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บทความโดย : อาภรณ์_ภูว่ ิทยพันธุ์

บทความฉบับนี ้ผู้เขียนขอนาเสนอมุมมองการบริ หารคนเก่งจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรอบรู้ ในเรื่ องการพัฒนา
บุคลากรเป็ นอย่างมากในประเทศไทย บุคคลท่านนีผ้ ้ ูเขียนเชื่ อว่าทุกท่านจะต้ องรู้ จักหรื อได้ ยินชื่ อเสียงของท่านอย่าง
แน่ น อน ศ.ดร. จี ร ะ หงส์ ล ดารมภ์ เลขาธิ ก ารของมู ล นิ ธิ พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ อดี ต ที่ ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี ว่ า การ
ทบวงมหาวิทยาลัย เป็ นผู้ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้ านการบริ หารและพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ นับเป็ นเกียรติ
อย่างสูงที่ท่านสละเวลาในการให้ ผ้ เู ขียนเข้ าพบเพื่อสัมภาษณ์ท่านเกี่ยวกับมุมมองในการบริ หารจัดการคนเก่งในประเทศ
ไทย
อาจารย์ จี ระกล่าวว่าค าว่า Talent นัน้ เป็ นแนวคิ ดมาจาก Holly Wood นั่น ก็ คื อ แมวมองที่ท าหน้ าที่ ม องหา
นักเขียนที่เก่ง นักแสดงที่เก่ง ดาราที่เก่งอยูท่ ี่ไหน โดยเน้ นคนที่มีศกั ยภาพในการทางาน คนเก่งที่ดีในองค์การจะต้ องทางาน
ร่วมกับคนอื่นได้ ด้วย ซึง่ พวกเขาจะต้ องมีความสามารถพิเศษใน 4 เรื่ องหลัก ๆ ได้ แก่
1. ความสามารถในการมองอนาคต เป็ นคนที่มี ความเข้ าใจในอนาคต เน้ นภาพใหญ่ (Big Picture) ต้ อ ง
สามารถมองเห็นทังโอกาส
้
และภัยคุกคาม
2. ความสามารถในการดึงเอาคนอื่นให้ เก่งตามไปด้ วย คือ Talent จะเก่งคนเดียวไม่ได้ คนเก่ง 10% ต้ อง
สามารถบริ หารให้ คนอีก 60% อยากทางานให้ ซึง่ Talent จะต้ องดึงความเป็ นเลิศของคนอื่นมาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ได้
3. ความสามารถในคิดสร้ างสรรค์ มี Creativity and Innovation คนเก่งต้ องมีความคิดที่แตกต่างไปจากคน
อื่น ต้ องเป็ นพวกที่กระหายความรู้ อยากจะพัฒนา Talent ในเมืองไทยจะต้ องเป็ นคนที่รอบรู้ เป็ นคนใฝ่ รู้ รู้
กว้ าง และแสวงหาโอกาส ใหม่ ๆ ซึ่งความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) จึงเป็ นเพียงพื ้นฐานเท่านัน้
แต่พลังความคิดสร้ างสรรค์ การใฝ่ รู้ การพัฒนาจะเป็ นเรื่ องที่สาคัญกว่า
4. ความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค คนเก่งจะต้ องรู้วา่ ควรจะแก้ ไขปั ญหาด้ วยวิธีการใดตามสถานการณ์
ที่แตกต่างกัน ฉลาดในการแก้ ไขปั ญหา มีการควบคุมอารมณ์ได้ อย่างเหมาะสมกับปั ญหาที่เกิดขึ ้น
การพั ฒ นาคนเก่ ง อาจารย์ จี ร ะได้ ให้ ทฤษฎี 5 E ในการบริ ห ารคนเก่ ง ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ E ตัว แรกคื อ
1. Example หมายถึงการมีตวั อย่างหรื อแม่แบบที่เก่ง (Role Model) 2. Experience คือการมีโอกาสได้ เรี ยนรู้งานจากผู้ที่
มี ป ระสบการณ์ 3. Education นั่น ก็ คื อ การพัฒ นา การอ่านหนังสือ การอ่า นหนังสือ ฝึ กอบรม เปิ ดเว็บ ไซต์ เข้ า ไปดู
4. Environment การบริ หารบรรยากาศให้ ได้ การสร้ างtalent ต้ องขึน้ อยู่กับบรรยากาศด้ วยอย่างเช่น AIS มีการสร้ าง

บรรยากาศดี เปิ ดโอกาสให้ คนแสดงความสามารถ และ 5. Evaluation เป็ นการประเมิน การให้ รางวัลโดยผู้ใหญ่จะต้ อง
เข้ าใจและให้ เวทีพวกเขาได้ แสดงความสามารถ
พบว่า การน าโครงการบริ ห ารจัด การคนเก่ งมาใช้ ในประเทศไทยเกิ ด ขึน้ เนื่ อ งมาจาก องค์ ก ารตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของเรื่ องคน คนจะต้ องบริ หารในเชิ งกลยุทธ์ ต้ องนา Profile ของพนักงานมาดู แล้ วหาคนเก่งซึ่งมีไม่เยอะ
ประมาณ 10 % คนเหล่านี ้จะเป็ นผู้ขบั เคลื่อนให้ องค์การ เป็ นอัจฉริ ยะ และยิ่งในยุคต่อไปที่มีการแข่งขันเน้ นไปที่ความคิด
การนาไปปฏิบตั ิ และโดยเฉพาะการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับลูกค้ า (Customer Value) ดังนันหากให้
้
คนเก่งทางานประจา
(Routine) ก็จะทาให้ ไม่เกิดการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ เกิดขึ ้น ดังนัน้ Talent ก็คือบุคลากรที่ทาให้ องค์กรอยูไ่ ด้ ในสภาพของการ
แข่งขันได้ จะเห็นได้ วา่ Talent จะเป็ นคนที่กว้ าง มี Social Capital ที่สงู ที่สามารถโอกาสในการแข่งขันเชิงธุรกิจได้
อย่างไรก็ตาม โครงการการบริ หารคนเก่งจะประสบความสาเร็ จได้ ปั จจัยสาคัญอยูท่ ี่วา่ ผู้เป็ นหัวหน้ างานของพวก
เขา ซึ่งหัวหน้ างานจะต้ องทา Employee Profile และหากลุม่ คนที่เป็ น Talent ต้ องพยายามสร้ างมูลค่าในงานให้ กบั พวก
เขา ซึ่งคนกลุ่มนีจ้ ะมีไม่มากนักในองค์การอย่างที่ได้ กล่าวไว้ ตอนต้ นมีประมาณ 10% ทังนี
้ ก้ ระบวนการในการบริ หาร
จัดการคนเก่งจะเริ่ มจาก
1. การสรรหาและคัดเลือกคนเก่ ง เวลาจะสัมภาษณ์คนเข้ ามาทางาน จะต้ องให้ พวกเขาวิเคราะห์ในเรื่ องที่
ไม่เกี่ยวข้ องกับพวกเขาโดยตง เพื่อวัดความรอบรู้ในการแก้ ไขปั ญหา หรื อการมองอนาคต
2. การเก็บรักษาคนเก่ ง องค์การจะต้ องคิดเสมอว่าจะทาอย่างไรในการรักษากลุม่ คนเก่งไว้ ให้ ได้ การทาให้
พวกเขามีความสุขในการทางาน คนเก่งไม่ต้องการปั จจัยพื ้นฐานเท่านัน้ ตามหลักของ Maslow ที่บอกว่า
คนเก่ ง ต้ องการให้ คนยกย่ อ ง (Self Respect) และการประสบความส าเร็ จ ในหน้ าที่ ก ารงาน (Self
Actualization)
ปั ญหาที่เจอในทุกวันนี ้ก็คือ หัวหน้ างานมักจะมอบหมายให้ ผ้ จู ดั การฝ่ ายบุคคลเป็ นดาเนินการสรรหาคัดเลือก
และจูงใจรักษาคนเก่ง ซึง่ คนเก่งจะเป็ นคนที่อทุ ิศตน (Contribution) ให้ กบั องค์การ กลุม่ คนเหล่านี ้จะถูกอิจฉาจากกลุม่ คน
ที่ไม่เก่ง ซึ่งองค์การจะต้ องหาดูแลและเก็บรักษากลุม่ คนเหล่านี ้ไว้ ให้ ได้ การดูแลคนเก่งไม่ใช่เพียงแค่ปัจจัยด้ านเงินเพียง
อย่างเดียว จะต้ องมีปัจจัยหลาย ๆ ด้ าน โดยเฉพาะความเข้ าใจถึงความต้ องการคนเก่งในองค์การ การสร้ างคนเก่งจึงเป็ น
หน้ าที่ของหัวหน้ างานของพวกเขา ซึ่งไม่ต้องกลัวว่าหากสร้ างลูกน้ องให้ เก่ง แล้ วพวกเขาจะได้ ดีข้ามหน้ าข้ ามตาหัวหน้ า
งานไป เพราะหากหัว หน้ า งานคิ ด แบบนี ้ แสดงว่า หัว หน้ า งานจะไม่ เก่ ง จริ ง ซึ่ ง การบริ ห ารคนเก่ ง จึ ง ต้ อ งขึ น้ อยู่กั บ
Management Style หรื อรู ปแบบในการบริ หารคน เข้ าใจคน ไม่ใช้ แค่อานาจที่มีอยู่เท่านัน้ รวมถึงหัวหน้ างานจะต้ องรู้ จกั
การสร้ างบรรยากาศให้ เกิ ดการมีส่วนร่ วม ความกล้ าที่จ ะน าเสนอความคิ ดใหม่ ๆ สนับสนุนให้ พวกเขากล้ าคิด กล้ า
นาเสนอ พบว่าคนเก่งจะต้ องมีพี่เลี ้ยงที่เก่งด้ วยเช่นกัน
ดังนัน้ องค์ ก ารในประเทศไทยจึ งได้ ต ระหนัก ถึ งความสาคัญ ของการบริ ห ารคนเก่ ง มี อ งค์ การหลายแห่งน า
โครงการบริ หารคนเก่งมาประยุกต์ใช้ ช่น บริ ษัทAIS และ CP อย่างไรก็ตาม อาจารย์จีระมองว่าสิ่งที่ท้าทายและน่าสนใจก็
คือ องค์ ก ารเล็ก ๆ บริ ษั ท SME องค์ การภาครั ฐ และรั ฐ วิสาหกิ จ ซึ่ง องค์ ก ารเหล่า นี จ้ ะสร้ างตนเองและท าให้ องค์ ก าร
เจริ ญเติบโตต่อไปได้ อย่างไร

