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โดยธรรมชาติของคนทางาน เมื่อทางานไปถึงระดับหนึง่ ไม่วา่ ระดับของตาแหน่งหน้ าที่หรื อระดับของอายุตวั อายุ
งาน ก็เริ่ มคิดที่จะเป็ นเจ้ าของกิจการ แต่ด้วยความที่เป็ นมืออาชีพหรื อมือปื นรับจ้ างมาโดยตลอด จึงมักจะมีแต่ฝีมือและ
ประสบการณ์แต่ไม่คอ่ ยมีทนุ ด้ วยเที่ยวบินที่สงู ก็มกั จะมีคนมาแย่งตัวกันไปอยูท่ ี่โน่นสักปี สองปี ก็จะมีคนมาแย่งไปอยูท่ ี่อนื่
เป็ นอย่างนี ้ไปเรื่ อยๆ เพราะเป็ นคนเก่ง เป็ นคนที่ตลาดต้ องการ ผู้บริ หารมืออาชีพเหล่านี ้ก็มกั จะตัดสินใจไปเพราะองค์กร
นันๆมี
้ ชื่อเสียง รู้จกั กับผู้ใหญ่ขององค์กรนัน้ เกรงใจคนมาทาบทาม ฯลฯ
เมื่อเป็ นเช่นนี ้ จึงทาให้ การบริ หารขององค์กรต่างๆขาดความต่อเนื่อง เพราะผู้บริ หารมืออาชีพที่ว่ านี ้มักจะอยูไ่ ม่
นาน และผู้บริ หารมาใหม่สว่ นใหญ่ก็จะมาพร้ อมกับนโยบายและการบริ หารงานสไตลน์ของตัวเอง ไม่ค่อยเอาสิง่ ที่คนก่อน
หน้ านี ้ทาไว้ เพราะถ้ าทาแล้ วดี ก็กลายเป็ นคนเก่าได้ เครดิตไป การโบยบินของผู้บริ หารมืออาชีพนี ้เหมือนนกอพยพที่เปลีย่ น
ที่ทามาหากินไปตามฤดูกาล พอบินไปหลายๆปี ก็จะบินวนซ ้ากลับมาที่เดิม เราจะเห็นว่ามีผ้ บู ริ หารไม่น้อยที่วนกลับมา
ทางานในองค์กรเดิม เพราะคนเก่งมีอยู่ไม่มาก แต่องค์กรมีเยอะ สุดท้ ายทุกองค์กรก็แย่งคนกลุ่มเดียวกัน ขึ ้นอยู่กับว่า
องค์กรไหนมีกาลังในการแย่งตัวผู้บริ หารมากกว่ากัน
เมื่อหันกลับมามองในแง่ขององค์กร องค์กรมักจะยอมจ่ายค่าจ้ างที่สงู ลิ่วเพื่อจ้ างผู้บริ หารมืออาชีพที่เก่งที่สดุ ใน
ประเทศหรื อไม่ก็ต้องอันดับต้ นๆของประเทศมาบริ หาร โดยคาดหวังว่าผู้บริ หารมืออาชีพน่าจะสร้ างผลงานและความ
เติบโตให้ กบั องค์กรได้ มาก(กว่าค่าจ้ างที่จ่ายไป) แต่อ งค์กรก็ลืมไปว่าถึงแม้ วา่ องค์กรจะจ่ายค่าจ้ างที่แพงแค่ไหนก็ตาม แต่
ด้ วยจิตใจลึกๆของผู้บริ หารก็คือการเป็ นลูกจ้ าง ถึงแม้ จะมีอานาจในการดาเนินการต่างๆอย่างเต็มที่ แต่ก็เป็ นเพียงช่วง
ระยะเวลาที่อยูใ่ นตาแหน่งหน้ าที่เท่านัน้ ออกมาเมื่อไหร่ ก็ไม่มีอะไรเหลือ นอกเหนือจากความภูมิใจและประสบการณ์ ไม่มี
อะไรที่ จ ะเก็ บ ไว้ กิ น ในยามแก่ ไ ด้ (ยกเว้ น มี เ งิ น เก็ บ สะสมไว้ เ ยอะ) ไม่ มี กิ จ การอะไรเป็ น มรดกให้ ลูก หลาน เพราะ
ประสบการณ์และความสามารถของผู้บริ หารเป็ นความสามารถเฉพาะตัวที่ไม่สามารถถ่ายทอดเป็ นมรดกให้ ลกู ให้ หลานได้
หลายครัง้ ที่บางองค์กรได้ ผ้ บู ริ หารมือดีมาร่วมงาน แต่สดุ ท้ ายไม่นานผู้บริ หารมือดีคนนันก็
้ ต้องจากไป เพราะที่อื่นจ่ายดีกว่า
วัฏจักรเช่นนี ้ทาให้ เสียทังสองฝ่
้
ายคือองค์กรก็จะต้ องจ่ายเงินแพงกว่าราคาที่ควรจะเป็ น เพราะผู้บริ หารมือดีก็เหมือนหุ้นตัว
หนึง่ ที่ใครก็อยากจะหากาไร จนบางครัง้ หุ้นตัวนัน้ อาจจะมีราคาสูงเกินไปก็ได้

ถ้ าองค์กรต่างๆไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนี ้ ผมคิดว่าคงต้ องถึงเวลาแล้ วที่แต่ละองค์กรต้ องมานัง่ ทบทวนเพื่อ
เปลี่ยนโจทย์จากเดิมที่ว่าจะหาผู้บริ หารเก่งๆมาทางานกับเราได้ อย่างไร มาเป็ นโจทย์ใหม่คือทาอย่างไรจึงจะให้ ผ้ บู ริ หาร
ทางานให้ กบั องค์กรเปรี ยบเสมือนเป็ นเจ้ าขององค์กร และอยูก่ บั องค์กรของเราตลอดไป
สาหรับแนวทางที่นิยมใช้ และเริ่ มใช้ ในการรักษาผู้บริ หารมืออาชีพให้ อยูก่ บั องค์กรนานๆมีดงั นี ้


ให้ ห้ นุ แก่ ผ้ บู ริหาร

การให้ ห้ นุ แก่ผ้ บู ริ หารหลายองค์กรทาอยู่แล้ วไม่ว่าจะเป็ นให้ ห้ ุ นจริ งๆหรื อให้ ประโยชน์จากผลต่างของราคาหุ้น
(Stock options) แต่ก็มกั จะไม่ค่อยได้ ผลเพราะยังไม่เป็ นเจ้ าของอย่างแท้ จริ ง ผมคิดว่าผู้บริ หารควรจะได้ ห้ นุ จริ งๆ และ
จานวนหุ้นต้ องมีเพิ่มขึ ้นตามผลงานและมากเพียงพอที่ไม่ทาให้ ผ้ บู ริ หารขายทิ ้งเมื่อลาออกไป หรื อไม่ก็ต้องมีข้ อผูกผันอย่าง
อื่นเพิ่มเติมที่มีน ้าหนักเพียงพอให้ ผ้ บู ริ หารทางานอยูก่ บั องค์กรต่อไป


จ้ างผู้บริหารมาเป็ นเจ้ าของโดยไม่ ต้องลงทุน

ธุรกิจที่ขาดแคลนผู้บริ หารมืออาชีพที่เป็ นลูกจ้ างอาจจะลองใช้ วิธีการจ้ างผู้บริ หารภายนอกมาบริ หารงานโดย
เปรี ยบเสมือนเป็ นเจ้ าของเอง แต่ทกุ อย่างองค์กรมีไว้ ให้ พร้ อม มาแต่ตวั มานัง่ ตาแหน่งผู้บริ หารที่สามารถบริ หารจัดการได้
อย่างอิสระ แต่ต้องร่ วมรับผิดชอบผลการดาเนินงานร่ วมกับองค์กรในฐานะเจ้ าของด้ วย ทามากก็ได้ มาก ทาน้ อยก็ได้ น้อย
และผู้บริ หารไม่ควรจะมีฐานะเป็ นพนักงาน แต่เป็ นเจ้ าของที่ลงแรง ก็นา่ จะเป็ นทางเลือกทางหนึง่ สาหรับผู้บริ หารที่ต้องการ
เป็ นเจ้ าของกิจการได้


ให้ อดีตผู้บริหารเป็ นกรรมการหรือเป็ นที่ปรึกษาบริหารบริษัทฯ

ถ้ าเราไม่สามารถห้ ามให้ ผ้ บู ริ หารบินไปที่อื่นได้ ก็อาจจะต้ องหาเชือกผูกขาผู้บริ หารไว้ โดยการแต่งตังให้
้ ผ้ บู ริ หาร
เป็ นกรรมการบริ หารหรื อเป็ นบอร์ ดของบริ ษัท หรื อเป็ นที่ปรึ กษาของบริ ษัทฯและให้ ดแู ลกากับสายงานที่ผ้ บู ริ หารท่านนัน้
ถนัด ทังนี
้ ้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ ผ้ บู ริ หารลาออกไปอยู่กบั คู่แข่งหรื อธุรกิจเดียวกัน และอาจจะสามารถดึงให้ ผ้ บู ริ หารคนนันๆ
้
ผันตัวเองมาเป็ นกรรมการฯเพียงอย่างเดียวก็ได้ เพราะผู้บริ หารบางคนเริ่ มมีเงินเยอะแล้ ว ต้ องการชื่อเสียงและความมีหน้ า
มีตาในสังคมมากขึ ้น


ร่ วมลงทุนกับผู้บริหารเปิ ดกิจการใหม่ ท่ เี กี่ยวเนื่องกับธุรกิจ

ผู้บริ หารหลายคนอยากทาธุรกิจที่ตวั เองเป็ นเจ้ าของที่แท้ จริ ง ทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือ การร่ วมทุนกับผู้บริ หาร
ในการเปิ ดกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขององค์กร อย่างนี ้ถึงแม้ ผ้ บู ริ หารจะออกจากองค์กรไปก็ไปไม่ไกลยังปลูกบ้ านอยู่
ใกล้ ๆกับเรา ยังพอที่จะนับญาติกนั ได้ บ้าง แนวทางนี ้เหมาะสาหรับองค์กรที่มีผ้ บู ริ หารที่เป็ นวิชาชีพ เช่น ธุรกิจโรงพยาบาล
ธุรกิจวิศวกรรม ฯลฯ



มีผลตอบแทนตกทอดสู่ลกู หลาน

ถ้ าผมเป็ นเจ้ าของกิจการผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครทาคือ การจูงใจผู้บริ หารโดยการใช้ ผลตอบแทนสูล่ กู หลานให้
ผู้บริ หาร เพราะผู้บริ หารส่วนใหญ่มีแต่เงินแต่ไม่มีทรัพย์สมบัติที่เป็ นกิจการตกทอดให้ กบั ลูกหลาน ถ้ าผู้บริ หารคนนันเป็
้ น
อะไรไป ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรกับครอบครั วของผู้บริ หารท่านนัน้ ก็ หมดลง ผมคิดว่าถ้ าเป็ นไปได้ องค์ กรน่าจะ
กาหนดผลประโยชน์ บางอย่าง เช่น ทุนการศึกษา หุ้น เงิ นปั นผล ฯลฯ ที่อาจจะมีมูลค่าไม่สงู แต่มีผลต่อจิ ตใจของคน
โดยเฉพาะผู้บริ หารหลายท่านที่มีครอบครัว พูดง่ายๆคือ แทนที่จะบริ หารใจผู้บริ หารโดยตัว ก็ก้าวไปบริ หารสิ่งที่มีอิทธิพล
กับใจของผู้บริ หารน่าจะดีกว่าครับ ผู้บริ หารหลายคนอยู่กับองค์กรก็เพราะองค์กรสามารถรักษาปั จจัยที่กระทบต่อจิตใจ
ของผู้บริ หารคนนันๆไว้
้ ได้ นนั่ เอง
สรุ ป การบริ หารผู้บริ หารมืออาชีพให้ อยู่กับองค์กรไปนานๆนัน้ ต้ องบริ หารที่จิตโดยใช้ สิ่งที่ผ้ บู ริ หารไปหาที่อื่น
ไม่ได้ เพราะถ้ าเงินต่อเงินก็เปรี ยบเทียบกันง่ายว่าที่ไหนสูงกว่ากัน แต่ถ้าเป็ นสิ่งจูงใจที่เหมาะสมกับแต่ละคนแล้ ว ค่อนข้ าง
จะเปรี ยบเทียบกันได้ ยาก โอกาสที่จะทาให้ ผ้ บู ริ หารอยูก่ บั องค์กรของเรานานก็นา่ จะมีมากขึ ้น

