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เนือ้ หาโดยย่ อ
หนังสือเล่มนี ้ได้ สรุ ปผลการวิจยั The Best Employers ปี 2003 โดยทาการวิจยั กับประเทศแถบเอเชียทังหมด
้
8 ประเทศ
ได้ แก่ จีน ฮ่องกง มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้ หวัน และประเทศไทย โดยมีบริ ษัทที่เข้ าร่ วมวิจยั ประมาณ 305 บริ ษัท
พบว่า 75 บริ ษัทได้ ถกู กาหนดขึ ้นเป็ น The Best Employers เป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่า งบริ ษัทที่ได้ ชื่อว่าเป็ น The Best
และบริ ษัทที่ไม่ได้ ชื่อว่าเป็ น The Best ผลการศึกษาสรุ ปประเด็นหลัก ๆ ได้ ว่า ปั จจัยที่นาองค์การไปสูค่ วามสาเร็ จก็คือ 1) ความ
เป็ นผู้นา 2) วัฒนธรรมองค์การ และ 3) การจูงใจ/รักษาพนักงานในองค์การ ทังนี
้ ้ผู้นาองค์การจะต้ องทาให้ พนักงานเกิดความรู้สกึ
ผูกพันต่อเป้าหมายและความสาเร็ จขององค์การ ผู้นาจะต้ องมีความเคารพศรัทธาในความจริ งใจ ความซื่อสัตย์ และการประสาน
ทีมงานของพนักงาน พบว่าผลการปฏิบตั ิที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายขององค์การนันจะเกิ
้
ดขึ ้นจากการมีผ้ นู าที่ขาดประสิทธิภาพใน
การบริ หารงาน
ดังนันผู
้ ้ นาในองค์การจึงถือได้ วา่ เป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็ จที่จะขับเคลือ่ นให้ เป้าหมายทังในระดั
้
บองค์การ หน่วยงาน
ทีมงาน และระดับบุคคลบรรลุตามผลลัพธ์ที่ต้องการให้ เกิดขึ ้น ผู้นาที่ดีจะต้ อง
1) กาหนดนโยบายองค์การที่ชดั เจนเพื่อทาให้ พนักงานเชื่อมัน่ ต่อระบบงานในปั จจุบนั
2) มีความน่าเชื่อถือได้ ด้ วยการสือ่ สารอย่างเปิ ดเผยและจริ งใจผ่านนโยบายและกลยุทธ์องค์การ อันนาไปสูก่ ารทางานเป็ น
ทีม ซึง่ ผู้นาเองจะต้ องมีสว่ นร่วมในกิจกรรมภายนอกกับพนักงานเพื่อสร้ างความสมานสามัคคีให้ เกิดขึ ้นในทีม
3) การเชื่อมโยงไปยังลักษณะธุรกิจขององค์การ Michael Porter (1980) กล่าวว่าองค์การจะแข่งขันได้ จะต้ องคานึงถึง
ปั จจัยทัง้ 3 ประการได้ แก่
1. การเป็ นผู้นาด้ านต้ นทุน (Cost Leadership) : ผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่า
2. การสร้ างความแตกต่ าง (Differentiation) : มีสนิ ค้ าและบริ การที่แตกต่างออกไป และ
3. การมุ่งเน้ น (Focus) : การเจาะกลุม่ ตลาดให้ ชดั เจน
ต่อมา Michael Treacy และ Fred Wiersema (1997) ได้ ตอ่ ยอดความคิดออกมา โดยองค์การจะต้ องพิจารณาว่าจะเลือก
กลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสร้ างคุณค่า (Value) ต่อลูกค้ าอย่างไร โดยแบ่งกลยุทธ์เป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่

1. ความเป็ นเลิศในการจัดการ (Operational Excellence) : ต้ นทุนต่า เน้ นความไว้ วางใจได้ และสินค้ า/บริ การ
ต้ องง่ายต่อการนาไปใช้ งาน
2. ความเป็ นผู้นาในสินค้ า (Product Leadership) : เป็ นผู้เริ่ มต้ นในสินค้ าและบริ การ
3. การเข้ าถึงลูกค้ า (Customer Intimacy) : มุง่ เน้ นความเหมาะสมในการตอบสนองและการให้ บริการแก่ลกู ค้ า
อย่างเป็ นเลิศ
4) เน้ นการสื่อสารให้ เกิดขึ ้น ด้ วยการหาช่องทางเพื่อการสื่อสารให้ พนักงานรับรู้ มากที่สดุ การสื่อสารผ่านอีเมล์เป็ นการ
สือ่ สารเริ่ มต้ นที่ก่อให้ เกิดความล้ มเหลว ผู้นาจะไม่ได้ รับความศรัทธา ความไว้ วางใจได้ และความผูกพันในอนาคต การสื่อสารควร
มุง่ เน้ นไปที่ High –Touch มากกว่าซึง่ เป็ นแนวคิดการจัดการสมัยแรกเริ่ มที่เคยกล่าวถึงแล้ วนัน่ ก็คือ Managing by Walk Around
นอกจากนี ้ผลการศึกษายังสรุปต่อไปอีกว่า The Best Employers จะต้ องจูงใจและรักษาให้ พนักงานเข้ ามาร่วมงานกับ
องค์การ โดยการกาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายให้ ชดั เจน การมุง่ เน้ นไปที่ความสามารถขององค์การ การคานึงถึงความต้ องการของ
พนักงานเป็ นอันดับแรก พบว่าประมาณ 90% ของ CEO ที่ได้ ใช้ เวลากับการสร้ างแบรนด์ที่ดีขององค์การ ทังนี
้ ้เพื่อจูงใจให้ คนเก่ง
คนดีเข้ ามาทางานกับบริษัท ซึง่ แบรนด์จะมองไปที่ภายนอก (External Brand) ภาพลักษณ์ขององค์การที่มตี่ อ่ สายตาของลูกค้ า
และคนภายนอก และแบรนด์ภายใน (Internal Brand) เป็ นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การทีม่ ีตอ่ สายตาของพนักงาน กระบวนด้ าน
ทรัพยากรมนุษย์ทเี่ กี่ยวข้ องกับการสร้ างแบรนด์ภายในองค์การได้ แก่ การสรรหารคัดเลือก การฝึ กอบรมพัฒนา การจูงใจรักษา
และการให้ คา่ ตอบแทนแก่พนักงาน โดยเฉพาะพนักงานดาวเด่น
The Best Employers มักจะให้ เวลากับการสรรหาคัดเลือก โดยเน้ นการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม
องค์การ เน้ นการหาคนโดยดูจากทัศนคติ และการฝึ กอบรมคนเพือ่ ให้ เกิดทักษะ (Hire for Attitude , Train for Skills) โดย
ตระหนักว่าหากผู้สมัครขาดทักษะองค์การยังสามารถจัดฝึ กอบรมและพัฒนาได้ ซึง่ สามารถทาได้ งา่ ยกว่าการฝึ กอบรมและพัฒนา
ให้ พนักงานมีทศั นคติที่ดี ดังนัน้ The Best Employers จะใส่ใจต่อกระบวนการสรรหาคัดเลือกพนักงานดาวเด่น เพราะมองว่า
พนักงานกลุม่ นี ้จะสามารถสร้ างผลงานมากกว่าพนักงานปกติประมาณ 2-6 เท่า และเมื่อสรรหาคัดเลือกพนักงานดาวเด่นแล้ ว
องค์กาจะต้ องฝึ กอบรมพนักงานเกลุม่ นี ้ จากผลการศึกษาพบว่ามีการลงทุนเพื่อฝึ กอบรมให้ กบั พนักงานดาวเด่นโดยเฉลีย่
68 ชัว่ โมง คิดเป็ นเงินประมาณ 670 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ใน 1 ปี รวมถึงการพัฒนาความสามารถและกาหนดสายอาชีพให้ กบั
พนักงานดาวเด่นเหล่านัน้ จะเห็นได้ วา่ The Best Employers มุง่ เน้ นการสร้ างพนักงานจากภายในองค์การมากกว่าการสรรหา
คัดเลือกพนักงานจากภายนอกองค์การ (Build Talent not Buy) ดังนันการเลื
้
อ่ นตาแหน่งงานจะเน้ นหาคนที่เหมาะสมจากภายใน
องค์การ ข้ อสรุปนี ้ถูกสนับสนุนโดยผลการศึกษาของ Jim Collin (2001) ในรายงานวิจยั เกี่ยวกับ Good to Great พบว่า CEO
ประมาณ 10 คนในจานวนทังหมด
้
11 คนจะได้ รับการเลือ่ นตาแหน่งจากภายในมากกว่าภายนอก ซึง่ แนวปฏิบตั เิ ช่นนี ้จึงทาให้ เกิด
โครงการพัฒนาผู้บริ หาร การฝึ กอบรม ระบบการเป็ นพี่เลี ้ยง และการวางแผนสืบทอดตาแหน่งงาน ถือได้ วา่ เป็ นระบบงานที่ทาขึ ้น
เพื่อจูงใจรักษาพนักงานดาวเด่นไว้
การสร้ างความผูกพัน การยึดมัน่ ต่อองค์การเป็ นหนึง่ ในวิธีการจูงใจและรักษาพนักงานดาวเด่นขององค์การ ทัง้ นี ้การสร้ าง
ความผูกพันของพนักงาน หรื อ Employee Engagement นัน้ Hewitt Associates (1994) เป็ นบริ ษัทแรกที่มกี ารวัดความผูกพัน
ความยึดมัน่ ของพนักงาน ไม่ใช่เพียงแค่ความพึงพอใจของพนักงาน (Job Satisfaction) ท่านัน้ แต่การวัด Employee
Engagement จะเป็ นการวัดถึงความเกี่ยวข้ องของพนักงานที่มีตอ่ องค์การในด้ านจิตใจ (Emotional Involvement) และด้ าน
ความคิด (Intellectual Involvement) ซึง่ จะวัดว่าพนักงานมีความต้ องการ ความปรารถนาในการทางานเพื่อให้ เกิดผลงานต่อ
องค์การมากน้ อยแค่ไหนบ้ าง พบว่าพฤติกรรมของพนักงานที่มคี วามผูกพันต่อองค์การสูงจะมีลกั ษณะ 3 ประการ ดังนี ้

1) Stay –พนักงานมีความต้ องการที่จะเป็ นหนึง่ ในสมาชิกของขององค์การ
2) Say -- พนักงานมีความปรารถนาที่จะอุทศิ ตนให้ กบั บริ ษัท พวกเขาจะพูดกับผู้ใต้ บงั คับบัญชา พนักงานดาวเด่น และลูกค้ าถึง
องค์การในทางบวก และ
3) Strive –พนักงานต้ องการที่จะเพิ่มผลผลิต/บริ การต่อลูกค้ าและเพื่อนร่วมงาน
จากการทดสอบสมมติฐาน จะเห็นได้ วา่ Employee Engagement จะมีคา่ สหสัมพันธ์ทางบวกกับการวัดปั จจัยแห่ง
ความสาเร็จในสัดส่วนที่สงู ซึง่ ปัจจัยทีใ่ ช้ วดั ความสาเร็จขององค์การนันจะรวมไปถึ
้
งอัตราการลาออกของพนักงาน ผลผลิตที่
เกิดขึ ้น ยอดขาย และความพึงพอใจของลูกค้ า และผลตอบแทนสูผ่ ้ ถู ือหุ้น (Total Shareholder Return)
นอกจากนี ้ผลการศึกษายังได้ ข้อสรุปเพิ่มเติมอีกว่า กลยุทธ์ที่ดีที่สดุ ในการผลักดันให้ เกิดผลงานที่ดีตอ่ องค์การนัน่ ก็คือ กล
ยุทธ์ด้านบุคลากร พบว่า Employee Engagement และวัฒนธรรมองค์การจะเป็ นปั จจัยขับเคลือ่ นที่สาคัญต่อการสร้ างมูลค่าของ
ผลการดาเนินงานให้ กบั องค์การ
หากกล่าวถึงวัฒนธรรมองค์การ Deal และ Kennedy ในปี 1982 ได้ กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การ เป็ นพฤติกรรมหรื อแนว
ปฏิบตั ิที่มีการกระทา ถือว่าเป็ นระเบียบที่ถกู กาหนดขึ ้นมาอย่างไม่เป็ นทางการทาให้ เกิดการประพฤติปฏิบตั ิสบื ต่อกันมา เป็ น
ความคิด ความเชื่อ และการกระทาของพนักงาน ที่นาไปสูว่ ิธีการทางาน และแนวปฏิบตั ิในการแสดงออกต่อลูก ค้ า พบว่า The
Best Employers จะตระหนักถึงความสาคัญของวัฒนธรรมองค์การที่สนับสนุนต่อความสาเร็จทางธุรกิจขององค์การ
ในแง่มมุ ของการวัดผลสาเร็ จทางธุรกิจ พบว่าการบริ หารผลการดาเนินงาน หรื อ Performance Management System
เป็ นเรื่ องที่ยากและท้ าทาย เนื่องจาก
1) Power -- พบว่าเป้าหมายและความคาดหวังที่ชดั เจนจะเป็ นปั จจัยนาไปสูอ่ านาจของหัวหน้ างานในการให้ คณ
ุ ให้ โทษแก่
พนักงาน แทนที่จะพิจารณาจากความรู้สกึ ส่วนตัว นอกจากนี ้หัวหน้ างานจะต้ องมีอานาจหน้ าทีใ่ นการให้ ข้อมูลป้อนกลับและสอน
พนักงานให้ ทางานมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
2) Head และ Heart -- กระบวนการในการบริ หารผลการดาเนินงานที่ดจี ะต้ องทาให้ พนักงานรู้สกึ มีสว่ นร่วมและมีความพยายาม
ที่จะทาให้ เป้าหมายของงานบรรลุผลสาเร็ จ พบว่าระบบการบริ หารผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึง่ รวมไปถึงการให้ ข้อมูล
ป้อนกลับ การสอนงาน การสนับสนุนพนักงาน ระบบดังกล่าวนี ้จะทาให้ เกิดการปรับปรุงและพัฒนาเรื่ อง Employee
Engagement ในสถานที่ทางาน และจากผลการศึกษาพบว่าประมาณ 86% ของ The Best Employer พนักงานจะรู้สกึ ว่าหัวหน้ า
งานมีการให้ ข้อมูลป้อนกลับถึงผลการทางานของพนักงานด้ วยเวลาที่เหมาะสม รวดเร็ ว และดาเนินการอย่างเป็ นระบบ และ
3) The Challenge of “Cascading” –Cascade หมายถึงกระบวนการของการนาเอาภารกิจองค์การไปสูก่ ลยุทธ์และลักษณะงาน
ที่นาไปสูค่ วามสาเร็จ (Key Result Areas : KRA) ของแต่ละฝ่ าย และ KRA นี ้เองที่สง่ ผลต่อการกาหนดเป้าหมายและแผนการ
ทางานของพนักงานแต่ละคน
จะเห็นได้ วา่ Performance Management System ไม่ใช่เป็ นเพียงการประเมินผลงานในแบบฟอร์ มเท่านัน้ แต่ระบบนี ้จะ
เป็ นการเปลีย่ นแปลง (Transforming) เป้าหมายขององค์การเชื่อมโยงต่อไปยังเป้าหมายของของพนักงานและของหน่วยงานที่จะ
เป็ นปั จจัยผลักดันให้ เกิดการพฤติกรรมการแสดงออกที่จะทาให้ ผลลัพธ์ที่กาหนดขึ ้นประสบผลสาเร็ จ อันนาไปสูก่ ารหล่อหลอม
พฤติกรรมให้ เกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์การขึ ้นมาในที่สดุ ทังนี
้ ้ส่วนผสมของระบบการบริ หารผลงานจะประกอบด้ วย 4 ส่วนหลัก ๆ
ได้ แก่
1) ความเข้ าใจโดยทั่วไป (Common Understanding) – ด้ วยคาถามทีว่ า่ อะไรเป็ นจุดมุง่ หมายในการทางาน ซึง่ พนักงานจะต้ อง
เข้ าใจถึงการสร้ างมูลค่าในผลงานขององค์การ กลุม่ ลูกค้ าขององค์การ และเข้ าใจถึงวิธีการที่จะนาไปสูเ่ ป้าหมายขององค์การ
2) ความชัดเจนในสิ่งที่คาดหวัง (Clear Expectations) -- เป้าหมายทีช่ ดั เจนนาไปสูก่ ารคิดหาวิธีการและมีแรงมุง่ มัน่ ที่จะทาให้

เป้าหมายนี ้ประสบความสาเร็ จ
3) ความสามารถ (Capabilities) --- การพัฒนาความสามารถของพนักงานจะเกิดขึ ้นเพื่อทาให้ เป้าหมายของพนักงานประสบ
ความสาเร็จ และ
4) ความผูกพัน (Commitment) -- ความผูกพันจะเกิดขึ ้นจากระบบการจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้ องกับผลงาน และการพัฒนา
ความสามารถของพนักงานที่นาไปสูค่ วามก้ าวหน้ าในสายอาชีพ
พบว่าเป็ นเรื่ องธรรมดาทีอ่ งค์การจะต้ องหาคนเก่ง (Talent หรื อ Star) ที่สามารถสร้ างผลงานได้ จากงานศึกษาจะเป็ นได้ วา่
ประมาณ 40% ของพนักงานเก่งเหล่านี ้ที่มีผลต่อการสร้ างผลลัพธ์ และทาให้ เป้าหมายขององค์การประสบผลสาเร็ จ ทังนี
้ ้
หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ (HR) จะมีบทบาทร่วมกับ Line Manager ในการพัฒนา จูงใจและรักษาพนักงานดาวเด่นเหล่านี ้ไว้ ซึง่
บทบาทของนัก HR จะต้ องเน้ นไปที่การเป็ นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ร่วมกับองค์การ (Strategic Partner)
ความสาเร็ จในการบริ หารคน มิใช่อยูท่ ี่ HR เท่านัน้ Line Manager จะต้ องทาหน้ าทีใ่ นฐานะผู้นาในการสร้ างวัฒนธรรม
การทางานของพนักงานให้ เกิดขึ ้น รวมถึงการหาวิธีการเพื่อสร้ างความผูกพันของพนักงานให้ ยดึ มัน่ ต่อความสาเร็ จในเป้าหมาย
ของตนเอง ของหน่วยงานและขององค์การ
กล่าวโดยสรุป องค์การที่เป็ น The Best Employer จะมุง่ เน้ นไปที่กลยุทธ์การพัฒนา จูงใจรักษาคนเก่งคดี องค์การเหล่านี ้
จะใช้ เวลาไปกับการกาหนดและการนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ พบว่าประมาณ 10% เป็ นเรื่ องของการกาหนดกลยุทธ์ และ 90% เป็ นเรื่ อง
ของการนากลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้ความสาเร็ จของการนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิจะขึ ้นอยูก่ บั Senior Leaders ที่จะต้ องให้
ความสาคัญกับการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างจริ งจั

