัดการด้ วยหลักการ “ควบคุม”
สามารถนับและสะสมได้

ทรัพย์ สินที่จับต้ องไม่ ได้ (Intangible Assets)
เพื่อสร้ างความได้ เปรียบในการแข่ งขันในยุคข้ อมูลข่ าวสาร
ไม่สามารถมองเห็นได้
ยากต่อการวัดในเชิงปริ มาณ
ไม่สามารถค้ นหาข้ อมูลในเชิงตัวเลขทางบัญชีได้
มีการประเมินบนพื ้นฐานของการตังสมมติ
้
ฐาน
ไม่สมารถซื ้อหรื อลอกเลียนแบบได้
มูลค่าจะเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ
ไม่มีระยะเวลาสิ ้นสุดการใช้ งาน
ต้ องดูแลให้ สนิ ทรัพย์นนมี
ั ้ ความพร้ อม/สมบูรณ์เสมอ
ต้ องบริ หารจัดการด้ วยหลักการ “การเชื่อมโยง”
มูลค่าจะไม่เกิดขึ ้นหากไม่มีการใช้ งาน

จากแนวคิดของ Jack J. Phillips เห็นว่า “ทรัพยากรมนุษย์” ถือได้ วา่ เป็ นสินทรัพย์ทจี่ บั ต้ องไม่ได้ ทสี่ าคัญเรื่ องหนึง่ จะเห็น
ได้ วา่ แนวโน้ มการบริ หารคนต่อไปมิได้ มองเพียงแค่จะต้ องดูแลเอาใจใส่พนักงานทุกคนในองค์การเท่านัน้ เพราะการลงทุน

กับพนักงานทุกคนถือว่าเป็ นการลงทุนที่อาจจะไม่เกิดประโยชน์หรื อไม่ค้ มุ ค่ามากนัก “คนเก่ง คนดี” ต่างหากที่องค์การ
จะต้ องคัดเลือกว่าเป็ นใครบ้ างในองค์การ เพราะบุคคลเหล่านี ้จะได้ รับการจูงใจรักษาเป็ นพิเศษ
นอกจากนี ้ผลการศึกษาวิจยั ในหนังสือ War for Talent เขียนโดย Ed Michaels, Helen Handfield-Jones และ
Beth Axelrod (2001) ยังได้ กล่าวไว้ วา่ องค์การที่มีผลการดาเนินงานสูงจะยอมรับและให้ ความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อการ
บริ หารจัดการคนเก่ง/คนดีประมาณ 49% มากกว่าองค์การที่มีผลการดาเนินงานในระดับปานกลาง ผู้บริ หารทุกระดับขั น้
ไม่วา่ จะเป็ น CEO ผู้อานวยการ ผู้จดั การ หัวหน้ างานในทุก ๆสายงานจะต้ องมีภาระหน้ าที่งานในการบริ หารและพัฒนาคน
เก่ง/คนดีที่ถกู คัดเลือกขึ ้นมา ดังนันรู
้ ปแบบหรื อแนวทางเลือกในการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงเปลี่ยนไป โดยอยู่บน
พื ้นฐานและแนวทางการบริ หารและพัฒนาคนเก่ง และคนดี ตามกรอบแนวทางการบริ หารคนจากสมัยเดิมไปเป็ นสมัยใหม่
ดังต่อไปนี ้
แนวทางการบริหารคนแบบเดิม
(The Old Way)
HR จะต้ องทาหน้ าที่รับผิดชอบในการบริ หาร
บุคลากรในองค์การ
องค์การมีการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการ
ที่ดีให้ กบั พนักงาน
การสรรหาคัดเลือกพนักงานเปรี ยบได้ เป็ น
กระบวนการจัดซื ้อจัดหาบุคลการให้ มีคณ
ุ ภาพ
เน้ นการพัฒนาคือ การจัดโปรแกรมการฝึ กอบรม
ให้ กบั พนักงาน
องค์การให้ ความสาคัญกับพนักงานทุก ๆ
คนอย่างเท่าเทียมกัน มองว่าพนักงานมีความ
สามารถเท่า ๆ กันหมด

แนวทางการบริหารคนแบบใหม่
(The New Way)
ผู้บริ หารทุกหน่วยงาน รวมทัง้ CEO
จะต้ องมีหน้ าทีใ่ นการเพิ่มขีดความสามารถ
ของคนเก่ง/คนดี
องค์การจะต้ องปรับเปลีย่ นระบบงาน
และกลยุทธ์เพื่อดึงดูดและจูงใจรักษา
คนเก่ง/คนดี
การสรรหาคัดเลือกพนักงานเปรี ยบได้ เป็ น
การทาการตลาดเพื่อจูงใจคนเก่ง/คนดีเข้ า
มาทางานในบริ ษัท
เน้ นการพัฒนาจะเกิดขึ ้นได้ จากการมอบหมาย
งาน การสอนงานและการเป็ นพีเ่ ลีย้ งให้ กบั
พนักงาน
องค์การมัน่ ใจกับพนักงานในองค์การทุก ๆ
คน แต่องค์การจะมีการลงทุนเพือ่ จูงใจ
พนักงานทีม่ ีระดับผลการปฏิบตั ิงานที่แตกต่าง
กันไป

แนวโน้ มถัดไปองค์การต่าง ๆ จะต่างมุง่ แสวงหาการบริ หารจัดการกับคนเก่ง/คนดี สงครามการบริ หารจัดการกับ
คนเก่ง/คนดีจึงเกิดขึ ้น โครงการหรื อกิจกรรมส่วนใหญ่จะมุง่ เน้ นในการพัฒนา ดึงดูดจูงใจให้ คนเก่ง/คนดีมีความผูกพันและ
ปรารถนาที่จะสร้ างผลงานให้ เกิดขึ ้น “ผู้บริ หาร” จึงเป็ นเสมือนผู้นาที่มี บทบาทสาคัญต่อการสร้ าง พัฒนา และจูงใจให้ คน
เก่ง/คนดีสร้ างสรรค์ผลงานให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องอยูเ่ สมอ

และเพื่อการบริ หารจัดการคนเก่ง/คนดีให้ ถกู ทิศทาง องค์การจะต้ องรับรู้ถึงความต้ องการหรื อความคาดหวังของ
พวกเขา การวางแผนอาชีพ (Career Planning) ของคนเก่ง/คนดีเหล่านี ้อย่างไร แล้ วองค์การมีสว่ นช่วยในการบริ หารสาย
อาชีพ (Career Management) ให้ กบั พวกเขาบ้ างหรื อไม่ พบว่าธรรมชาติของคนเก่ง/คนดีก็คือ ความต้ องการการเรี ยนรู้
ตลอดเวลา ความปรารถนาที่จะเห็นผลสาเร็ จของงาน ความต้ องการเพิ่มมูลค่างาน (Job Value) ให้ มากยิ่งขึ ้นในทุก ๆ ปี
ดังนันคนกลุ
้
ม่ นี ้จะเรี ยนรู้ งานได้ เร็ วกว่าพนักงานที่มีผลการปฏิบตั ิงานปกติ โดยส่วนใหญ่พวกเขาจะใช้ เวลาในการศึกษา
เรี ยนรู้ จนสามารถรับผิดชอบงานนัน้ ๆ ได้ ดีเฉลีย่ ประมาณ 2 ปี
หากคนเก่ง/คนดีเรี ยนรู้และสามารถปฏิบตั ิงานนันได้
้ ดีแล้ ว พวกเขาจะต้ องการแสวงหาโอกาสในการเรี ยนรู้ งาน
ใหม่ ๆ เพิ่มขึ ้นอีก ซึง่ องค์การจะต้ องคิดหาวิธีการในการเพิ่มมูลค่างานให้ กบั คนเก่ง/คนดีเหล่านี ้ เพราะหากเลยระยะเวลา
2 ปี แล้ วคนกลุม่ นี ้ยังคงทางานเหมือนๆ เดิม ระยะเวลายิ่งยาวนานความรู้สกึ เบื่อหน่ายกับงานที่ทาย่อมจะเกิ ดขึ ้น
ดังนันภาระหน้
้
าที่ขององค์การก็คือ การไม่หยุดนิ่ง อยูเ่ ฉย โดยไม่คิดหาวิธีการพัฒนา และจูงใจรักษาคนเก่ง/คนดี
ให้ ทางานอยูก่ บั องค์การ ด้ วยเหตุดงั กล่าวนี ้จึงทาให้ องค์การที่ต้องการความได้ เปรี ยบในการแข่งขันจะต้ องเริ่ มตื่นตัว ลุก
ขึ ้นเพื่อค้ นหาว่าจะต้ องอะไรต่อไปเพื่อรักษาคนเก่ง คนดี หรื อคนเก่ง/คนดีให้ ผกู พันกับองค์การ พร้ อมที่จะสร้ างผลงาน
ให้ กบั องค์การต่อไป..... สงครามเพื่อสรรหา พัฒนา จูงใจ และรักษาคนเก่ง/คนดีจึงเกิดขึ ้น อย่างไม่หยุดนิ่ง

