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ครัง้ หนึง่ Peter F.Drucker ปรมาจารย์ด้านการจัดการยุคใหม่ เข้ าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท
General Moters ที่มี Alfred P.Sloan Jr., เป็ น CEO ประธานในที่ประชุมเพื่อคัดเลือกพนักงานระดับบริ หารหลายคนเข้ า
ประจําตําแหน่งงานต่างๆด้ วยตนเองเป็ นเวลานานกว่า 4 ชัว่ โมง ซึง่ Drucker เป็ นว่าคนที่เป็ น CEO ไม่ควรจะเสียเวลานาน
ขนาดนี ้ในการคัดสรรพนักงานด้ วยตนเอง ภายหลังเสร็ จสิ ้นการประชุม เมื่อคณะกรรมการท่านอื่นออกไปแล้ ว Drucker จึง
เริ่ มตังคํ
้ าถามกับ Sloan ทันที
Drucker :

ท่าน Sloan ครับ ท่านเสียเวลาร่วม 4 ชัว่ โมงเพื่องานเล็กๆ น้ อยๆ แบบนี ้ได้ อย่างไร ?

Sloan : บริ ษัทจ่ายเงินเดือนผมอย่างงาม เพื่ออะไรหรื อครับ ก็เพื่อการตัดสินใจที่สําคัญๆ และต้ องตัดสินใจ
อย่างถูกต้ องด้ วย... ถ้ าผู้ชํานาญการด้ านเครื่ องกลที่ผมมอบหมายให้ ไปอยูท่ ี่ Dayton เป็ นคนไม่ดีไม่เก่ง
ก็เท่ากับว่าการตัดสินใจของเราในครัง้ นี ้ย่อมเป็ นการสูญเปล่า ... ถ้ าเราไม่ให้ เวลา 4 ชัว่ โมงในการคัด
สรรพนักงานที่ดีให้ อยู่ในตําแหน่งงานอย่างถูกต้ องเหมาะสม ( placing him right) เราอาจจะต้ อง
เสียเวลาถึง 400 ชัว่ โมงเพื่อจัดการกับปั ญหาที่พนักงานอาจจะก่อขึ ้นมาได้ และหากถึงเวลานัน้ อาจจะ
ไม่มีเวลาเหลือให้ ผมอีกแล้ ว
(อ้ างอิงจากหนังสือ Peter F.Drucker, 2004 “The Dialy Drucker”)
บทสนทนาดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นได้ อย่างชัดเจนว่า ผู้บริ หารต้ องเข้ ามามีสว่ นร่วมในการบริ หารจัดการทรัพยากร
มนุษย์มากขึ ้น แทนที่จะโยนภาระนี ้ให้ กบั ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ดงั ที่เคยเป็ นมา Drucker ยังระบุอย่างชัดเจนอีกว่า
สัญญานแรกที่อาจจะแสดงถึงความตกตํ่าของอุตสาหกรรมคือการสูญเสียพนักงานที่มีความสามารถ

ผลการสํารวจความคิดเห็นพนักงานประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตามโครงการสํารวจทัศนคติและความคิดเห็น
พนักงาน ประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยบริ ษัท วัทสัน ไวแอท จํากัด ระบุผลสํารวจตอนหนึง่ ว่า “ พนักงานกลุม่ ตัวอย่าง
มีความผูกพันกับองค์กร แต่พร้ อมจะจากไป ( Employee Committed but Mobile ) พนักงานส่วนใหญ่มนั่ ใจว่าองค์กรจะ
ประสบความสําเร็ จในการดําเนินธุรกิ จ ทังยั
้ งรู้ สึกรั ก ผูกพัน และต้ องการอยู่ร่วมงานกับองค์กรต่อไป อย่างไรก็ตาม มี
พนักงานจํ านวนมากกว่าครึ่ งเล็กน้ อยที่ต้องการร่ วมงานกับองค์ กรต่อไป แม้ จะได้ รับข้ อเสนองานใหม่จากที่อื่นซึ่งให้
ตําแหน่งและผลตอบแทนที่พอๆ กัน ” (ผู้จดั การรายสัปดาห์, 17 ธันวาคม 2547 )
ผู้บริ หารบางท่านจึงยังกังวลว่า ถ้ าฝึ กให้ พนักงานของบริ ษัทเก่งแล้ ว เดี๋ยวก็ออกไปอยู่กบั บริ ษัทอื่น มิหนําซํ ้าบาง
รายไปอยู่กบั บริ ษัทคู่แข่ง เมื่อเป็ นเช่นนี ้ จึงไม่น่าแปลกใจที่บางบริ ษัทไม่สนับสนุนให้ พนักงานไปฝึ กอบรมอะไรเลย บาง
บริ ษัทจะกําหนดเงื่อนไขให้ ต้องทํางานชดเชย บางบริ ษัทเขียนระเบียบห้ ามพนักงานที่ออกไปแล้ ว ไปทํางานกับบริ ษัทคูแ่ ข่ง
ก็มี
ผู้เขียนขอให้ ผ้ ูบริ หารทบทวนความคิดเสียใหม่นะครั บ เพราะการพัฒนาพนักงาน กับการรั กษาพนักงานให้
ทํางานกับบริ ษัท เป็ นคนละประเด็นกัน ลองคิดดูนะครับ ถ้ าบริ ษัทไม่พฒ
ั นาพนักงานให้ เก่งขึ ้น บริ ษัทจะหา “ ขุนพล ” ที่
ไหนที่มีความสามารถไปสู้รบกับบริ ษัทคู่แข่งครับ ถ้ าบริ ษัทไม่มีพนักงานที่เก่ง จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานได้
อย่างไร ต้ นทุนจะลดลงได้ อย่างไร และในที่สดุ จะอยูร่ อดได้ อย่างไรกัน ผู้บริ หารบางท่านอาจจะโต้ แย้ งว่า ถ้ าเป็ นเช่นนัน้ จะ
ลงทุนการฝึ กอบรมให้ แต่ขอกําหนดเงื่อนไขให้ พนักงานทํางานชดเชยให้ ผู้เขียนขอท้ วงติงสักนิดว่า การรักษาให้ พนักงาน
ให้ ทํางานอยูก่ บั องค์กรได้ นานๆ บริ ษัทต้ องได้ ใจพนักงานก่อนเป็ นลําดับแรก เพราะถ้ า “ ใจ ” ของพนักงานไม่อยู่ที่ทํางาน
แล้ ว ไม่นาน “ กาย ” จะไปอยู่ที่อื่นด้ วยใช่ไหมครับ การกําหนดเงื่อนไขที่ไม่เหมาะสมที่พนักงานรับไม่ได้ ไม่ช้าไม่นาน
บริ ษัทก็จะเหลือพนักงานเพียงบางส่วนที่ทนยอมรับเงื่อนไขเหล่านัน้ ถ้ าโชคร้ าย พนักงานที่เหลือส่ว นใหญ่เป็ น “Dead
wood” ก็เตรี ยมปิ ดบริ ษัทได้ เลยครับ ดังนัน้ ผู้บริ หารต้ องลงมาจัดการกับปั ญหาทางบุคลากรอย่างใกล้ ชิด แล้ วค้ นหาต้ นตอ
ของปั ญหาก่อน จึงค่อยกําหนดแนวทางแก้ ไขปั ญหาเพื่อขจัดรากเหง้ าของปั ญหานันๆต่
้ อไป ผู้เขียนขอกล่าวยํ ้าว่า “ การไม่
พัฒนาบุคลากรขององค์กร คื อ การหยุดเวลาการเติบโตขององค์กร ” ครับ ไม่ช้าก็เร็ ว องค์กรนันจะต้
้
องล้ าหลังคู่แข่ง
แน่นอน
ผู้เขียนมานัง่ ทบทวนดูวา่ มีปัจจัยอื่นใดบ้ างที่สามารถดึงดูดใจให้ พนักงานโดยเฉพาะคนเก่งสามารถทํางานอยูก่ บั
องค์กรได้ นานๆ ในความคิดของผู้เขียน เห็นว่ามีองค์ประกอบ 4 มิติด้วยกัน ตามรูปข้ างล่างนี ้

1.

มิติการเรี ยนรู้และพัฒนา (Learning and Development Dimension)
เป็ นสิง่ จําเป็ นอย่างยิ่งที่พนักงานที่เป็ นคนเก่งต้ องได้ รับการฝึ กอบรมและพัฒนาไปในแนวทางที่องค์กร
คาดหวัง ผู้บริ หารบางท่านอาจจะบอกว่า ถ้ าองค์กรขาดคนเก่งในสาขาใด ก็ไป “ ซื ้อ ” เข้ ามา เป็ นความ
เข้ าใจผิดอย่างใหญ่หลวงนะครับ เพราะจะทําให้ ขวัญและกําลังใจของพนักงานที่ยงั มีความจงรักภักดี
ต่อองค์กร และคาดหวังว่าจะเติบโตไปพร้ อมกับองค์กรเสียไปด้ วย องค์กรจะรับ “ คนเก่ง ” จาก
ภายนอกเมื่อพบว่าไม่มีคนเก่งจากภายใน หรื อ มีคนเก่งภายในแต่ไม่มีเวลาจะพัฒนาไปถึงจุดที่องค์กร
คาดหวังได้ ในเวลาที่จํากัด หรื อเหตุอื่นใดที่ ” จําเป็ น ” ของผู้บริ หาร ดังนัน้ ผู้เขียนใคร่ ขอแนะนําให้
ผู้บริ หาร ” ส่องหา ” คนเก่งภายในองค์กรก่อนจะดีกว่านะครับ
แม้ วา่ องค์กรจะรับคนเก่งคนใหม่ หรื อ คนเก่า เข้ ามาทํางานแล้ ว องค์กรยังต้ องมีหน้ าที่ ในการพัฒนาคน
เก่งเหล่านันให้
้ มีความสามารถ มีทกั ษะและมีความรู้ตามที่องค์กรคาดหวัง ไม่ใช่รับเข้ ามาแล้ ว ปล่อยให้
ทํางานอย่างโดดเดี่ยว มิฉะนัน้ เดี๋ยวเดียวเขาก็จากไป ผู้เขียนขอยํ ้าอีกครัง้ ผู้บริ หารฝ่ ายทรัพยากร
มนุษย์ หรื อ จะเรี ยกเป็ น ผู้จดั การฝ่ ายบุคคลก็แล้ วแต่ มีภาระหน้ าที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกระดับ หากผู้เขียนจะบอกว่า “ การไม่มีคนเก่งอยู่ในองค์กร เป็ น
สัญญานเตือนภัยแรกที่แสดงถึงปั ญหาความตกตํ่าขององค์กรที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต ” จะผิดหรื อไม่ครับ

2.

มิติสงิ่ แวดล้ อมการทํางาน (Work Environment Dimension)
ในหนึ่งสัปดาห์ พนักงานบางท่านอาจจะใช้ เวลาอยู่ ณ สถานที่ทํางานมากกว่าเวลาที่อยู่บ้านเสียอีก
บางท่านอยากจะมาทํางานมากกว่าจะอยูท่ ี่บ้านเพราะได้ พบปะเพื่อนฝูง ผู้บริ หารหลายท่านคงยอมรับ
ว่า การจัดให้ มีสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ ดีย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางาน แต่ผ้ เู ขียนไม่ได้
หมายถึ ง ว่า องค์ ก รต้ อ งอํ า นวยความสะดวกสบายให้ กับ คนเก่ ง นะครั บ เพราะถ้ า ทํ า เช่ น นัน้ จะ
กลายเป็ นความไม่ยตุ ิธรรมต่อพนักงานท่านอื่นๆ ปั ญหาต่างๆอาจจะตามมาเป็ นทิวแถว
ดังนัน้ องค์กรต้ องคํานึงความเหมาะสมของตําแหน่งหน้ าที่และลักษณะงาน กับสภาพแวดล้ อ มของการ
ทํางาน และให้ ร วมไปถึ งความปลอดภัยในการทํ างานด้ ว ยครั บ ลองคิดดูนะครั บ หากโรงงานเกิ ด
อุบตั ิเหตุบอ่ ยครัง้ เมื่อสองเดือนที่แล้ วมีอบุ ตั ิเหตุเครื่ องจักรตัดนิ ้วพนักงาน เดือนที่แล้ วมีสินค้ าตกหล่น
พนักงานบาดเจ็บ เดือนนี ้ไฟฟ้าช็อต เกิดเหตุเพลิงไหม้ เล็กน้ อย ท่านคิดว่าพนักงานจะมีจิตใจทํางานให้
ดีอยูห่ รื อไม่ครับ พนักงานที่เก่งๆคงไม่ต้องการเสีย่ งภัยในที่ทํางานดังกล่าวแล้ วล่ะครับ

3.

มิติรางวัลและผลตอบแทน (Reward and Compensation Dimension)
เรื่ องของการให้ รางวัลและผลตอบแทน เป็ นความคาดหวังของคนเก่งประการหนึ่ง แต่ผ้ บู ริ หารอย่าคิ ด
ว่า รางวัลหรื อผลตอบแทนต้ องอยู่ในรู ปของตัวเงินเท่านัน้ บางครัง้ ผู้บริ หารให้ คําชมเชยพนักงาน ตาม
กาลเทศะและสถานที่ที่เหมาะสม ก็เป็ นการให้ รางวัลอย่างหนึง่ ที่ไม่ต้องใช้ เงิน ใช่ไหมครับ การให้ ความ
ไว้ วางใจเป็ นหัวหน้ าทีมโดยมอบหมายงานที่เหมาะสมให้ กบั คนเก่ง ย่อมเป็ น ทังภาระหน้
้
าที่และเป็ น
รางวัลอย่างหนึง่ สําหรับคนเก่ง เมื่อทํางานเสร็ จผลตอบแทนจะตามมา ไม่ว่าจะอยู่ในรู ปของเงินเดือน
โบนัส ตําแหน่ง หน้ าที่การงานที่สงู ขึ ้น ที่สําคัญคือ อย่าจูงใจคนเก่งโดยให้ เกิดความคาดหวังว่าจะได้
รางวัลและผลตอบแทนเมื่อทํางานเสร็ จ แต่ขอให้ จูงใจคนเก่งให้ ทํางานเพื่อผลสัมฤทธิ์ ของงานเป็ น
สําคัญ

ผู้เขียน เห็นว่าการให้ รางวัลและผลตอบแทนคนเก่งควรจ่ายตามเหตุปัจจัยดังนี ้


จ่ายตามความสามารถ (Pay for Competency)



จ่ายตามผลงาน (Pay for Performance)



จ่ายตามความร่วมมือ (Pay for Collaboration) นิยมใช้ ในกรณีที่มีการทํางานเป็ น Project

จะจ่ายกันอย่างไร เป็ นสัดส่วนอย่างไร ผู้บริ หารต้ องกลับมานัง่ คิดทบทวนดูนะครับ บางแห่ง เน้ นจ่ายตามผลงาน
มากกว่าจ่ายตามความสามารถก็มี บางแห่งจ่ายเป็ นสัดส่วนเท่าๆกันก็มี
4.

มิติโอกาสที่ท้าทายใหม่ๆ (New Challenged Opportunity Dimension)
ดังที่ผ้ เู ขียนกล่าวมาแต่ต้นว่า “ เงิน ” ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่สามารถดึงดูดใจให้ คนเก่งทํางานร่ วมอยู่กับ
องค์กร บางครัง้ การมอบหมายงานที่ท้าทาย หรื อ การสนับสนุนให้ ทํางานในตําแหน่งที่สงู ขึ ้น ย่อมเป็ น
การเหนี่ยวรัง้ คนเก่งให้ ทํางานช่วยองค์กรได้ เช่นกัน ภายใต้ มิติ นี ้ ผู้เขียนขอยํ ้าเน้ นว่า มี 2 คําสําคัญ คือ
คําว่า “ โอกาสใหม่ๆ ” และคําว่า “ ท้ าทาย ” องค์กรต้ องให้ โอกาสพนักงานโดยเฉพาะคนเก่งทํางาน
เพื่ออะไรครับ เพื่อดูถึงฝี มือการทํางาน ทักษะในการจัดการปั ญหา ความรู้ ความสามารถและศักยภาพ
ของคนเก่ง โดยมีผ้ บู ริ หารคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ ชิด ถามว่า จะเสี่ยงหรื อไม่ ที่องค์กรจะมอบหมาย
งานสําคัญๆให้ คนเก่งรับผิดชอบไปทํา คําตอบ คือ “ เสีย่ ง ” ครับ เพียงแต่องค์กรต้ องยอมรับความเสีย่ ง
ที่อาจจะเกิดขึ ้น โดยอาจจะมอบหมายงานเล็กๆไปก่อนจนมัน่ ใจแล้ วจึงค่อยให้ งานสําคัญกว่าให้
ส่วนอีกคําหนึ่ง คือ “ ท้ าทาย ” โอกาสที่ให้ ต้องท้ าทายขีดความสามารถ (competency) ของคนเก่ง
และต้ องกําหนดดัชนีชี ้วัดผลงาน (KPI) ที่ชดั เจนให้ กบั คนเก่งด้ วยครับ ผู้เขียนขอแนะนําว่า ในเบื ้องต้ น
ผู้บริ หารอย่าเพิ่งมอบหมายงานที่ยากเกินไปกับคนเก่ง เพราะถ้ าเขาทําไม่สาํ เร็ จแล้ ว จะขาดความมัน่ ใจ
ในการทํางานอื่นอีกต่อไป ควรจะให้ งานที่อยู่ในเหนือขีดความสามารถของคนเก่งเล็กน้ อย เพื่อให้ เขา

เกิดการพัฒนา ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของการพัฒนาทักษะ (skill) ความรู้ (knowledge) หรื อความสามารถ
(ability) เมื่อสําเร็ จแล้ ว ค่อยให้ งานยากๆขึ ้นไป ลักษณะเช่นนี ้จะทําให้ เกิดการปรับปรุ งอย่ างต่อเนื่อง
(continual improvement) ครับ
ผู้เขียน ขออนุญาตไม่ลงลึกในเนื ้อหาในแต่ละมิติครับ เพราะมีข้อมูลและรายละเอียดค่อนข้ างมาก จะขออนุญาต
นําไปบรรยายในหัวข้ อเรื่ อง “ การบริ หารคนเก่ง : เครื่ องมือการบริ หารสําหรับพนักงานที่ดีที่สดุ ” ที่จะจัดขึ ้นในปลายเดือน
หน้ าครับ
ขอทิ ้งท้ ายให้ ผ้ บู ริ หารนําไปขบคิดต่อ ก็คือ ในแต่ละมิติ ผู้บริ หารต้ องจัดส่วนผสมให้ ดีครับ เพราะลักษณะงาน
วัฒ นธรรมขององค์ ก ร ย่อ มมี ค วามแตกต่า งกัน บุค ลิก ลักษณะของคนเก่ ง ก็ แ ตกต่า งกัน ด้ ว ย ส่ว นผสมในแต่ละมิ ติ
เปรี ยบเสมือนสูตรอาหารที่มีเครื่ องเคียง เป็ นองค์ประกอบ แต่อาหารจะอร่อยหรื อไม่ ยังขึ ้นอยูก่ บั ฝี มือการทําอาหารของพ่อ
ครัวแม่ครัวด้ วยใช่ไหมครับ ผู้บริ หารก็ต้องใช้ ฝีมือในการบริ หารจัดการและจัดส่วนผสมในแต่ละมิติให้ ดี จึงจะทําให้ องค์กร
ได้ รับประโยชน์สงู สุดครับ

