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กระแสการพัฒนาบุคลากรในองค์กรในยุคปั จจุบนั ยิ่งทวีความสาคัญมากขึ ้น จะเห็นได้ จากผู้บริ หารระดับสูงใน
องค์กรต่างต้ องการให้ พนักงานมีขีดความสามารถและศักยภาพในการทางาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็ นประเด็น
หลักที่ผ้ บู ริ หารระดับ CEO ต่างคาดหวังให้ มีการปรับเปลีย่ นเพื่อให้ สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจไทยที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
พบว่าจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ ภาวะเงิ นเฟ้อ ข้ าวของและสินค้ าที่มีราคาสูงขึ ้น ส่งผลให้
ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายขององค์กรมากขึ ้นตามไปด้ วย จึงเป็ นเหตุให้ องค์กรต่างตระหนักถึงความสาคัญของบุคลากร เนื่องจาก
“คน” เป็ นปั จจัยหลักที่สนับสนุนให้ เกิดผลประกอบการขององค์กร ทาให้ เกิดความได้ เปรี ยบในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งกล
ยุทธ์ด้านบุคลากรจึงเป็ นอีกกลยุทธ์หนึง่ ที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงใส่ใจและผลักดันให้ เกิดขึ ้น อย่างไรก็ตามการที่องค์กรจะมุ่งเน้ น
ไปที่การพัฒนาบุคลากรทุกคนจึงไม่สามารถทาได้ ด้ วยเหตุนี ้กลยุทธ์ด้านบุคลากรที่ต้องการเน้ นก็คือกลยุทธ์ ในการพัฒนา
คนเก่ง คนดีมีฝีมือ ซึ่งเป็ นผู้ที่มีผลการปฏิบตั ิงานดี ( High Performance) และมีศกั ยภาพในการทางานที่สงู ( High
Potential) องค์กรบางแห่งเรี ยกคนประเภทนี ้ว่ า STAR, Fast Track, HiPerHiPro เป็ นต้ น ดังนันกลยุ
้
ทธ์ การพัฒนา
บุคลากรในปั จจุบนั และแนวโน้ มในอนาคตจึงมุ่งเน้ นไปที่กระบวนการสรรหา การฝึ กอบรมพัฒนา และการจูงใจรักษาคน
เก่งคนดีเหล่านัน้
กลยุทธ์ การสรรหาคัดเลือก
เริ่ มต้ นจากกลยุทธ์ การสรรหาคนเก่งและคนดี ซึ่งกาลังเป็ นประเด็นปั ญหาขององค์กรหลาย ๆ แห่งว่า อะไรคือ
ปั จจัยหรื อเกณฑ์ที่ใช้ คดั เลือก เนื่องจากขันตอนนี
้
้เป็ นจุดเริ่ มต้ นในการมองหาคนที่ “ใช่” ที่ควรจะส่งเสริ มและผลักดันให้
คนเก่งที่ถกู กาหนดขึ ้นมีโอกาสหรื อช่องทางในการแสดงความสามารถของตนให้ มากที่สดุ ซึ่ง นักบริ หารบุคลากรจึงต้ อง
ปรับทิศทางการทางาน มุ่งเน้ นการทางานเชิงรุ กในการมองหาเครื่ องมือที่นามาใช้ คดั สรรคนเก่ง จะเห็นได้ ว่าเครื่ องมือที่
องค์กรจะต้ องนามาใช้ หลัก ๆ ก็คือ ผลการปฏิบตั ิงาน ที่เป็ นปั จจัยวัดผลงานในอดีตของพนักงาน ( Past Performance)
รวมถึงเครื่ องมือในการประเมินศักยภาพของพนักงาน เพื่อตรวจสอบขีดความสามารถที่พนักงานสามารถทาได้ ในอนาคต
(Future Potential)
กลยุทธ์ การฝึ กอบรมและพัฒนา
พบว่าขีดความสามารถ หรื อ Competency ของพนักงานดาวเด่นหลัก ๆ ที่สาคัญก็คือการพัฒนาตนเอง ( Self
Development)พวกเขามีค วามปรารถนาที่จ ะเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ผู้บงั คับบัญชาของพวกเขาจึงต้ องทา
หน้ าที่ในการประเมินหาจุดแข็ง ( Strength) และจุดอ่อน ( Weakness) ใช่ว่าคนเก่งจะไม่มีจุดที่ต้องพัฒนาปรับปรุ ง
พนักงานทุกคนมีทงจุ
ั ้ ดเด่นและข้ อที่ควรปรับปรุ ง หัวหน้ างานจึงต้ องใส่ใจกับการวางแผนพัฒนาขีดความสามารถของ
พนักงานดาวเด่นแต่ละคน ( Individual Development Plans : IDP) มีการพูดคุย ติดตามและให้ ข้อมูลป้อนกลับถึง
ความก้ าวหน้ าในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานดาวเด่นเหล่านัน้

กลยุทธ์ การจูงใจรักษา
จากการวิจยั พบว่าพนักงานดาวเด่นสามารถทางานได้ มากกว่าคนปกติประมาณ 2-6 เท่า และบุคคลเหล่านี ้จะ
ทางานได้ เร็ วและไวกว่าพนักงานคนอื่น ดังนัน้ 2 ปี พวกเขาจะเริ่ มรู้ สกึ เบื่องาน รู้ สกึ ว่าตนเองทางานซ ้า ๆ เหมือนเดิม ไม่มี
อะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้น ดังนันผู
้ ้ บงั คับบัญชาจะต้ องหาวิธีการในการจูงใจรักษาพนั กงานดาวเด่น ด้ วยการวางเส้ นทาง
ความก้ าวหน้ าในสายอาชี พ ( Career Path) ให้ กับพนักงาน พบว่า Career Path ไม่ใช่การเลื่อนตาแหน่งงาน
(Promotion) อย่างเดียว การโอนย้ ายงาน ( Job Transfer) จึงเป็ นอีกกลยุทธ์ หนึ่งในการรักษาพนักงาน ไม่ให้ พนักงาน
รู้สกึ เบื่อกับการทางานแบบเดิม ๆ รวมไปถึงการเตรี ยมความพร้ อมให้ พนักงานดาวเด่นเป็ นตัวแทนหรื อผู้สืบทอดตาแหน่ง
งานของผู้บริ หารระดับสูง (Successor) ต่อไป
ดังนันจากสภาวะเศรษฐกิ
้
จที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั จึงทาให้ นกั ทรัพยากรมนุษย์จะต้ องปรับกลยุทธ์ การทางาน เป็ น
นักวิชาการเชิ งบูรณาการ ด้ วยการศึกษาค้ นคว้ าหาหลักเกณฑ์ และเครื่ องมือที่เหมาะสมในการสรรหาคัดเลือก การ
ฝึ กอบรมและพัฒนา และการจูงใจรักษาคนเก่งมาประยุกต์ใช้ ในองค์กร ......... ผู้เขียนของฝากโจทย์ ท่ ีท้าทายสาหรั บ
องค์ กรก็คือ “ถึงเวลาแล้ วหรือยังที่องค์ กรจะต้ องปรั บเปลี่ยนกลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรให้ สอดครั บกับสภาวะ
เศรษฐกิจไทยในปั จจุบัน”

