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เมื่อตอนที่แล้ ว ผู้เขียนเล่าถึงสงครามแย่งชิงคนเก่งเริ่ มส่อเค้ าว่าจะรุนแรงมากขึ ้น ในขณะที่องค์กรส่วนใหญ่ยงั คง
ไม่เตรี ยมพร้ อมรับมือในสงครามครัง้ นี ้ รายงานจาก McKinsey & Company, Inc ผู้เผยแพร่ เอกสารเรื่ อง “The War for
Talent” ในเดือนเมษายน 2544 พบว่า ผู้บริ หารส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถบอกได้ เลยว่าคนเก่งขององค์กรควรจะมีลกั ษณะ
อย่างไร Michaels และคณะผู้วิจัยจาก McKinsey & Company, Inc ถึงกับบอกว่าจุดอ่อนที่สาคัญขององค์ กรจากการ
สารวจพบว่า “ ผู้บริ หารยังไม่ร้ ู เลยว่าเขาจะต้ องทาอะไรบ้ างในเรื่ องนี ้ ” สาหรับในเมืองไทย ผู้เขียนยังไม่พบรายงานวิจัย
สารวจในเรื่ องดังกล่าว แต่คาดว่าคงตกอยูใ่ นสภาพที่คล้ ายคลึงกัน
เมื่อพิจารณาว่าทาไมผู้บริ หารขององค์กรส่วนใหญ่ จึงไม่เตรี ยมพร้ อมรับมือกับสงครามการแย่งชิงคนเก่ง ใน
ความคิดของผู้เขียน น่าจะมาจากผู้บริ หารขาดความรู้ความเข้ าใจในประเด็น ดังนี ้
1. ผู้บริ หารส่วนใหญ่ นิยมใช้ ยุทธศาสตร์ การตังรั
้ บ (Reactive strategy) มากกว่าการใช้ ยุทธศาสตร์ เชิงรุ ก
(Proactive strategy) พูดง่ายๆ คือ ผู้บริ หารจะรอให้ เกิดปั ญหาก่อน แล้ วค่อยลงมือแก้ ไขปั ญหานันๆ
้ ทาไม
ผู้บริ หารมักจะรอให้ เกิดปั ญหาขึ ้นมาก่อนครับ ? คาตอบลึกๆลงไปที่ผ้ บู ริ หารไม่ค่อยบอกเหตุผลก็คือ อย่าง
น้ อย เป็ นการแสดงฝี มือให้ ผ้ นู าขององค์กรและพนักงานภายในองค์กรเห็นผลงานที่เป็ นรู ปธรรม หากโชคดี
แก้ ไขได้ ก็เป็ นฝี มือการบริ หาร แต่หากโชคร้ ายแก้ ไขไม่ได้ ค่อยหาเหตุผลอื่นๆมาประกอบในภายหลัง ผู้เขียน
พยายามชักจูงให้ ผ้ บู ริ หารที่เก่งต้ องสามารถจัดการกับปั ญหาต่างๆก่อนจะเกิด ถึงจะเป็ นผู้บริ หารที่เก่งมี
ฝี มือ แต่การป้องกันปั ญหาก่อนเกิดจะให้ คนอื่นๆเห็นผลงานที่เป็ นรูปธรรมคงยากสักหน่อย เช่นเดียวกันกับ
เรื่ องสงครามการแย่งชิงคนเก่ง เราต้ องรอให้ คนเก่งออกจากองค์กร แล้ วค่อยไปหาคนอื่นมาแทนภายหลัง
หรื อ ครั บ ? ถ้ า ไม่ ใช่ ผู้บ ริ ห ารก็ ค วรจะรั ก ษาคนเก่ ง ให้ อ ยู่กับ องค์ ก รได้ น านๆ และสร้ างคนเก่ ง เพิ่ ม ขึ น้
นอกจากนี ้ควรจะพยายามสืบเสาะหาแหล่งที่ได้ คนเก่งมาอยูใ่ นองค์กรของเราเพื่อการเตรี ยมพร้ อม ผู้เขียน
มักจะบรรยายให้ ฟังเสมอว่า “ องค์กรจ้ างผู้จดั การ (Manager) เพื่อมาแก้ ปัญหาการทางาน เป็ นหน้ าที่หลัก
แต่จ้างผู้บริ หาร (Executives) เพื่อมาป้องกันปั ญหามากกว่า ” ถ้ าองค์กรไหนโชคร้ าย แทนที่จะมีผ้ จู ดั การ
คอยแก้ ปัญหากลับเป็ นผู้สร้ างปั ญหา แต่จะโชคร้ ายยิ่งกว่า ถ้ ามีผ้ บู ริ หารเป็ นคนสร้ างปั ญหากับองค์กรเสีย
เอง
2. ผู้บริ หารไม่เข้ าใจในหลักการบริ หารทุนมนุษย์ โดยทัว่ ไปผู้บริ หารหรื อเจ้ าของกิจการจะมองพนักงานเป็ น
ลูกจ้ าง และมองเรื่ องค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม ค่าจ้ าง เป็ นต้ น ทุน บางองค์ กรแทบไม่เคยส่งพนักงาน

ออกไปฝึ กอบรมภายนอกเลยเพราะผู้จัดการเห็นว่าไม่จาเป็ น นัน่ หมายถึงว่า องค์กรนันจ
้ ากัดกรอบการ
เติบโตขององค์กรเอง ถ้ าคนของเราไม่มีความรู้ที่เปิ ดกว้ างย่อมไม่มีความคิดที่จะปรับปรุงงาน เมื่อไม่มีการ
ปรับปรุ งงานแล้ วองค์ กรจะไปต่อสู้กับคู่แข่งได้ อย่างไรครับ อย่างไรก็ ตามผู้เขียนก็เข้ าใจในผู้บริ หารหรื อ
ผู้ประกอบการที่ไม่กล้ าลงทุนการฝึ กอบรมกับพนักงาน เพราะเกรงว่าถ้ าพนักงานเก่งแล้ วจะไปอยูท่ ี่อื่น เรื่ อง
นี ้เป็ นคนละประเด็นในเรื่ องเดียวกัน พูดง่ายๆคือ เป็ นเรื่ องที่ต้องเสียเงินเพื่อการฝึ กอบรมให้ พนักงานมี
ความรู้ มีทกั ษะเพิ่มขึ ้น ถือว่าเป็ นการลงทุนในสินทรัพย์ที่จบั ต้ องไม่ได้ (Intangible asset) ไม่ร้ ูว่าพนักงาน
จะมีทกั ษะและมีความรู้เพิ่มขึน้ เพียงใด คุ้มกับค่าเงินที่เสียไปหรื อไม่ เป็ นประเด็นหนึ่ง แต่อีกประเด็นหนึ่ง
คือ การจูงใจและการรักษาพนักงานให้ คงทางานอยูก่ บั เรา การที่มีพนักงานเก่งๆอยูท่ างานกับองค์กร ย่อม
เป็ นเรื่ องที่ดี แต่จะทาอย่างไร ให้ พนักงานเก่งๆไม่ออกไปทางานที่อื่น ผู้บริ หารต้ องมีแนวทางและวิธีการ
จัด การกับ เรื่ อ งนี อ้ ย่างเป็ นระบบครั บ ต้ องใช้ เครื่ องมื อ ระบบการบริ ห ารคนเก่ง (Talent Management
System) ที่ผ้ เู ขียนจะเขียนเป็ นหัวข้ อในภายหลัง
3. ระบบการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรยังขาดความชัดเจนในการกาหนดเกณฑ์วดั ความสามารถของ
พนัก งาน ผู้เขี ย นพยายามเสนอให้ อ งค์ ก รใช้ การบริ ห ารงานบุ ค คลบนพื น้ ฐานความสามารถในงาน
(Competency-based application) จะท าให้ องค์ ก รสามารถสร้ างตั ว ชี ว้ ั ด (KPI) และโมเดลของ
ความสามารถ (Competency model) ขององค์กรและพนักงานในทุกระดับ (อ่านรายละเอียดจา กเรื่ อง ”
การบริ หารงานบุคคลบนพื ้นฐานของความสามารถในงานสาหรับระบบ ISO” ) นัน่ หมายความว่าองค์กร
ต้ องสร้ างต้ นแบ บ (block) พนั กงานคนเก่งก่อนครับ จึงจะพัฒนาพนักงานตามโมเดลนันได้
้
มาถึงบรรทัดนี ้ ผู้อ่านคงพอจะมองภาพสงครามการแย่งชิงคนเก่งลางๆแล้ วว่า ยังคงพอเตรี ยมตัวรับสถานการณ์
ได้ ทนั หากเริ่ มต้ นทาตังแต่
้ วนั นี ้ ดังนัน้ หากเราจะเตรี ยมตัวรับสถานการณ์การแย่งชิงคนเก่ง จะต้ องทาอย่างไรบ้ าง ผู้เขียน
เสนอให้ เริ่ มปฏิบตั ิดงั นี ้ครับ
1. ทบทวนโครงสร้ างองค์กร เพื่อจะพิจารณาว่าตาแหน่งงานใดเป็ น Key position คาว่า Key position หมายถึง
ต าแหน่ ง งานส าคัญ ที่ จ ะต้ อ งขับ เคลื่ อ นกระบวนการธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รสามารถบรรลุวัต ถุป ระสงค์ ต าม
ยุทธศาสตร์ ที่วางไว้ แน่นอนที่สดุ ตาแหน่งผู้บริ หารย่อมเป็ นหนึ่งใน Key position ส่วนตาแหน่งอื่นๆรองลงมา
ต้ องนามาพิจารณากันด้ วยครับ ผู้อ่านอาจจะแย้ งว่าทุกตาแหน่งสาคัญเท่า กันหมด ครั บผู้เขียนก็ยอมรับว่าทุก
คนทุกตาแหน่งภายในองค์กรมีความสาคัญ แต่ไม่เท่ากันหมดครับ ยกตัวอย่างเช่นตาแหน่งซุปเปอร์ ไวเซอร์ ฝ่าย
ผลิต และตาแหน่งซุปเปอร์ ไวเซอร์ ฝ่ายสโตร์ ย่อมมีความสาคัญทังคู
้ ่ แต่หากโรงงานของท่านมีลกั ษณะการผลิต
เฉพาะตัว ตาแหน่งงานใดที่เป็ นงานสาคัญกว่า ครับ แน่นอนย่อมเป็ นฝ่ ายผลิต ทาไมผู้เขียนต้ องยกเรื่ อง Key
position ขึ ้นมาพิจารณาก่อน สาเหตุเป็ นเพราะว่าโดยข้ อเท็จจริ ง องค์กรไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรมากมาย
ให้ กับพนักงานทุกคนทุกระดับได้ ทังๆที
้ ่ต้องการให้ พนักงานทุกคนเป็ นคนเก่ง แต่ผ้ เู ขียนไม่ขัดข้ องนะครับถ้ า
องค์กรใดพร้ อมที่จะพัฒนาพนักงานทุกๆคนทุกๆระดับให้ เป็ นคนเก่งตามที่องค์กรคาดหวัง ดังนัน้ การเลือก Key

position จะทาให้ องค์กรไม่ต้องสิ ้นเปลืองกาลังเงินและใช้ เวลามากเกินไป และอีกประการหนึง่ คือ เมื่อเราพัฒนา
พนักงานระดับ Key position ไปสักระย ะหนึ่ง จะท าให้ องค์ กรมีค วามรู้ ความเข้ าใจมากขึ ้น ก็สามารถนาไป
พัฒนาพนักงานระดับถัดๆไปได้ ครับ
2. ทบทวนหน้ า ที่ ง าน (Job function) เพื่ อ พิ จ ารณาว่า ต าแหน่ ง งานใดเป็ นต าแหน่ ง งานที่ อ งค์ ก รต้ อ งมี ต าม
ยุทธศาสตร์ ขององค์กร มีผ้ บู ริ หารขององค์กรจานวนมากจะเปิ ดตาแหน่งงานใหม่ๆขึ ้นมา ด้ วยลักษณะงานที่เป็ น
project หรื อเป็ นงานเฉพาะกิ จแล้ วรั บสมัครคนใหม่เข้ ามารับ ผิดชอบ แต่เมื่ องานจบ กาลังคนยังไม่จบครั บ
กลายเป็ นภาระหน้ าที่ขององค์กรที่ต้องรับผิดชอบคนใหม่ที่เข้ ามาต่อไป หากองค์กรใดกาลังจะทาเช่นนี ้ ผู้เขียน
เสนอให้ ใช้ พนัก งานปั จ จุบัน ที่ มี “ แวว ” รั บ ผิ ด ชอบไปท าจะดี ก ว่า แต่ ห ากท าไม่ ได้ ให้ ใ ช้ outsource ครั บ
ประโยชน์ อย่างหนึ่งของการทบทวนหน้ าที่งาน จะทาให้ องค์ กรรู้ ว่าตาแหน่งงานใดจาเป็ น ตาแหน่งงานใดไม่
จาเป็ น มีบ่อยครัง้ จะพบว่ามี “ ส่วนเกิน ” เกิดขึ ้นภายในองค์กร การรับสมัครพนักงานใหม่ๆเข้ ามาทางานด้ วย
เหตุผลเพียงเพื่อว่าเผื่อไว้ ก่อน จะเป็ นอันตรายต่อองค์กรในอนาคตเป็ นอย่างมาก เพราะจะเกิดภาวะการว่างงาน
แฝงในแทบทุกตาแหน่งงาน ด้ วยเหตุนี ้ ผู้บริ หารต้ องกลับไปทบทวน Job description แต่ผ้ เู ขียนเสน อให้ ใช้ Job
profile แทน ที่จะบ รรจุเรื่ อง Competency และ KPI เพิ่มเติมลงไปนอกเห นือจากการบรรยายลักษณะงาน
หน้ าที่และความรับผิดชอบเหมือนที่นิยม ทา JD แบ บเดิมๆครับ ใช้ คนน้ อย แต่ทางานได้ ดี จึงจะเป็ น “ กึ๋น ” ของ
ผู้บริ หารครับ
3. หาผู้รั บผิดชอบในการบริ หารคนเก่ง เพื่อจะค้ นหา คัดเลือก พัฒ นาสายอาชีพ (Career development) ตาม
โปรแกรมที่วางไว้ ตลอดจนการรักษาคนเก่งให้ สามารถทางานร่วมกับองค์กรได้ นานๆ ทาไม ผู้เขียนต้ องเสนอให้ มี
ผู้รับผิดชอบเรื่ องการบริ หารคนเก่ง? เพราะการบริ หารคนเก่งไม่สามารถจะปฏิบตั ิให้ เสร็ จสิ ้นภายในระยะเวลาอัน
สันได้
้ คนเก่งจะเก่งได้ ไม่ใช่ใช้ เวลาเพียง 3-6 เดือน แต่ต้องใช้ ระยะเวลานานพอสมควร ไม่สามารถกาหนดกรอบ
ระยะเวลาที่ชัด เจน แล้ วแต่โปรแกรมและความคาดหวังขององค์ กรเป็ นสาคัญ หากจะให้ ผ้ ู บริ ห ารฝ่ าย HR
รับผิดชอบ ก็ยอ่ มสามารถทาได้ หรื อจะให้ ผ้ บู ริ หารคนหนึ่งคนใดรับผิดชอบก็ได้ เช่นกัน หรื อจะรับสมัครพนักงาน
ใหม่รับผิดชอบไปเลยก็ได้ ครับ ผู้เขียนเคยเห็นโฆษณารับสมัครงานในตาแหน่ง Talent Management Manager
ของบ ริ ษัทแห่งหนึ่งในไทย ในต่างประเทศก็เคยเห็นตาแหน่งงานนี ้เช่นกันครับ แต่ผ้ เู ขียนยังไม่แน่ชดั ว่าขอบข่าย
ลักษณะงานจะซ ้าซ้ อนกับงานบริ หาร HR มากน้ อย เพียงใด
4. ต้ องสร้ างเครื อข่ายและหาแหล่งของคนเก่งในตลาด ต้ องอย่าลืมว่าองค์กรต้ องเตรี ยมพร้ อมอยู่ตลอดเวลา หากมี
พนักงานคนหนึง่ ใดที่เป็ นคนเก่งขององค์กรออกไป ต้ องสามารถหาทดแทนได้ โดยเร็ ว

5. กาหนด ให้ ฝ่าย HR สร้ างทักษะการสัมภาษณ์ งาน เพื่อการคัดกรองผู้สมัครให้ ได้ ตามที่องค์กรต้ องการ ผู้เขียน
เสนอให้ HR พัฒ นาความสามารถในการสัม ภาษณ์ งาน (Competency-based interview) แก่ พ นัก งาน ถ้ า
องค์ กรคัดกรองคนเก่งได้ ดีตงั ้ แต่ต้น การพัฒ นาคนเก่งให้ เป็ นประโยชน์ ต่อองค์ กรจะมีประสิทธิ ภาพมากขึน้

โดยมาก HR มักจะละเลยเรื่ องเหล่านี ้ไปโดยมุง่ ไปที่สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษาแ ละประสบการณ์เป็ นหลัก
แต่ Competency ที่ จาเป็ นต่อตาแหน่งงานนันไม่
้ ได้ นามาพิจารณาด้ วย ผลที่ตามมาคือได้ คน แต่ไม่ได้ งาน
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น จะเห็นได้ ชัดเจนว่า ผู้เขียนพยายามใ ห้ ผ้ อู ่าน โดยเฉพาะผู้บริ หาร HR ต้ องพัฒ นาการ
บริ หารงานบุคคลด้ วย Competency - based เป็ นหลัก เพราะจะทาให้ องค์กรสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการคัดเลือก
การสัมภาษณ์ การพัฒนา การจ่ายผลตอบแทน ฯลฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บางครัง้ ผู้บริ หาร HR ต้ องกล้ าท้ าทายและ
เปลีย่ นแปลงกรอบความคิดเดิมๆ บ้ างนะครับ
สิง่ ที่ผ้ เู ขียนไม่ได้ กล่าวไว้ ตงแต่
ั ้ ต้น คือ ก่อนที่เริ่ มดาเนินการเตรี ยมความพร้ อมตามที่ผ้ เู ขียนเสนอไว้ ข้างต้ น ต้ องให้
ผู้บริ หารระดั บสูง (Top management) รับท ราบและมุง่ มัน่ ที่จะทาด้ วยนะครับ เรื่ องนี ้เป็ นหัวใจหลักของการบริ หารคนเก่ง
ครับ หากผู้บริ หารระดับสูงไม่มงุ่ มัน่ ที่จะทาอย่างจริ งจังแล้ ว ผู้เขียนบอกได้ คาเดียวว่า “ อย่าฝื นทา ” เอาเวลาเอาความคิด
ไปทางานประจาให้ เสร็ จสิ ้นจะดีกว่าครับ
อนึ่ง มีผ้ อู ่านบางท่านขออนุญาตผู้เขียนนาบทความไปเผยแพร่ ให้ พนักงานภายในองค์กรอ่านกัน ซึ่งผู้เขียนยินดี
ครับ ไม่สงวนสิทธิ์หากจะนาเผยแพร่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กรที่สนใจ และจะยินดีมากที่จะเห็นพนักงานที่อา่ นบทความแล้ ว
เกิดความคิดนาไปพัฒนางานให้ เป็ นประโยชน์ต่อองค์กรของท่าน บางท่านบอกว่าจะนาไปให้ ผ้ บู ริ หารอ่าน ก็ดีครับ อย่าง
น้ อย บอกกันตรงๆไม่ได้ ใช้ วิธีนี ้ก็ดีเหมือนกัน เผื่อว่าบทความของผู้เขียนจะสามารถ “ กระตุก ” ความคิดของท่านผู้บริ หาร
ได้ บ้าง กระตุกหนวดเสือ(แมว) ได้ กี่เส้ น อย่าลืมบอกผู้เขียนด้ วยนะครับ

