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ถึงแม้ ทหารในกองทัพจะเก่งสักเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าขาดแม่ทพั ที่ดี โอกาสแพ้ ศึกย่อมมีมาก และถึงแม้ มีแม่ทพั ดี
แล้ วก็ตาม แต่ถ้ามีการเปลี่ยนตัวแม่ทพั บ่อยๆอาจจะทาให้ ประสิทธิภาพในการรบด้ อยลงไปได้ เช่นกัน เพราะแม่ทพั แต่ละ
คนย่อมมีสไตลน์แตกต่างกันไป คนที่แย่คือทหารและกองทัพที่ต้องเสียเวลากับการเปลี่ยนเทคนิคการรบเพื่อให้ สอดคล้ อง
กับกลยุทธ์ของแม่ทพั แต่ละคน
องค์ ก รก็ เช่ น เดี ย วกัน บุค คลสาคัญ ที่ สุดคื อ ผู้น าหรื อ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ไม่ว่า จะเป็ น เบอร์ ห นึ่ง หรื อเบอร์ ส อง
รองๆลงมา เพราะถึงแม้ องค์กรนันจะมี
้ ชื่อเสียงเพียงใดก็ตาม มีระบบการบริ หารจัดการภายในที่ดี มีบคุ ลากรจะดีเลิศ หรื อ
มีเงินทุนมากมายมหาศาลเพียงใดก็ตาม ถ้ าขาดผู้นาที่ดี หรื อมีการเปลี่ยนแปลงตัว ผู้นาบ่อยๆแล้ วโอกาสจะรบชนะใน
สนามการแข่งขันทางธุรกิจย่อมมีน้อยลงเช่นกัน
พนักงานระดับล่างของทุกองค์กรมักจะมีคนบุคคลหลายกลุม่ เข้ ามาช่วยกันดูแลและพัฒนา ไม่วา่ จะเป็ นผู้บริ หาร
ที่กาหนดนโยบายในการบริ หารและพัฒนาบุคลากร ฝ่ ายฝึ กอบรมจัดหลักสูตรฝึ กอบรมให้ ผู้บงั คับบัญชาคอยชีแ้ นะสัง่
สอน ส่งไปฝึ กอบรม ผู้บริ หารในหน่วยงานอื่นคอยแจ้ งให้ ผ้ บู ังคับบัญชาได้ รับทราบว่าพนักงานแต่ละคนมีข้อดีข้อเสีย
อย่างไรบ้ าง
แต่...ในขณะที่ผ้ บู ริ หารระดับสูง เช่น ผู้จัดการฝ่ าย มีผ้ ดู ูแลคนกลุ่มนี ้เพียงคนเดียวคือ กรรมการผู้จัดการหรื อ
ประธานบริ ษัท และถ้ า เป็ นผู้บริ หารระดับสูงสุดขององค์กรแทบจะไม่ค่อยมีใครมาดูแลอย่างใกล้ ชิดเลย เพราะกรรมการ
บริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นก็ไม่ได้ เข้ ามาดูแลอย่างใกล้ ชิด อย่างดีก็เพียงแค่ให้ คาแนะนา แต่ไม่ได้ มีการวางแผนพัฒนาผู้บริ หาร
เหมือนกับการที่ผ้ บู ริ หารได้ ดแู ลพนักงานระดับล่าง ไม่ได้ วางกลยุทธ์ในการรักษาผู้บริ หารเหล่านี ้อย่างจริ งจัง
โดยธรรมชาติของผู้บริ หารองค์กรทุกองค์กร ผมเชื่อว่าคนกลุม่ นี ้เป็ นคนที่เก่ง(เพราะถ้ าไม่เก่งคงไม่มีใครจ้ างมา
เป็ นผู้บริ หาร) ความเป็ นตัวของตัวเองสูง ความมัน่ ใจในตัวเองสูง ซึง่ จุดนี ้อาจจะนาไปสูห่ ลุมทางแห่งความล้ มเหลวได้ ง่ายๆ
และผู้บริ หารส่วนใหญ่เมื่อทางานมานานๆมักจะมีความอิ่มตัวเรื่ อง การศึกษา ประสบการณ์ ในการทางาน สถานะทาง
การเงิน ความพร้ อมของครอบครัว ฯลฯ เพราะฉะนัน้ แรงจูงใจในชีวติ เริ่ มเปลีย่ นจากปั จจัยสี่ เป็ นปั จจัยห้ า หกและเจ็ด บาง
คนทางานเพราะต้ องการชื่อเสียงทางสังคม บางคนทางานเพราะต้ องการก้ าวไปสูก่ ารทาธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ

ดังนัน้ การบริ หารผู้บริ หารระดับสูงจะใช้ กลยุทธ์ หรื อรู ปแบบในการบริ หารจัดการเหมือนกับพนักงานกลุม่ อื่นๆ
ขององค์กรไม่ได้ เพราะความต้ องการของคนกลุม่ นี ้แตกต่างจากกลุม่ อื่นๆ และที่สาคัญคนกลุม่ นี ้จะต้ องได้ รับการดู แลเป็ น
พิเศษ(ไม่ใช่สิทธิพิเศษ) เพราะคนกลุม่ นี ้เราเรี ยกว่า Key man ขององค์กร ถ้ าองค์กรเปรี ยบเสมือนบ้ าน ฝ่ ายแต่ละฝ่ าย
เปรี ยบเหมือนห้ องแต่ละห้ อง ผู้บริ หารแต่ละฝ่ ายก็คือกุญแจที่จะไขเข้ าไปภายในห้ องนันๆได้
้ ถ้าเรายังเปิ ดประตูไม่ออกคง
จะไม่สามารถเข้ าไปทาอะไรในห้ องนันๆได้
้
หรื อมีการเปลีย่ นกุญแจกันบ่อยก็อาจจะทาให้ เสียเวลาในการงัดกุญแจเก่าออก
เสียเวลาในการติดตังกุ
้ ญแจใหม่อยูเ่ รื่ อยๆ
เพื่อให้ องค์ กรต่างๆได้ เห็นความสาคัญของการบริ หารผู้บริ หารระดับสูงให้ อยู่กับองค์ กรนาน พร้ อมกับสร้ าง
ผลงานดีๆให้ กบั องค์กร ผมจึงขอเสนอแนะกลยุทธ์และแนวทางเพื่อรักษา พัฒนา และสร้ างแรงจูงใจให้ กบั ผู้บริ หารดังนี ้


วิเคราะห์ ความต้ องการส่ วนบุคคล
ก่อนที่เราจะบริ หารอะไรบริ หารใครให้ ได้ ดีนนั ้ อย่างแรกต้ องศึกษาสิ่งนันคนนั
้
นก่
้ อนว่าเป็ นอย่างไร
เพราะคนแต่ละคนมีบุคลิกลักษณะ ความต้ องการที่แตกต่างกัน องค์กรควรจะศึกษาบุคคลคนๆนัน้
แบบที่เขาเป็ น ไม่ใช่แบบที่เราเห็นหรื อเข้ าใจให้ ถ่องแท้ เสียก่อน สาหรับแนวทางศึกษาวิเคราะห์อาจจะ
ใช้ แบบทดสอบทางจิตวิทยา การสัมภาษณ์ การสังเกต การให้ คาปรึกษา(Counseling) จะด้ วยผู้บริ หาร
สูงสุดหรื อบุคคลภายนอกที่เชี่ ยวชาญในด้ านนีก้ ็ ได้ องค์ กรหลายองค์ ก รไม่ร้ ู จักตัวตนที่แท้ จริ งของ
ผู้บริ หาร รู้จกั เพียงเปลือกนอก เพราะฉะนันเราจะดู
้
เพียงเปลือกนอกแล้ วบอกว่าต้ นไม้ ต้นนันควรจะใส
้
ปุ๋ ยอะไรนัน้ คงไม่ได้ คงจะต้ องรู้ ให้ ถึงแก่นของต้ นไม้ ต้นนันก่
้ อน ผมอยากจะแนะนาให้ องค์กรจัดทา
ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้บริ หารแต่ละคน ไม่ใช่ประวัติพนักงานนะครับ เพราะประวัติคือประวัติผา่ นไปกี่ปี
ก็เหมือนเดิม แต่ผมหมายถึงข้ อมูลในชีวิตของเขาที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนราคาหุ้นที่ขึ ้นลงในแต่ละวัน
นัน่ แหละครับ เพราะถ้ าองค์กรรู้ความเป็ นไปในชีวิตของผู้บริ หารแต่ละคน องค์กรสามารถตัดสินใจที่ซื ้อ
หรื อขายหุ้น(ใจ)ของผู้บริ หารคนนันๆได้
้
เผลอๆถ้ าซื ้อในช่วงที่ห้ นุ ใจตกสุด เช่น เจ็บป่ วย มีปัญหาทางใจ
ฯลฯ เราสามารถทากาไร(สร้ างเครดิต)ในอนาคตได้ มหาศาลเลยนะครับ



เชื่อมโยงความต้ องการและเป้ าหมายส่ วนบุคคลสู่เป้ าหมายขององค์ กร
เมื่อเรารู้ จักผู้บริ หารเป็ นอย่างดีแล้ ว ลองหาทางที่จะเชื่อมโยงความต้ องการส่วนบุคคลสู่เป้าหมาย
องค์กรดูนะครับ ถึงแม้ จะไม่สามารถตอบสนองได้ ทกุ เรื่ องแต่ผมคิดว่าหลายเรื่ องน่าจะเป็ นไปได้ เช่น ถ้ า
เขาต้ องการเป็ นเจ้ าของธุรกิจ เราก็อาจจะเชื่อมโยงเข้ ามาสู่การเป็ นผู้บริ หารหน่วยธุรกิจ ( Business
Unit/Profit Center) ขององค์กรเราก็ได้ แนวทางนี ้ก็ถือว่าเป็ น win-win strategy ซึ่งตอนนี ้หลายองค์กร
ได้ เริ่ มดาเนินการไปบ้ างแล้ ว และค่อนข้ างจะได้ ผลดี เพราะผู้บริ หารไม่ต้องเสี่ยงกับการไปลงทุนเอง
องค์กรเองก็ได้ ผ้ บู ริ หารที่เก่งๆมาช่วยขยายธุรกิจ



บริหารแบบตะกร้ าผลตอบแทนรายบุคคล
ผมคิดว่าการบริ หารยุคใหม่ไม่ควรบริ หารแบบภาพรวม แต่ต้องบริ หารเป็ นรายบุคคล ระบบผลตอบแทน
แบบเหมารวมผู้ บริ ห ารทุ ก คนได้ รั บ ผลตอบแทนหรื อ สวัส ดิ ก ารต่ า งๆเหมื อ นๆกั น ควรจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปสู่การบริ หาร "ตะกร้ าผลตอบแทน" ซึ่งตะกร้ าผลตอบแทนของผู้บริ หารแต่ละคนจะ
แตกต่างกันไปตามลักษณะความต้ องการและเป้าหมายชีวิตของแต่ละคน เรามีการกาหนดเพียงมูลค่า
รวมของผลตอบแทนของตะกร้ าแต่ละคนว่าไม่เกินเท่าไหร่ เหมือนกันการที่เรามีตะกร้ าผลไม้ ให้ ผ้ บู ริ หาร
แต่ละคน ตะกร้ าของบางคนมีกล้ วย แตงโม สัมโอ สัปะรด ในขณะที่ผ้ บู ริ หารบางคนมีมะละกอ ฝรั่ง
แอปเปิ ล องุ่น แต่สดุ ท้ ายมูลค่าทังตะกร้
้
าเท่ากัน และผมคิดว่าในแต่ละช่วงเวลาผู้บริ หารแต่ละคนควร
จะสามารถเปลีย่ นรายการของตะกร้ าได้ เอง บางปี ผ้ บู ริ หารบางคนอาจจะอยากเปลีย่ นสวัสดิการบางตัว
เช่น เงินท่องเที่ยวต่างประเทศ มาเป็ นเงินทุนการศึกษาบุตรก็ได้



บริหารผลตอบแทนทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
เนื่องจากผลงานของผู้บริ หารไม่ได้ ทาวันนีเ้ ห็นวันนี ้ทาปี นี ้เห็นผลปี นี ้ ไม่เหมือนผลงานของพนักงาน
ระดับล่างผลิตสินค้ าวันนี ้เห็นผลเลยว่าดีหรื อเสีย แต่ผลการวางแผนกลยุทธ์ ของผู้บริ หารไม่อาจจะเห็น
ผลได้ ในระยะเวลาอันสัน้ เพราะฉะนัน้ กาไรปี นีอ้ าจจะไม่ได้ มาจากฝี มือของผู้บริ หารที่เพิ่งขึน้ ในรั บ
ตาแหน่งในปี นี ้ก็ได้ มันอาจจะเป็ นผลพวงมาจากการวางแผนของผู้บริ หารคนก่อนหน้ านี ้ก็ได้ ดังนัน้ การ
บริ หารผลตอบแทนของผู้บริ หารควรจะมีทงผลตอบแทนระยะสั
ั้
นและระยะยาว
้
และควรคานึงถึงการ
สร้ างแรงจู ง ใจด้ ว ย เพราะบางครั ง้ ผลตอบแทนที่ จ ะได้ มัน ไกลเกิ น ไป เช่ น ผู้บ ริ ห ารอายุ 40 แต่
ผลตอบแทนระยะยาวที่จะได้ คือเมื่อเกษี ยณอายุ บางครัง้ ระดับของแรงจูงใจที่ไกลเกินไปอาจจะไม่
สามารถรักษาหรื อจูงใจผู้บริ หารได้ ดังนัน้ จึงควรมีผลตอบแทนเป็ นช่วงๆเหมือนกับกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตที่นิยมใช้ กนั ว่าทุก 2-3 ปี จะมีเงินปั นผล และสิ ้นสุดกรมธรรม์จะได้ รับเงินก้ อนโตไป



สร้ างความท้ าทายใหม่ ๆอยู่เสมอ
ต้ องเข้ าใจว่าผู้บริ หารส่วนใหญ่ไม่ต้องการอะไรที่จาเจ เพราะคนเหล่านี ้เขามีพลังขับเคลื่อนภายในสูง
มาก ดังนัน้ องค์กรจึงควรสร้ างโจทย์ความท้ าทายให้ ผ้ บู ริ หารอยู่เสมอ บางโอกาสอาจจะเป็ นความท้ า
ทายแบบบังคับ (เช่น การลงทุนโครงการมูลค่า 100 ล้ าน) บางโอกาสอาจจะเป็ นเพียงความท้ าทาย
แบบทางเลือก (เช่น โครงการมูลค่า 5-10 ล้ าน) เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารรู้ สกึ ว่าตัวเองได้ มีสิทธิเลือกที่จะเล่นกับ
ความท้ าทายนันด้
้ วยตนเอง ถ้ าไม่สาเร็ จขึ ้นมาเขาก็จะไม่โทษองค์กร เพราะเขาเลือกด้ วยตัวเอง



ยืมมือคนนอก
เนื่องจากผู้บริ หารคือผู้ที่มีอานาจสูงสุดในองค์กรหรื อไม่ก็มีอานาจรองๆลงมา ดังนัน้ คนที่จะทาหน้ าที่
พัฒนา รักษาและสร้ างแรงจูงใจผู้บริ หารจึงเป็ นคนในไม่ได้ หรื อเป็ นก็ได้ ผลน้ อยมาก ทางเลือกที่น่าจะ
เหมาะสมคือการยืมมือบุคคลภายนอก(เพราะหน้ าตาแปลกกว่าคนในองค์กร) อาจจะเป็ นนักจิตวิทยา
กร นักให้ คาปรึกษา นักพัฒนาผู้บริ หาร แต่อย่าทาให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงรู้ สกึ ว่าถูกบังคับให้ พฒ
ั นา แต่ให้
เขารู้ สึกว่าเป็ นรางวัลแห่งชี วิต เช่น ถ้ าใครจะขึน้ เป็ นกรรมการผู้จัดการจะได้ รับทุนไปเรี ยนด้ านการ
บริ หารธุรกิจที่ตา่ งประเทศฟรี 3 เดือน (จริ งๆคือการบังคับให้ เขาไปพัฒนาหรื อฝึ กอบรมนัน่ เอง) ใครที่จะ
ขึน้ เป็ นผู้บริ หารระดับสูงองค์ ก รจะให้ เลือกที่ ปรึ กษาส่ว นตัว ได้ 1 คน(โดยให้ เลือกจากบุค คลที่ เรา
คัดเลือกรายชื่อไว้ แล้ ว อาจจะเลือกจาก 1 ใน 5 หรื อ 1 ใน 10 ) ทาให้ ผ้ บู ริ หารรู้ สึกว่าเขาได้ รับสิทธิ
พิเศษ(แต่จริ งๆแล้ วคือการส่งตัวแทนขององค์กรซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกไปช่วยผู้บริ หารนัน่ เอง)

จากตัวอย่างแนวทางในการพัฒนา รั กษา และสร้ างแรงจูงใจผู้บริ หารอยู่นานและมีผลงานดี คงจะพอเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ท่านผู้อา่ นบ้ างนะครับ ถึงแม้ เราจะไม่ได้ อยูใ่ นตาแหน่งที่สามารถดาเนินการเรื่ องนี ้ได้ โดยตรง แต่ผมก็อยากจะ
จุดประกายความคิดให้ กบั คนที่มีสว่ นผลักดันแนวคิดเหล่านี ้ให้ ไปเกิดประโยชน์ในทางปฏิบตั ิให้ มากขึ ้น เพราะถ้ าเราปล่อย
ให้ ผ้ บู ริ หารพัฒนาตัวเองไปตามธรรมชาติ ผมคิดว่าวันข้ างหน้ าเราจะไปสู้รบตบมือกับผู้บริ หารมืออาชีพจากต่างประเทศ
ไม่ได้ เพราะผู้บริ หารของเรามีทงโค้
ั ้ ช พี่เลี ้ยง ที่ปรึ กษา(จริ งๆไม่ใช่แค่ชื่อตาแหน่ง) และทีมสนับสนุนชีวิตทังส่
้ วนตัวและใน
หน้ าที่การงานเพียบ สุดท้ ายนี ้ผมหวังว่าองค์กรต่างๆในบ้ านเราจะให้ ความสาคัญกับการพัฒนา รักษาและสร้ างแรงจูงใจ
ให้ ผ้ บู ริ หารมากยิ่งขึ ้นนะครับ

