Talent Management : คนเก่ งมีความสาคัญอย่ างไร

บทความโดย : ปิ ยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล
อีเมล : piyachai@asianet.co.th

ปั จจุบนั พบว่าองค์กรที่ประสบความสาเร็ จต้ องมีบุคลากรที่เราเรี ยกว่า “ คนเก่ง (Talent)” เป็ นผู้ที่ขบั เคลื่อน
กระบวนการทางาน และสร้ างสรรกลยุทธ์ เพื่อเอาชนะคู่แข่งในตลาด ดังนัน้ ความสาคัญของศาสตร์ ว่าด้ วยการค้ นหา
มนุษย์พนั ธุ์พิเศษ ที่เป็ น “Cream of the cream” จึงมีมากขึน้ ในต่างประเทศใช้ ระบบการบริ หารคนเก่ง (Talent
Management System) เป็ นการสร้ างความเจริ ญเติบโตขององค์กรอย่างยัง่ ยืน แต่สาหรับเรื่ องนี ้ ยังไม่แพร่ หลายมากนัก
ในเมืองไทย อาจจะเป็ นเพราะนิสยั ของคนไทยที่ยงั นิยม เรื่ อง “ ทาดีได้ แต่อย่าเด่นเกิน ” ก็เป็ นไปได้ บทความเกี่ยวกับ
TMS นี ้ผู้เขียนจะทยอยเขียนเป็ นตอนๆ คล้ ายกับเป็ นเกร็ ดเล็กเกร็ ดน้ อย ไม่เรี ยงลาดับเนื ้อหาเป็ น Siries เหมือนกับ “ การ
บริ หารงานบุคคลบนพื ้นฐานของความสามารถในงานสาหรับระบบ ISO” เช่นที่ผ้ เู ขียนเคยนาเสนอไปแล้ วเพราะเกรงว่า
ผู้อา่ นจะเบื่อติดตามเสียก่อน
Bill Gates กล่าวว่า “ แค่มีคนเก่งๆที่ดีที่สดุ ของเราออกไปสัก 20 คน ผมบอกคุณได้ เลยว่าไมโครซอฟท์จะไม่ใช่
บริ ษัทที่สาคัญอีกต่อไป (Take our twenty best people away from us and I can tell you that Microsoft would be an
unimportant company)”
คนเก่ง (Talent) คือใคร? Ed Michaels, Helen Handfield-Jones and Beth Axelrod (2001, The War of
Talent) นิยามคาว่า คนเก่ง( Talent ) คือ บุคลากรที่มีสาคัญต่องานซึง่ มีแนวคิดเฃิงกลยุทธ์ที่แหลมคม มีความสามารถเป็ น
ผู้นา มีทกั ษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการจูงใจและแนะนาผู้อื่น มีสญ
ั ชาตญานของความเป็ นเจ้ าของกิจการ มี
ทักษะในงานที่ทาและมีความสามารถที่จะมุ่งมัน่ ทางานจนแล้ วเสร็ จ (Talent is shorthand for a key employee who
possesses a sharp strategic mind, leadership ability, communication skills, the ability to attract and inspire
people, entrepreneurial instincts, functional skills, and the ability to deliver result)”

Schweyer (2004) เขียนในหนังสือชื่อ Talent Management Systems : Best Practices in Technology
Solutions for Recruitment, Retention and Workforce Planning ให้ นิยามของ Talent Management System (TMS)
ว่า “ คือ กระบวนการวิเคราะห์และวางแผนอย่างเป็ นระบบให้ มีความสอดคล้ องกันระหว่างการเสาะแสวงหาบุคลากร
(sourcing) การคัดกรอง (screening) การคัดเลือก (selection) การกระจายไปทางาน (deployment) การพัฒนา
(development) ตลอดจนการรักษาให้ คงอยู่กบั องค์กร (retention) ของทรัพยากรมนุษย์ที่มีศกั ยภาพและความสามารถ
ระดับสูงให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ”
ดังนัน้ จะเห็นได้ วา่ การบริ หารคนเก่งจะประกอบด้ วยหลายๆกระบวนการมาเชื่อมโยงกันอย่างสอดคล้ องเราถึง
เรี ยกว่าการบริ หารงานแบบนี ้ว่าเป็ น “ ระบบ (System)” การได้ มาซึ่งคนเก่งเข้ ามาทางาน เป็ นเพียงแค่กระบวนการหนึ่ง
เท่านัน้ แต่เป็ นกระบวนแรกเริ่ มที่มีความสาคัญสูงมากเพราะถ้ าหากองค์กรนิยามคนเก่ง (Talent) ไม่ได้ ก็ไม่ทราบว่าใคร
คือบุคลากรที่องค์กรต้ องการ โดยมากจะใช้ วิธี “ โคลนนิ่ง ” โมเดลของบุคลากรที่มีความสามารถ( High Performance )
เป็ นต้ นแบบ คาถามต่อมาคือ แล้ วจะหา High-potential Talent จากไหน อย่างไร คาตอบนี ้ไม่มีสตู รสาเร็ จ ขึ ้นอยู่กบั ผู้นา
องค์กรเป็ นหลักที่จะเลือกหาแหล่งที่มา วิธีการ บางแห่งใช้ วิธีเป็ นพันธมิตรกับสถาบันการศึกษา คัดเลือกนิสิตนักศึกษาที่มี
“ แวว ” ตังแต่
้ ยงั ไม่จบก็มี บางแห่งจัดตังสถาบั
้
นการศึกษามารองรองรับก็มี บางแห่งใช้ Head Hunter ไปล่าเอาคนเก่งมา
ก็มี หรื อ บางแห่งไม่นิยมการเสาะแสวงหาคนเก่งจากข้ างนอก ใช้ วิธีปลุกปั น้ พนักงานจากภายในองค์กรเองก็ได้
Lance A.Berger and Dorothy R.Berger (2003, he Talent Management Handbook : Creating
Organizational Excellence by Identifying, Developing, and Promoting Your Best People) จาแนกคนในองค์กร
ออกเป็ น 4 ประเภท คือ


Superkeepers หมายถึงพนักงานที่มีศกั ยภาพสูงและมีผลงานโดดเด่นเกินความคาดหวังขององค์กรเป็ น
อย่างมาก (Greatly exceed expectations)



Keepers หมายถึ ง พนัก งานที่ มี ศัก ยภาพสูง และมี ผลงานเกิ น ความคาดหวัง ขององค์ ก ร (Exceed
organization expectations)



Solidcitizens หมายถึ ง พนัก งานที่ มี ศักยภาพและมี ผลงานอยู่ใ นความคาดหวัง ขององค์ ก ร (Meet
organization expectations)



Misfits

หมายถึ ง พนัก งานที่ ไม่ มี ศัก ยภาพและมี ผ ลงานต่ า กว่ า ความคาดหวัง ขององค์ ก ร (Below

organization expectations)

ประโยชน์ของการจัดแบ่งกลุม่ พนักงานดังกล่าวเพื่อจัดสรรการจ่ายผลตอบแทน การฝึ กอบรม ตลอดจนโปรแกรม
การพัฒนาอย่างเหมาะสม เพราะถ้ าองค์กรไม่สามารถบริ หารกลุ่มพนักงานเหล่านี ้อย่างเหมาะสม ย่อมมีโอกาสที่จะ
สูญเสียพนักงานระดับ Superkeepers และ Keepers ไป และเช่นเดียวกัน ถ้ าจะพัฒนาพนักงานย่อมเลือกพัฒนา
พนักงานระดับ Solidcitizens, Keepers และ Superkeepers หากผู้ที่ความสามารถโดดเด่น มีศกั ยภาพสูง ย่อมมีโอกาส
จะอยูใ่ นกลุม่ ที่เป็ น “Cream of the cream” นัน่ หมายถึงการมีโอกาสก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานเป็ นผู้นาในองค์กรต่อไป
อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ ปั ญหาของการพัฒนาบุคลากรจะเป็ นเรื่ องยากที่จะจัดโปรแกรมให้ พนักงานสามารถพัฒนา
ทักษะ และ Competency อย่างเหมาะสม แต่การรักษาไว้ ซึ่งพนักงานระดับ “ หัวกระทิ ” เหล่านี ้ ยิ่งยากกว่า โดยเฉพาะ
การบริ หารแบบไทยสไตล์ บางองค์กรมักจะจูงใจพนักงานด้ วยเงิน ด้ วยตาแหน่งหน้ าที่การงานสูงๆ แต่ข้อเท็จจริ งพบว่า
พนักงานเก่งๆไม่สามารถใช้ เงินเป็ นตัวดึงดูดให้ อยู่ในองค์กรได้ ตลอดไป การสร้ างความผูกพันของพนักงาน ( Employee
Engagement) จึงเป็ นศาสตร์ และศิลป์ ของการรักษาไว้ ซงึ่ บุคลากรขององค์กรที่จะมุง่ ไปสูผ่ ลสาเร็ จเชิงธุรกิจ
ในขณะเดียวกันองค์กรย่อมมีโอกาสสูญเสีย Talent ไปได้ เช่นกัน จึงไม่น่าแปลกใจที่บางองค์กรมีสญ
ั ญาเงื่อนไข
กับการว่าจ้ างพนักงานในรู ปแบบต่างๆ เช่น บางบริ ษัทก็ ออกจะบังคับเข้ มงวดเกิ นไปสักหน่อย ส่งพนักงานไปดูงาน
ต่างประเทศที่สิงคโปร์ แค่ 1 สัปดาห์ แต่เมื่อกลับมาห้ ามลาออกเป็ นเวลา 1 ปี บางบริ ษัทอาจจะบังคับพนักงานที่ ลาออก
เซ็นสัญญาไม่ให้ ไปทางานกับบริ ษัทคู่แข่งเป็ นเวลา 2 ปี ก็พบเคยพบเห็น เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนไม่ขอถกเถียงว่า
กรณีดงั กล่าวเป็ นธรรมต่อพนักงาน หรื อ เป็ นธรรมต่อองค์กร หรื อไม่ เพราะต่างก็มีเหตุผลที่พอฟั งได้ ทงคู
ั ้ ่ แต่ผ้ เู ขียนขอ
เสนอให้ องค์กรต้ องทบทวนและศึก ษาด้ วยตนเองว่าทาไม ตนเองจึงไม่สามารถรักษา Talent เหล่านันไว้
้ ได้ ผู้เขียนเห็น
ทางแก้ ไขปรับปรุงเป็ น 2 แนวทาง คือ
1. Reactive approach
เป็ นแนวทางในเหตุที่เกิดขึ ้นมาแล้ ว แล้ วมาหาสาเหตุเพื่อการแก้ ไข ผู้เขียนขอให้ องค์กรใช้ เทคนิค Exit interview
เพื่อสัมภาษณ์พนักงานที่ลาออกไปแล้ วสอบกลับไปที่กระบวนการปรับปรุ งระบบการบริ หารงานภายในองค์กร
บางครัง้ พนักงานอาจจะไม่อยากลาออก แต่ที่ต้องออกอาจจะมาจากทางานกับหัวหน้ างานไม่ได้ หรื อ คับข้ องใจ
ในระบบการบริ หารจัดการภายในองค์กร หรื อ ไม่พอใจอัตราค่าจ้ าง เงินเดือน หรื อสวัสดิการต่างๆ เป็ นต้ น ข้ อมูล
เหล่านี ้มีประโยชน์ตอ่ องค์กรทังสิ
้ ้น แต่นา่ เสียดายที่องค์กรหลายแห่งละเลยเรื่ องนี ้ไป
2. Proactive approach
เป็ น แนวทางการป้อ งกันไว้ ก่ อ นที่ จ ะเกิ ด เหตุขึน้ ผู้เ ขี ย นในฐานะที่ อ ยู่ใ นวงการ ISO แนะน าให้ ใ ช้ วิ ธี ก าร
Monitoring & Measurement เพราะเห็นว่า ผู้นาองค์กรหลายแห่งขาดเรื่ องการติดตามและวัดผล ผู้บริ หารบาง
ท่านมักจะตัดสิน ใจเร็ ว สัง่ การไว แต่ขาดการติดตามอย่างเป็ นระบบ จึงไม่สามารถบอกได้ ว่าการตัดสินใจ
ดังกล่าวถูกต้ องเพียงใด เกิดประโยชน์มากน้ อยแค่ไหน ในขณะเดียวกันต้ องมีระบบการประเมินผลที่สามารถ

วัดผลได้ เพื่อนาไปสูก่ ารปรับปรุ งต่อไป ด้ วยเหตุนี ้ องค์กรจึงควรสารวจ ติดตามและประเมินผลการทางานและ
ความพึงพอใจในงานของ Talent ในสภาพแวดล้ อมต่างๆกันเป็ นระยะๆ ทังนี
้ ้ เพื่อขจัดซึง่ ปั ญหาก่อนที่ Talent จะ
จากองค์กรก่อนเวลาอันสมควร ยกตัวอย่างเช่น Talent บางคนชอบที่จะทางาน Out-site บางคนชอบทางานใน
โรงงาน บางคนชอบทางาน Office แม้ กระทัง่ Talent ที่เป็ นโสด หรื อ Talent ที่สมรสมีครอบครัวแล้ ว ย่อมมี
วิธีการในการจัดการกลุม่ คนเหล่านี ้แตกต่างกัน เป็ นต้ น ในขณะเดียวกัน องค์กรยังสามารถไปสารวจหา Talent
จากคูแ่ ข่งหรื อจากแหล่งอื่นๆได้ เช่นกัน ไม่ใช่เพื่อดึงหรื อ “ ล่อ ” Talent เหล่านันออกมาท
้
างานให้ กบั องค์กรครับ
แต่เพื่อสร้ าง Benchmark หรื อเปรี ยบเทียบหาจุดเด่นและจุดด้ อยของ Talent เหล่านัน้ เมื่อเทียบกับ Talent ที่มี
อยูข่ ององค์กรต่อไป
Talent Management System (TMS) จึงเป็ นระบบการบริ หารงานที่จะเป็ นที่นิยมขององค์กรในประเทศไทยใน
ไม่ช้า แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนไม่ต้องการเห็นการบริ หารงานคนเก่งเป็ นกระแสนิยมที่กระทากันสักพักแล้ วลืมเลือนกันไป
เพราะ การได้ มาซึ่ง “ คนเก่ง( Talent)” อยู่ในองค์กรอาจจะสามารถทาให้ องค์กรเติบโตได้ อย่างไม่มีขีดจากัด แต่ใ น
ขณะเดียวกัน ต้ องยอมรับว่า “ คนเก่ง ” มีน้อย บางครัง้ ต้ องช่วงชิงกันจนในต่างประเทศ เช่น Harvard Business Review
ตีพิมพ์เป็ นหนังสือเรื่ อง “The War of Talent” เขียนโดย Ed Michaels, Helen Handfield-Jones, and Beth Axelrod
(2001) มาแล้ ว และมีหนังสือจากสานักพิมพ์ตา่ งประเทศพิมพ์หนังสือหรื อเสนอบทความต่างๆออกมามากมายในเรื่ องการ
เอาชนะในสงครามเรื่ องการหาคนเก่งครัง้ นี ้ ที่สาคัญ คือ แม้ คนเก่งจะมีน้อย จะหายาก แต่จะหา “ คนเก่งและเป็ นคนดี ”
ด้ วย ยังหายากยิ่งกว่าอีกนะครับ อีกประการหนึง่ ผู้เขียนพยายามย ้าเสมอว่าอย่าใช้ การคัด ลอกวิธีการขององค์กรใหญ่ๆไป
ใช้ โดยตรงเลยครับ ให้ ศึกษาวิธีการและแนวทางแล้ วนาไปประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับองค์กรของตนจะดีกว่า อย่าลืมนะ
ครับ ไม่มีระบบการบริ หารงานใดๆที่สร้ างขึ ้นมาเป็ นสูตรสาเร็ จใช้ ได้ กบั ทุกองค์กร ( One-size could not fit all)

