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การสรรหาพนักงานดาวเด่นถือได้ วา่ เป็ นด่านแรกที่สาคัญ โดยจะต้ องระบุให้ ได้ วา่ ใครเป็ นพนักงานดาวเด่นบ้ างใน
องค์การ ทังนี
้ ้ลักษณะหรื อรูปแบบการสรรหาพนักงานดาวเด่นนันจะมี
้
2 ลักษณะที่สาคัญได้ แก่ การสรรหาพนักงานดาวเด่น
จากภายนอกองค์การ และจากภายในองค์การ
พบว่ารู ปแบบการสรรหาพนักงานดาวเด่นทังสองแบบนี
้
้จะมีความแตกต่างกันไป แต่ไม่ว่าจะเป็ นการสรรหาคนจาก
ภายในหรื อภายนอกก็ตาม แนวโน้ มการสรรหาคนต่อไปในอนาคตนัน้ จะมุ่งเน้ นไปที่พนักงานที่เป็ นดาวเด่น เพื่อหาคนที่มี
ความสามารถตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดขึ ้น ทังนี
้ ้การที่อ งค์การจะเลือกใช้ รูปแบบการสรรหาแบบใดนันจะขึ
้
้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการสรรหาของแต่ละองค์การที่แตกต่างกันไป ดังต่อไปนี ้
1. การสรรหาพนักงานดาวเด่ นจากภายนอกองค์ การ
การสรรหาพนักงานดาวเด่นจากภายนอกองค์การนันสามารถท
้
าได้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการหาเลือดใหม่ทงที
ั ้ ่มี
ประสบการณ์แล้ ว และยังไม่มีประสบการณ์เข้ ามาทางานกับองค์การ พบว่าข้ อดีของการหาพนักงานใหม่นนจะท
ั้
าให้ องค์การ
ได้ รับความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการทางานใหม่ ๆ จากบุคลากรเหล่านัน้ และหากองค์การมีระบบการบริ หารจัดการ
ความรู้ ที่ดีเยี่ยม โดยการนาความรู้ จากคนใหม่มาแบ่งปั นให้ กับพนักงานที่อยู่ในองค์การ ย่อมจะทาให้ องค์การเหล่านันเกิ
้ ด
ความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน เพราะการเรี ยนรู้จะนาไปสูก่ ารพัฒนา และการปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่องอยูเ่ สมอ
2. การสรรหาพนักงานดาวเด่ นจากภายนอกองค์ การ
ถึงแม้ วา่ การสรรหาพนักงานจากภายนอกจะเป็ นการสร้ างเลือดใหม่ สร้ างองค์ความรู้ ใหม่ให้ เกิดขึ ้นนัน้ พบว่าจากการ
วิจยั The Best Employers ปี 2003 ผลปรากฏว่า The Best Employers จะมุ่งเน้ นการสร้ างพนักงานจากภายในองค์การ
มากกว่าการสรรหาคัดเลือกพนักงานจากภายนอกองค์การ (Build Talent not Buy) ดังนันการเลื
้
อ่ นตาแหน่งงานจะเน้ นหาคน
ที่เหมาะสมจากภายในองค์การ ข้ อสรุปนี ้ถูกสนับสนุนโดยผลการศึกษาของ Jim Collin (2001) ในรายงานวิจยั เกี่ยวกับ Good
to Great พบว่า CEO ประมาณ 10 คนในจานวนทังหมด
้
11 คนจะได้ รับการเลื่อนตาแหน่งจากภายในมากกว่าภายนอก จะ
เห็นได้ วา่ ข้ อได้ เปรี ยบจาการสรรหาคัดเลือกพนักงานดาวเด่นจากภายในองค์การ ย่อมจะทาให้ องค์การหาวิธีการในการจูงใจ

และรักษาคนเก่ง คนดีเหล่านี ้เอาไว้ ถือได้ ว่าเป็ นสัญญาณเตือนที่ดีที่จะทาให้ องค์การแสวงหาเครื่ องมือในการพัฒนาความรู้
ความสามารถของกลุม่ คนดังกล่าว เพราะหากสูญเสียคนเหล่านี ้ไป ก็เท่ากับว่าองค์การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ความรู้ และ
ต้ นแบบที่ดีไปให้ กบั องค์การอื่นที่อาจจะเป็ นคูแ่ ข่งทางธุรกิจได้
และจากประสบการณ์ที่ผ้ เู ขียนได้ มีโอกาสพูดคุยกับ CEO หลายท่าน ผลปรากฏว่า CEO ต่างพยายามสรรหาคัดเลือก
พนักงานดาวเด่นที่มผี ลการปฏิบตั ิงานและศักยภาพในการทางานดีเลิศ (High Performance and High Potential) การระบุวา่
ใครควรจะเป็ นพนักงานดาวเด่นบ้ างนันจะไม่
้
จากัดเพียงแต่พนักงานในระดับบริ หารเท่านัน้ จากผลการศึกษาวิจยั ในหนังสือ
War for Talent กล่าวถึงแนวคิดของการสรรหาคัดเลือกพนักงานดาวเด่นไว้ วา่
กลยุทธ์ การสรรหาแบบดั้งเดิม

กลยุทธ์ การสรรหาแบบใหม่

สร้างพนักงานดาวเด่นที่อยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของตน

สร้างพนักงานดาวเด่นในทุก ๆ ระดับตาแหน่งงาน

สรรหาคัดเลือกพนักงานดาวเด่น เมื่อมีตาแหน่งงานว่าง

สรรหาคัดเลือกพนักงานดาวเด่นอยูต่ ลอดเวลา

ใช้แหล่งข้อมูลแบบเดิม ๆ เพียงไม่กี่แหล่ง

ใช้แหล่งข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลาย

สรรหาพนักงานผ่านการโฆษณา

ค้นหาวิธีการเชิงรุ กในการคัดเลือกพนักงานดาวเด่น

มีช่วงเงินเดือนที่เฉพาะเจาะจงและจะต้องอยูภ่ ายในกระบอก
เงินเดือนที่กาหนดขึ้นของบริ ษทั

จ่ายเงินเดือนให้กบั พนักงานดาวเด่น ไม่ได้ยดึ ถือช่วง
เงินเดือนที่แน่นอนตามที่ระบุข้ ึน

การสรรหาพนักงานเป็ นการตรวจสอบความเหมาะสมของ
ผูส้ มัคร

การสรรหาพนักงานถือว่าเป็ นกระบวนการของการขายและ
การตรวจสอบความเหมาะสมของผูส้ มัคร

การจ้างเงินจะเกิดขึ้นเมื่อมีความต้องการจากหน่วยงาน

มีการคิดหากลยุทธ์ที่จะพัฒนาพนักงานดาวเด่นในแต่ละ
กลุ่ม

ดังนันการสรรหาคั
้
ดเลือกพนักงานดาวเด่นจากภายนอกองค์การ รวมถึงการระบุว่าใครควรจะเป็ นพนักงานดาวเด่น
จากภายในองค์การนัน้ ถือได้ วา่ เป็ นภารกิจที่สาคัญที่องค์การหลาย ๆ แห่งต่างเริ่ มตระหนักและให้ ความสาคัญกับกระบวนการ
และเครื่ องมือที่จะถูกนามาใช้ ในการค้ นหาพนักงานดาวเด่นขององค์การ สงครามแย่งชิงตัวพนักงานดาวเด่นจึงเกิดขึ ้น หรื อที่
เรี ยกกันว่า War for Talent
War for Talent เกิดขึ ้นเนื่องมาจากการปรับตัวขององค์การที่มีความต้ องการที่จะเจริ ญเติบโต การสร้ างตนเองให้ เกิด
ความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน และความหวังที่จะอยู่รอดต่อไปในธุรกิจได้ อย่างยัง่ ยืน มิใช่อยูร่ อดได้ เฉพาะปี นี ้ หรื อปี หน้ าเท่านัน้
แต่จะต้ องเจริ ญเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดยัง้ และการที่องค์การจะเจริ ญเติบโตและพัฒนาต่อไปได้ นนย่
ั ้ อมต้ อง
อาศัยทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ พบว่าต้ นทุนที่เกิดขึ ้นมากที่ สดุ ก็คือ ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับทรัพยากรมนุษย์ โดย
ผ่านกระบวนการต่างๆ ได้ แก่ การสรรหาพนักงาน การฝึ กอบรมและพัฒนา การจูงใจรักษา และการจ่ายค่าตอบแทนให้ กับ
พนักงาน

พบว่าต้ นทุนที่กล่าวถึงนันถื
้ อได้ วา่ เป็ นต้ นทุนทางตรงที่เกิดขึ ้นจากการลงทุนด้ านบุคลากร แต่ยงั มีต้นทุนแอบแฝงที่ไม่
สามารถคานวณออกมาได้ อย่างชัดเจน ต้ นทุนเหล่านันได้
้ แก่ เวลาที่สูญเสียไปกับกระบวนการด้ านการบริ หารและพัฒนา
บุคลากร หากคานวณเวลาที่สญ
ู เสียไปคูณกับเวลาที่ใช้ ไปกับพนักงานแต่ละคนอาจพบว่าต้ นทุนที่เกิดขึน้ นัน้ จะมากมาย
มหาศาล และอาจจะมีมลู ค่ามากกว่าต้ นทุนที่ลงทุนไปกับเครื่ องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ที่เป็ นสิง่ ที่จบั ต้ องได้ ดังนันเพื
้ ่อมิให้ องค์การ
เกิดการลงทุนที่สญ
ู เปล่า หรื อไร้ ทิศทาง แนวโน้ มของการบริ หารบุคลากรสมัยใหม่ย่อมจะเน้ นไปที่พนักงานดาวเด่นที่สร้ าง
ผลงานให้ กบั องค์การ และมีศกั ยภาพพร้ อมที่จะเติบโตไปกับองค์การต่อไปได้
ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้ องค์การเริ่ มตระหนักถึงการแข่งขันเพื่อสรรหาคัดเลือกพนักงานดาวเด่น โดยการระบุว่าพนักงาน
ดาวเด่นในองค์การคือใคร และใครสมควรจะได้ รับการดูแลเอาใจเป็ นพิเศษบ้ าง ทังนี
้ ้การสรรหาคัดเลือกพนักงานดาวเด่นนัน้
จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องผ่านกระบวนการ และเครื่ องมือที่นา่ เชื่อถือได้ ที่สามารถแบ่งแยกกลุม่ พนักงานที่มีอยู่ในองค์การว่าใคร
เป็ นพนักงานดาวเด่น พนักงานที่มีผลการปฏิบตั ิปานกลาง และพนักงานคนใดที่อยู่ในผลการปฏิบตั ิงานและศักยภาพต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดขึ ้น

