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หนังสือชื่อ “The War for Talent” แต่ งโดย Ed Michaels, Helen Handfield-Hones และ Beth Axelrod
สำนักพิมพ์ Harvard Business School., USA ปี 2001.
เนือ้ หำโดยย่ อ
หนังสือเล่มนี ้ได้ รวบรวมผลงานวิจยั โดยผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน จาก McKinsey & Company เป็ นการวิจยั เชิง
ปริ มาณเพื่อหาข้ อสรุปว่าอะไรที่เป็ นปั จจัยที่เหมือนหรื อแตกต่างกันในการสร้ าง Talent Pool ของบริ ษัทต่าง ๆ และ
ผสมผสานกับการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อหาข้ อสรุปที่วา่ องค์การมีวิธีการทาอย่างไรในการสร้ างระบบจัดการพนักงานดาว
เด่น กลุม่ เป้าหมายจะเน้ นไปทีต่ าแหน่งงานระดับ CEO, ผู้บริ หารระดับสูง นักบริ หารงานบุคลากร รวมถึงผู้จดั การที่มี
ศักยภาพสูง โดยศึกษาวิจยั กับบริ ษัทต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ กับตาแหน่งงานระดับบริ หาร
(executive and managerial talent) ประมาณ 200 ตาแหน่งงาน
น
นิยามของคาว่า Talent ที่ได้ กล่าวไว้ ในหนังสือเล่มนี ้ก็คือที่รวมของความสามารถของบุคคล ไม่วา่ จะเป็ นพรสวรรค์
ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ความฉลาด การมีวิจารณญาณ ทัศนคติ บุคลิกลักษณะ และแรงขับเคลือ่ นภายใน รวมถึง
ความสามารถในการเรี ยนรู้และการพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา กลุม่ คนเหล่านี ้ถือได้ วา่ เป็ นปั จจัยหลักที่จะนาไปสูเ่ ป้าหมาย
หรื อผลการดาเนินงานในระดับหน่วยงานและองค์การ ซึง่ องค์การจะต้ องหาวิธีการในการจูงใจรักษา และพัฒนาคนเกลุม่
ดังกล่าวนี ้ไว้ เพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันกับองค์การอื่นๆภายนอก
สงครามแย่งชิงคนเก่ง (War for Talent) จึงเกิดขึ ้น โดยมีพื ้นฐานจากประเด็นหลัก ๆ กล่าวคือ 1) นับตังแต่
้ ปี ค.ศ.
1980 เป็ นปี ที่ได้ เริ่ มเปลีย่ นจากยุคอุตสาหกรรม ที่เน้ นไปที่การลงทุนด้ วยเครื่ องจักรมาเป็ นการลงทุนที่ความรู้ ถือได้ วา่ เป็ น
ยุคของข้ อมูลข่าวสาร ที่เน้ นไปที่การลงทุนที่ตวั บุคคลเป็ นหลัก 2) ความต้ องการบุคลากรในระดับบริ หารที่มีความสามารถ
เป็ นคนเก่ง และคนดีในองค์การ และ 3) การที่องค์การต้ องการเจริ ญเติบโตในธุรกิจ จึงทาให้ เกิดการแย่งชิงคนเก่งขึ ้น
เนื่องจากองค์การมองว่าการได้ คนเก่งเข้ ามาทางานจะนาไปสูก่ ารสร้ างธุรกิจใหม่ ๆ ให้ เกิดขึ ้น และด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้
องค์การเริ่ มตระหนักถึงความสาคัญของบุคลากร
โดยเฉพาะกับบุคลากรทีเ่ ป็ นคนเก่งที่จะนาไปสูค่ วามได้ เปรี ยบในการ
แข่งขัน เกิดการสร้ างความแตกต่างในธุรกิจ ซึง่ มองว่าคนเก่งเป็ นบุคคลที่หายาก และชอบแสวงหา มีข้อผูกพันหรื อผูกมัด
กับองค์การในระยะสัน้
จุดที่นา่ สนใจของหนังสือเล่มนี ้ก็คือ ได้ เสนอแนะแนวทางสาหรับองค์การเพื่อนาไปใช้ ปฏิบตั ิในการสรรหาคัดเลือก
การพัฒนาคนและการจูงใจรักษาคนเก่งให้ อยากจะทางานกับองค์การต่อไปโดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
1. ทำให้ ผ้ นู ำตระหนักถึงควำมสำคัญของคนเก่ ง คนดี-- องค์การจะต้ องหาวิธีการเพื่อสร้ าง Talent Mindset
ขึ ้น เป็ นความเชื่อว่าภาระหน้ าทีท่ ี่มีตอ่ คนเก่งและคนดีนนเป็
ั ้ นภารกิจหลักที่สาคัญของหัวหน้ างาน พบว่าผู้นาที่มี Talent

Mindset จะมีความปรารถนา ความต้ องการที่จะมองหาวิธีการพัฒนาและรักษาคนเก่ง และคนดีไว้ ให้ ได้ เพราะผู้นา
เหล่านันมี
้ ความเชื่อว่า Talented People จะมีสว่ นอย่างมากที่ทาให้ เป้าหมายหรื อภารกิจของผู้นาบรรลุผลสาเร็ จตามไป
ด้ วยเช่นกัน ดังนันผู
้ ้ นาจะต้ องเริ่มกาหนดมาตรฐานของคาว่าคนเก่ง และคนดีวา่ ควรจะมีคณ
ุ สมบัติอย่างไร โดยจะต้ องมี
ส่วนร่วมและให้ เวลากับการกาหนดและการทบทวนรายชื่อของ Talented People ที่ได้ รับคัดเลือกขึ ้น และจากตัวอย่างของ
บริ ษัท GE ที่ได้ กาหนดกระบวนการทบทวน Talented People ซึง่ เรียกว่าเป็ น Session “C” โดยจะมีผ้ บู ริ หารระดับจัดการ
ประมาณ 20-50 ในแต่ละหน่วยธุรกิจจะเข้ ามาร่วมประชุมร่วมกันเพื่อแสดงความคิดเห็นและวางแผนในการพัฒนา
Talented People ต่อไป นอกจากนี ้ CEO จะต้ องผลักดันให้ ผ้ นู าทุกระดับชันมี
้ Talent Mindset กันทุก ๆ คน รวมไปถึงการ
ลงทุนการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาความสามารถของ Talented People ที่ถกู ระบุขึ ้นมา
า
2. มุ่งเน้ นชัยชนะจำกกำรเพิ่มมูลค่ ำให้ กับ Talented
People -หนังสือเล่มนี ้ได้ กล่าวถึงแนวคิดของ
Employee Value Proposition (EVP) หรื อสัดส่วนของมูลค่าที่เกิดขึ ้นในตัวของพนักงาน พบว่าผู้บริ หารที่เป็ นคนเก่ง และ
คนดีจะมีความปรารถนา ความต้ องการที่จะทางานที่ท้าทาย ความต้ องการโอกาสในการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ คนกลุม่ นี ้มี
ความต้ องการจะทางานกับองค์การที่มีผ้ นู าที่พร้ อมรับฟั ง เปิ ดใจ และไว้ วางใจ มอบหมายงานทีท่ ้ าทายความสามารถของ
พวกตนเอง ดังนันค
้ าว่า EVP จึงเป็ นปะสบการณ์โดยรวมที่พนักงานจะได้ รับในระหว่างที่กาลังปฏิบตั ิงานอยูใ่ นองค์การแห่ง
นัน้ ถือว่าเป็ นทุก ๆ เรื่ องทีเ่ กิดขึ ้นกับพนักงาน อันนาไปสูค่ วามพอใจทีม่ ีตอ่ บรรยากาศการทางาน รูปแบบผู้นา เพื่อน
ร่วมงาน รายได้ คา่ ตอบแทนที่ได้ รับ รวมถึงเรื่ องอื่นๆ และหากองค์การใดที่พนักงานมี EVP สูง องค์การนันจะสามารถ
้
ดึงดูดใจให้ พนักมีความกระหายหรื อความต้ องการทีจ่ ะสร้ างผลงานให้ กบั องค์การ ซึง่ องค์การจะต้ องทาความเข้ าใจก่อนว่า
ความต้ องการของ Talented People เป็ นอย่างไร และจากการสารวจพบว่า ผู้จดั การมีความปรารถนาที่จะทางานที่ท้า
ทาย เป็ นงานที่มคี วามสาคัญและสามารถสร้ างผลงานหรื อธุรกิจใหม่ ๆ ให้ กบั องค์การได้
ด้
3. ปรับกลยุทธ์ ด้ำนกำรสรรหำคัดเลือกพนักงำน -องค์การจะต้ องทบทวนกลยุทธ์การสรรหาคัดเลือก
พนักงานทุก ๆ ระดับตาแหน่งงาน ด้ วยการแสวงหาบุคคลที่เป็ น Talented People อยูต่ ลอดเวลา ไม่จาเป็ นจะต้ องรอให้ มี
ตาแหน่งงานว่างจึงจะเริ่ มสรรหาคัดเลือกพนักงานให้ ได้ คณ
ุ สมบัตติ รงตามที่หน่วยงานอื่น ๆ ร้ องขอมา การสรรหาคัดเลือก
พนักงานนันเปรี
้ ยบเสมือนกับการเป็ นนักขายที่จะต้ องพูดให้ บคุ คลที่คาดว่าจะเป็ นคนเก่งและคนดีสนใจและอยากจะเข้ ามา
ร่วมงานกับองค์การนันต่
้ อไป ดังนันบทบาทของนั
้
กบริ หารบุคลากรจึงเปลีย่ นไปจากทางานเพียงแค่งานเอกสาร เป็ นผู้ติดต่อ
ประสานงาน มาทางานในเชิงกลยุทธ์ ปรับแผนกลยุทธ์ด้านการสรรหาคัดเลือกพนักงาน การแสวงหาช่องทางให้ มากที่สุด
เพื่อการสรรหาบุคลากรต่อไปรวมถึงการมุง่ เน้ นการวางแผนกลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกพนักงานในเชิงรุก
4. สร้ ำงแนวทำงกำรพัฒนำพนักงำนให้ เกิดขึน้ ทั่วทัง้ องค์ กำร - การพัฒนาพนักงานถือได้ วา่ เป็ นปั จจัยหลัก
สาคัญที่จะทาให้ เกิดการจูงใจรักษา Talented People ไว้ ในองค์การ จากงานวิจยั พบว่าบุคคลที่เป็ นคนเก่ง และคนดีนนมี
ั้
แนวโน้ มที่จะลาออกจากองค์การ หากพวกเขารู้สกึ ว่าตนเองไม่สามารถเจริ ญเติบโตในหน้ าที่การงาน ไม่ได้ รับการพัฒนาขีด
ความสามารถ ดังนันการพั
้
ฒนาจึงถือได้ วา่ เป็ นเครื่ องมือหลักทีจ่ ะทาให้ พนักงานมีขดี ความสามารถที่เพิ่มมากขึ ้น ไม่วา่ จะ
เป็ นการสอนงาน การเป็ นพี่เลี ้ยง การให้ ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน ดังนันหั
้ วหน้ างานจะต้ องมอบหมายงานที่ท้าทายให้ กบั
พนักงาน เน้ นให้ เกิดประสบการณ์ในงานที่เพิ่มขึ ้น การให้ โอกาสแก่พนักงานที่จะรับผิดชอบงานที่ยากมากขึ ้น ซึง่ หัวหน้ างาน
จะต้ องกระตุ้น จูงใจ ส่งเสริ ม และผลักดันให้ พนักงานสามารถรับผิดชอบงานนันได้
้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนหัวหน้ า
จะต้ องชี ้แจงและให้ ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงานด้ วยความเต็มใจและจริ งใจ การให้ ข้อมูลป้อนกลับจึงเป็ นการแจ้ งพนักงาน
รับรู้วา่ อะไรเป็ นสิง่ ที่พนักงานทาได้ ดีและอะไรเป็ นสิง่ ที่พนักงานยังทาได้ ไม่ดี และเมื่อให้ ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงานแล้ ว
หัวหน้ างานจะต้ องทาหน้ าที่สอนงานให้ พนักงานด้ วยเช่นเดียวกัน ซึง่ การสอนงานถือได้ วา่ เป็ นการชี ้แนะแนวทาง การให้

กรอบและหลักปฏิบตั ิเพื่อสนับสนุนให้ พนักงานเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ ้น
5. สร้ ำงควำมต่ ำงและควำมมั่นใจให้ กับพนักงำน - องค์การจาเป็ นจะต้ องหาวิธีการในการสร้ างแตกต่างให้
เกิดขึ ้นเพื่อช่วงชิงคนเก่งและคนดีเข้ ามาทางานให้ กบั องค์การ การจูงใจพนักงานด้ วยการจ่ายค่าตอบแทนที่สงู ขึ ้น การให้
โอกาสแก่พนักงาน การลงทุนแก่พนักงานด้ วยวิธีการต่างๆ ซึง่ องค์การจาเป็ นจะต้ องกาหนดให้ ได้ ก่อนว่ากลุม่ พนักงานที่มี
อยูน่ นั ้ ใครบ้ างทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุม่ พนักงานทีม่ ีผลงานดีเลิศมาโดยตลอด จะเรี ยกกลุม่ นี ้ว่า A players ซึง่ องค์การจาเป็ นจะต้ อง
หาวิธีการและเครื่ องมือต่างๆ เพือ่ รักษาและพัฒนาพนักงานเหล่านี ้ไว้ ให้ ได้ สาหรับกลุม่ พนักงานที่เป็ น B players นัน้ เป็ น
กลุม่ พนักงานที่ทางานได้ ผลงานเป็ นไปตามเป้าหมายที่หวั หน้ างานต้ องการ มีจานวนมากที่สดุ ประมาณ 60-70% คนกลุม่ นี ้
องค์การจะต้ องส่งเสริ มให้ พวกเขาเจริ ญเติบโตในหน้ าที่การงาน หัวหน้ างานจะต้ องช่วยเหลือ ให้ ข้อมูลป้อนกลับ และ
ฝึ กสอนงานให้ กบั คนกลุม่ นี ้ และC players ซึง่ ถือว่าเป็ นกลุม่ บุคคลที่ทางานได้ ตา่ กว่ามาตรฐานที่กาหนดขึ ้น ซึง่ องค์การ
จะต้ องช่วยเหลือด้ วยวิธีการหางานให้ เหมาะสมกับขีดความสามารถของบุคคลเหล่านัน้ รวมถึงจะต้ องมีการอบรมและสอน
หัวหน้ างานของคนที่เป็ น C players เพื่อให้ เรี ยนรู้วิธีการบริ หารจัดการลูกน้ องทีม่ ีผลงานตา่ กว่ามาตรฐานอย่างมาก
จากเนื ้อหาโดยสรุปย่อทังหมดนี
้
้ ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า จุดเด่นของหนังสือเล่มนี ้ก็คือ ได้ รวบรวมผลการศึกษาว่า
จะทาอย่างไรให้ องค์การสามารถช่วงชิงพนักงานดาวเด่น หรื อคนเก่ง คนดี เพื่อสร้ างความได้ เปรียบในการแข่งขันกับตลาด
ภายนอกให้ ได้ อันนามาสูส่ งครามการแย่งชิงพนักงานดาวเด่นต่อไป

