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บทคัดย่อ

	 คนเก่งเป็นปัจจยัส�ำคญัประกำรหนึง่ทีท่�ำให้องค์กำรเกดิควำมได้เปรยีบในกำรแข่งขนั	 กำรสญูเสยีคนเก่งนอกจำกจะท�ำให้
องค์กำรสญูเสยีควำมได้เปรยีบในกำรแข่งขนัแล้ว	ยงัก่อให้เกดิผลเสยีทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิอกีหลำยประกำร	ดงันัน้	องค์กำร
ต่ำงๆ	 จงึควรหำวธิกีำรธ�ำรงรกัษำคนเก่งไว้	 บทควำมนีจ้ดัท�ำขึน้เพือ่แสดงถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรธ�ำรงรกัษำคนเก่งในองค์กำร	 โดย
วเิครำะห์ข้อมลูจำกกำรทบทวนวรรณกรรมและผลกำรวจิยัทีไ่ด้จำกกำรส�ำรวจข้อมลูในนคิมอตุสำหกรรม	ภำคตะวนัออก	ซึง่พบว่ำ
วฒันธรรมและสิง่แวดล้อมในกำรท�ำงำน	บทบำทของหวัหน้ำงำน	โอกำสควำมก้ำวหน้ำและศกัยภำพ	กำรเรยีนรูแ้ละกำรพฒันำ	และ
รำงวลัหรอืค่ำตอบแทน	เป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรธ�ำรงรกัษำคนเก่ง	ดงันัน้	องค์กำรควรให้ควำมส�ำคญักบัปัจจยัดงักล่ำว	โดยเฉพำะใน
เรือ่งของกำรสร้ำงควำมผกูพนัในกำรท�ำงำน	ควำมยดืหยุน่ในกำรท�ำงำนและระบบกำรสือ่สำรทีด่	ี รวมทัง้กำรส่งเสรมิบทบำทของ
หวัหน้ำงำนให้กำรสนบัสนนุและจงูใจคนเก่ง	เพือ่กำรธ�ำรงรกัษำและป้องกนักำรสญูเสยีคนเก่งไปจำกองค์กำร
 
Abstract

 Talented people are viewed as one of the main sources of competitive advantage. Losing these high 
performers can be a great cost to organizations in terms of both monetary and non-monetary drawbacks. 
Therefore, organizations should realize the importance of talent retention. This article aims to present the 
factors	affecting	talent	retention	by	analyzing	data	from	related	literature	reviews	and	research	findings	
conducted on the industrial estates in eastern part of Thailand. It was revealed that the key factors that 
affect talent retention are culture and work environments, supervisor’s role, growth and earning potential, 
learning and development, and compensation. It is therefore suggested that the relationship among 
organization	members,	 flexibility	 in	working,	 and	 good	 communication	 be	 encouraged.	 In	 addition,	 the	
supervisory role is another crucial factor in talent retention.

บทนำา

	 ถ้ำจะนิยำมว่ำคนเก่งคือใคร	อย่ำงไรจึงถือว่ำเก่งแล้ว	นักวิชำกำรหลำยท่ำนได้อธิบำยไว้ใกล้เคียงกัน	ดังเช่น		Michaels,	
Handfield-Jones,	และ	Axelrod	 	 (2001)	กล่ำวถึงควำมเก่ง	 (Talent)	ของคนในองค์กำรว่ำเป็นควำมสำมำรถองค์รวมของ
บุคคล	ทั้งด้ำนพรสวรรค์	ทักษะ	ควำมรู้	ควำมสำมำรถ	ประสบกำรณ์	ควำมเฉลียวฉลำด	ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ		ทัศนคติ	
บุคลิกภำพ	และแรงขับภำยใน		ในขณะที่		Dibble	(1999)			กล่ำวว่ำ	คนเก่งคือผู้ที่ท�ำผลงำนได้ดีและแตกต่ำงจำกพนักงำนทั่วไป	
สรรค์สร้ำงและส่งมอบผลงำนทีม่คีณุภำพให้แก่ลกูค้ำ		เพือ่นพนกังำน	และผูเ้กีย่วข้องอืน่ๆ		เป็นกลุม่คนทีอ่งค์กำรควรธ�ำรงรกัษำ	
(Retain)	ให้อยู่กับองค์กำรนำนๆ		เช่นเดียวกันกับ	Von	Seldeneck	(2004)	ที่เรียกคนเก่งว่ำเป็น	“Superkeepers”	ซึ่งหมำย
ถึงผู้ที่มีผลงำนดีเยี่ยม	มีศักยภำพสูง	มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตำมที่องค์กำรต้องกำร		แต่เป็นกลุ่มคนที่หำได้ยำก	รวมถึง
รักษำไว้ยำกด้วยเช่นกัน	ส่วน	Goffee,		Jones	และ	Mundt		(2007)	ใช้ค�ำว่ำ	“Clever	People”	แทนคนเก่งผู้ซึ่งเมื่อเทียบกับ
ทรัพยำกรที่องค์กำรมีให้ถือเป็นก�ำลังส�ำคัญขององค์กำร	มีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	และทักษะที่สำมำรถสร้ำงคุณค่ำให้กับองค์กำร
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ได้อย่ำงมำก	ส�ำหรับนักวิชำกำรไทยอย่ำง	สมบูรณ์	กุลวิเศษ-
ชนะ	 (2549)	 ให้ค�ำนิยำมที่กินควำมครอบคลุมไปถึงควำมดี
ด้วย	โดยมองว่ำคนเก่งคอืผูท้ีส่ำมำรถสร้ำงผลงำนได้สงู	(High	
Performance)	มศีกัยภำพในกำรท�ำงำนสงู	(High	Potential)	
และมี จริ ยธรรมในกำรท� ำ งำนสู ง 	 (H i gh 	 E th ica l	
Professionalism)	
	 Huselid,	 Becker	 และ	 Beatty	 (2005,	 อ้ำงถึงใน					
พรรัตน์	 แสดงหำญ,	 2553)	 เรียกคนเก่งในองค์กำรว่ำเป็น
พนักงำนเกรด	 A	 และได้อธิบำยถึงสิ่งที่ท�ำให้คนเก่งแตกต่ำง
จำกคนส่วนใหญ่ว่ำอยู่ที่ลักษณะดังต่อไปนี้	1)		มี	IQ	สูงตั้งแต่	
130	ขึน้ไป	สำมำรถเรยีนรูไ้ด้เรว็		2)		มทีกัษะกำรเป็นผูน้�ำ	และ
มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์		3)		มีพลังในกำรท�ำงำน	สำมำรถ
ท�ำงำนได้มำกกว่ำ	55	ชัว่โมง/สปัดำห์		4)	ไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค
ปัญหำ	มีแรงบันดำลใจ	(Passion)	ในกำรท�ำงำน		5)		เข้ำใจ
และตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้ได้ด	ี 6)	 ให้ค�ำปรึกษำ
แนะน�ำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นได้		7)		ให้ควำมร่วมมือและให้
ควำมส�ำคัญกับเป้ำหมำยกำรท�ำงำนของทีม		8)	มีประวัติกำร
ท�ำงำนด	ีผลงำนเกนิกว่ำควำมคำดหวงัหรอืสงูกว่ำมำตรฐำนที่
ก�ำหนด	9)	มคีณุธรรม	ยดึมัน่ในสิง่ทีถ่กูทีค่วร	และ	10)	มทีกัษะ
กำรสื่อสำรดีทั้งกำรพูดและกำรเขียน	
	 ส�ำหรับผู้เขียน	 เห็นว่ำกำรที่จะเป็นคนเก่งนั้น	 “เก่ง
งำน”	อย่ำงเดยีวยงัไม่พอ	คนเก่งยงัจ�ำเป็นต้อง	“เก่งคน”	ด้วย		
เพรำะองค์กำรคือกำรที่บุคคลตั้งแต่	 2	 คนขึ้นไปมำร่วมกัน
ด�ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก�ำหนดไว้	ซึ่ง	“เก่งคน”	ในที่นี้หมำยถึงควำมสำมำรถในกำร
ท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น	 เพรำะถ้ำท�ำงำนเก่งเพียงคนเดียว	 แต่ไม่
สำมำรถปรบัตวัให้เข้ำกบัคนอืน่ๆ	กย็ำกทีจ่ะผลกัดนัให้งำนใน
ภำพรวมส�ำเร็จได้ด้วยด	ี นอกจำกกำรเก่งงำนและเก่งคนแล้ว		
คุณสมบัติที่ส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งของคนเก่งในองค์กำรคือ	
กำรเป็น	“คนดี”	 เพรำะถ้ำเก่งแล้วใช้ควำมเก่งไปในทำงที่ผิด	
เช่น	หำช่องทำงในกำรทุจริตเก่ง	ท�ำกำรกลบเกลื่อนควำมผิด
พลำดเก่ง	ก็จะเป็นเรื่องที่อันตรำยและน่ำกลัวมำก		ดังนั้น	จึง
สรุปได้ว่ำคนเก่งในองค์กำร	 หมำยถึง	 ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและ
ควำมสำมำรถพเิศษ	มผีลกำรท�ำงำนทีโ่ดดเด่น	มทีกัษะในกำร
ท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น	และมีคุณธรรมจริยธรรมในกำรท�ำงำน

คนเก่งกับความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ

	 เป็นที่ยอมรับกันดีว่ำคนเก่งเป็นปัจจัยส�ำคัญประกำร
หนึ่งที่ท�ำให้องค์กำรเกิดควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน	
(Michaels,	Handfield-Jones,	&	Axelrod,	2001;	Stone,	
2002;	Hughes	&	Rog,	2008;	Srivastava	&	Bhatnagar,	

2008;	Lawler	III,	2008)	ซึ่งหำกวิเครำะห์จำกองค์ประกอบ
ส�ำคัญของควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันแล้ว	 จะพบวำ่คนเก่ง
มีควำมส�ำคัญและเป็นแหล่งที่มำของควำมได้เปรียบในกำร
แข่งขันอย่ำงแท้จริง	 ซึ่งสำมำรถแยกอธิบำยเป็นรำยประเด็น
ดังนี้
	 1.	ควำมมีคุณค่ำ	(Valuable)	
	 	 ในเรื่องนี้	 Rueff	 และ	 Stringer	 (2006)	 มีข้อมูล
สนบัสนนุว่ำ	คนเก่งสำมำรถเพิม่มลูค่ำทำงกำรตลำด	(Market	
Value)	 ให้กับองค์กำรได้ถึงร้อยละ	 8	 ในท�ำนองเดียวกัน	
Groysberg,	 Sant,	 และ	 Abrahams	 (2008)	 พบว่ำ	
โปรแกรมเมอร์ที่เก่งจะมีผลงำนที่ดีกว่ำโปรแกรมเมอร์ทั่วไป
ถึง	8	เท่ำ	นอกจำกนี้	Lunn	(1992)	ยังกล่ำวว่ำคนเก่งคือก�ำไร	
หรือ	“Talent	Equals	Profit”	 โดยได้จ�ำแนกควำมเก่งของ
พนักงำนและควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลก�ำไรออกเป็น	 3	
ระดับ	ดังนี้
	 เก่งมำก		 สร้ำงผลก�ำไรได้เพิม่ขึน้ร้อยละ	37
	 เก่งพอประมำณ	 สร้ำงผลก�ำไรได้เพิ่มขึ้นร้อยละ		4
	 เก่งน้อยหรือไม่เก่ง	 ไม่ช่วยสร้ำงผลก�ำไรแต่ท�ำให้
	 	 	 	 ติดลบร้อยละ	7.6
	 2.	ควำมหำยำก	(Rare)		
	 	 ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันเกิดจำกองค์กำรมีใน
สิ่งที่องค์กำรอื่นไม่มีและสิ่งนั้นไม่สำมำรถหำมำได้ง่ำยๆ	 ซึ่ง
หนึ่งในนั้นคือคนเก่ง	 ที่มีจ�ำนวนจ�ำกัดและหำยำก	 ดังที่		
Huselid	 	Becker	และ	Beatty	 (2005,	อ้ำงถึงใน	พรรัตน์	
แสดงหำญ,	 2553)	 กล่ำวว่ำในแต่ละองค์กำรจะมีพนักงำนที่
เข้ำข่ำยว่ำเป็นคนเก่งเพียงร้อยละ	 10	 ในแต่ละระดับงำน
เท่ำนั้น	และควำมหำยำกนี้เองท�ำให้เกิดค�ำว่ำ	สงครำมแย่งชิง
คนเก่ง	 (The	War	 for	 Talent)	 ขึ้นมำ	 จนท�ำให้ทั่วโลกได้
ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัและกำรขำดแคลนคนเก่งจนต้องมกีำร
แย่งชิงกันเปรียบเสมือนกับสงครำมที่องค์กำรต่ำงๆ	 ต่อสู้กัน
เพือ่ให้ได้คนเก่งมำ	McKinsey	และ	Company	(1997,	cited	
in	Stone,	2002)
	 3.	เลียนแบบได้ยำก	(Costly	to	Imitate)				
	 	 เรือ่งบำงเรือ่งเลยีนแบบได้ไม่ยำกและเสยีค่ำใช้จ่ำย
ไม่มำก	เช่น	กำรเลยีนแบบสิง่ของหรอืผลติภณัฑ์		แต่กำรเลยีน
แบบให้มีคนเก่งอยู่ในองค์กำร	เป็นเรื่องยำกที่จะเลียนแบบให้
เหมือนกันได้หรือถ้ำจะท�ำก็ต้องลงทุนสูงมำก	 เนื่องจำกใน
แต่ละองค์กำรย่อมมีภำรกิจ	วิสัยทัศน์	นโยบำย	กลยุทธ์ธุรกิจ	
วัฒนธรรมและบรรยำกำศที่แตกตำ่งกัน	 ซึ่งหมำยถึงต้องมีวิธี
กำรบริหำรคนเก่งที่ต่ำงกัน	 ไม่สำมำรถลอกเลียนแบบกันได้
ทั้งหมด



35
    ปีที่ 33 ฉบับที่ 3  

กรกฎาคม-กันยายน 2556

	 4.	ไม่สำมำรถหำทดแทนได้		(Non-substitutable)			
	 	 ในชีวิตประจ�ำวัน	 มีสินค้ำทดแทนให้เลือกใช้ยำม
ขำดแคลนได้ไม่ยำก	เช่น	ดืม่ชำแทนกำแฟ	หรอืใช้โทรศพัท์มอื
ถอืแทนกล้องถ่ำยรปู	แต่ส�ำหรบัคนเก่งในองค์กำรแล้ว	กำรจะ
หำคนใหม่มำทดแทนเป็นเรือ่งทีท่�ำได้ยำกและหำกท�ำได้กต้็อง
ใช้ต้นทุนและเวลำ	ซึ่ง		Somaya	และ	Williamson	(2008)	
ให้ข้อมลูว่ำ	กำรสญูเสยีคนเก่งท�ำให้เกดิค่ำใช้จ่ำยในกำรสรรหำ
คัดเลือกและฝึกอบรมพนักงำนใหม่เพิ่มขึ้น	ซึ่งตีค่ำเป็นตัวเงิน
สูงถึงร้อยละ	 100-150	 ของเงินเดือนพนักงำนที่ลำออกไป	
อย่ำงไรกด็	ีกำรลงทนุเช่นนัน้กไ็ม่มหีลกัประกนัใดๆ	ว่ำองค์กำร
จะสำมำรถสร้ำงให้เกดิคนเก่งทีจ่ะมำทดแทนได้เหมอืนกบัคน
เดิมที่ลำออกไป

ปัจจัยที่มีผลต่อการธำารงรักษาคนเก่งในองค์การ

	 หำกเปรยีบเทยีบเรือ่งกำรธ�ำรงรกัษำคนเก่งในองค์กำร
ว่ำเป็นเสมือนเหรียญที่มีสองด้ำนแล้ว	 อีกด้ำนหนึ่งของกำร
ธ�ำรงรักษำก็คือปัญหำกำรลำออกของคนเก่ง	 ข้อมูลจำก
หนงัสอืเรือ่งสงครำมกำรแย่งชงิคนเก่ง	ชีใ้ห้เหน็ถงึผลเสยีทีจ่ะ
เกิดขึ้นจำกกำรลำออกของคนเก่งว่ำจะส่งผลให้องค์กำรมี
ต้นทุนสูงขึ้นถึง	 7,500-12,000	 ดอลลำห์สหรัฐฯ	 หรือ			
ประมำณ	3-4	แสนบำทต่อคน	ซึ่งยังไม่รวมถึงควำมสูญเสียที่
ไม่เป็นตัวเงิน	เช่น	กำรชะงักงันในงำน	ผลกระทบต่อขีดควำม
สำมำรถขององค์กำร	 และโอกำสในกำรแข่งขัน	 เป็นต้น	
นอกจำกนี้	องค์กำรยังสูญเสียสินทรัพย์อันมีค่ำที่อยู่ในรูปของ
ทนุมนษุย์	(Human	Capital)	ซึง่หมำยถงึ	ทกัษะ	ควำมรู	้ควำม
สำมำรถเฉพำะตัวของเขำเหล่ำนั้นไปอีก	 และที่ส�ำคัญคือคน
เก่งยังได้องค์ควำมรู้เฉพำะขององค์กำร	 เช่น	 สูตรลับในกำร
ผลิต	หรือกระบวนกำรท�ำงำนอันเป็นแบบฉบับเฉพำะออกไป							
	 ดงันัน้	กำรศกึษำและท�ำควำมเข้ำใจถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อ
กำรธ�ำรงรกัษำคนเก่งจงึเป็นเรือ่งทีส่�ำคญัยิง่	ทัง้นี	้เมือ่ทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	 ได้พบว่ำมีปัจจัยที่มีผลต่อกำรธ�ำรง
รักษำคนเก่งหลำยประกำร	 ดังเช่นผลส�ำรวจของ	 Sibson	
Consulting	 พบว่ำ	 ปัจจัยส�ำคัญ	 5	 ประกำรที่ส่งผลต่อกำร
ธ�ำรงรักษำคนเก่งให้อยู่กับองค์กำรคือ	 ค่ำตอบแทนที่เป็นตัว
เงิน	สวัสดิกำร	ควำมพึงพอใจในงำน	กำรยอมรับนับถือ	และ
โอกำสในกำรพัฒนำสำยงำนอำชีพในอนำคต	 ในขณะที่ผล
ส�ำรวจของ	 Development	 Dimensions	 International	
(DDI)	 ได้ชี้ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรธ�ำรงรักษำคนเก่ง	 โดย							
เจ้ำหน้ำที่ทรัพยำกรมนุษย์ได้ให้ควำมส�ำคัญกับโอกำสควำม
ก้ำวหน้ำในอนำคต	 ค่ำตอบแทน	 ควำมเครียด	 และควำม
สัมพันธ์กับหัวหน้ำงำน	 ในขณะที่คนเก่งได้ให้ควำมส�ำคัญกับ

ควำมสมดุลกับชีวิต	ลักษณะงำน	ควำมสัมพันธ์กับเพื่อนร่วม
งำน	 และควำมสัมพันธ์กับหัวหน้ำงำน	 และค่ำตอบแทน	
(Sears,	2003)	ส่วนงำนวิจัยของ	Tower	Perrin	พบว่ำปัจจัย
ที่สำมำรถธ�ำรงรักษำคนเก่งให้คงอยู่กับองค์กำรจะอยู่ในรูป
ของกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถของพนักงำน	ควำมเข้ำใจ
ควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวังของคนเก่ง	 กำรจ่ำยค่ำ
ตอบแทนที่แข่งขันได้	 กำรเชื่อมโยงโปรแกรมหรือระบบงำน
บริหำรทรัพยำกรมนุษย์กับเป้ำหมำยทำงธุรกิจขององค์กำร	
กำรมรีะบบสือ่สำรสองทำงระหว่ำงควำมคำดหวงัขององค์กำร	
และควำมคำดหวังของพนักงำน	(Berger	&	Berger,	2004)	
	 Samuel	และ	Chipunza	(2009)	ได้วิจัยอิทธิพลของ
ปัจจัยจูงใจทั้งแบบภำยในและภำยนอก	 (Intrinsic	 and	
Extrinsic	Motivation)	ว่ำมผีลต่อกำรธ�ำรงรกัษำพนกังำนมำก
น้อยเพยีงใด	พบว่ำแรงจงูใจทัง้สองแบบต่ำงกม็ผีลต่อกำรธ�ำรง
รักษำพนักงำน	 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรธ�ำรงรักษำอย่ำง
มนียัส�ำคญัทำงสถติคิอื	กำรฝึกอบรมและพฒันำ	งำนทีท้่ำทำย	
โอกำสในกำรคดิสร้ำงสรรค์อย่ำงอสิระ	และควำมมัน่คงในกำร
ท�ำงำน	 ส่วนแนวทำงในกำรธ�ำรงรักษำคนเก่งนั้น	 Porter	
(2011)	ได้เสนอแนะว่ำต้องค้นหำก่อนว่ำใครเป็นผู้มีควำมสุข
หรือไม่มีควำมสุขในกำรท�ำงำน	จำกนั้นควรพูดคุยกันแบบตัว
ต่อตัวกับคนเก่ง	 โดยเน้นย�้ำว่ำควรเป็นกำรพูดคุยกันอย่ำงไม่
เป็นทำงกำร	 ซึ่งจะท�ำให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงออกมำ	 ในขณะที่
กำรจัดประชุมในหน่วยงำนอย่ำงสม�่ำเสมอก็จะเป็นอีกเวทีให้
คนเก่งได้แสดงควำมรู้สึกหรือควำมคิดเห็นได้		สิ่งต่ำงๆ	เหล่ำ
นี้ควรด�ำเนินกำรพร้อมๆ	 กับกำรให้ค่ำตอบแทนที่สมเหตุสม
ผล	 กำรสร้ำงมิตรภำพที่ดีต่อกัน	 และกำรชี้ให้เห็นถึงควำม
ส�ำเร็จที่จะเกิดขึ้น
	 Eric	(2003)	ได้สรปุถงึปัจจยัส�ำคญัทีส่่งผลต่อกำรธ�ำรง
รักษำคนเก่ง	5	ประกำร	ได้แก่		1)	วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ในกำรท�ำงำน	(Culture	and	Work	Environment)	หมำยถงึ	
ระบบกำรสื่อสำรภำยในองค์กำร	 กำรไว้วำงใจและควำม
สัมพันธ์ระหวำ่งบุคคล	 	 2)	 ค่ำตอบแทน	 (Compensation)		
หมำยถึงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็นธรรมเมื่อเทียบกับผลงำน
และควำมตั้งใจทุ่มเทในกำรท�ำงำน	 	 3)	 กำรฝึกอบรมและ
พัฒนำ	(Training	and	Development)	ซึ่งครอบคลุมถึงกำร
ฝึกอบรม	ระบบพีเ่ลีย้ง	กำรศกึษำ	และกำรพฒันำในสำยอำชพี															
4)	 	 บทบำทของหัวหน้ำงำน	 (Supervisor	 Role)	 หมำยถึง			
รปูแบบกำรท�ำงำนและควำมสมัพนัธ์ของหวัหน้ำงำนทีม่ต่ีอคน
เก่ง	 และ	 5)	 โอกำสควำมก้ำวหน้ำและกำรใช้ศักยภำพ	
(Growth	and	Earning	Potential)	หมำยถึง	โอกำสในกำร
ได้รับกำรพัฒนำทักษะ	 กำรเลื่อนต�ำแหน่ง	 และกำรมีหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบที่สูงขึ้น
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	 เมื่อวิเครำะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อกำรธ�ำรงรักษำคนเก่งจำกวรรณกรรมที่ได้ศึกษำมำข้ำงต้น	 โดยใช้กรอบแนวคิดของ	 Eric	
เป็นหลัก	สำมำรถสรุปปัจจัยหลักที่มีผลต่อธ�ำรงรักษำคนเก่งได้	ดังแสดงในภำพที่	1
   

	 ภาพที่	1:		ปัจจัยที่มีผลต่อกำรธ�ำรง
	 รักษำคนเก่งในองค์กำร
	 ที่มา:	สรุปและเรียบเรียงโดยผู้เขียน

ผลการวิจัยในนิคมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกของประเทศไทย

	 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมซึง่ส่วนใหญ่เป็นแนวคดิจำกนกัวชิำกำรต่ำงประเทศ		กำรหำข้อมลูเชงิประจกัษ์เพือ่หำค�ำตอบ
ว่ำปัจจัยเหล่ำนั้นจะสำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรธ�ำรงรักษำคนเก่งในบริบทของสังคมไทยหรือไม่	จึงเป็นเรื่องที่น่ำสนใจ		ผู้เขียนได้
มีส่วนร่วมในกำรท�ำวิจัยในช่วงปี	พ.ศ.	2555-2556	จ�ำนวน	2	เรื่อง	เพื่อทดสอบปัจจัยที่แสดงไว้ในภำพที่	1	โดยมีขอบเขตกำร
ศึกษำในนิคมอุตสำหกรรมภำคตะวันออกของประเทศไทย	ดังนี้
	 กำรวิจัยเรื่องแรก	จุฑำทิพย์	สุขสวัสดิ์	 (2555)	ได้ศึกษำเรื่องแนวทำงกำรบริหำรคนดี	คนเก่ง	ของสถำนประกอบกำรใน
เขตนิคมอุตสำหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง	โดยสอบถำมควำมคิดเห็นของผู้บริหำรทรัพยำกรมนุษย์	จ�ำนวน	98	คน	พบว่ำ
ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เหน็ว่ำปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรธ�ำรงรกัษำคนเก่งในระดบัมำกม	ี3	ปัจจยั	โดยทีปั่จจยัด้ำนวฒันธรรมและ
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนมีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด	(X

_
	=	3.78,	SD	=	0.64)	รองลงมำคือด้ำนบทบำทหัวหน้ำงำน	(X

_
		=	3.57,	SD	=	

0.51)	และด้ำนโอกำสควำมก้ำวหน้ำและกำรได้ใช้ศักยภำพในกำรท�ำงำน	(X
_
		=	3.53,	SD	=	0.58)	ตำมล�ำดับ	ส่วนปัจจัยอีก	2	

ด้ำน	มีผลต่อกำรธ�ำรงรักษำคนเก่งในระดับปำนกลำง	ได้แก่	ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ	(X
_
		=	3.41,	SD	=	0.60)			และด้ำน

รำงวัลและผลตอบแทน	(X
_
		=	3.34,	SD	=	0.62)	ซึ่งเป็นด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต�่ำที่สุด			

	 ส่วนกำรวิจัยเรื่องที่สอง	วันเพ็ญ	เพ็ชรรัตน์,	พรรัตน์	แสดงหำญ,	และ	อธิพล	เครือปอง	(2556)	ได้ศึกษำควำมคิดเห็นเกี่ยว
กับกำรธ�ำรงรักษำและกำรคงอยู่ของคนเก่งในนิคมอุตสำหกรรมแห่งหนึ่ง	 จังหวัดชลบุรีโดยสอบถำมและเปรียบเทียบควำมคิด
เห็น	ของผู้บริหำรหรือหัวหน้ำงำน	จ�ำนวน	105	คน	กับพนักงำนจ�ำนวน	350	คน	ที่มีผลกำรประเมินในระดับที่ดีที่สุดของแต่ละ
องค์กำรที่รับผิดชอบงำนใน	 ฝ่ำยกำรตลำด	 ฝ่ำยกำรผลิต	 และฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ที่จำกองค์กำร	 5	 แห่งที่ได้รับรำงวัลสถำน
ประกอบกิจกำรดีเด่นด้ำนแรงงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำรแรงงำน	5	ปีติดต่อกัน	ผลกำรวิจัยในส่วนควำมเห็นของผู้บริหำรพบว่ำ
ส่วนใหญ่เห็นว่ำปัจจัยที่มีผลต่อกำรธ�ำรงรักษำคนเก่งในระดับมำกมี	4	ปัจจัย	โดยที่ปัจจัยด้ำนวัฒนธรรมและสภำพแวดล้อมใน
กำรท�ำงำนมีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด	(X

_
	=	2.90,	SD	=	0.43)	รองลงมำคือด้ำนบทบำทหัวหน้ำงำน	(X

_
	=	2.84,	SD	=	0.66)	และด้ำน

โอกำสควำมก้ำวหน้ำและกำรได้ใช้ศักยภำพในกำรท�ำงำน	(X
_
	=2.80,	SD	=	0.55)	ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ	(X

_
	=	2.55,		

SD	=	0.62)	ตำมล�ำดบั	ส่วนปัจจยัด้ำนรำงวลัและผลตอบแทนมผีลต่อกำรธ�ำรงรกัษำคนเก่งในระดบัน้อยและเป็นด้ำนทีม่ค่ีำเฉลีย่
ต�่ำที่สุด	(X

_
	=	2.45,	SD	=	0.56)	

	 ส�ำหรบัควำมเหน็ของพนกังำนทีผ่ลกำรประเมนิดทีีส่ดุหรอืคนเก่งของแต่ละองค์กำร	พบว่ำ	ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่
เห็นว่ำปัจจัยทั้งห้ำมีผลต่อกำรธ�ำรงรักษำคนเก่งในระดับมำก	 โดยที่ปัจจัยด้ำนด้ำนบทบำทหัวหน้ำงำน	มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด	 (X

_
 = 

2.97,	SD	=	0.47)	รองลงมำคือ	ด้ำนวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในกำรท�ำงำน	(X
_
		=	2.88,	SD	=	0.49)	ด้ำนโอกำสควำมก้ำวหน้ำ

	 ปัจจัยที่มีผลต่อการธ�ารงรักษาคนเก่ง

 วัฒนธรรมและ	 บทบาท	 รางวัล/ผลตอบแทน	 การเรียนรู้และ	 โอกาสความก้าวหน้า
	 สภาพแวดล้อม	 ของหัวหน้างาน	 	 การพัฒนา	 และการใช้ศักยภาพ
	 ในการท�างาน

	 -	กำรสื่อสำร	 -	ช่วยเหลือแนะน�ำ	 -	 ค่ำตอบแทนเหนือ	 -	 พัฒนำทักษะควำม	 -	 มอบหมำยงำนที่	
	 -	ควำมยืดหยุ่นในงำน	 -	สร้ำงแรงจูงใจ	 	 กว่ำคู่แข่ง	 	 สำมำรถ	 	 ท้ำทำย
	 -	ควำมผูกพันระหว่ำง	 	 	 -	 ค่ำตอบแทนและ	 -	 แผนสืบทอด	 -	 ควำมก้ำวหน้ำใน
	 	 ผู้น�ำและเพื่อนร่วม	 	 	 	 สวัสดิกำรที่ยืดหยุ่น	 	 ต�ำแหน่ง	 	 สำยอำชีพ
	 	 งำน	 	 	 -	 ค่ำตอบแทนที่	 -	 เส้นทำงกำรอบรม	 -	 เปิดโอกำสให้คนเก่ง
	 -	ภำพลักษณ์ที่ดีของ	 	 	 	 ยุติธรรมและเป็นที่	 -	 กำรหมุนเวียนงำน	 	 ได้แสดงศักยภำพ
	 	 องค์กร	 	 	 	 พึงพอใจ	 -	 กำรศึกษำดูงำน	 	 กำรท�ำงำนอย่ำง
	 	 	 	 	 -	 ค่ำตอบแทนที่เป็น	 	 	 	 เต็มที่
	 	 	 	 	 	 ตัวเงิน	 	 	 -	 มีส่วนร่วมในกำร
	 	 	 	 	 -	 ค่ำตอบแทนที่ไม่	 	 	 	 แสดงควำมคิดเห็น
	 	 	 	 	 	 เป็นตัวเงิน
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กรกฎาคม-กันยายน 2556

และกำรได้ใช้ศักยภำพในกำรท�ำงำน	(X
_
	=	2.68,	SD	=	0.58)	ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ	(X

_
	=	2.65,	SD	=	0.60)	ตำมล�ำดับ	

ส่วนปัจจัยด้ำนรำงวัลและผลตอบแทนเป็นด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต�่ำที่สุด	(X
_
	=	2.61,	SD	=	0.57)	อย่ำงไรก็ดี	เมื่อทดสอบสมมติฐำน

แล้วพบว่ำผู้บริหำรและพนักงำนมีควำมคิดเห็นต่อปัจจัยกำรธ�ำรงรักษำคนเก่งโดยรวมไม่แตกต่ำงกัน
	 จำกผลกำรวิจัยข้ำงต้น	 เมื่อน�ำมำวิเครำะห์เปรียบเทียบอันดับของปัจจัยที่มีผลต่อกำรธ�ำรงรักษำคนเก่งในองค์กำร	 ตำม
ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมแล้ว	 จะพบว่ำผู้บริหำรของนิคมอุตสำหกรรมทั้งสองแห่งที่อยู่คนละจังหวัดมีกำรให้ควำม
เห็นไปในทิศทำงเดียวกัน	กล่ำวคือเห็นว่ำวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งที่มีผลต่อกำรธ�ำรงรักษำคนเก่ง	รองลง
มำอันดับสองคือปัจจัยด้ำนบทบำทของหัวหน้ำงำน	อย่ำงไรก็ดี	พนักงำนที่เป็นคนเก่งมีควำมเห็นต่ำงกันเล็กน้อย	แต่ก็ถือว่ำใกล้
เคยีงกนั	โดยพนกังำนเหน็ว่ำปัจจยัด้ำนบทบำทหวัหน้ำงำนเป็นปัจจยัอนัดบัหนึง่	ส่วนวฒันธรรมและสิง่แวดล้อมเป็นปัจจยัอนัดบั
สอง	ส�ำหรับปัจจัยอีก	2	ด้ำน	คือด้ำนโอกำสควำมก้ำวหน้ำ	กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ	ผลกำรจัดอันดับตรงกันทั้งหมด	กล่ำวคือ
เป็นอันดับ	3	และ	4	ตำมล�ำดับ	สิ่งที่น่ำสังเกตคือ	ผลกำรวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่ำรำงวัลหรือผลตอบแทน	เป็นปัจจัยที่ทุกฝ่ำยเห็นว่ำ
เป็นเรื่องส�ำคัญอันดับสุดท้ำยเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่นๆ	ดังแสดงรำยละเอียดไว้ในตำรำงที่	1

ตารางที่	1:		กำรจัดอันดับปัจจัยที่มีผลต่อกำรธ�ำรงรักษำคนเก่งในองค์กำร

	 ปัจจัยการธ�ารงรักษาคนเก่ง	 ผลการวิจัยเรื่องทื่		1	 ผลการวิจัยเรื่องที่	2

 อันดับตามความคิดเห็น	 อันดับตามความคิดเห็น	 อันดับตามความคิดเห็น
	 ของผู้บริหาร	 ของผู้บริหาร	 ของพนักงาน

	 วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในกำรท�ำงำน	 1	 1	 2
	 บทบำทของหัวหน้ำงำน	 2	 2	 1
	 โอกำสควำมก้ำวหน้ำและกำรใช้ศักยภำพ	 3	 3	 3
	 กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ	 4	 4	 4
	 รำงวัล/ผลตอบแทน	 5	 5	 5

ที่มา:	วิเครำะห์โดยผู้เขียน

	 ผลกำรวิจัยทั้งสองเรื่องสอดคล้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับงำนวิจัยส่วนใหญ่ที่พบว่ำ	 นอกจำกค่ำตอบแทนที่เป็น								
ตวัเงนิแล้ว	ควำมภำคภมูใิจ	กำรยกย่องสรรเสรญิ	รวมถงึต้องกำรควำมส�ำเรจ็ในหน้ำทีก่ำรงำน	กเ็ป็นปัจจยัทีส่�ำคญัไม่น้อยไปกว่ำ
กัน	 (อำภรณ์	 ภู่วิทยพันธ์ุ,	 2550)	 ซึ่งในทำงปฏิบัติแล้ว	 บริษัทชั้นน�ำหลำยแห่งในประเทศไทยก็ได้ธ�ำรงรักษำคนเก่งด้วยวิธีที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้งห้ำประกำร	เช่น	ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กำรที่เอื้อต่อกำรท�ำงำน		มอบหมำยงำนที่ท้ำทำยกำรพัฒนำควำม
ก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ	 สร้ำงบรรยำกำศในกำรท�ำงำนที่เป็นกันเอง	 จ่ำยผลตอบแทนที่พิเศษกว่ำพนักงำนอื่น	 เป็นต้น	 (กฤติน							
กลุเพง็,	2552)	ซึง่ผูเ้ขยีนเองได้เคยศกึษำถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรธ�ำรงรกัษำคนเก่งในภำครฐั	และพบว่ำควำมผกูพนัและระดบักำร
ศึกษำมีควำมสัมพันธ์กับกำรธ�ำรงรักษำคนเก่งอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	(พรรัตน์		แสดงหำญ,	2555)	เช่นกัน

บทสรุป

	 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมและผลกำรวจิยัข้ำงต้น	จะเหน็ได้ว่ำปัจจยัส�ำคญัทีม่ผีลต่อกำรธ�ำรงรกัษำคนเก่งในองค์กำรใน
ระดับต้นๆ	คือเรื่องของวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในกำรท�ำงำน	ซึ่งได้แก่	ควำมผูกพันในกำรท�ำงำน	ควำมยืดหยุ่นในกำรท�ำงำน
และระบบกำรสือ่สำรทีด่	ีในขณะเดยีวกนัปัจจยัส�ำคญัอกีประกำรหนึง่คอืบทบำทของหวัหน้ำงำนทีค่อยให้กำรสนบัสนนุและจงูใจ
คนเก่งจะเป็นสิ่งที่ท�ำให้คนเก่งไม่อยำกลำออกไปที่อื่น	 นอกจำกนั้น	 กำรให้คนเก่งเล็งเห็นถึงโอกำสควำมก้ำวหน้ำในกำรท�ำงำน
และได้มโีอกำสแสดงศกัยภำพของตนเองอย่ำงเตม็ที	่	พร้อมๆ	กบัเปิดโอกำสให้คนเก่งได้เรยีนรูแ้ละพฒันำตนเองด้วย	จะเป็นกำร
ช่วยธ�ำรงรักษำคนเก่งไว้ได้อีกทำงหนึ่ง	อย่ำงไรก็ดี	เรื่องรำงวัลหรือผลตอบแทนนั้น	แม้จะเป็นเรื่องที่ขำดเสียไม่ได้	แต่ก็ไม่ใช่เรื่อง
แรกๆ	ที่จะน�ำมำต่อรองเพื่อให้คนเก่งอยู่กับองค์กำร	ดังนั้น	จึงเสนอแนะว่ำองค์กำรควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมวัฒนธรรม
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และสิ่งแวดล้อมในกำรท�ำงำน	โดยเฉพำะในเรื่องของ	กำรสร้ำงควำมผูกพันในกำรท�ำงำน	ควำมยืดหยุ่นในกำรท�ำงำนและระบบ
กำรสือ่สำรทีด่	ีรวมทัง้กำรส่งเสรมิบทบำทของหวัหน้ำงำนให้มกีำรสนบัสนนุและจงูใจคนเก่ง	ทัง้นี	้	เพือ่กำรธ�ำรงรกัษำและป้องกนั
กำรสูญเสียคนเก่งไปจำกองค์กำร
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