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  ในยคุปัจจบุนัหลายองค์กรตา่งพยายามแสวงหาคนเก่ง/คนดี หรือ Talented People เข้ามาร่วมงานกบั องค์กร 

จึงท าให้นกับริหารบคุลากร (HR: Human Resource) ตา่งพยายามแสวงหาเคร่ืองมือเพื่อคดัเลอืกคนที่ “ใช่” ที่สามารถเข้า

กบัวฒันธรรมและลกัษณะงานท่ีมอบหมายให้ จึงท าให้นกั HR หลายคนบ่นกบัผู้ เขียน ว่าการสรรหาคดัเลือกคนเก่ง/คนดี

เป็น เร่ืองที่ยาก แตป่ระเด็นที่ผู้ เขียนก าลงัมองข้ามไปอีกก็คือการจงูใจและ รักษาคนเก่ง/คนดีนา่จะเป็นเร่ืองที่ยากยิ่งกวา่ มี

ค าถามจากนกั HR และผู้บริหารหลายคนที่สอบถามมามากก็คือ จะท าอย่างไรในการจูงใจรักษาคนที่มีผลงานดีและมี

ศกัยภาพสงู หรือหลายองค์กรเรียกคนเหล่านีว้่าคนเก่ง/คนดี หรือพนกังานดาวเด่นซึ่งกลุ่ม บุคคลเหล่า นีม้ีไม่มากนัก

ประมาณไมเ่กิน 10% ของพนกังานรวมทัง้หมด และ เมื่อองค์กรสามารถหาบคุคลเหลา่นีไ้ด้แล้วเร่ืองที่น่าขบคิดกนัต่อไปก็

คือ การจงูใจรักษาให้พวกเขามีผลงาน ที่ดีและมีศกัยภาพในการท างานอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการรักษาอตัราการลาออก

ของกลุม่คนเหลา่นีใ้ห้มีจ านวน น้อยที่สดุหรือไมม่ีเลย ทัง้นีก้ารพิชิต “หวัใจ” ของคนเก่ง/คนดีเป็นเร่ืองที่ไม่ยากซึ่งผู้ เขียนไม่

อยากให้มอง แตค่นดี 

 ในยคุปัจจบุนัหลายองค์กรต่างพยายามแสวงหาคนเก่ง/คนดี หรือ Talented People เข้ามาร่วมงานกบั องค์กร

จึงท าให้นกับริหารบคุลากร (HR: Human Resource) ตา่งพยายามแสวงหาเคร่ืองมือเพื่อคดัเลอืกคนที่ “ใช่” ที่สามารถเข้า

กบัวฒันธรรมและลกัษณะงานท่ีมอบหมายให้ จึงท าให้นกั HR หลายคนบ่นกบัผู้ เขียนว่า การสรรหาคดัเลือกคนเก่ง/คนดี

เป็นเร่ืองที่ยาก แตป่ระเด็นที่ผู้ เขียนก าลงัมองข้ามไปอีกก็คือ การจงูใจและ รักษาคนเก่ง/คนดีนา่จะเป็นเร่ืองที่ยากยิ่งกว่ามี

ค าถามจากนกั HR และผู้บริหารหลายคนที่สอบถามมามากก็คือ จะท าอย่างไรในการจูงใจรักษาคนที่มีผลงานดีและมี

ศกัยภาพสงู หรือหลายองค์กรเรียกคนเหล่านีว้่าคนเก่ง/คนดี หรือพนกังานดาวเด่น ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่า นีม้ีไม่มากนัก

ประมาณไมเ่กิน 10% ของพนกังานรวมทัง้หมด และเมื่อองค์กรสามารถหาบคุคลเหลา่นีไ้ด้แล้วเร่ืองที่น่าขบคิดกนัต่อไปก็

คือ การจงูใจรักษาให้พวกเขามีผลงาน ที่ดีและมีศกัยภาพในการท างานอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการรักษาอตัราการลาออก

ของกลุม่ คนเหลา่นีใ้ห้มีจ านวน น้อยที่สดุหรือไมม่ีเลย ทัง้นีก้ารพิชิต “หวัใจ” ของคนเก่ง/คนดีเป็นเร่ืองที่ไมย่ากซึง่ผู้ เขียนไม่

อยากให้มอง แต่ประเด็นเร่ืองของ “เงิน” อย่างเดียวเท่านัน้ แน่นอนว่าพืน้ฐานความต้องการของกลุม่บคุคลเหลา่ นีต้้อง

ได้รับการตอบสนองจากองค์กรด้วยการจ่ายคา่ตอบแทนที่เป็นธรรมตามความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนขององค์กร

อยูแ่ล้ว แตส่ิง่ที่ผู้ เขียนก าลงัจะกลา่วถึงต่อไปก็คือ กลยทุธ์การพิชิตใจคนเก่ง/คนดีที่ไม่เน้นเร่ือง ตวัเงิน (Non-Finance) ที่

นกั HR และผู้บงัคบับญัชาสามารถน าไปใช้ได้ ดงัตอ่ไปนี ้

 



ยกที่ 1 กลยุทธการสร้างศิลปะในการครองใจคน 

 พดูง่าย ๆ ก็คือ การฝึกให้ผู้บงัคบับญัชามีความเข้าใจเร่ืองของคนมากขึน้ (Soft Side) ไม่ใช่เน้นแต่เร่ืองงาน เชิง

เทคนิคอย่างเดียวเท่านัน้ (Technical Side) พบว่าหวัหน้างานหลายคนมกัจะขาดทกัษะการดแูลผู้ ใต้บงัคบั- บญัชา มุ่ง 

เน้น แตผ่ลงานเป็นหลกัจนลืมใสใ่จเร่ือง “จิตใจ” ของลกูน้อง ลกูน้องแต่ละประเภทมีความแตกต่าง กนั การใช้ศิลปะเพื่อ

ครองใจคนจึงเป็นเร่ืองที่ส าคญัมาก และเมื่อหวัหน้างานที่มีลกูน้องที่เป็นคนเก่ง/คนดี ศิลปะ เพื่อพิชิตใจคนเหลา่นัน้ก็คือ 

ไว้ใจ - ชมเชย - ยกยอ่ง – เชิดช ูผู้ เขียนขอสรุปง่าย ๆ ก็คือ หวัหน้างานต้อง- รู้จกัมอบอ านาจ (Empowerment) ให้คนเก่ง/

คนดี ท างานได้เอง ให้พวกเขามีอิสระทางความคิด ไว้ใจให้คน- เหลา่นีท้ างานตามแนวทางของตนเอง เมื่อท างานส าเร็จ

หวัหน้างานต้องไมล่มืที่จะกลา่วค าชมเชยทกุครัง้ และ หาโอกาสยกย่องคนเหลา่นีใ้ห้พนกังานคนอื่นรับรู้ เมื่อคนเก่ง/คนดี

สร้างผลงานให้เกิดขึน้ด้วยวธีิการง่าย ๆ  ก็คือ กลา่วค าชมเชยในผลงานท่ีประสบความส าเร็จตอ่หน้าพนกังานคนอื่น ผู้ เขียน

เช่ือวา่คนเก่ง/คนดีเหลา่นีย้อ่ม เกิดพลงัใจในการสร้างผลงานให้ดีขึน้กว่าเดิมอีกหลายเท่า และสดุท้ายก็คือการหาโอกาส

เชิดชผูลงานของ ลกูน้อง สร้างโอกาสให้พวกเขาได้รับการเลือ่นต าแหนง่งานในระดบัท่ีสงูขึน้ ค าถามที่นกั HR มกัจะถามก็

คือ หากองค์กรมีหวัหน้างานที่ขาดศิลปะในการครองใจคน เพราะมุ่ง เน้น แต่งานเท่านัน้จะท าอย่างไรดี - สิ่งที่ ผู้ เขียน

เสนอแนะก็คือ การเร่งสร้างศิลปะเหล่านีใ้ห้เกิดขึน้ด้วยวิธีการง่าย ๆ ก่อน ได้แก่ การจัดฝึกอบรมระยะยาว ที่ไม่ใช่การ

ฝึกอบรมพียงแคว่นัหรือสองวนัเทา่นัน้ แตต้่องเป็นการอบรมแบบตอ่เนื่องโดยมีกิจกรรมในช่วง การอบรมด้วย พร้อมทัง้การ

มีพี่เลีย้งหรือผู้สอนแนะแบบตวัตอ่ตวัเพื่อปรับทศันคติเร่ืองการครองใจคน ให้กบัหวัหน้างานเหลา่นี  ้

ยกที่ 2 กลยุทธการพัฒนาให้ถกูจุด 

 หวัใจของคนเก่ง /คนดีที่มีอยูต่ลอดเวลาก็คือ การเรียนรู้และพฒันาตนเองเสมอ ถ้านกั HR และผู้บงัคบั- บญัชา 

เข้าใจถึงความต้องการเหลา่นี ้ผู้ เขียนเช่ือวา่นกั HR สามารถพิชิตใจคนเก่ง/คนดีได้ง่าย แตป่ระเด็นก็คือ การพฒันาต้องท า

ให้ถูกจุดและถูกจังหวะ พบว่าหลายองค์กรที่คิดว่าได้คัดสรรคนเก่ง/คนดีเข้ามาท างานโดย ผ่านกระบวนการต่าง ๆ

มากมายไม่ว่าจะเป็นการสมัภาษณ์ การท าแบบทดสอบ การใช้ศูนย์ประเมิน ดังนัน้ บุคคลที่คัดเลือกมาได้นัน้จะต้อง

สามารถสร้างผลงานให้กบัองค์กรได้เลยโดยไมต้่องพฒันาบคุคลเหลา่นีอ้ีกแล้ว เหตกุารณ์ที่ผู้ เขียนเลา่ให้ฟังเป็นเร่ืองจริงที่

เกิดขึน้และในท่ีสดุคนเก่ง/คนดี เหลา่นีไ้ด้ลาออกไป และเหตผุลหลกั ที่พวกเขาลาออกไปก็คือ พวกเขาไม่ได้รับการพฒันา

ใด ๆ จากองค์กร เพราะองค์กรนัน้มุ่งเน้นแต่ผลงานเท่านัน้ จนไม่มีโปรแกรมการพฒันาความสามารถของคนที่สรรหา/

คดัเลือกเข้ามาแล้ว เป็นที่น่าเสียดายมากส าหรับ องค์กรนัน้และผู้ เขียนเช่ือว่ายงัมีอีกหลายองค์กรที่ก าลงัประสบปัญหา

เช่นเดียวกนันี ้ผู้ เขียนเพียงแคอ่ยาก จดุประกายให้นกั HR และผู้บงัคบับญัชาจะต้องจดัโปรแกรมการพฒันาบคุคลเหลา่นี ้

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนา มีช่องทางหรือเคร่ืองมืออีกมากที่สามารถท าได้นอกเหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียน

(Classroom Training) การพฒันาด้วยช่องทางการเรียนรู้อื่น ๆ  (Learning Channel) เป็นเร่ืองที่จะต้องน ามาใช้กบัคนเก่ง/

คนดี นกั HR และผู้บงัคบับญัชาควรร่วมกนัจดัโปรแกรมการพฒันาอย่างต่อเนื่องให้กบัคนเก่ง/คนดี ได้แก่ การมอบหมาย

งาน การมอบหมายโครงการ การพาไปดงูานนอกสถานที่ การให้คนเก่ง /คนดีมีโอกาสติดตามผู้หรือผู้ช านาญเพื่อ ให้พวก

เขาเรียนรู้วิธีการท างานจากผู้ เช่ียวชาญ และการหมนุเวียนงานเพื่อให้คนเก่ง/คนดีเรียนรู้งานใหม ่ๆ อยูเ่สมอ 



 ยกที่ 3  กลยุทธการจัดสวัสดกิารแบบยดืหยุ่น 

 สวัสดิการที่ผู้ เขียนเน้นไม่ใช่เร่ืองตัวเงินเท่านัน้ เป็นสวัสดิการที่สร้างความผูกพันทางใจ ( Psychological 

Contract) จะเรียกเป็นสญัญาใจ หรือข้อตกลงทางจิตใจที่องค์กรท าให้เพื่อจูงใจรักษาคนเก่ง/คนดี ทัง้นี ้สวสัดิการ

โดยทัว่ไป เน้นการบริการหรือกิจกรรมที่จดัขึน้เพื่อมุง่เน้นให้พนกังานกินดีอยูด่ีและมีความสขุ ในการท างาน ทัง้นีส้วสัดิการ

แบบยืดหยุ่นหรือที่เรียกว่า Flexible Benefits Program หรือบางองค์กรเรียกว่า Cafeteria Program เป็นสวสัดิการที่ให้

พนกังานเลอืกตามความต้องการ และความเหมาะสมของแตล่ะคน เช่น การให้สทิธ์ิได้เรียนต่อโดยใช้วนัท างานของบริษัท 

การให้สิทธ์ิสลบัวนัท างาน กรณีท่ีติดภาระเร่ืองเรียน หรือ เร่ืองส่วนตวั การให้สิทธ์ิท างานท่ีบ้านเมื่อมีเหตจุ าเป็น เป็นต้น 

อยา่งไรก็ตามในการน าแนวคิดสวสัดิการ แบบยืดหยุน่มาใช้นัน้สิง่ที่ควรระวงัก็คือ ความเข้าใจผิดของพนกังานเพราะคิดวา่

องค์กรก าลงัเอาใจคนเก่ง/ คนดีโดยให้สิทธ์ิพิเศษกบัพวกเขา ผู้ เขียนเสนอแนะว่าองค์กรต้องมีข้อตกลงหรือสญัญาใจให้

ชดัเจนในการ ให้สิทธ์ิเหลา่นี ้เช่น เมื่อพนกังานได้สิทธ์ิเรียนต่อในวนัท างานของบริษัท บคุคลเหลา่นีจ้ะต้องน าความรู้ มา

ถ่ายทอดให้กับพนักงานคนอ่ืน ๆ รับรู้ด้วย หรือการให้สิทธ์ิท างานท่ีบ้านได้ก็ต่อเมื่อต้องก าหนดเง่ือนไข ก่อนว่าผลงานท่ี

ต้องการของพนกังานคืออะไร และผลงานต้องบอกกลา่วให้พนกังานคนอื่น ๆรับรู้ร่วมด้วย เป็นต้น ทัง้นีก้ารก าหนดสญัญา

ใจไมใ่ช่เง่ือนไขที่บงัคบั แตเ่ป็นข้อตกลงร่วมกนัระหว่างองค์กรกบัคนเก่ง/คนดี การจดัสวสัดิการแบบยืดหยุน่จึงไมใ่ช่ท าเพื่อ

เอาใจคนเก่ง/คนดี แต่ท าเพื่อซือ้ใจคนเหลา่นีเ้พราะเมื่อใจผูกพนั ย่อมน าไปสูค่วามทุ่มเทและการดึงศกัยภาพที่มีอยู่น า

ออกมาใช้ได้มากที่สดุ การพิชิตใจคนเก่ง/คนดี จึงไม่ใช่ เร่ืองยาก แต่นกั HR และหวัหน้างานหลายคนกลบัมองข้ามเร่ือง

เหล่านีไ้ป จึงท าให้องค์กรต้องสญูเสียบุคคล เหลา่นี ้และเป็นเร่ืองที่น่าเสียดายมากก็คือ การสญูเสียคนเก่ง/คนดีให้กับ

คูแ่ขง่เพราะเทา่กบัวา่เป็นการสญูเสยี รายได้ ลกูค้า และความได้เปรียบในการแข่งขนั ดงันัน้ ถึงเวลาแล้วที่องค์กรจะต้อง

กลบัมามองหาวิธีการผกูใจ มดัใจ และพิชิตใจคนเก่ง/คนดี ด้วยกลยทุธ์หมดัเด็ดพิชิต “หวัใจ” คนเหลา่นี-้ ผู้ เขียนมีความ

เช่ือวา่ “จดุเร่ิมต้น ที่คนเก่ง/คนดีจะสร้างผลงานให้เกิดขึน้ก็คือการมี “ใจ” ที่อยากอยู่ในองค์กรการพิชิตใจคนเก่ง /คนดีจึง

เป็น เร่ืองที่ส าคญัและจ าเป็นต้องรีบท าให้เกิดขึน้ทนัที” 

 

 


