
  

การบริหารคนเก่ง  
Talent Management 

                                                                                                                           * คนึง นันทะนะ รวบรวม 
 

               กูรู “Dave Ulrich” นักทฤษฎีด้านบริหารองค์กร ได้วาง HR  ไว้ในอนาคตต้อง 
รับ 4 บทบาท ดังนี้ 
1. Administrative Expert บทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริหาร  
                1.1 เรื่องต้นทุนบริการ  
                1.2 การลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น (Non value added) อาจเปลี่ยนเป็น Outsourcing  
                1.3 มุ่งเน้นกระบวนการ(Process) ในปัจจุบัน (Present) 
2. Employee Champion HR ต้องมีหน้าที่ในการสร้างองค์กรให้พนักงานมีความพึงพอใจในสภาพท างานและ 
                จ้างงาน ดัชนีวัดความส าเร็จคือ Job satisfaction 
3. Change Agent ในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้สามารถแข่งขันได้ 
4. Strategic Partner HR ต้องเข้าใจในธุรกิจและปัจจัยที่จะท าให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับ “คน” เช่น  
                4.1 จะต้องเตรียมบุคลากรสายพันธ์ใหม่ที่จะสามารถสร้างอ านาจในการแข่งขัน 
                4.2 การใช้เครื่องมือบริหารคุณภาพของคน (OD tools) เช่น Balanced scorecard ,Six sigma, 
Competency based, Strength based 
                4.3 ท างานกับฝ่ายบริหารทุกหน่วยงาน 
 

TALENT MANAGEMENT IN KSBR HOSPITAL 
               ปรัชญาการบริหารคน “ทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุดของโรงพยาบาลคือคนที่มีความสามารถสูง (คนเก่ง)” 
สัจธรรมของคนเก่ง “ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นคนเก่ง และคนเก่งหนึ่งคนก็ไม่ใช่เก่งทุกเรื่อง” นโยบายเกี่ยวกับคนเก่ง 
“ค้นหาให้พบ ประคบให้ดี อย่ารอรีเสริมสร้าง ต้องไว้วางใจ ให้เขาคุ้มค่า น าพาผลงาน” 
ข้อเตือนใจเกี่ยวกับคนเก่ง  
               “เก่งไม่กลัว กลัวโกง” 
               “คนเก่ง เฉ่งงาน คนพาล เฉ่งคน” 
               “เก่งงาน เรียกว่าพี เก่งดี เรียกว่าพ่อ” 
               “อยากส าเร็จยาวนาน ต้องเก่งทั้งงานและเก่งทั้งดี” 
การค้นหาคนเก่ง (Talent hunting) คุณสมบัติท่ีต้องการ  
ผู้ที่เหมาะสมเป็นผู้บริหารในอนาคต 
การค้นหาจากภายใน (Internal) 
 “คนดี คนเก่ง ย่อมมีผลงานต้องตา ฟ้าต้องมองเห็น” 
 



 การบรรจุคนเก่งเข้าท างาน 
                   ภายหลังค้นพบคนเก่งแล้ว ขั้นต่อไปที่ส าคัญคือ การเลือกที่ลงให้คนเก่ง  บางครั้งผู้บริหารที่ไม่เก่ง
ในการจัดการสามารถท าให้คนเก่งกลายเป็นคนไม่ได้เรื่องได้เอาง่ายๆ เช่นกัน  หากวางคนเก่งไว้ตรงจุดที่ไม่
เหมาะสม เช่น คนเก่งงาน หัวหน้าชื่นชมจนหลุดขั้ว  อยากให้ได้ดีเป็นการตอบแทน เลยย้ายไปเป็นหัวหน้างาน 
ท างานบริหาร ซึ่งไม่ได้ประเมินความสามารถ  ท าให้เก่งผิดที่ เลยกลายเป็นไม่ได้เรื่อง อันนี้เลยกลายเป็นว่าเสียคน
เก่งท างานไปหนึ่งคน  ได้หัวหน้างานที่ไม่ได้เรื่องมาแทน อนาคตของคนเก่งงานเลยริบหรี่  อย่างนี้ต้องโทษหัวหน้า
งานว่าเป็นคน “ไม่เก่ง” ในการบริหารคนเก่งแต่ละคน ควรให้โอกาสเขาได้แสดงศักยภาพที่ตรงกับความสามารถ 
ที่เขาเป็น โดยการให้ความส าคัญมากข้ึนในการท างาน สอนงาน ให้กับคนอ่ืน ดึงมาเป็นผู้นิเทศงาน อย่างนี้ 
จะเหมาะสมกว่าที่จะย้ายวิกท างานไปเป็นอย่างอ่ืนเลย 
การพัฒนาคนเก่งมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1. เน้นให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้ในสายงานที่กว้างขึ้นโดยการส่งอบรมพิเศษภายนอกเพ่ือที่จะได้กลับมาสอนงานผู้อื่น 
2. เปิดโอกาสให้เขารับผิดชอบงานมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 
3. ควรมีการติดตามและประเมินผลงานเป็นระยะเพ่ือ Feed back ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
1. อายุขัย ภูมิหลัง ครอบครัว วัฒนธรรม จะก าหนดธรรมชาติของคนคนนั้น 
2. ระดับการศึกษา ความรู้ความเข้าใจ แรงบันดาลใจ จะก าหนดความต้องการของคนคนนั้น 
3. ฐานะทางเศรษฐกิจ จะก าหนดแนวคิดในการแสวงหาของคนคนนั้น 
4. ระดับความส าเร็จที่บรรลุถึงแล้วในแต่ละช่วง จะก าหนดเป้าหมายต่อไปของคนคนนั้น 
                   อย่างไรก็ตาม ส่วนมากก็มีรูปแบบหลักๆเป็นไปตามกฎของ Maslo ว่าด้วยความต้องการของมนุษย์ 
5 ขั้น ซึ่ง “สิ่งจูงใจ” ในคนเก่งนั้น ก็คงไม่แตกต่างกัน เพียงแต่เขาอยู่ในบันไดขั้นที่เท่าไรเท่านั้น ลักษณะของคนเก่ง
ที่พิเศษกว่าคนทั่วไปก็คือ “สามารถแสวงหาความสุขจาก ความท้าทาย ตื่นเต้น และผลส าเร็จของงานได้อย่างไม่
เบื่อ” ดังนั้น คนเก่งจึงมักไม่กลัวการเผชิญกับงานใหม่ๆที่ท้าทาย แต่มักจะเบื่อกับงานเก่าๆที่จ าเจ มากกว่า การจูง
ใจที่ส าคัญในคนเก่งจึงควรมอบหมายความรับผิดชอบให้กับเขาให้ความเป็นอิสระ ในการท างาน และส าคัญกับ
ผลงานที่เขาท าได้ 
 การรักษาคนเก่งไว้ในองค์กร 
                  ผู้บริหารต้องตระหนักว่า คนเก่งมักมีความคิดเป็นของตนเอง มีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งความส าเร็จอย่าง
สูง  และต้องการความอิสระในการคิด ท า การให้โอกาส วางเป้าหมายงานไว้ให้เขาอย่างชัดเจน  และคอยให้
ก าลังใจ จะท าให้เขามีความสุขในการท างาน ถือเป็นวิธีรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร  
ส่วนใหญ่เราจะพบว่าคนเก่งมักมีความมุ่งม่ันรับผิดชอบสูงและต้องการความไว้วางใจในการตัดสินใจในงาน  สิ่ง
เหล่านี้ท าให้เขามักเป็นคนใจร้อน รีบเร่ง ร้อนรน  และเสี่ยงต่อการประทะกับเพ่ือนร่วมงานหรือเจ้านายได้ง่าย หาก
เมื่อไดที่ เขารู้สึกว่าตนเอง “ไร้ค่า”  เช่นจากงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เจ้านายไม่เห็นความส าคัญ ความอึดอัด
จากเจ้านายที่ตามเขาไม่ทัน  เขาก็พร้อมจะจากไป เพราะเขาตระหนักว่า “สามารถท าประโยชน์ได้ในทุกท่ีที่เขา
อยู่  โดยไม่ยึดติดกับสถานที่” ดังนั้น ผู้บริหารที่เก่ง  ต้องเข้าใจธรรมชาติของคนเก่งด้วยเพื่อรักษาเขาไว้ในองค์กรให้
นานที่สุด จากการส ารวจในกลุ่มผู้บริหาร  “เงิน” เป็นหัวข้อหลังๆที่เขาให้ความส าคัญ แต่ความท้าทาย งานที่เขา
ชอบ บริษัทท่ีดีมีระบบท างานที่ดี  เป็นสิ่งที่เขาให้ความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ  



 
 แนวทางปฏิบัติในการรักษาคนเก่งเอาไว้ ดังนี้ 
1. ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับเขา แต่อย่าใช้อ านาจ ควรใช้ความรับผิดชอบไปควบคุมเขา 
2. ผู้บริหารต้องพร้อมรับฟังความเห็นจากเขา และให้โอกาสในการพิสูจน์ผลงาน 
3. ผู้บริหารควรวางเป้าหมายให้ชัดเจน และก าหนดการประเมินผลไว้ให้ชัด 
4. ผู้บริหารควรวาง Career path ไว้ให้เขาไว้ล่วงหน้า 
5. ผู้บริหารควรสร้างการตอบแทนที่ถูกต้อง เหมาะสม และถูกกาลเทศะด้วย 
 

องค์กรจะรักษาคนดีคนเก่ง ให้อยู่นานๆ ได้อย่างไร 

                  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ปีท่ี 31 ฉบับท่ี 3975 (3175) องค์กรจะรักษาคนดีคนเก่ง ให้
อยู่นานๆ ได้อย่างไร (1) คอลัมน์ ถามมา-ตอบไปสไตล์คอสซัลต์ โดย อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา 
apiwut@riverorchid.com 
                   คนเก่งคนดี (talents) หามาพัฒนาแล้วไม่นานก็จากไปท าอย่างไรจึงจะรักษาคนเหล่านี้ไว้ได้ ? 
ค าถามประเภทนี้เป็นค าถามยอดฮิต หรือเรียกได้ว่าเป็นค าถามอมตะ ซึ่งหมายถึงว่า ไม่ว่าผมจะไปพูดที่เวทีไหน 
หรือท างานให้องค์กรใดก็แล้วแต่ จะต้องมีคนถามค าถามท านองนี้เป็นประจ า ทุกวันนี้คนพูดถึง คนเก่งคนดี 
(talents) กันเยอะ หลายคนคงเคยได้ยินเรื่อง talent management เรียกได้ว่า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่ง
สงครามแย่งชิงคนเก่งคนดี (War of Talents) หลายองค์กรหมดเงินหมดทองไปมากมายในการสรรหา และพัฒนา
คนเก่งคนดีขององค์กรแต่แล้วก็ไม่สามารถเก็บพวกเขาไว้ได้ ประมาณว่า ใช้ยังไม่ทันคุ้มก็ไปซะแล้ว  
ก่อนที่เราจะพูดถึงวิธีการรักษาคนเหล่านี้ไว้ ลองมาดูกันก่อนว่าแล้วอะไรล่ะ เป็นปัจจัยที่ท าให้คนเหล่านี้หนีหายไป
จากองค์กร 
                    ปัจจัยส าคัญท่ีหลายๆ องค์กรมองข้าม คือเรื่องของหัวหน้างาน ผมขออนุญาตอ้างถึงค าพูด ของ 
Jack Welch อดีต CEO ของ General Electric ที่เคยพูดไว้ว่า...ไม่มีอะไรจะเลวร้ายไปกว่า การเอาพนักงานดีๆ ไป
ไว้กับหัวหน้างานที่ไม่ได้เรื่อง (deadwood) เพราะผลที่องค์กรจะได้รับ ไม่ใช่พัฒนาการที่ดีขึ้นของหัวหน้างานที่
ไม่ได้เรื่อง แต่กลับเป็นการจากไปของพนักงานดีๆ ต่างหาก ยิ่งในปัจจุบัน คนท างานยุคใหม่หันมาให้ความสนใจกับ
ผลการท างานของตนเองมากขึ้น ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้ผลการท างานของเขาออกมาดีได้นั้น คือการได้รับการ
พัฒนา และการได้รับข้อมูลป้อนกลับจากหัวหน้า ไม่ว่าจะเป็นค าติ หรือค าชม แต่คนส่วนมาก (โดยเฉพาะคนไทย) 
ชมไม่ค่อยเป็น เป็นแต่ติ (แถมติแบบรุนแรงด้วย) ทั้งนี้เพราะการยึดติดอยู่กับความคิดที่ว่าชมมากแล้วเหลิง และติ
เพ่ือก่อ ซึ่งจริงๆ แล้ว คนส่วนมากแปลความหมายผิด ค าว่าชมมากแล้วเหลิง ไม่ได้แปลว่าไม่ให้ชมเลย แต่หมายถึง
การไม่ชมพร่ าเพรื่อ ส่วนติเพื่อก่อ แปลว่าการติอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่แบบหักหาญน้ าใจกัน 
 
 
 
 
 
 



 
                    จากการวิจัยของ 3 องค์กรดัง อย่าง Hay Group ในปี 2005 McKinsey & Co. ในปี 2006 และ 
Towers Perrin ในปี 2007 ถึงสาเหตุที่ท าให้พนักงานจากองค์กรไป ได้ข้อสรุปตรงกันดังนี้ คือ 
1. การได้รับข้อมูลป้อนกลับ และการโค้ชท่ีไม่เพียงพอ  
2. ขาดโอกาสในการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง  
3. การให้รางวัล ผลตอบแทน รวมถึงการชมเชยในการท างานที่น้อยเกินไป  
4. ความรู้สึกว่าองค์กรเห็นความส าคัญในตัวเขา ที่แทบจะหาไม่ได้ 
                   ซึ่งจะเห็นได้ว่าสาเหตุทั้ง 4 ประการ มีผลมาจากทักษะ และความสามารถในการบริหารจัดการของ
หัวหน้างานทั้งสิ้น ดังนั้นองค์กรจึงควรหันมาให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะ และความสามารถของหัวหน้างาน
ให้มากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือจะได้รักษาพนักงานที่เก่งๆ ดีๆ ให้อยู่กับองค์กรต่อไปนานๆ เพราะไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม 
ผมขอยืนยัน นั่งยัน และนอนยัน ในค าพูดที่มักได้ยินกันคุ้นหูว่าคนเข้าท างานเพราะองค์กร แต่จากไปเพราะหัวหน้า
งาน (People join organization but leave their boss) 
 
                  ทักษะที่หัวหน้างานในยุคปัจจุบันควรได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติม แบบเรียกว่าเป็นไฟลต์บังคับ ได้แก่ 
1.ภาวะผู้น า (leadership) 
                  เมื่อพูดถึงภาวะผู้น า เรามักพบว่าต่างคนต่างให้ค าจ ากัดความกันไปหลากหลาย ส าหรับผม ผมชอบ
ค าจ ากัดความที่สั้นๆ ง่ายๆ แต่ได้ใจความของนักคิดตะวันตกอย่าง Steven Covey ซึ่งบอกไว้ว่าผู้น ามีหน้าที่อย่าง
น้อย 4 อย่างคือ คอยชี้ทาง (pathfinding) จัดสรรแบ่งงาน (aligning) มอบหมายให้อ านาจ (empowering) และ
สุดท้าย ซึ่งผมคิดว่าส าคัญที่สุดและท ายากท่ีสุด คือ เป็นตัวอย่างที่ดี (modeling) เพราะสามอย่างแรกนั้นพอสอน
กันได้ แต่เรื่องสุดท้ายต้องอาศัยจิตส านึกของแต่ละคน 
2.การสื่อสาร (communication) 
                   การสื่อสารเป็นองค์ประกอบส าคัญอีกอันหนึ่งที่หัวหน้างานที่ดีควรมี แต่ปัญหาคือในสภาพความ
เป็นจริง การสื่อสารมักเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามไป ถ้าลองมองเข้าไปดูในทุกๆ องค์กรจะพบว่าหลักสูตรการอบรมส่วน
ใหญ่ที่สอนเกี่ยวกับการสื่อสาร จะสอนแต่พนักงานเด็กๆ เรามักไม่ค่อยเห็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสื่อสารที่จัดให้กับ
หัวหน้างาน หรือผู้บริหารมากนัก  
แต่ผมสังเกตว่าปัญหาในเรื่องการสื่อสารส่วนใหญ่ในองค์กร มักไม่ได้มาจากเด็ก ส่วนมากมาจากผู้ใหญ่ เวลาผมไป
ท างานโครงการที่ปรึกษาในหลาย ๆ องค์กร สิ่งแรกๆ ที่มักจะท าคือการเก็บข้อมูลจากพนักงาน และสิ่งที่ไม่ค่อย
พลาด มักได้ยินเสียงบ่นด่าจากพนักงานเสมอๆ เรื่องหนึ่งคือการสื่อสารของหัวหน้างาน หรือผู้บริหาร ตั้งแต่ พูด
มากไป พูดเยอะไป พูดวกวน พูดไม่รู้เรื่อง พูดแรง พูดเสียดสี พูดให้หมดก าลังใจ ฯลฯ  
นอกจากการพูด ทักษะในการสื่อสารอีกเรื่องที่ควรอย่างมากท่ีจะต้องพัฒนาให้กับหัวหน้างาน และผู้บริหารเพิ่มเติม
คือทักษะในการฟัง เพราะหัวหน้าส่วนใหญ่ฟังไม่ค่อยเป็น จึงไม่ค่อยได้ฟัง 
 
 
 



 
3.ทักษะในเรื่องคน (people competency) 
                   คุณทราบหรือไม่ว่า 70% ของบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนต าแหน่ง เป็นเพราะความรู้ความสามารถใน
งาน และผลงานในอดีต ซึ่งเป็นทักษะเรื่องงาน (task) และ 80% ของบุคลากรที่ถูกให้ออกจากงาน หรือถูกปรับลด
ต าแหน่ง เป็นเพราะขาดความสามารถในการบริหารจัดการคน ซึ่งเป็นทักษะเรื่องคน (People) (บทวิจัยของ 
James M. Kouzes & Barry Z. Posner, The Leadership Challenge, 3rd Edition, August 7, 2002)  
                  ดังนั้นจึงขอสรุปง่ายๆ ได้ว่าคนส่วนใหญ่ประสบความส าเร็จ และได้รับการเลื่อนต าแหน่งเพราะเก่ง
งาน แต่ล้มเหลว และต้องลงจากต าแหน่งเพราะไม่เก่งคน  องค์กรจ านวนมาก พัฒนาหัวหน้างานหลังจากท่ีเขา หรือ
เธอได้รับการเลื่อนต าแหน่งไปแล้ว ซึ่งก็ต้องแล้วแต่บุญกุศลของแต่ละคนว่าจะช้า หรือเร็วแค่ไหน บางคนรอไม่กี่วัน 
หลังจากโปรโมตก็ได้รับการพัฒนา แต่บางคนต้องรอชั่วชีวติ ส่วนบางองค์กรถึงแม้จะเป็นส่วนน้อย (แต่ก็เริ่มมีให้
เห็นมากข้ึนเรื่อยๆ ในเมืองไทย) เลือกที่จะพัฒนา (ว่าที)่ หัวหน้างานก่อนที่จะเลื่อนต าแหน่ง แต่ก็ยังมีองค์กรอีก
หลายหลายๆ องค์กรไม่เคยแม้แต่คิดว่าต้องพัฒนาหัวหน้างาน (never) ใครที่เผอิญไปอยู่ในองค์กรประเภทนี้ก็ซวย
ไป 
4.การติดตามงาน (monitoring ability) 
                   ทักษะหนึ่งที่หัวหน้าคนไทยขาดหายไปคือทักษะในการติดตามงาน หัวหน้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหา
ในเรื่องการมอบหมายงาน (บางคนอาจมีปัญหามอบหมายงานมากเกินไปด้วยซ้ า คือ มอบอย่างเดียว ไม่เคยท าเอง
เลย แบบนี้บางทีเราเรียกว่าโบ้ย) แต่งานส่วนใหญ่ที่มอบหมายไป มักมีปัญหาไม่ค่อยกลับมา หรือกลับมาไม่ทันเวลา
ที่ก าหนด เข้าข่ายมอบหาย ไม่ใช่มอบหมาย ซึ่งต้นตอของปัญหาอยู่ที่หัวหน้าไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด การพัฒนา 
และฝึกอบรมส่วนใหญ่ที่พูดเรื่องการมอบหมายงาน (delegation) ล้วนพูดถึงวิธีการมอบหมายงานที่ดี แต่ไม่เห็นมี
หลักสูตรไหนเลยสอนเรื่องการติดตามงานที่ดี  ในภาษาอังกฤษมีค าพูดสอนใจที่มักได้ยินกันอยู่บ่อยๆ ว่า งานอะไรก็
ตามท่ีถูกติดตามสอบถาม งานนั้นจะเสร็จก่อน (What gets monitored gets done)  
                  ดังนั้น จึงมีค าพูดต่อมาทีเล่นทีจริงว่า  ความสามารถของหัวหน้าคือความสามารถในการติดตามงาน 
(Ability of Manager is Ability to Monitor) 
5 น า และบริหารการเปลี่ยนแปลง (Leading & Managing Change) 
                  ผมมั่นใจว่าทุกๆ ท่านต้องเคยได้ยินค าพูดที่ว่าสิ่งที่แน่นอน คือความไม่แน่นอน อันมีความหมายเป็น
นัยว่า การเปลี่ยนแปลงมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง และทุกเวลา ไม่มีอะไรแน่นอน ดังนั้นทักษะในเรื่องการบริหารจัดการกับ
การเปลี่ยนแปลง จึงเป็นทักษะที่หัวหน้างานทุกวันนี้ต้องมี ไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรไหน หรือวงการใด ล่าสุดพูดไปท่าน
ผู้อ่านอาจไม่เชื่อว่า เมื่อหลายเดือนก่อนผมได้รับการติดต่อจากวัดชื่อดังแห่งหนึ่ง ให้ไปถวายความรู้ใหัก้บพระผู้ใหญ่
ในวัดเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลง (change management) ตอนแรกคิดว่าฟังผิด แต่พอได้เข้าไปคุยพระ
อาจารย์จึงทราบว่า วัดก็เปลี่ยนไปเยอะ พระ ปรับตัวไม่ทันเลยต้องเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลง ก่อนไปถวายความรู้ 
ก็ต้องไปท าการบ้าน จึงไปค้นคว้าอ่านต ารับต าราที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนาหลายเล่ม และพบว่าพระพุทธเจ้าก็ทรง
ตรัสสั่งสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงไว้ตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลแล้วเช่นกันว่าสัพเพ สังขารา อนิจจา แปลว่า สังขาร
ทั้งหลายไม่เที่ยง  
 



 
                   ถ้าหากจะตอบค าถามที่จั่วหัวไว้ข้างต้นว่า จะรักษาคนดีคนเก่งอย่างไรให้อยู่กับองค์กรนานๆ ผมขอ
ลองมองต่างมุมว่า บางทีอาจไม่ใช่เงิน ไม่ใช่ต าแหน่งหรอก ที่จะล่อหรือไล่ให้พนักงานเหล่านี้อยู่หรือไป อาจเป็น
หัวหน้างานต่างหากท่ีเป็นปัจจัยส าคัญ  
                  ดังนั้น ถ้าเราจะรักษาคนเก่งคนดี ลองพัฒนาหัวหน้าของเขาให้เก่งขึ้นดีขึ้นสักหน่อยจะดีไหม เผื่อจะ
ได้เกาให้ถูกที่คัน 
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