เปิ ดประเด็นด้ านการบริหารคนเก่ ง (Talent Management) ในมุมมองของนักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ>>คุณ
ทายาท ศรีปลั่ง

บทความโดย : อาภรณ์_ภูว่ ิทยพันธุ์

บทความฉบับนี ้ผู้เขียนขอนาท่านเข้ าสู่มมุ มองการบริ หารจัดการคนเก่งจากที่ปรึ กษาไทยมืออาชีพ คุณทายาท
ศรี ปลัง่ กรรมการผู้จัดการ บริ ษัท วัทสัน ไวแอท (ประเทศไทย) จากัด ท่านได้ เปิ ดประเด็นการบริ หารจัดการคนเก่งบน
พื ้นฐานของข้ อมูลงานวิจยั มากมาย โดยเริ่ มจากงานวิจยั ที่มีการสารวจขึ ้นในปี 2006 ไตรมาสที่ 4 จากบริ ษัทที่เข้ าสารวจ
และตอบกลับ ประมาณ 300 กว่ า องค์ ก ารในประเทศไทย พบว่ า มี 43% ได้ น าโครงการ Talent Management ไป
ประยุกต์ใช้ แล้ ว โดยมีองค์การเพียง 39% ที่ประสบความสาเร็ จจากการนาโครงการนี ้ไปใช้ อย่างมาก และมี 6% สาเร็ จ
มาก 33 % สาเร็ จบางส่วน และไม่มีองค์การใดยอมรับว่าไม่ประสบความสาเร็ จและได้ ผลกระทบในทางลบ อย่างไรก็ตาม
พบว่าบริ ษัทไม่เคยนาโครงการดังกล่าวนี ้ไปใช้ เลยมีประมาณ 57% มีองค์การที่นาโครงการนี ้ไปใช้ มากกว่า 3 ปี มี 13%
นามาใช้ ประมาณ 1-3 ปี มีประมาณ 17% และนามาใช้ ประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี มีประมาณ 13%
คุณทายาทมองว่าสาเหตุที่ทาให้ โครงการบริ หารคนเก่งไม่ประสบความสาเร็ จ จากงานวิจยั พบว่ายังขาดแนวทาง
และเครื่ องมือในการพัฒนา Talent ประมาณ 20% รวมถึงเครื่ องมือในการเลือก Talent ยังไม่ชดั เจน ไม่นา่ เชื่อถือเพียงพอ
ประมาณ 15.83% ตลอดจนผู้บริ หารไม่ได้ ให้ การสนับสนุนโครงการนี ้อย่างเพียงพอ ประมาณ 14.17% นอกจากนี ้คนที่ถกู
เลือกขึ ้นมาให้ เป็ น Talent ยังไม่เป็ นที่ยอมรับประมาณ 10% รวมถึงมีปัญหาในโครงการนี ้ประมาณ 8.33%
สาเหตุหลักที่ทาให้ องค์การนาโครงการบริ หารคนเก่งมาใช้ จากงานวิจยั ประมาณ 120 บริ ษัทกับกลุม่ กลุม่ CEO
ในไตรมาสที่ 4 พบว่าองค์การมีจานวนคนที่มีคณ
ุ ภาพไม่เพียงพอกับความต้ องการประมาณ 24.5% คนที่ ดารงตาแหน่ง
งานปั จจุบนั ไม่มีศกั ยภาพเพียงพอประมาณ 16.8% ภาวะผู้นามีน้อย ความคิดสร้ างสรรค์มีน้อย และปั ญหาสาคัญอีก
เรื่ องก็คือเด็กจบใหม่มีความสามารถต่า รวมถึงพนักงานปั จจุบนั มีความผูกพันน้ อยในองค์การ ประมาณ 11% และไม่มี
ความผูก พัน กับ ทิ ศ ทางและนโยบายของบริ ษั ท มี ป ระมาณ 9.7% นอกจากนี ก้ ารที่ เด็ ก เรี ย กร้ องเงิ น เดื อ นแพงเกิ น
ความสามารถตนเอง ประมาณ 5.5%
คุณ ทายาทได้ ชีป้ ระเด็นที่เป็ นสาเหตุที่ทาให้ คนเก่งลาออก จากงานวิจัยพบว่าเมื่อ 3 ปี หลังประมาณปี ค.ศ.
2005-7 เป็ นเรื่ อ งค่ า ตอบแทน แต่เมื่ อ ก่ อ นปี ค.ศ. 2005 เป็ นเรื่ อ งที่ ไม่ ใช่ ตัว เงิ น พบว่า ปั จ จุ บัน นี พ้ นัก งานต้ อ งการ
ค่าตอบแทนที่ดีกว่า และมีโอกาสที่จะทางานที่ตนรัก ได้ พัฒ นาตนเอง ผลประโยชน์ในการทางานดีขึ ้น สมดุลย์ในการ
ทางานดีขึ ้น แต่ที่เด่นจริ ง ๆ ก็คือ เงิน และโอกาสความก้ าวหน้ า แต่ฝรั่งบอกว่าคนเก่งไม่ได้ ออกเพราะเรื่ องนี ้ แต่คนไทยจะ
เป็ นเรื่ องพวกนี ้ พบว่าอุตสาหกรรมที่คนลาออกน้ อย ได้ แก่พวกปิ โตรเคมี งานโรงแรม งานอุตสาหกรรม พบว่าสาเหตุที่คน
ลาออกน้ อยเพราะทางเลือกมีน้อย แต่อตุ สาหกรรมที่คนมักจะลาออกก็คือ อุตสาหกรรม Property Development 26.8%
และ Media Entertainment 28% พวกนี ้มีทางเลือกมากกว่า

หากถามถึงคุณลักษณะของคนเก่ง คุณทายาทกล่าวว่า คนเก่งควรจะต้ องรับบทบาทของผู้จดั การยุค ใหม่จะต้ อง
เป็ นตามโมเดล Emerge ได้ แก่ 1) Explorer ผู้จดั การจะต้ องเป็ นผู้ชี ้นาแนวทาง/โอกาสใหม่ ๆ ได้ 2) Modeler/Role Model
ผู้เป็ นแบบอย่างที่ ดีในการทางาน 3) แบบ Empowerer ผู้กระจายอานาจในการตัดสินใจ 4) Re-Aligner ผู้เห็ นความ
เชื่อมโยง 5) Gut Feeler ผู้ที่กล้ าได้ กล้ าเสีย กล้ ารับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตน และ 6) Encourager ผู้สร้ างขวัญและ
กาลังใจในการทางาน
ทังนี
้ ้แนวทางการบริ หารคนเก่งควรจะมีการนาเครื่ องมือมาใช้ หลาย ๆ เครื่ องมือประกอบกัน ได้ แก่ Assessment
Center / Psychometric Test / Behavioral Event Interview จากการสัมภาษณ์ / Business Simulation ของบริ ษัทของ
ตนเองคุณทายาทมองว่าในองค์กรจะมีคนเก่งครบทุกด้ านประมาณ 5% ก็พอ คนที่เหลือจะเป็ นคนที่เก่งเฉพาะด้ าน แต่
อาจจะไม่เก่งครบทุกอย่าง เพราะไม่จาเป็ นว่าทุกคนจะต้ องเก่งหมด อย่างไรก็ตามจะต้ องมีคนเก่งทุกอย่างคนหรื อสองคน
เพื่ อให้ เป็ นกัป ตัน ที ม ท าหน้ าที่ ดูแ ลให้ พ วกที่ เก่ งแต่ไม่ครบทุก เรื่ อ งท างานร่ ว มกัน เป็ นที ม บริ ห ารที่ เข้ ม แข็ง ประสาน
ประโยชน์ร่วมกันได้ คุณทายาทมองว่าคนเก่งทุกด้ านจะต้ องไม่มี Ego สูงด้ วย ซึง่ คนเก่งจะต้ องเป็ นคนดีด้วย คนแบบนี ้จึงมี
น้ อย มี 5% ขององค์กรก็พอ จะต้ องเป็ นกัปตันทีมที่ดี ดูแล้ วจะต้ องดีกว่าคนอื่น คนที่เก่งน้ อย ไม่ได้ เก่งน้ อยที่สดุ ในทีม
คนเก่งสูงสุดก็ไม่ใช่เก่งทางเทคนิคสูงสุดในทีม แต่บคุ คลเหล่านี ้จะต้ องมีความน่าเชื่อถือมากที่สดุ ในทีม คนแบบนี ้จะเริ่ ม
รู้จกั ปรับตน ปรับตัวเองให้ คนเข้ ากับองค์การ เป็ นพวกที่ทางานจากองค์กรฝรั่งมาก่อน พวกนี ้จะเข้ ามาทางานและปรับตัว
ได้ ดี และประสบความสาเร็ จมากกว่า
คุณทายาทได้ กล่าวเพิ่มเติมถึงความต้ องการของมนุษย์จะพัฒนาได้ มาก ตามขันของอาชี
้
พ (Career Stage) จะ
มีอยูป่ ระมาณ 5 ระดับได้ แก่
1. Exploration – ประมาณอายุ 20 กว่า พวกนี ้ชอบเรี ยนรู้ เรี ยนรู้วา่ ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ค้ นหาความต้ องการ
ของตนเอง ในช่วงนี ้ถ้ าได้ นายดี บริ ษัทดี จะทาให้ เขาทางานดี นายจะช่วยได้ มากในการค้ นหาตนเอง จะทา
ให้ เค้ าไม่เสียเวลา นายจะทาให้ เขาทางานไม่หลงทาง
2. Establishment – ประมาณอายุ 30 กว่า เป็ นพวกที่ตงเนื
ั ้ ้อตังตั
้ ว เป็ นเงื่อนไขที่ถ้าผ่านจากแบบแรกเป็ นบวก
มีนายดี พวกนี ้จะสร้ างเนื ้อสร้ างตัวได้ Establishment แบบนี ้มีสองแบบ คือ 1) เน้ นคุณภาพ (Quality) เป็ น
พวกเชี่ ย วชาญ เน้ น ผลงานเป็ นหลัก และ 2) เน้ น ปริ มาณ (Quantity) เป็ นพวกที่เน้ นสังคม เป็ นพวกเน้ น
ตาแหน่งงาน สวัสดิการที่เป็ นตัวเงิน หรื อจับต้ องได้
3. Contribution – อายุเริ่ มไม่เข้ ามาเกี่ยวแล้ ว จะมีเฉพาะพวกที่มาจากกลุม่ Quality เป็ นพวกเน้ นผลงาน คน
แบบนี ้จะเป็ นพวกที่สง่ เสริ ม สร้ างองค์กร สร้ างคนรุ่นใหม่ พบว่าคนแบบนี ้เหมาะกับการเป็ นพวก Coach ดีสดุ
องค์กรควรมีคนกลุม่ นี ้ประมาณ 10%
4. Maintenance – เป็ นพวกประคับประคองตนเอง เป็ นพวกที่ทางานไม่ผิด ไม่ทาอะไรที่ตนเองไม่ถนัด กลัว
ความล้ มเหลว ส่วนใหญ่จะเอาความรู้เดิม ๆ มาใช้
5. Disengagement – เป็ นพวกใกล้ เกษี ยณ แต่จริ ง ๆ แล้ วพวกนี ้คนไทยมีมาตลอด เป็ นเรื่ องน่าเศร้ าของคนไทย
มีมาตังแต่
้ อายุประมาณ 20-60 ปี เป็ นพวกที่มีความผูกพันในองค์กรต่า

การนาโครงการนี ้ไปใช้ ให้ เกิดผลสาเร็ จ ประเด็นที่ต้องการให้ พิจารณาก็คือ การเลือกคนที่มีคณ
ุ ภาพ จิตใจเป็ น
อันดับหนึง่ โดยเน้ นไปที่
1. Conscientiousness - คนที่เป็ นมีความมุ่งเน้ นที่ผลสาเร็ จจะต้ องประเมิน Personality ตัวนีก้ ่อน จะต้ องมี
ความระมัดระวัง มี Hardworking มีระเบียบ โดยจะมีลกั ษณะนี ้ที่อยูต่ ิดกับตัว เป็ นสิง่ ที่มีมาตังแต่
้ เกิด หรื อใน
วัยเด็กถูกสอนมาแบบนี ้ เช่น พ่อแม่สอนให้ เราระมัดระวัง เราเอาใจใส่คนอื่น กลุม่ Conscientiousness จะ
ได้ มาตังแต่
้ เกิดที่มีการเลี ้ยงดูจากพ่อแม่ หรื อมาจากการอยูใ่ นโรงเรี ยนอนุบาลที่ดี ตังแต่
้ เกิดถึง 2 ขวบ
2. Agreeableness – ให้ ความร่ วมมือกับคนอื่นดี เน้ นสังคม มีการให้ ความร่ วมมือ เป็ นพวกจิตใจดี เป็ นคนมี
ศีลธรรม โดยธรรมชาติเป็ นคนดี เป็ นคนที่มีเมตตากรุ ณา เป็ นคนที่อดทนสูง และจะต้ องเป็ นคนที่น่าเชื่อถือ
เริ่ มจากอายุประมาณ 2 ขวบขึ ้นไป
3. Extroversion – เป็ นช่วงวัยเข้ าโรงเรี ยนจนถึงวัยรุ่น เป็ นพวกเข้ าสังคม เป็ นคนที่ต้องการอยู่กบั คน เป็ นคนที่
รู้จกั พูด รู้จกั ใช้ วาทศิลป์ที่ดี
4. Openness to Experience – เป็ นช่วงภาวะเข้ าสูว่ ยั ทางาน ต้ องโตแล้ ว อายุตงแต่
ั ้ 16-25 ปี เริ่ มเป็ นผู้ใหญ่
เป็ นวัยรุ่นตอนกลางและตอนปลาย มีความคิดแบบยืดหยุน่ ไม่เสแสร้ ง ดูตาแล้ วรู้ใจ
5. Emotional Stability – ตังแต่
้ เกิดถึง 2 ขวบ เป็ นพวกที่กลัวตลอดเวลา อาจจะเป็ นเพราะพ่อแม่ชอบทิ ้ง ชอบ
หลอกให้ กลัว หรื อคนเลี ้ยงเด็กชอบหลอก มีชีวิตที่หดหู่ เป็ นพวกที่โมโห โกรธง่าย ความโกรธอาจจะมาจาก 2
ทางคือ ฮอร์ โมนไม่ดี หรื ออยูก่ บั คนหรื อภาวะแวดล้ อมที่ขี ้โมโห เป็ นคนที่กงั วลตลอดเวลา และเกิดความรู้สกึ ที่
ไม่ปลอดภัย กลัวว่าตนเองจะไม่ปลอดภัยในการทางาน เก่งไม่พอ กลั วว่าจะโดนไล่ออก กลุ่มคนแบบนีม้ ี
ตังแต่
้ แรกเกิด
จะเห็ น ได้ ว่ า Conscientiousness และ Emotional stability เป็ นนิ สั ย สั น ดาน อี ก 3 ตั ว ที่ เ หลื อ จะเป็ น
Competency แต่หากเราจะดูแต่ Competency อย่างเดียว เราจะได้ แค่ 3 กลุม่ แต่ 2 กลุม่ คือ Conscientiousness และ
Emotional Stability องค์การจะแก้ ไขไม่ได้ มันจะต้ องมาหาคนที่มีพื ้นฐานเหล่านี ้มาก ๆ Competency ถือว่าเป็ นฉาก เป็ น
ตัวปรุงแต่ง แต่ Conscientiousness และ Emotional Stability เป็ นเรื่ องแก้ ไขไม่ได้ หรื อแก้ ยาก จึงมองว่า 2 ตัวนี ้สาคัญ
จากมุมมองของคุณทายาทเกี่ยวกับการบริ หารจัดการคนเก่ง โดยตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของข้ อมูลการวิจัยที่เข้ มข้ น
ผู้เขี ย นเชื่ อ ว่า องค์ ก ารสามารถน าข้ อ มูลที่ สาคัญ และเป็ นประโยชน์ ไปใช้ ต่อ เพื่ อ การบริ ห ารและพัฒ นาผลงานของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาที่เป็ นดาวเด่นต่อไป

