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ท่ามกลางกระแสของการแข่งขัน ในปั จจุบนั ที่เรื่ องของการโยกย้ายของบุคลากรกลายเป็ น
เรื่ องปกติ มีการดึงตัว ทั้งด้วยข้อเสนอที่เป็ นตาแหน่ง ค่าตอบแทน หรื อโอกาสที่ดีกว่า รวมถึงปั จจัย
มากมายที่ทาให้คนเก่ง มีฝีมือเปลี่ยนองค์กรกันอยูบ่ ่อยๆ เป็ นคาถามที่คา้ งคาอยูใ่ นใจของผูบ้ ริ ห าร
ว่าเพราะเหตุใดองค์กรจึงไม่สามารถดึงดูดคนที่มีความรู ้ ความสามารถ ที่ถือเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่า
ขององค์กรเอาไว้ได้ การมอบโอกาส เงื่อนไข ผลตอบแทน ความก้าวหน้า เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นหรื อ
เท่าใดจึงจะเหมาะสมเพียงพอ

ทาไมองค์ กรจึงมัดใจคนเก่ งไว้ ไม่ อยู่
คงไม่ใช่เรื่ องแปลกอีกต่อไป หากพบว่าในองค์กรแต่ละปี มีผบู ้ ริ หารหรื อพนักงานที่มี
ศักยภาพสู งลาออกเป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 – 10 ต่อปี / พนักงานหรื อผูบ้ ริ หารขององค์กร
ได้รับการแต่งตั้งด้วยตาแหน่งหรื อเงื่อนไขที่ดีกว่าจากองค์กรอื่น / บุคลากรที่มีอยูไ่ ม่สามารถตอบ
ความต้องการที่แท้จริ งขององค์กรได้ท้ งั หมด / องค์กรต้องเลือกคนที่องค์กรยังไม่อยากได้นกั แต่อยู่
ระหว่าหาคนที่ตอ้ งการอย่างสมบูรณ์แบบไม่ได้ / การไม่สามารถหาคนมาทดแทนตาแหน่งที่ขาด
หายไปได้หากมีการเกษียณหรื อลาออก / องค์กรมีความล้มเหลวเรื่ องการเลื่อนตาแหน่ง การใ ห้
ผลตอบแทนและการพัฒนาศักยภาพให้กบั พนักงานน้อยกว่าที่ควรจะเป็ น เหล่านี้ลว้ นเป็ นสิ่ งบอก

เหตุได้ไม่นอ้ ยเลยว่า องค์กรมีความละเลยในการบริ หารคนก่งอย่างจริ งจัง ซึ่ งส่ งผลต่อการอยูร่ อด
ท่ามกลางการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว
แผนงานบริหารคนเก่งทีอ่ งค์ กรต้ องการ
องค์กรจะมีแผนงานในการจัดการให้คนเก่ง เหล่านี้อยูก่ บั องค์กรระยะยาวได้อย่างไร
ขณะเดียวกันเมื่อเขาเหล่านี้จากไป องค์กรมีแนวทาง แผนการรับมือ การส่ งต่องาน ให้กบั ผูท้ ี่อยูห่ รื อ
มาแทนที่กนั อย่างไร เหล่านี้คือคาถามที่อาจเกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าเล่า กับหลายองค์กร
โดยทัว่ ไปแล้ว การบริ หารจัดการกับคนเก่งดูจะเป็ นเรื่ องที่แต่ละองค์กรให้ความสาคัญน้อย
กว่าเรื่ องอื่น อาจมองว่าการเกิดปั ญหามีโอกาสน้อยกว่ากลุ่มอื่น
กระบวนการของคนเก่งนับตั้งแต่การคัดสรรจากผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่
หาได้ยากในสาขางานนั้นๆ การพิจารณาการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานที่ผา่ นมา เครื อข่าย การ
สรรหาว่าจ้าง การบันทึกความเห็นของหัวหน้างานแต่ละระดับ การกาหนดทิศทางความก้าวหน้า
การพัฒนาศักยภาพทั้งในสายตรงและงานสื บเนื่อง ต่อยอดจากสิ่ งที่มีอยู่ การวางตัวผูท้ ี่ทดแทน
รวมถึงเงื่อนไขผลตอบแทนต่างๆ ที่ผนั แปรกับตลาด
เหล่านี้นบั เป็ นกระบวนการสาคัญที่องค์กรต้องดาเนินการสาหรับรองรับคนเก่ง ที่ตอ้ งมีแผน
และกระบวนการรองรับ
กลยุทธ์ การจัดการกับคนเก่ ง
การดึงศักยภาพให้ เกิดสู งสุ ดต่ อองค์ กร เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับพนักงานทุกส่ วน โดยเฉพาะ
ในกลุ่มของคนเก่ง ที่ผบู ้ ริ หารแต่ละระดับต้องมีส่วนในการกาหนดแนวทาง

/ พัฒนา /และนา

ศักยภาพแต่ละทางที่มีให้สอดคล้องกับลักษณะงานและการเชื่อมโยง โดยประเมินถึงทิศทางใน
อนาคต กรอบสถานการณ์ ควบคู่ไปกับการประเมินศักยภาพของคนเหล่านั้นในอนาคตเช่นกัน

การพิจารณาเลือกสรรคนเก่งในองค์ กร การที่องค์กรสามารถจาแนกศักยภาพที่แตกต่างของ
พนักงานให้รู้วา่ ใครมีความเชี่ยวชาญ ความชานาญ มูลค่า ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน
หรื อผูบ้ ริ หารที่เป็ นคนเก่งออกมาได้ เป็ นสิ่ งที่มีความจาเป็ นไม่นอ้ ย โดยต้องสามารถจาแนกได้วา่
ภายใต้ความสาเร็ จของโครงการ ชิ้นงานนั้น อยูภ่ ายใต้แรงผลักดัน หรื อศักยภาพของพนักงานคนใด
การกาหนดแผนการพัฒนาคนเก่งอย่างเหมาะสม การจัดทาแผนที่แผนผัง ของคนเก่งด้วย
การจัดวาง สาหรับอนาคต สร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นในระยะยาว แต่สิ่งที่พึงระวังคือการไม่ให้เกิด
การแปลกแยก หรื อรู ้สึกว่าตัวเองมีอภิสิทธิ์ กว่าผูอ้ ื่น เพราะอาจทาให้เกิดการต่อต้านได้ โดยต้อง
ระวังเรื่ องความเป็ นกลาง
ประเมินศักยภาพด้ วยเป้าหมายทีท่ ้าทาย ความชัดเจนของงาน เป้ าหมาย การสนับสนุน ความ
ช่วยเหลือ การเปิ ดโอกาสให้ใช้ความรู ้ความสามารถที่ตรงกับควา มถนัด และเป้ าประสงค์ของ
องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เกณฑ์ช้ ีวดั
การสื่ อสารทีส่ ม่าเสมอและรับฟังข้ อคิดเห็น การสื่ อสารทั้งเนื้อหา ช่องทาง วิธีการ ด้วยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อย่าต่อเนื่อง สม่าเสมอ รับรู ้ทศั นคติ จุดมุ่งหมาย ความสนใจ ประเด็นที่
ต้องการสนับสนุน การนามาประเมินกับผูเ้ กี่ยวข้องในหลายระดับเพื่อจัดให้เกิดความสอดคล้องกับ
ความถนัด ความสนใจและทิศทางขององค์กร
ความหวาดระแวงเป็ นทั้งหลุมพรางและกับดัก
เป็ นธรรมดาทีค่ นเก่ งส่ วนใหญ่ มักไม่ หยุดนิ่งอยู่กบั ที่ หากองค์ กรกลัวสั กวันหนึ่งเขาอาจไป
จากองค์ กร ทีน่ าไปสู่ ความไม่ วางใจ การเคลือบแคลงสงสั ย ทั้งการเข้ าถึงข้ อมูล การพัฒนา
ความสั มพันธ์ กบั ลูกค้ า เครือข่ ายต่ างๆ ทีอ่ งค์ กรมีอยู่ เหล่ านีล้ ้ วนเป็ นตัวสกัดกั้นให้ เสี ยความรู้ สึก
รวมถึงความรู้ สึกอึดอัดใจ ของหัวหน้ าทีม่ ีลูกน้ องทีเ่ ก่ งหรือมีศักยภาพมากว่ า

นาไปสู่ ความ

หวาดระแวง เหล่านีอ้ าจต้ องมีแนวทางสาหรับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ทั้งในระบบการทางานและ
การปรับทัศนคติ
คาถามัดใจคนเก่ง
การแสดงความจริงใจและให้ ความไว้วางใจ

ความจริ งใจนับเป็ นสิ่ งที่สาคัญมากที่จะทาให้

คนทางานรู ้สึกอบอุ่น ผูกพันทั้งกับองค์กรแ ละผูบ้ ริ หารระดับสู งในระยะยาวและเกิดความไว้เนื้อ
เชื่อใจ
การเปิ ดโอกาสให้ แสดงความสามารถและแก้ไขปัญหา การมอบหมายงานที่เป็ นโครงการ
เฉพาะ การนาความรู ้ความสามารถที่ชดั เจน นาไปสู่ การแสดงศักยภาพเต็มที่ มีความเด่นชัด
ตอบแทนและยกย่อง การให้ การยอ มรับตอบแทนผลงาน ทั้งการยกย่อง ชมเชย เป็ นกาลังใจ
ที่สาคัญที่ทาให้ผทู ้ ี่ทางานรู ้สึกดี ที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่า รวมถึงการให้ผลตอบแทนใน
รู ปแบบที่เหมาะสม
สร้ างกิจกรรมร่ วมในองค์ กร การสร้างการมีส่วนร่ วมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง
และกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจไม่ใช่เรื่ องงาน แต่มีส่วนเสริ มต่อการทางาน เช่น การทางานเป็ นกลุ่ม ทีม
การประสานงานข้ามสายงาน การส่ งเสริ มกิจกรรมทั้งคน / งานและแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
ไม่ มีใครเก่ งและรู้ ไปทุกเรื่อง ความสาเร็ จไม่ได้มีตลอดไปหรื อไม่มีใครเชี่ยงชาญหรื อถนัด
ไปทุกอย่าง การยอมรับในข้อผลิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นบ้าง การให้อภัยในบางประการและให้ความ
สนใจที่จะร่ วมรับผิดชอบและแก้ไขปั ญหา
เก่าไป – ใหม่ มา … ถึงเวลารับมือกับความจริง
การกาหนดแนวทางสาหรับการสร้างบุคลากรทดแทน เป็ นเรื่ องปกติที่คนเก่งส่ วนใหญ่ไม่
ชอบอยูก่ บั ที่ หรื อความต้องการการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ขณะที่เขาเหล่านั้น ก็ถูกเชื้อเชิญจากองค์กร

อื่นๆ และอาจตัดสิ นใจเปลี่ยนงานใหม่ จึงเป็ นความจาเป็ นสาหรับองค์กรใน การสร้ างและเตรียมคน
เก่งขึน้ มาทดแทน / การทางานเป็ นทีม / การรับผิดชอบแบบคู่ขนาน / การทางานแบบพีเ่ ลีย้ ง / การ
ลดช่ องว่ าง และการจัดระบบการสื่ อสารระหว่ างบุคคล

ก็เป็ นอีกวิธีหนึ่งสาหรับการเตรี ยมคนรุ่ น

ใหม่ที่มีแนวโน้มสาหรับการพัฒนาศักยภาพที่ดีได้ในอนาคต
บุคลากร นับเป็ นทรัพยากรทีม่ ีบทบาททีส่ าคัญทีส่ ุ ดขององค์ กร การบริหารจัดการคนเก่ ง
นับเป็ นอีกหนึ่งกลยุทธ์ สาหรับองค์ กร เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่ งขัน เพราะสงครามการ
แย่ งชิ งคนเก่ งได้ ทวีความรุ นแรงขึน้ ทุกวัน การมีคนทีเ่ ก่ งในองค์ กรควบคู่ไปกับการพัฒนาให้
พนักงานเป็ นคนเก่งขององค์ กร ถือเป็ นข้ อได้ เปรียบ การทีอ่ งค์ กรมีคนเก่งแต่ การทีจ่ ะทาให้ เขา
เหล่ านั้นอยู่กบั องค์ กรและนาศักยภาพทีม่ ีมาสร้ างประโยชน์ สูงสุ ดนั้นจึงเป็ นสิ่ งทีส่ าคัญอย่ างยิง่ ยวด
อีกประการหนึ่ง สาหรับการจัดการองค์ กรทั้งเพือ่ ปัจจุบันและอนาคต
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