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หนังสือชื่อ “The War for Talent” แต่งโดย Ed Michaels, Helen Handfield-Hones และ Beth Axelrod  
ส ำนักพิมพ์    Harvard Business School., USA  ปี 2001. 

    
เนือ้หำโดยย่อ  
           หนงัสอืเลม่นีไ้ด้รวบรวมผลงานวจิยัโดยผู้เช่ียวชาญทัง้ 3 ทา่น จาก McKinsey & Company เป็นการวจิยัเชิง
ปริมาณเพื่อหาข้อสรุปวา่อะไรท่ีเป็นปัจจยัที่เหมือนหรือแตกตา่งกนัในการสร้าง Talent Pool ของบริษัทตา่ง ๆ  และ
ผสมผสานกบัการวจิยัเชิงคณุภาพเพื่อหาข้อสรุปท่ีวา่องค์การมีวิธีการท าอยา่งไรในการสร้างระบบจดัการพนกังานดาว
เดน่  กลุม่เป้าหมายจะเน้นไปท่ีต าแหนง่งานระดบั CEO, ผู้บริหารระดบัสงู นกับริหารงานบคุลากร รวมถงึผู้จดัการท่ีมี
ศกัยภาพสงู โดยศกึษาวจิยักบับริษัทตา่ง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ กบัต าแหนง่งานระดบับริหาร 
(executive and managerial talent) ประมาณ 200 ต าแหนง่งาน                                                              น                                                 
           นิยามของค าวา่ Talent ที่ได้กลา่วไว้ในหนงัสอืเลม่นีก็้คือที่รวมของความสามารถของบคุคล ไมว่า่จะเป็นพรสวรรค์ 
ทกัษะ ความรู้ ประสบการณ์ ความฉลาด การมวีิจารณญาณ  ทศันคติ บคุลกิลกัษณะ และแรงขบัเคลือ่นภายใน  รวมถงึ
ความสามารถในการเรียนรู้และการพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา กลุม่คนเหลา่นีถื้อได้วา่เป็นปัจจยัหลกัที่จะน าไปสูเ่ป้าหมาย
หรือผลการด าเนินงานในระดบัหนว่ยงานและองค์การ ซึง่องค์การจะต้องหาวิธีการในการจงูใจรักษา และพัฒนาคนเกลุม่
ดงักลา่วนีไ้ว้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนักบัองค์การอื่นๆภายนอก 
           สงครามแยง่ชิงคนเก่ง (War for Talent) จึงเกิดขึน้ โดยมีพืน้ฐานจากประเด็นหลกั ๆ กลา่วคือ 1)  นบัตัง้แตปี่ ค.ศ. 
1980 เป็นปีที่ได้เร่ิมเปลีย่นจากยคุอตุสาหกรรม ที่เน้นไปท่ีการลงทนุด้วยเคร่ืองจกัรมาเป็นการลงทนุท่ีความรู้ ถือได้วา่เป็น
ยคุของข้อมลูขา่วสาร ที่เน้นไปท่ีการลงทนุท่ีตวับคุคลเป็นหลกั  2) ความต้องการบคุลากรในระดบับริหารที่มีความสามารถ 
เป็นคนเกง่ และคนดใีนองค์การ  และ 3) การท่ีองค์การต้องการเจริญเติบโตในธุรกิจ  จึงท าให้เกิดการแยง่ชิงคนเก่งขึน้ 
เนื่องจากองค์การมองวา่การได้คนเก่งเข้ามาท างานจะน าไปสูก่ารสร้างธุรกิจใหม ่ ๆ ให้เกิดขึน้  และด้วยเหตนุีจ้ึงท าให้
องค์การเร่ิมตระหนกัถงึความส าคญัของบคุลากร  โดยเฉพาะกบับคุลากรท่ีเป็นคนเก่งที่จะน าไปสูค่วามได้เปรียบในการ
แขง่ขนั  เกิดการสร้างความแตกตา่งในธุรกิจ ซึง่มองวา่คนเก่งเป็นบคุคลที่หายาก และชอบแสวงหา มีข้อผกูพนัหรือผกูมดั
กบัองค์การในระยะสัน้  
            จดุที่นา่สนใจของหนงัสอืเลม่นีก็้คือ ได้เสนอแนะแนวทางส าหรับองค์การเพื่อน าไปใช้ปฏิบตัิในการสรรหาคดัเลอืก 
การพฒันาคนและการจงูใจรักษาคนเก่งให้อยากจะท างานกบัองค์การตอ่ไปโดยมีแนวทางปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
            1.  ท ำให้ผู้น ำตระหนักถงึควำมส ำคัญของคนเก่ง คนด-ี-  องค์การจะต้องหาวิธีการเพื่อสร้าง Talent Mindset 
ขึน้ เป็นความเช่ือวา่ภาระหน้าทีท่ี่มีตอ่คนเก่งและคนดีนัน้เป็นภารกิจหลกัที่ส าคญัของหวัหน้างาน  พบวา่ผู้น าที่มี Talent 



Mindset จะมคีวามปรารถนา ความต้องการท่ีจะมองหาวิธีการพฒันาและรักษาคนเก่ง และคนดีไว้ให้ได้ เพราะผู้น า
เหลา่นัน้มีความเช่ือวา่ Talented People จะมีสว่นอยา่งมากที่ท าให้เป้าหมายหรือภารกิจของผู้น าบรรลผุลส าเร็จตามไป
ด้วยเช่นกนั  ดงันัน้ผู้น าจะต้องเร่ิมก าหนดมาตรฐานของค าวา่คนเก่ง และคนดวีา่ควรจะมีคณุสมบตัิอยา่งไร  โดยจะต้องมี
สว่นร่วมและให้เวลากบัการก าหนดและการทบทวนรายช่ือของ Talented People ที่ได้รับคดัเลอืกขึน้ และจากตวัอยา่งของ
บริษัท GE ที่ได้ก าหนดกระบวนการทบทวน Talented People ซึง่เรียกวา่เป็น Session “C” โดยจะมีผู้บริหารระดบัจดัการ
ประมาณ 20-50 ในแตล่ะหนว่ยธุรกิจจะเข้ามาร่วมประชมุร่วมกนัเพื่อแสดงความคิดเห็นและวางแผนในการพฒันา 
Talented People ตอ่ไป นอกจากนี ้CEO จะต้องผลกัดนัให้ผู้น าทกุระดบัชัน้มี Talent Mindset กนัทกุ ๆ คน รวมไปถึงการ
ลงทนุการจดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันาความสามารถของ Talented People ที่ถกูระบขุึน้มา                            า 
            2.  มุ่งเน้นชัยชนะจำกกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับ Talented People --  หนงัสอืเลม่นีไ้ด้กลา่วถึงแนวคดิของ 
Employee Value Proposition (EVP) หรือสดัสว่นของมลูคา่ที่เกิดขึน้ในตวัของพนกังาน  พบวา่ผู้บริหารที่เป็นคนเก่ง และ
คนดีจะมีความปรารถนา ความต้องการท่ีจะท างานท่ีท้าทาย ความต้องการโอกาสในการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ คนกลุม่นีม้ี
ความต้องการจะท างานกบัองค์การท่ีมีผู้น าที่พร้อมรับฟัง เปิดใจ และไว้วางใจ มอบหมายงานท่ีท้าทายความสามารถของ
พวกตนเอง  ดงันัน้ค าวา่ EVP จึงเป็นปะสบการณ์โดยรวมที่พนกังานจะได้รับในระหวา่งที่ก าลงัปฏิบตัิงานอยูใ่นองค์การแหง่
นัน้  ถือวา่เป็นทกุ ๆ เร่ืองทีเ่กิดขึน้กบัพนกังาน อนัน าไปสูค่วามพอใจทีม่ีตอ่บรรยากาศการท างาน รูปแบบผู้น า  เพื่อน
ร่วมงาน  รายได้คา่ตอบแทนที่ได้รับ รวมถึงเร่ืองอื่นๆ  และหากองค์การใดที่พนกังานมี EVP สงู องค์การนัน้จะสามารถ
ดงึดดูใจให้พนกัมีความกระหายหรือความต้องการท่ีจะสร้างผลงานให้กบัองค์การ  ซึง่องค์การจะต้องท าความเข้าใจกอ่นวา่
ความต้องการของ Talented People เป็นอยา่งไร และจากการส ารวจพบวา่ ผู้จดัการมีความปรารถนาที่จะท างานท่ีท้า
ทาย  เป็นงานท่ีมคีวามส าคญัและสามารถสร้างผลงานหรือธุรกิจใหม ่ ๆ ให้กบัองค์การได้                       ด้ 
            3.  ปรับกลยุทธ์ด้ำนกำรสรรหำคัดเลอืกพนักงำน --  องค์การจะต้องทบทวนกลยทุธ์การสรรหาคดัเลอืก
พนกังานทกุ ๆ ระดบัต าแหนง่งาน  ด้วยการแสวงหาบคุคลท่ีเป็น Talented People อยูต่ลอดเวลา ไมจ่ าเป็นจะต้องรอให้มี
ต าแหนง่งานวา่งจงึจะเร่ิมสรรหาคดัเลอืกพนกังานให้ได้คณุสมบตัติรงตามที่หนว่ยงานอื่น ๆ ร้องขอมา การสรรหาคดัเลอืก
พนกังานนัน้เปรียบเสมือนกบัการเป็นนกัขายที่จะต้องพดูให้บคุคลที่คาดวา่จะเป็นคนเก่งและคนดสีนใจและอยากจะเข้ามา
ร่วมงานกบัองค์การนัน้ตอ่ไป ดงันัน้บทบาทของนกับริหารบคุลากรจึงเปลีย่นไปจากท างานเพียงแคง่านเอกสาร เป็นผู้ติดตอ่
ประสานงาน  มาท างานในเชิงกลยทุธ์ ปรับแผนกลยทุธ์ด้านการสรรหาคดัเลอืกพนกังาน การแสวงหาช่องทางให้มากที่สุด
เพื่อการสรรหาบคุลากรตอ่ไปรวมถึงการมุง่เน้นการวางแผนกลยทุธ์การสรรหาคดัเลอืกพนกังานในเชิงรุก 
           4.  สร้ำงแนวทำงกำรพฒันำพนักงำนให้เกดิขึน้ทั่วทัง้องค์กำร  - การพฒันาพนกังานถือได้วา่เป็นปัจจยัหลกั
ส าคญัที่จะท าให้เกิดการจงูใจรักษา Talented People ไว้ในองค์การ  จากงานวิจยัพบวา่บคุคลที่เป็นคนเก่ง และคนดีนัน้มี
แนวโน้มที่จะลาออกจากองค์การ หากพวกเขารู้สกึวา่ตนเองไมส่ามารถเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน ไมไ่ด้รับการพฒันาขดี
ความสามารถ    ดงันัน้การพฒันาจึงถือได้วา่เป็นเคร่ืองมือหลกัทีจ่ะท าให้พนกังานมีขดีความสามารถที่เพิ่มมากขึน้ ไมว่า่จะ
เป็นการสอนงาน การเป็นพ่ีเลีย้ง การให้ข้อมลูป้อนกลบัแก่พนกังาน  ดงันัน้หวัหน้างานจะต้องมอบหมายงานท่ีท้าทายให้กบั
พนกังาน เน้นให้เกิดประสบการณ์ในงานท่ีเพิ่มขึน้ การให้โอกาสแก่พนกังานท่ีจะรับผิดชอบงานท่ียากมากขึน้ ซึง่หวัหน้างาน
จะต้องกระตุ้น จงูใจ สง่เสริม และผลกัดนัให้พนกังานสามารถรับผิดชอบงานนัน้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ตลอดจนหวัหน้า
จะต้องชีแ้จงและให้ข้อมลูป้อนกลบัแก่พนกังานด้วยความเตม็ใจและจริงใจ  การให้ข้อมลูป้อนกลบัจึงเป็นการแจ้งพนกังาน
รับรู้วา่อะไรเป็นสิง่ที่พนกังานท าได้ดีและอะไรเป็นสิง่ที่พนกังานยงัท าได้ไมด่ี  และเมื่อให้ข้อมลูป้อนกลบัแก่พนกังานแล้ว 
หวัหน้างานจะต้องท าหน้าที่สอนงานให้พนกังานด้วยเช่นเดียวกนั ซึง่การสอนงานถือได้วา่เป็นการชีแ้นะแนวทาง การให้



กรอบและหลกัปฏิบตัิเพื่อสนบัสนนุให้พนกังานเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปในทางที่ดีขึน้ 
            5.  สร้ำงควำมต่ำงและควำมม่ันใจให้กับพนักงำน  - องค์การจ าเป็นจะต้องหาวิธีการในการสร้างแตกตา่งให้
เกิดขึน้เพื่อชว่งชิงคนเกง่และคนดีเข้ามาท างานให้กบัองค์การ การจงูใจพนกังานด้วยการจา่ยคา่ตอบแทนที่สงูขึน้ การให้
โอกาสแก่พนกังาน การลงทนุแก่พนกังานด้วยวิธีการตา่งๆ  ซึง่องค์การจ าเป็นจะต้องก าหนดให้ได้ก่อนวา่กลุม่พนกังานท่ีมี
อยูน่ัน้ ใครบ้างทีจ่ดัอยูใ่นกลุม่พนกังานท่ีมีผลงานดเีลศิมาโดยตลอด จะเรียกกลุม่นีว้า่ A players ซึง่องค์การจ าเป็นจะต้อง
หาวิธีการและเคร่ืองมือตา่งๆ เพือ่รักษาและพฒันาพนกังานเหลา่นีไ้ว้ให้ได้  ส าหรับกลุม่พนกังานที่เป็น B players นัน้ เป็น
กลุม่พนกังานท่ีท างานได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่หวัหน้างานต้องการ มีจ านวนมากที่สดุประมาณ 60-70% คนกลุม่นี ้
องค์การจะต้องสง่เสริมให้พวกเขาเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน หวัหน้างานจะต้องช่วยเหลอื ให้ข้อมลูป้อนกลบั และ
ฝึกสอนงานให้กบัคนกลุม่นี ้ และC players ซึง่ถือวา่เป็นกลุม่บคุคลที่ท างานได้ต า่กวา่มาตรฐานที่ก าหนดขึน้ ซึง่องค์การ
จะต้องช่วยเหลอืด้วยวิธีการหางานให้เหมาะสมกบัขีดความสามารถของบคุคลเหลา่นัน้ รวมถึงจะต้องมกีารอบรมและสอน
หวัหน้างานของคนที่เป็น C players เพื่อให้เรียนรู้วิธีการบริหารจดัการลกูน้องทีม่ีผลงานต า่กวา่มาตรฐานอยา่งมาก  
           จากเนือ้หาโดยสรุปยอ่ทัง้หมดนี ้ในทศันะของผู้ เขยีนเห็นวา่ จดุเดน่ของหนงัสอืเลม่นีก็้คือ ได้รวบรวมผลการศกึษาวา่
จะท าอยา่งไรให้องค์การสามารถช่วงชิงพนกังานดาวเดน่ หรือคนเก่ง คนดี เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนักบัตลาด
ภายนอกให้ได้ อนัน ามาสูส่งครามการแยง่ชิงพนกังานดาวเดน่ตอ่ไป 

  
 


