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ไม่ว่าอย่างไรก็ ตาม คตินิยมที่ทุกองค์กรพึงตระหนักถึงความสาคัญของการแต่งตังพนั
้ กงานคือ “ วางคนให้
เหมาะสมกับงาน (Put the right man on the right job)” แต่สาหรับการบริ หารจัดการคนเก่ง เราต้ องคิดไปไกลกว่านัน้
ครับ คือ จะทาอย่างไรให้ เรารู้วา่ คนที่องค์กรจะนาไปวางหรื อพูดกันให้ ชดั เจน คือ ไปทางานให้ กบั องค์กร นันเป็
้ น “ คนเก่ง”
จริ ง หากองค์กรใดใช้ ต้นแบบ “ คนเก่ง” ผิด ก็จะทาให้ ได้ คนที่ไม่เก่งมาทางานแทน
คาตอบ คือ องค์กรต้ องมีต้นแบบ (Talent Block) หรื อต้ นฉบับ (Talent Template) ของคนเก่งให้ ได้ เสียก่อน
ผู้เขียนขอเสนอเป็ นแนวทางกว้ างๆ 2 แนวทาง คือ


การสร้ างต้ นแบบคนเก่งจากจุดเริ่ มต้ นใหม่ (Build talent block from scratch)



การสร้ างต้ นแบบคนเก่งจากพนักงานที่มีอยูเ่ ดิม (Build talent block from within organization)

การสร้ างต้ นแบบคนเก่ งจากจุดเริ่มต้ นใหม่ (Build talent block from scratch)
เป็ นการค้ นหาต้ นแบบของคนเก่งโดยองค์กรยังไม่มีการกาหนดคุณสมบัติของคนเก่งใดๆไว้ เลย หากจะพูดกัน
ตรงๆ คือ องค์กรยังไม่ร้ ู เลยว่าใครคือคนเก่งในหมู่พนักงานทังหมด
้
แล้ วจะทาอย่างไรต่อไปครับ ผู้เขียน ขอให้ เริ่ มต้ นจาก
ลาดับขัน้ 10 ขันตอน
้
ดังนี ้ครับ
1. ผู้บริ หารหรื อคณะทางานอาจจะต้ องใช้ จินตนาการ (imagine) หรื อ คาดหวัง (expect) แต่ไม่ใช่เพ้ อฝัน หรื อ
คิดเอาอย่างไม่มีแก่นสารนะครั บ แต่ให้ ดูจากผู้ที่ประสบความสาเร็ จในการทางานหรื อเป็ นคนเก่งของ
องค์กรอื่นเป็ นตัวอย่างต้ นแบบ
2. กลัน่ กรองว่าบุคคลผู้นนั ้ มีคณ
ุ สมบัติและความสามารถใดที่เด่นชัดซึ่งนาไปสูก่ ารเป็ นคนเก่งหรื อทาให้ เขา
ประสบความสาเร็ จในการทางานได้
3. ปรับคุณสมบัติและความสามารถดังกล่าวให้ เข้ ากับวัฒนธรรมองค์กรของเรา ประเด็นนี ้มีความสาคัญมาก
เพราะอย่าไปคิดว่า คุณสมบัติและความสามารถของเขาจะนาไปใช้ ได้ กบั องค์กรของเรา มีบ่อยครัง้ ครับที่
จะพบว่า คนเก่งจากบริ ษัทหนึ่ง แต่เมื่อไปทางานให้ อีกบริ ษัทหนึ่งกลับไม่ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร
สาเหตุสว่ นหนึง่ มาจากการปรับตัวให้ เข้ ากับวัฒนธรรมของบริ ษัทใหม่ไม่ได้ ครับ

4. ประเมินและบ่งชี ้ความสามารถที่เด่นชัดของคนเก่งออกมา (Underlying competency)
5. ประเมินและบ่งชี ้ผลการทางานที่ดีเลิศของคนเก่งออกมา (Superior performance)
6. แทรกคุณสมบัติที่จาเป็ นของคนเก่ง (Necessary qualification)
7. ร่างต้ นแบบของคนเก่งขององค์กรตามตาแหน่งนันๆให้
้ ผ้ บู ริ หารพิจารณา ประเด็นนี ้ ผู้เขียนเสนอให้ ผ้ บู ริ หาร
เข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วยครับ อย่างน้ อย ท่านก็ควรมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการตังแต่
้ ต้น ถือว่าเป็ นความ
มุง่ มัน่ ในการทางานร่วมกัน (Total commitment)
8. ทบทวนต้ นแบบคนเก่ง ผู้เขียนขอให้ ทบทวนคุณสมบัติและความสามารถต่างๆที่ร่วมกันคัดกรองแล้ วจาก
ฝ่ ายบริ หาร ไปพิจารณาให้ รอบคอบอีกครัง้ ก่อนครับ
9. กาหนดเป็ นต้ นแบบคนเก่ง
10. นาต้ นแบบคนเก่งไปใช้ งานจริ งภายในองค์กร
การสร้ างต้ นแบบคนเก่ งจากพนักงานที่มีอยู่เดิม (Build talent block from within organization)
เป็ นการค้ นหาต้ นแบบของคนเก่งโดยองค์กรมีการประเมินและบ่งชี ้คุณสมบัติและความสามารถชองคนเก่งไว้ อยู่
แล้ ว จึงไม่ใช่เรื่ องยากที่จะมีการค้ นหาคนเก่งภายในองค์กร แต่สิ่งที่ยาก คือ ถ้ าไม่มีคนเก่งภายในองค์กรจะทาอย่างไร
ผู้เขียนมีคาตอบอยู่ 2 ประการ ครับ คือ รับสมัครจากแหล่งงานภายนอก หรื อ พัฒนาพนักงานภายในที่มีศกั ยภาพของเรา
ให้ เป็ นคนเก่ง ส่วนขันตอนการสร้
้
างต้ นแบบคนเก่งมีเพียง 6 ขันตอน
้
ดังนี ้ครับ
1. ประเมินและบ่งชี ้ความสามารถที่เด่นชัดของคนเก่งออกมา (Underlying competency)
2. ประเมินและบ่งชี ้ผลการทางานที่ดีเลิศของคนเก่งออกมา (Superior performance)
3. แทรกคุณสมบัติที่จาเป็ นของคนเก่ง (Necessary qualification)
4. ทบทวนต้ นแบบคนเก่ง
5. กาหนดเป็ นต้ นแบบคนเก่ง
6. นาต้ นแบบคนเก่งไปใช้ งานจริ งภายในองค์กร
เพื่อให้ ง่ายต่อความเข้ าใจ ผู้เขียนขอสรุปเป็ นตารางเปรี ยบเทียบดังนี ้ครับ

การสร้ างต้ นแบบคนเก่ งจากจุดเริ่มต้ นใหม่

การสร้ างต้ นแบบคนเก่ งจากพนักงานที่มีอยู่
เดิม

1. จินตนาการหรือคาดหวังคนเก่งเป็ นอย่างไร

1. ประเมินและบ่งชี ้ความสามารถที่เด่นชัดของ
คนเก่ง

2. กลัน่ กรองคุณสมบัติและความสามารถจากจินตนาการ 2. ประเมินและบ่งชี ้ผลการทางานที่ดีเลิศของคน
หรือความคาดหวัง
เก่ง
3. ปรับคุณสมบัติและความสามารถให้ เข้ ากับองค์กร

3. แทรกคุณสมบัติที่จาเป็ นของคนเก่ง

4. ประเมินและบ่งชี ้ความสามารถที่เด่นชัดของคนเก่ง

4. ทบทวนต้ นแบบคนเก่ง

5. ประเมินและบ่งชี ้ผลการทางานที่ดีเลิศของคนเก่ง

5. กาหนดเป็ นต้ นแบบคนเก่ง

6. แทรกคุณสมบัติที่จาเป็ นของคนเก่ง

6. นาต้ นแบบคนเก่งไปใช้ งานจริงภายในองค์กร

7. ร่างต้ นแบบของคนเก่งให้ ผ้ บู ริหารพิจารณา
8. ทบทวนต้ นแบบคนเก่ง
9. กาหนดเป็ นต้ นแบบคนเก่ง
10. นาต้ นแบบคนเก่งไปใช้ งานจริงภายในองค์กร

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนขอแนะนาผู้รับผิดชอบหรื อผู้บริ หารองค์กรพึงตระหนักในการนาการสร้ างต้ นแบบคนเก่ง
ดังนี ้ครับ


อย่าคิดลอกเลียนแบบคนเก่ง โดยไม่ปรับใช้ เพราะต้ นแบบคนเก่งของแต่ละองค์กรจะไม่เหมือนกัน และ
แม้ แต่องค์กรเดียวกัน ต้ นแบบคนเก่งของแต่ละตาแหน่งย่อมไม่เหมือนกันด้ วย เนื่องจากหน้ าที่ละความ
รับผิดชอบไม่เหมือนกัน



กรุ ณาอย่าปล่อยให้ ต้นแบบนิ่งไปนานๆ จะต้ องทบทวนต้ นแบบคนเก่งเป็ นระยะๆ อย่างน้ อยทุกๆ1-2 ปี
เพราะอะไรครับ เพราะสถานการณ์เศรษฐกิจปรับเปลีย่ นเร็ วมาก คนเก่งที่มีผลงานดีเมื่อปี ที่ผ่านมา อาจจะ
ไม่ใช่คนเก่งในปี นี ้ก็ได้ ครับ ยกตัวอย่าง เช่น 2-3 ปี ที่ผา่ นมา เศรษฐกิจไทยขยายตัว บริ ษัทจึงต้ องการคนเก่ง
ด้ านการตลาดการขาย แต่ปีนี ้ ภาวะราคาน ้ามันแพง เศรษฐกิจไทยส่อสัญญาณภาวะถดถอย บริ ษัทจึง
ต้ องการคนเก่งด้ านการบริ หารจัดการทางการเงินแทน เป็ นต้ น



ต้ นแบบคนเก่ง ต้ องตอบสนองการทางานตามกลยุทธ์ ขององค์ กร เพื่อให้ บรรลุต ามวัต ถุประสงค์ และ
เป้าหมาย ดังนัน้ ต้ นแบบคนเก่งจึ งมีลกั ษณะปรั บตัว (dynamic) อยู่เ สมอ และที่สาคัญ คื อ คนเก่ ง
จาเป็ นต้ องได้ รับการเรี ยนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามกลยุทธ์ที่ปรับเปลีย่ น

ผู้เขียน ขอทิ ้งท้ ายให้ ผ้ อู ่านช่วยกันขบคิดสักนิดครับว่า เคยแปลกใจหรื อไม่ที่เห็นบริ ษัทที่นาเครื่ องมือการบริ หาร
จัดการใหม่ๆ เช่น Balance Scorecard (BSC), TPM, TQM, ISO ฯลฯ แต่ผลประกอบการไม่ดีนกั เมื่อเทียบกับบริ ษัทที่
ไม่ได้ นาระบบการบริ หารจัดการแบบใหม่ไปใช้ จริ งๆแล้ วไม่ควรจะเป็ นเช่นนันใช่
้ ไหมครับ สาเหตุเป็ นเพราะอะไร ? ถ้ า
องค์กรเหล่านัน้ มีคนเก่งตามรู ปแบบที่ต้องการจริ ง ต้ องสามารถแสดงศักยภาพและความสามารถด้ านต่างๆให้ องค์กร
ประสบความสาเร็ จได้ หรื อ คนเก่งถูกจากัดซึง่ โอกาสในการทางาน นอกจากนี ้ อาจจะเป็ นไปได้ วา่ ฝ่ ายบริ หารไปยึดติดกับ
กรอบการทางานที่เป็ นเอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจนเกินไป ถ้ าไม่ได้ เขียนไว้ ให้ ชดั เจนจะไม่ทา ถ้ าจะให้ ทาต้ องเขียนมา
หากเป็ นอย่างนี ้จริ ง องค์กรนันถู
้ กพันธนาการไว้ ด้วย “ โซ่แห่งระเบียบปฏิบตั ิที่เป็ นเอกสาร” แล้ วละครับ ลองทบทวนดูใหม่
นะครับ วางระบบการบริ หารจัดการให้ ยืดหยุ่นไว้ บ้าง เอกสารต่างๆไม่ว่าจะใช้ ใน BSC, TQM, TPM, ISO ควรมีเท่าที่
จาเป็ นต้ องใช้ ครับ มุง่ เน้ นไปที่ผลลัพธ์จะดีกว่านะครับ
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเสนอแนะให้ ทบทวนเพียง 2 เรื่ องเพิ่มเติมเท่านัน้ คือ หนึ่ง ให้ ไปทบทวนประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุม ประเมินผลและเฝ้าระวัง (Management control, evaluation and monitoring) และ สอง ให้ ไปทบทวน
วิสยั ทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ ว่ามุ่งเน้ นไปที่ลกู ค้ าเป็ นสาคัญหรื อไม่ เพราะผู้เขียนเคยพบเห็นบางองค์กร มุ่งเน้ นไปที่ผล
กาไร หรื อ ราคาหุ้นในตลาดเป็ นหลัก แต่ทิ ้งลูกค้ าไว้ ข้างหลัง คาถาม คือ ถ้ าไม่เอาลูกค้ ามาก่อน สินค้ าที่ผลิตขึ ้นมาจะขาย
ให้ ใครครับ แน่นอน ปั จจุบนั ลูกค้ าจาเป็ นต้ องซื ้อจากคุณ แต่หากเขตการค้ าเสรี ขยายตัวมากขึ ้น หรื อตลาดแข่งขันมากขึ ้น
หรื อคูแ่ ข่งมีความสามารถเพิ่มขึ ้น ลูกค้ ามีตวั เลือกอื่นแทนคุณแล้ วครับ
ท่านผู้อา่ นคิดเห็นประการใดครับ?

