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การบริหารจัดการคนเกง  
“Talent Management” 

       นาวาอากาศโท สุพรหม  ทําจะดี 
บทนาํ 
 

   ในปจจุบันองคการตาง ๆ ไดมีความพยายามในการสรางและพัฒนารูปแบบและเทคนิคตางๆ  
ในการบริหารงาน หรือนําเครื่องมือตางๆ  ในการพัฒนาองคการมาใช  ไมวาจะเปน Balanced Scorecard,  
Key Performance Indicators (KPIs), Competency   การบริหารงานเชิงคุณภาพ (Quality Management)  การปริหาร
จัดการความรู (Knowledge Management) ฯลฯ  ซ่ึงรูปแบบและเทคนิคการบริหารงาน รวมถึงเคร่ืองมือในการพัฒนา
องคการที่มีความแตกตางหลากหลายในปจจุบันน้ี ตางชวยสรางประโยชนใหแกองคการ ทั้งการสรางความไดเปรียบใน
การแขงขัน   สรางความเจริญเติบโตใหกับองคการ   สรางความสามารถในการปรับตัวตอสภาวการณที่มีการ
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาและความอยูรอดขององคการในสภาวะวิกฤติดานเศรษฐกิจ  

  อยางไรก็ดี เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วกันในปจจุบันวา ความสามารถขององคการเปนผลมาจาก
ความสามารถของบุคลากรในองคการ หากบุคลากรในองคการขาดความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางาน 
ยอมทําใหผลประกอบการขององคการอยูในระดับที่ตํ่ากวาองคการที่เต็มไปดวยบุคลากรที่มีความสามารถ และอาจ
กอใหเกิดความเสียเปรียบในการแขงขัน  องคการทุกองคการจึงมีความตองการบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถ  และ
ทักษะในการปฏิบัติงานที่ดี รวมทั้งมีความทุมเทในการทํางานใหกับองคการ  ซ่ึงจะสงผลใหองคการสามารถแขงขัน  
และเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืน 

  ปจจุบันองคการตางๆ ตางมุงเนนการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองคการเพื่อใหทราบถึงความแตกตางของบุคลากรแตละคนวามีความสามารถในการปฏิบัติงานมากหรือ
นอยเพียงใด และจะทําอยางไรในการบริหารใหบุคลากรแตละคนมีความสามารถในการปฏิบัติงานไดดีย่ิงขึ้น  จาก
ผลจากการประเมินไดแสดงใหเห็นวาในองคการจะมีกลุมบุคลากรจํานวนหน่ึงที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี  มีความโดด
เดนแตกตางจากบุคลากรอื่นทั่วไป  ซ่ึงกลุมบุคลากรเหลาน้ีถือไดวาเปน Talent  หรือ คนเกงขององคการ ซ่ึงเปน
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานไดในระดับดีมาก  สามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  สามารถแกไขปญหาตางๆ ไดดวยตัวเอง มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน มีผลการปฏิบัติงานที่ดี
และโดดเดนจากผูปฏิบัติงานคนอื่น   

 คนเกง (Talent)  บางครั้งอาจจะเรียกไดวาเปน “ดาวรุง (Star) ”  ซ่ึงเปนพนักงานที่มีผลการ
ปฏิบัติงานในขั้นดีเลิศหรือดีเย่ียม มีสมรรถนะหลัก (Competency) และมีศักยภาพอยูในขั้นสูง ซ่ึงมักจะมีจํานวนไม
มากนักในแตละองคการ ประมาณ 3 - 5 % เทาน้ันเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนพนักงานทั้งองคการ หรือไมเกิน 10 % 
ของพนักงานระดับจัดการและบริหาร (Managerial Level)  ในอีกดานหน่ึงที่จะสังเกตไดวาพนักงานผูใดเปนคนเกง 
อาจพิจารณาไดจากผลกระทบตอองคการทั้งปจจุบันและอนาคต   หากองคการตองสูญเสียบุคลากรดังกลาวไป  ดังน้ัน 
คนเกงจึงเปรียบเสมือนทุน (Human Capital) ที่เปนหัวใจหลักในการดําเนินงานขององคการ  สามารถปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมายไดดวยตัวเอง (Self-Directed) โดยอาจไมตองการพี่เลี้ยงหรือหัวหนาในการควบคุมตรวจสอบงาน
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มากเทากับบุคลากรอื่น นอกจากนี้ คนเกงยังสามารถสรางผลงาน  นวัตกรรม  หรือแนวความคิดใหมในการดําเนินงาน
ใหแกองคการได  

นอกจากคนเกงขององคการจะมีผลการปฏิบัติงานที่โดดเดน และมีลักษณะท่ีแตกตางจากบุคลากร
อ่ืนแลว คนเกงยังมีความตองการและความคาดหวังที่แตกตางจากบุคลากรอื่นดวย  เชน  คนเกงอาจไมตองการการ
ฝกอบรมในเรื่องของทักษะการปฏิบัติงานเหมือนกับบุคลากรอื่นทั่วไป แตคนเกงตองการโอกาสในการไดรับผิดชอบ
ในงานทาทาย  และมีความเส่ียงสูง  คนเกงตองการโอกาสในการทํางาน  และตองการการยอมรับและการตระหนัก
ในความสําคัญของตนเอง คนเกงเหลาน้ียังคอนขางมีความมั่นใจในตนเองสูง  ไมตองการการควบคุมบังคับบัญชา จาก
หัวหนางานมากนัก  เน่ืองจากคนเกงเหลาน้ีมีโอกาสในการเลือกองคการที่จะรวมงานมากกวาบุคลากรทั่วไป คนเกง
บางคนอาจละเลยตอการปฏิบัติตามคําสั่งหรือกฎระเบียบ    เมื่อเขาเห็นวาคําส่ังหรือกฎระเบียบน้ัน ไมมีเหตุผลเพียงพอ  
จึงเปนการยากตอองคการในการบังคับบัญชาคนเกงเหลาน้ี  

  อยางไรก็ดี  องคการตางๆ ยังคงตองการคนเกงเหลาน้ีใหอยูภายในองคการ  เพ่ือเสริมขีด
ความสามารถขององคการ จึงสงผลใหเกิดการแยงชิงตัวคนเกงระหวางองคการเกิดขึ้น หรือที่เรียกวา War of Talent 
หากองคการสูญเสียคนเกงไป  จะกอใหเกิดการสูญเสียทั้งบุคลากรที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูงในการ
ปฏิบัติงานและยังสูญเสียความรูและความเชี่ยวชาญในงานที่ติดอยูกับบุคคลนั้น ดวยเหตุน้ีทําใหองคการตางๆ เร่ิม
หันมาใหความสําคัญตอการบริหารจัดการคนเกง  เพ่ือใหองคการไดรับประโยชนอยางคุมคาจากคนเกงที่มีอยูอยาง
จํากัด และสามารถรักษาคนเกงเหลาน้ีอยูกับองคการ  รวมถึงสามารถดึงดูดคนเกงจากภายนอกใหเขามาอยูกับองคการ
ได   การบริหารจัดการคนเกง   (Talent  Management) จึงเขามามีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการในเร่ืองน้ี   
 
แนวคิดการบริหารจัดการคนเกง (Talent Management Approach) 

 
   เพ่ือความเขาใจในแนวคิดการบริหารจัดการคนเกง มีผูใหคํานิยามของคําวา Talent และ Talent 

Management ไวพอจะยกเปนตัวอยางไดดังตอไปน้ี 
   

ความเกง (Talent) หมายถึง ความสามารถตามธรรมชาติที่ทําใหทําส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดดีโดยเฉพาะสิ่งที่ 
ไมเคยถูกสอน  (Cambridge University Press,2003. อางใน ฐิตติพร ชมพูคํา. 2548) 
 

    คนเกง (Talent)  หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถเปนพิเศษ เปนบุคคลที่มีผลการทํางานโดดเดน
เหนือบุคคลอื่น ซ่ึงอาจมีลักษณะที่แตกตางกันไปในแตละองคการโดยขึ้นอยูกับลักษณะงาน ลักษณะของธุรกิจ 
นโยบาย วัฒนธรรมองคการ และกลยุทธขององคการวา ตองการเดินทางไปในทิศทางใด ซ่ึงโดยทั่วไปคนเกงหรือ
บุคลากรที่มีศักยภาพนั้น คือ บุคคลที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติที่จะนําตนเองไปสูบทบาทที่มีความรับผิดชอบ
เพ่ิมขึ้น สามารถจัดการหรือแกปญหา รวมทั้งเรียนรูไดอยางรวดเร็ว มีความกระตือรือรน มีความคิดริเร่ิม สรางสรรค 
มีความเปนผูนํา และมีวิสัยทัศน และที่สําคัญตองสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได (ฐิตติพร ชมพูคํา. 2548) 

 
   Schweyer ไดใหคําจํากัดความของ Talent Management  ไววา คือ กระบวนการวิเคราะหและ

วางแผนที่มีความสอดคลองกันในการหาแหลงที่มา (Sourcing) กลั่นกรอง (Screening) การคัดเลือก (Selection) 
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การนํามาใช (Deployment) การพัฒนา (Development) และการทําใหคงอยู (Retention) ของทรัพยากรมนุษยที่มี
ศักยภาพสูงและสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพสูงสุด (Schweyer, 2004) 

 

   การบริหารจัดการคนเกง (Talent Management) ในความหมายที่ชินคอรปฯ ใชส่ือสารกับพนักงาน 
คือ กระบวนการเฟนหา คัดเลือก  ติดตามประเมิน และพัฒนาพนักงานผูมีศักยภาพขององคการอยางจริงจัง เพ่ือ
สรางความพรอมเม่ือไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบภารกิจสําคัญขององคการ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอองคการ  ผูบริหาร 
และพนักงาน (ชินคอรปอเรชั่น,2546) 

 

ดังน้ัน การบริหารจัดการคนเกงจึงเปนการแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญตอกลุมคนที่มีสวน
สําคัญในการสรางผลการปฏิบัติงานที่ดีขององคการและสรางเสริมความกาวหนาใหแกองคการ เพ่ือเตรียมพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงและสรางความไดเปรียบในการแขงขัน โดยการบริหารจัดการคนเกงประกอบดวย การสรรหาและ
คัดเลือกคนเกงขององคการ ไมวาจะเปนการสรรหาและคัดเลือกจากภายในหรือภายนอกองคการ เมื่อองคการ
สามารถระบุไดวาใครคือคนเกงขององคการหรือไดคนเกงเขามาในองคการแลว องคการจะตองสามารถ จัดวาง
ตําแหนงงานท่ีมีความเหมาะสมตอคุณลักษณะของคนเกงแตละคนที่มีความแตกตางกัน จากนั้นองคการ
จะตอง พัฒนาใหคนเกงเหลาน้ีมีความรูความสามารถเพิ่มมากข้ึน รวมถึงการรักษาใหคนเกงเหลาน้ีอยูกับ
องคการ  ซ่ึงนับเปนส่ิงสําคัญ ไมวาจะเปนเร่ืองการใหผลตอบแทน  การวางแผนพัฒนาอาชีพ การสรางแรงจูงใจ 
หรือการตอบสนองตอความคาดหวังของคนเกงเหลาน้ีก็ตาม เน่ืองจากแมวาองคการจะไดคนเกงเขามาอยูกับ
องคการหรือสามารถระบุวาใครเปนคนเกงขององคการไดแลว แตถาหากองคการไมสามารถรักษาใหกลุมคนเหลาน้ี
อยูกับองคการได  การดําเนินงานและการลงทุนท้ังหมดในเรื่องน้ีก็ถือไดวาสูญเปลา   

  
ประโยชนท่ีจะไดรับจากการบริหารจัดการคนเกง 
 
  ในการนํา การบริหารจัดการคนเกง (Talent Management) มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาองคการ  
จะกอใหเกิดประโยชนตอองคการ ฝายงาน  และพนักงาน (ชินคอรปอเรชั่น,2546) ดังตอไปน้ี  
 
  ประโยชนในระดับองคการ 

1. สามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผูถือหุนได ดวยการใหความสําคัญกับการไดมาและรักษาไว 
ซ่ึงบุคลากรที่มีศักยภาพสูงท่ีกอใหเกิดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจไดในระยะยาว 

2. เพ่ิมโอกาสในการอยูรอดของธุรกิจ เพราะมีความสามารถในการปรับตัวเพ่ือการแขงขันไดดี 
3. วัฒนธรรมและคานิยมองคการไดรับการสืบทอดจากผูนําไปยังผูบริหารในระดบัรองลงมา 
4. เปนการใชทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 
  ประโยชนในระดับฝายงาน 

1. สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่ มีศักยภาพสูง ซ่ึงจะเปนกําลังหลักของหนวยงานใน 
ระยะยาวตอไป 
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2. หนวยงานมีการพัฒนางานอยางตอเน่ืองดวยทีมงานที่มีความสามารถ 
3. ลดอัตราเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะดาน เน่ืองจากมีการเตรียม 

 ความพรอมใหกับบุคลากรรุนใหม ซ่ึงสอดคลองกับทิศทางของธุรกิจอยางตอเน่ือง 
4. ลดการสูญเสียเวลาและโอกาสจากการที่พนักงานใหมตองเรียนรูทําความเขาใจในงานที่ 

 รับผิดชอบ 
   

  ประโยชนในระดับพนักงาน 
1. เกิดความพึงพอใจในการทํางาน เน่ืองจากตระหนักถึงคุณคาและการดูแลเอาใจใสจาก 

 องคการและผูบังคับบัญชาอยางใกลชิด 
2. พนักงานทราบถึงความกาวหนาในอาชีพของคนเองอยางชัดเจน 
3. พนักงานเรียนรูที่จะบริหารตนเองใหประสบผลสําเร็จในชีวิต ภายใตการสนับสนุนของ 

 องคการ ผูบังคับบัญชา  พ่ีเลี้ยง รวมถึงทีมงาน 
4. พนักงานไดรับโอกาสและภารกิจที่ทาทายความสามารถมากขึ้นอยูเสมอ ซ่ึงลวนแลวแตเปน 

 ประโยชนตอการเพ่ิมพูนศักยภาพและความกาวหนาในอาชีพระยะยาว 
 
ระบบบริหารจัดการคนเกง (Talent Management System)     
 
 
 
 
    
  Talent Management System 
 
  ระบบการบริหารจัดการคนเกง (Talent Management System) (วาสิตา  ฤทธิ์บํารง.2548) แบงออก 
เปน 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

1.   การระบุคนเกง (Identification Talent) 
   การระบุวาใครคือคนเกงขององคการนั้นเปนจุดเร่ิมตนของระบบการบริหารคนเกง โดยเมื่อ

องคการทราบวาใครบางคือคนเกงในองคการแลว จะชวยใหการบริหารจัดการกลุมคนเกงเหลาน้ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลลัพธตามที่องคการตองการ ในการระบุวาใครคือคนเกงขององคการน้ันจะตอง
เร่ิมตนจากการวิเคราะหวา องคการกําลังคนหาพนักงานที่มีคุณลักษณะอยางไร หรือองคการตองการคนเกงแบบใด 
เพ่ือใหทราบถึงคุณลักษณะและองคประกอบของคนเกงที่องคการตองการควรจะมี การระบุคนวาใครคือคนเกงใน
องคการนั้นจะตองเร่ิมตนโดยการระบุวาใครเปนผูสรางผลการปฏิบัติงานไดดีท่ีสุดในงานที่สําคัญ ๆ ของหนวยงาน
หรือองคการ จากน้ันองคการจะตองวางนโยบายเพ่ือรักษาใหคนเหลาน้ีอยูกับองคการใหนานท่ีสุด และวางนโยบาย
เพ่ือใหคนเหลาน้ีสรางผลการปฏิบัติงานที่ดีใหแกองคการอยางตอเน่ือง 

 
Identification 

Talent 
      Training & 

       Development 
 Talent 

 
   Compensation & 
         Rewarding 

  Talent 
 

   Retention 
  Talent 



 

การบรหิารจัดการคนเกง (Talent Management)                                                             นาวาอากาศโทสุพรหม  ทําจะดี 

5

   ขั้นตอนการระบุคนเกงขององคการ 
   การจะระบุวาใครคือคนเกงขององคการนั้นจะตองมีการประเมินพนักงานที่มีอยูในองคการวาใคร

บางที่เปนคนเกงที่องคการตองการรักษาไวมากที่สุด ในการระบุคนเกงขององคการตองเร่ิมตนจากการกําหนด
เปาหมายขององคการวา เปาหมายสูงสุดขององคการคืออะไร จากนั้นตองแปลงเปาหมายขององคการมาสู
เปาหมายของสวนงานแตละสวนงาน ไมวาจะเปนสวนงานดานสายการผลิต ดานจัดซ้ือ ดานการตลาด ฯลฯ การ
แปลงเปาหมายขององคการลงมาสูเปาหมายของสวนงานนั้นจะชวยใหเปาหมายของสวนงานสอดคลองและสามารถ
ตอบสนองตอเปาหมายขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

   เมื่อสามารถกําหนดและระบุไดอยางชัดเจนวาเปาหมายขององคการและเปาหมายของสวนงานคือ
อะไร จะทําใหสามารถกําหนดและระบุถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะของคนเกงตามที่แตละสวนงานและองคการ
ตองการ ซ่ึงจะชวยใหคุณสมบัติและคุณลักษณะของคนเกงที่กําหนดขึ้นน้ันมีความสอดคลองกับความตองการที่
แทจริงของสวนงานและองคการ    คุณสมบัติและคุณลักษณะของคนเกงทั้งทางดานขีดความสามารถ ความรู และ
ทักษะการปฏิบัติงานท่ีกําหนดขึ้นตามวิธีการนี้  จะชวยใหองคการไดคนเกงที่ตรงตามความตองการและสามารถ
ปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายของสวนงานและองคการ นอกจากการกําหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะของคน
เกงที่องคการตองการแลว องคการควรกําหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะของคนเกงที่องคการไมตองการใหคนเกง
มีดวย เน่ืองจากคุณสมบัติและคุณลักษณะบางประการนั้นคนเกงไมควรจะมี  เน่ืองจากอาจเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุผลสําเร็จได 

   ภายหลังจากการกําหนดถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะของคนเกงทั้งดานบวกและดานลบแลว
จากน้ันจึงเปนขั้นตอนของการคนหาพนักงานในแตละสวนงานภายในองคการวาใครบางที่มีคุณสมบัติและ
คุณลักษณะตรงตามที่กําหนดไว โดยใหหัวหนางานเปนผูระบุออกมาวามีพนักงานคนใดบางที่มีคุณสมบัติดังกลาว 
หรือพนักงานที่มีอยูในองคการน้ันมีคุณสมบัติและคุณลักษณะตรงตามที่องคการตองการในขอใดบางและยังขาด
คุณสมบัติและคุณลักษณะในขอใดบาง ผลที่ไดจากการประเมินน้ีจะทําใหทราบวา พนักงานคนใดมีคุณสมบัติและ
คุณลักษณะตรงตามที่องคการตองการมากที่สุด และพนักงานคนใดยังขาดคุณสมบัติและคุณลักษณะบางสวน ซ่ึง
ขอมูลที่ไดนอกจากจะชวยใหทราบวาใครคือคนเกงขององคการบางแลวยังเปนประโยชนตอการพัฒนาพนักงานใน
องคการใหมีคุณสมบัติและคุณลักษณะตรงตามที่องคการตองการดวย 

 

2.   การฝกอบรมและพัฒนาคนเกง (Training and Development Talents) 
   การประเมินขีดความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงศักยภาพของพนักงานในองคการ

นอกจากจะทําใหทราบวาใครบางคือคนเกงที่มีคุณสมบัติตรงตามที่องคการตองการ และมีความสามารถที่จะชวย
สรางคุณคาใหแกองคการไดแลว ยังทําใหทราบวาคนเกงแตละคนน้ันยังขาดความรู ความสามารถ และทักษะใน
การปฏิบัติงานดานใดบาง ซ่ึงตรงจุดน้ีเองเปนจุดสําคัญและเปนหนาที่ขององคการที่จะตองเติมเต็มชองวางของ 
ขีดความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานของคนเกงท่ีขาดหายไปใหมีความสมบูรณครบถวนตามที่องคการตั้ง
ความหวังไว คนเกงขององคการใชวาจะเปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงานที่เต็มเปยม
ครบถวนไปทุกดาน  แตคนเกงเหลาน้ียังตองการการพัฒนาทั้งทางดานความรู และทักษะการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น
และหลากหลายขึ้น เพ่ือชวยใหคนเกงเหลาน้ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถ
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ปฏิบัติงานไดหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เปรียบเสมือนการเรียนรูของคนเราที่จะตองมีอยูอยางตอเน่ือง เพ่ือใหคน
เกงเหลาน้ีสามารถเติบโตไดอยางตอเน่ือง ซ่ึงจะสงผลใหเกิดผลประกอบการที่ดีขององคการและความไดเปรียบ
ทางการแขงขันในธุรกิจ 

 

  ขั้นตอนการฝกอบรมและพัฒนาคนเกง 
  กระบวนการในการฝกอบรมและพัฒนาคนเกง แบงออกเปน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. การประเมินทักษะ (Assess)  เปนการรวบรวม Feedback จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย 
2. การวิเคราะห (Analyze)  เปนการเก็บรวบรวม วิเคราะห ประเมินขอมูล และกําหนดผลกระทบ

ที่องคการไดรับจากการพัฒนาทักษะ พิจารณาความสนใจของพนักงาน โอกาสในการใช
ทักษะในการปฏิบัติงาน เลือกทักษะสองหรือสามทักษะ มาวางแผนในการพัฒนา 

3. การวางแผน (Plan) เปนการอธิบายทักษะที่เลือกออกมาในรูปของพฤติกรรม และอธิบายวา  
พนักงานจะสามารถทําอะไรไดบางภายหลังจากการไดรับการพัฒนาทักษะ รวมถึงการ
ออกแบบกิจกรรมที่จะใชเพ่ือการพัฒนาทักษะ และกําหนดวาตองใชทรัพยากรอะไรบางในแต
ละกิจกรรม ท้ังในเร่ืองของงบประมาณ เวลา และผูสอน รวมถึงการกําหนดวิธีการที่จะใชใน
การติดตามความกาวหนาในการพัฒนา 

4. การดําเนินการ (Act) เปนการนําแผนงานที่ไดกําหนดไวในขั้นตนมาดําเนินการและติดตาม 
 ความกาวหนาในการพัฒนา 

5. การประเมินความกาวหนา (Evaluate Progress) เปนการประเมินผล และการให  
  ผลสะทอนกลับแกพนักงาน 
 

3.   การจายคาตอบแทนและใหรางวัลคนเกง (Compensation and Rewarding Talent) 
    การจายคาตอบแทนและใหรางวัลแกพนักงานรวมถึงคนเกงขององคการนั้น  เปนบทบาทและ

หนาที่ ท่ี สําคัญขององคการในการตอบแทนพนักงานและคนเกงท่ีสรางผลงานและคุณคาใหแกองคการ  
คนเกงขององคการคือ คนที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพในการสรางคุณคาและผลงานใหกับองคการไดใน
ระดับสูงกวาพนักงานทั่วไป   ดังน้ัน   การพิจารณาจายคาตอบแทนและใหรางวัลแกคนเกง  จึงควรไดรับการ
ออกแบบที่มีความแตกตางและมีความยุติธรรมสําหรับกลุมคนเกงซ่ึงเปนผูที่มีความสําคัญ และสามารถสรางคุณคา
ใหแกองคการไดมากกวาพนักงานทั่วไป หากองคการสามารถจายคาตอบแทนและใหรางวัลแกคนเกงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  เหมาะสม   ยุติธรรม และไดรับการยอมรับจากกลุมคนเกงในองคการแลว จะชวยใหองคการสามารถ
จูงใจและสรางความพึงพอใจใหกับคนเกง รวมถึงเปนปจจัยท่ีสําคัญในการรักษาคนเกงใหอยูกับองคการไดเปน
อยางดี 

 

4. การรักษาคนเกง  (Retention  Talent) 
การรักษาคนเกงที่มีอยูในองคการใหอยูกับองคการนานที่สุดเทาที่องคการตองการ  การใหคนเกง

มีความจงรักภักดีและยึดมั่นตอองคการนั้น  นับวาเปนงานที่มีความทาทายและยากกวาการรักษาพนักงานทั่วไปไว
กับองคการ เน่ืองจากคนเกงตามที่องคการกําหนดไวน้ันคือ บคุคลที่มีความสามารถ และมีศักยภาพโดดเดน  และเหมาะสมกับ
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ลักษณะและความตองการขององคการ   ทั้งยังเปนผูที่จะชวยใหองคการเจริญเติบโตกาวหนา และบรรลุเปาหมาย 
ที่ไดต้ังไว คนเกงเหลาน้ีลวนมีความรู ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ ทําใหองคการหลาย
องคการตางตองการคนเกงเหลาน้ีเขาไปอยูในองคการของตน   จึงเกิดปญหาการแยงชิงตัวคนเกงระหวางองคการ
เกิดขึ้นและหลายองคการกําลังประสบปญหาดังกลาวอยูในปจจุบัน ซ่ึงสิ่งน้ีไดแสดงใหเห็นวาคนเกงเหลาน้ีลวนมี
ทางเลอืกและโอกาสในการเตบิโตกาวหนาในการทํางานมากกวาพนักงานทั่วไป คนเกงจึงมักจะเปลีย่นงานงายและ
ยายที่ทํางานบอย  เน่ืองจากมีโอกาสในการเลือกที่ทํางานและงานที่เหมาะสมตอความตองการของตนเอง การ
รักษาใหคนเกงเหลาน้ีอยูกับองคการจึงนับวาเปนงานที่ทาทายและมีความสําคัญตอองคการ  ซ่ึงบทบาทหนาท่ีความ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการคนเกง ไมวาจะเปนการดึงดูด  คนหา พัฒนา  และรักษาคนเกงใหอยูกับองคการนั้น 
ถือเปนหนาที่สําคัญของทุกฝายงานที่จะตองรวมมือกัน เพ่ือใหการบริหารจัดการคนเกงเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดท้ังน้ี ส่ิงที่สําคัญในการจะรักษาคนเกงใหอยูกับองคการก็คอื ตองเขาใจวาอะไรเปนสิ่งจูงใจคนเกง
เหลาน้ัน (Kulesa,P.2003) 
  

ในปจจุบันหลายองคการไดใหความสําคัญตอการรักษาคนเกงและพนักงานไวกับองคการโดยจัด
ใหมีโปรแกรมการรักษาพนักงานไวกับองคการ จากการสํารวจโดยนิตยสารฟอรจูน (Arthur, D.2001)  พบวา 
โปรแกรมการรักษาพนักงานที่องคการขนาดใหญในประเทศสหรัฐอเมริกาจัดขึ้น มีดังน้ี 

1.   การจายคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีสรางสรรค 
2.   การใหรางวัลและการตระหนักถึงความสําคัญของพนักงาน 
3.   การบริหารผลการปฏิบัติงาน การปรับเปาหมายของพนักงานใหสอดคลองกับเปาหมายขององคการ 
4.   กลยุทธการเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน 
5.   การวัดความพึงพอใจของพนักงาน 
6.   การวางแผนสายอาชีพ 
7.   กลยุทธความสมดุลระหวางงานและชีวิตสวนตัว 
8.   การสรางขอผูกมัดในการจางงาน 
9.   กลยุทธการบริหารขีดความสามารถ 
10. คํานึงถึงความตองการของพนักงาน 
11. การพัฒนาพนักงานดวยระบบพ่ีเลี้ยง 
12. กําหนดวัฒนธรรมองคการ 
13. ระบบสอนงานเพ่ือการพัฒนาสายอาชีพ 
14. กลยุทธการสรางใหพนักงานเจริญเติบโตและจงรักภักดีตอองคการ 
15. กลยุทธการควบรวมและยุบรวมกิจการเพ่ือการรักษาพนักงาน 
 

กรณีศึกษาและการวิเคราะหองคการท่ีมีการนําการบริหารจัดการคนเกงไปใช 
กลุม Peak  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบองคการตางๆที่ไดมีการนําเคร่ืองมือ การบริหารจัดการ

คนเกง (Talent Management) มาใชในการพัฒนาองคการ ในมุมมองตางๆ เชน แนวคิดการบริหารจัดการคนเกง  
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กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกคนเกง การพัฒนาคนเกง การใหรางวัลคนเกง และการรักษาคนเกง จาก 5 
องคการ ไดแก 

1. บริษัท  ชินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)   
2. บริษัท CISCO  
3. บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
4. บริษัท เครือซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
5. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)  
 

1.  แนวคิดการบริหารจัดการคนเกง 
หากวิเคราะหแนวคิดการบริหารจัดการคนเกงของทั้ง 5 องคการโดยภาพรวมจะพบวา ทั้ง  5 องคการ

ตางใหความสําคัญกับคนเกงในองคการ  โดยมองวาเคร่ืองจักรหรือเทคโนโลยี มิใชส่ิงขับเคล่ือนใหองคการประสบ
ความสําเร็จ แตส่ิงที่เปนกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนองคการใหบรรลุเปาหมาย คือบุคลากรโดยเฉพาะคนเกง  
นอกจากนี้ ทั้ง 5 องคการยังมีการสรางและปรับกลยุทธการบริหารจัดการคนเกงใหมีความสอดคลองกับกลยุทธและ
เปาหมายขององคการ ทําใหองคการไดรับประโยชนจากการบริหารจัดการคนเกงอยางมีประสิทธิภาพ  และทําให
การบริหารจัดการคนเกงน้ันมีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน    ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Carol  Bergeron (2004)  
ที่ไดเสนอไววา การบริหารจัดการคนเกงน้ันควรมีความสอดคลองกับเปาหมายและกลยุทธขององคการเพื่อใหการ
บริหารจัดการคนเกงมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแกองคการสูงสุด 

  

2.  การสรรหาและคัดเลือกคนเกง 
   บริษัท  ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  มุงเนนดําเนินการจัดหาคนเกงจากภายใน โดยเนน
นโยบาย Promotion from  Within อยางเดนชัด  ทั้งน้ี เพ่ือดูแลและรักษากลุมคนเกง พรอมสนับสนุนและสงเสริม
ใหคนเกงไดเติบโตกาวหนาในองคการ  โดยไดกําหนดคุณสมบัติโดยละเอียดเพื่อใชเปนหลักเกณฑการประเมินและ
คัดเลือกโดยใช ALPC Model (Attitude, Learnability, Performance, Potential) เปนหลักเกณฑพิจารณาคนเกง 
โดยมองลึกถึงทัศนคติตองาน มองท้ังปจจุบันและคาดการณถึงอนาคตที่พรอมในการเติบโตและพัฒนาใหกาวหนา
ได ตลอดจนพิจารณาภาวะผูนํา ขีดความสามารถคุณลักษณะที่พึงประสงและไมพึงประสงคท่ีบริษัทตองการและไม
ตองการใหคนเกงมี สําหรับเครื่องมือในการจัดกลุมคนเกง  ชินคอรปฯ ใชเครื่องมือคือแบบประเมิน PPGA 
(Performance and Potential Grid Analysis) เพ่ือจัดกลุมคนเกง ทดสอบ และสัมภาษณเพ่ือคัดเลือกคนเกง 
สําหรับกลุมที่บริษัทถือวาเปนคนเกง จะใชชื่อเรียกวาเปนกลุม Star และกลุม HIPO  (ชินคอรปอเรชั่น,2546) 
  บริษัท CISCO มุงเนนดําเนินการจัดหาคนเกงจากภายนอก  โดยใช Website ของบริษัทเปน
ชองทางรับสมัครจากบุคคลภายนอก โดยใชโปรแกรม “makefriend@cisco” ที่อยูใน Website ของบริษัท   
โดยวิธีการคือใหผูสมัครงานทําการสมัครงานผานทาง Website  และจะมีเจาหนาท่ีของบริษัทโทรศัพทกลับไปหา
เพ่ือพูดคุยชักชวน บอกถึงบรรยากาศที่ดีเพ่ือดึงดูดผูสมัครใหสนใจท่ีจะมาทํางานกับบริษัท ซ่ึงพนักงานที่สามารถ
ทําใหผูสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทตองการเขามาทํางานได เจาหนาท่ีผูแนะนําดังกลาวจะไดรับเงินรางวัล
พิเศษดวย นอกจากนี้บริษัท CISCO ยังมีโปรแกรม Pathfinder ซ่ึงใชในการสรรหาและคัดเลือกผูสมัครจากภายใน
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องคการ ทั้งน้ี เพ่ือชวยใหคนเกงสามารถคนหาตําแหนงงานที่ตรงกับความสนใจของตนเอง และเสนอตนเองเพ่ือเขา
รับตําแหนงได (วาสิตา  ฤทธิ์บํารุง, 2548) 
   บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ใชวิธีการสรรหาคัดเลือกคนเกงจากภายใน เปนการ
เฟนหาคัดเลือกจากผูมีศักยภาพโดยการประเมินคัดเลือกไวเปนกลุมหรือขึ้นบัญชีรายชื่อ (Short List) โดยเรียกวา 
Talent Pool หรือ Star Inventory เพ่ือพัฒนาและเสริมความแข็งแกรงเปนพิเศษในการทดแทนตําแหนงผูบริหาร
ระดับสูง  เปาหมายแรกคือ ผูบริหารระดับ 7 ขึ้นไป อายุไมเกิน 50 ป  มีผลการปฏิบัติงานในเกณฑดีมาก – ดีเลิศ 
ใชวิธีการประเมิน 4 วิธี ไดแก แบบทดสอบทางจิตวิทยา  แบบประเมินพฤติกรรมภาวะผูนํา แบบทดสอบโดยใช
กรณีศึกษา การสัมภาษณเชิงพฤติกรรม (บริษัท แมเนจเมนทโซลูชั่นส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด,2548) มีการ
ประเมินกลุมเปาหมายคํานึงถึงความสอดคลองกับวัฒนธรรมองคการและธรรมเนียมปฏิบัติ เนนวิธีการที่เรียบงาย 
ชัดเจน รัดกุม และแมนยํา มีการยืนยัน สนับสนุน และถวงดุลกันทั้งเชิงปริมาณ (Quantity) และเชิงคุณภาพ 
(Quality)   

บริษัท เครือซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) มีการสรรหาคนเกงตามโครงการ CCC (Cementhai 
Career Choice) ซ่ึงเปนการสรรหาคนเกงที่มีศักยภาพสูงแบบเขมขน  และคัดเลือกคนเกงจากภายใน โดยเนน
นโยบาย Promotion from  Within พิจารณาคัดเลือกคนเกงจากผลงาน (Performance)  ขีดความสามารถ 
(Competency)  และศักยภาพ (Potential)     นอกจากนี้  ยังมีการสรรหาและคัดเลือกคนเกงจากโครงการเสริมคน
เกง สรางคนดี ซ่ึงมีกลุมเปาหมาย คือ นิสิตนักศึกษาชั้นป 3-4 โดยพิจารณาจาก GPA ไมตํ่ากวา 3.00    ใหมีการ
ฝกงานที่บริษัทเปนเวลา  3 เดือนมีการรวมแบงปน และทํา Project Assignment หลังจากนั้นมีการพาไปดูงานที่
ประเทศญี่ปุน  และไดรับการจางเปนพนักงานใหม (New Comer) รวมท้ังไดรับการพัฒนาสูการเปน Young Talent 
ตอไป  โดยบริษัท เครือซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) มุงเนนพัฒนาบุคลากรใหเปนคนเกงทั้งในดานงาน ดานคน 
ดานความคิด ดานการเรียนรู   (เครือซีเมนตไทย,  2548)   
   บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) มุงสรรหาคนเกงจากภายใน    โดยเฉพาะเนนไปที่
ฝายรับประกันภัย เน่ืองจากเปนหนวยงานหลักที่มีผลตอการขับเคล่ือนกระบวนการทางธุรกิจ และเปนหนวยงานที่
สรางรายไดใหกับบริษัท   มีวิธีการคัดสรรคนเกงโดยการประเมินของผูบริหาร  โดยผูบังคับบัญชาใชวิธีการสังเกต
การปฏิบัติงานและพฤติกรรมของพนักงาน และมีการใหผลสะทอนกลับจากผูบังคับบัญชาหรือจากลูกคาตอ
พนักงาน โดยตรง (สุชาติ  ฐิติรัตนาภินันท, ชมัยพร  กาญจนเลขา, 2548)  
   จะเห็นไดวาในการสรรหาและคัดเลือกคนเกงใน 5 องคการที่ไดนําเสนอไวขางตนน้ัน  มีองคการที่
มุงเนนการสรรหาคนเกงจากภายในเพื่อพัฒนาและเติบโตไปกับองคการ หรือเนนนโยบาย Promotion from Within 
ใหคนเกงที่อยูภายในองคการไดรับการแตงต้ังเปนผูบริหารระดับสูง  จํานวน 4 แหง  ไดแก บริษัทชิน คอรปอเรชั่น 
จํากัด    บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)    บริษัท เครือซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)   และบริษัท  
กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงจากการศึกษาวิจัยสวนใหญไดพิสูจนวา ผูบริหารระดับสูงขององคการที่
เติบโตมาจากบุคลากรภายในองคการนั้น มีอัตราในการประสบความสําเร็จมากกวาผูบริหารระดับสูงที่มาจากการ
รับบุคคลภายนอกเขามาดํารงตําแหนง  (Bennett. M. and Bell A.2004)  สวนบริษัท CISCO เนนการสรรหาคน
เกงจากภายนอกมากกวา เน่ืองจากธุรกิจเร่ิมจากซื้อและยุบรวมกิจการเพื่อใหไดมาซ่ึงคนเกงที่ มีความรู 
ความสามารถเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหมจากบริษัทอื่น   อยางไรก็ดี ในส่ีองคการขางตนท่ีมุงเนนการสรรหา
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พัฒนา  และสงเสริมคนเกงจากภายใน  ตางก็มีกระบวนการและมีการกําหนดกลยุทธในการดึงดูดคนเกง 
(Attracting Talent) จากภายนอก โดยเฉพาะบริษัท เครือซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ที่มีการกําหนดกระบวนการ
น้ีไวอยางชัดเจน 

นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกคนเกงของทั้ง 5 องคการแลว 
จะพบวามีกระบวนการที่เหมือนกัน แตมีวิธีการที่แตกตางกันในรายละเอียด คือ เร่ิมตนจากการกําหนดคุณสมบัติ
ของคนเกงตามที่องคการตองการ จากนั้นจึงนําคุณสมบัติดังกลาวไปใชประเมินผลในการคัดเลือกดวยวิธีการตางๆ  
เชน ใชแบบทดสอบ การสัมภาษณ รวมถึงการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาชวยเพ่ือใหสะดวกตอการดําเนินงาน
มากขึ้น  โดยในการเลือกใชเคร่ืองมือ มีการเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมตามวัตถุประสงคและกลยุทธขององคการ 
รวมถึงความพรอมทางดานบุคลากรและทรัพยากรขององคการ  
 

   3. การพัฒนาคนเกง    
   บริษัท  ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดจัดแบงกลุมคนเกงดวยการประเมินตามระบบ 
PPGA (Performance and Potential Grid Analysis)  จะไดกลุม Star และกลุม HIPO เปนกลุมคนเกง ซ่ึงบริษัทมี
การวางแผนพัฒนาความรูและความสามารถใหสอดคลองกับคุณสมบัติของแตละกลุม โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาคน
เกงเปนรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) โดยใหคนเกงเปนผูจัดทํา IDP รวมกับผูบังคับบัญชา  มี
การพัฒนาคนเกงจากการมอบงานหรือโครงการพิเศษโดยแตงต้ังเปนผูบริหารของหนวยธุรกิจยอย มีการสรางสม
ประสบการณจากวิธ ี Short-Term Experience คือ ไดติดตามผูบริหารระหวางปฏิบัติงาน เพ่ิมทักษะความรอบรู
หลายๆ ดานดวยการโยกยายงาน  สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน พรอมทั้งมีการสอนงานในระบบพี่เล้ียง 
   บริษัท CISCO มีการวางแผนพัฒนาคนเกงต้ังแตเร่ิมทํางานโดยฝกอบรมเร่ืองธุรกิจของบริษัท  
มีระบบการมอบหมายงานหรือโครงการพิเศษ   การสอนงานในระบบ Buddy System และจากการที่บริษัทมีความ
พรอมดานผูเชี่ยวชาญที่ถายทอดองคความรูของบริษัทไปยังคนเกง ทําใหคนเกงทุกคนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
ไมวาจะปฏิบัติงาน ณ สถานที่ใด หรือสาขาใด ๆ ในโลก โดยใชระบบ E-Learning    โดยการฝกอบรมและพัฒนา
คนเกง ถือเปนนโยบายและเปนหนาที่ท่ีสําคัญของผูจัดการทุกคนที่ตองคิดหาแนวทางในการพัฒนาคนเกงของ
ตนเอง 
   บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  มีการกําหนดแผนพัฒนาเปนรายบุคคล (IDP) ใหคนเกง
เปนผูจัดทํา IDP รวมกับผูบังคับบัญชา ซ่ึงหนวยงาน HR เปนหนวยงานรวบรวม IDP เพ่ือติดตามความกาวหนาใน
พัฒนาคนเกง ทุก ๆ 6 เดือน   มีการวิเคราะห IDP เพ่ือจัดหัวขออบรมใหตรงกับคนเกงมากที่สุด  จากน้ันเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อจัดทํา Talent Pool โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนเกงผานการปฏิบัติงาน เชน  
การมอบหมายงาน (Job Assignment) ท้ังในรูปโครงการหรืองานเฉพาะเจาะจง  การรวมปฏิบัติงานทั้งกับผูบังคับบัญชาของ
ตนเองโดยตรงหรือกับผูบังคับบัญชาคนอื่นๆ (Job Attachment) มีการวางแผนโยกยายหมุนเวียน (Job Rotation) 
และการจัดโครงการพัฒนาผูนํา 

บริษัท เครือซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  มีการจัดทําแผนพัฒนาคนเกงเปนรายบุคคล (IDP) โดย
ใหคนเกงเปนผูจัดทํา IDP รวมกับผูบังคับบัญชา โดยใชวิธีการในการพัฒนาที่หลากหลาย เชน Short Courses, 
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OJT, Stretch Assignment, Project Assignment, Short-Term Experience, Job Rotation, Job Enrichment,  
Job Enlargement และ Self Development  เปนตน (บุญเกียรติ เมธีทัศนีย,2548) 
   บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)  มุงเนนโครงการพัฒนาคนเกงอยางเฉพาะเจาะจง 
ชัดเจนและหลากหลายรูปแบบ โดยอาศัยขอมูลจากการประเมินทักษะและความสามารถของคนเกงเหลาน้ัน เชน 
การมอบหมายงานที่ทาทาย  ใหรับผิดชอบโครงการสําคัญ  การเขารวมคณะทํางานตาง ๆ  การอบรมดูงานท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ การสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน การโอนยายงาน  อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงการประเมินผล
แลว  พบวาบริษัทยังขาดการประเมินผลความตองการของคนเกงที่ตองการไดรับการฝกอบรมและเรียนรูทักษะใน
ระดับที่สูงขึ้นไปอีก รวมถึงในบางครั้งบริษัทไมสามารถมอบหมายงานใหตรงตามความเชี่ยวชาญหรือความถนัด
ของคนเกงน้ันได 
  จากระบบการพัฒนาคนเกงของทั้ง 5 องคการ จะเห็นวาทุกองคการตางใหความสําคัญกับคนเกง
ในองคการ พรอมสนับสนุนคนเกงเหลาน้ีไดพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงานของตนอยาง
ตอเน่ือง  มีความเหมือนกันในแงการพัฒนาโดยมีการจัดทําแผนพัฒนาคนเกงเปนรายบุคคล (IDP) โดยใหคนเกง
เปนผูจัดทํา IDP รวมกับผูบังคับบัญชา ซ่ึงคนเกงแตละคนจะมี IDP ที่แตกตางกัน  มีวิธีการในการเรียนรูและพัฒนา
ที่เปนรูปแบบเฉพาะของตน    โดยวิธีการที่ใชสวนใหญจะเปนการมอบหมายงานทาทาย งานที่เปนโครงการพิเศษ 
(Project Assignment)  การสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน (Rotation) ใหคนเกงไดเกิดการเรียนรูจากการทํางานที่มี
ความทาทายและจัดการแกปญหาที่มีความยากและสลับซับซอน เชน บริษัท ชินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จะ
มอบหมายภารกิจโดยการแตงต้ังใหคนเกงบริหารหนวยงานธุรกิจยอยของบริษัท   สําหรับบริษัททาอากาศยานไทย 
จํากัด (มหาชน) จะเนนการสรางภาวะผูนําของกลุมคนเกง โดยเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนผูบริหารระดับสูงใน
องคการที่มีชื่อเสียง เชน คุณ ประชา  จิรพรทิพ (Managing Director, BAFS (Thai) Limited) หรือ Dr.Steven 
J.Stein (CEO, Multi-Health Systems) มาใหความรูดานการบริหารและดานภาวะผูนําอยางตอเน่ือง  สวนบริษัท 
กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) เนนการใหความรอบรู ทางดานเทคนิคในทุกๆ ดานของการประกันภัยโดยเฉพาะ   

ในดานวิธีการพัฒนาคนเกง  ในหลายองคการที่ไดทําการศึกษา ยังมีการพัฒนาคนเกงในรูปแบบ 
Short-Term Experience ซ่ึงเปนรูปแบบที่เพ่ิมโอกาสการเรียนรูใหแกคนเกงในระยะเวลาสั้นๆ  เชน การติดตาม
ผูบริหารระหวางการปฏิบัติงาน เพ่ือใหคนเกงไดศึกษาพฤติกรรมและวิธีการทํางานของผูบริหารที่ควรนํามาเปน
แบบอยาง ซ่ึงการพัฒนาในรูปแบบน้ีเปนการพัฒนาโดยวิธีการ Job Shadowing (Dibble, S.1999) องคการที่นํา
ระบบน้ีมาใช ไดแก บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท 
เครือซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)   รวมถึงการนําการสอนงานและระบบพี่เล้ียงซ่ึงนับเปนวิธีการพัฒนาคนเกงอีก
วิธีการหนึ่ง ที่มอบหมายใหผูมีประสบการณและเปนท่ียอมรับ  เปนผูคอยชวยเหลือและใหคําแนะนําคนเกง เชน 
บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท เครือซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ที่ไดนําวิธีการนี้มาใช ซ่ึง
คลายคลึงกับระบบ Buddy System ของบริษัท CISCO ที่เปนการมอบหมายใหเพ่ือนรวมงานเปนผูคอยชวยเหลือ
และใหคําแนะนําคนเกงที่เปนพนักงานใหม นอกจากนี้ การพัฒนาระบบการเรียนรูแบบ E-Learning เชน กรณีของ 
บริษัท CISCO  ยังเปนเครื่องมือที่ทันสมัยที่ชวยใหคนเกงไดพัฒนาตนเองใหมีการเรียนรูอยางตอเน่ือง โดยไมมี
ขอจํากัดเร่ืองเวลา สถานที่ 
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   4. การใหรางวัลคนเกง 
  บริษัท  ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  มีการใหรางวัลสําหรับจูงใจคนเกงทั้งในรูปคาตอบแทน 
และสิ่งจูงใจอื่นๆ  โดยใหส่ิงจูงใจระยะสั้นในรูปตัวเงิน เชน โบนัสหรือเงินพิเศษ ซ่ึงพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน
โดยมอบใหปละ  1 คร้ัง  สําหรับส่ิงจูงใจระยะยาวไดแก การใหสิทธิในการถือหุนของบริษัท  สําหรับรางวัลที่ไมใช
ตัวเงินจะอยูรูปของสวัสดิการดานสุขภาพ   วันลาพักผอนพิเศษ   พรอมทั้งจัดใหมี Recognition Program เชน 
บัตรรับประทานอาหาร  บัตรสวนลดตาง ๆ    
  บริษัท CISCO  มีการใหรางวัลสําหรับจูงใจคนเกง เปนการจายคาตอบแทนแบบ Risk Pay มีความ
ยืดหยุนสูงและเปนไปตามผลการปฏิบัติงานของคนเกงน้ันๆ  มีการจายโบนัสใหคนเกงท่ีผลการปฏิบัติงานที่ดี
สําหรับกลยุทธที่เดนในการรักษาคนเกงของ CISCO คือการใหสิทธิคนเกงในการถือหุน 
  บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) มีการใหรางวัลสําหรับจูงใจคนเกง โดยดูจากผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี และจัดเขาอยูในกลุม Fast Track ซ่ึงจะไดรับบําเหน็จประจําปในอัตราสูงกวาพนักงานทั่วไป  

บริษัท เครือซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) มีการใหรางวัลสําหรับจูงใจคนเกงดวยการจายผลตอบแทน
ที่พิเศษกวาพนักงานทั่วไป ไมวาจะเปน Merit Increase, Promotion Adjustment, Salary  Adjustment และการจาย
คาตอบแทนแบบ Variable Pay  โดยเปนการจายผลตอบแทนที่สูงกวาองคการอื่นๆ ที่อยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน    
และเสนอใหผลตอบแทนพิเศษแกคนเกงต้ังแตเร่ิมตนกอนที่จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีการจายคาตอบแทนพิเศษใหกับคนเกงสูงกวา
พนักงานโดยทั่วไป 
   จะเห็นวาการใหรางวัลคนเกงที่องคการโดยสวนใหญนํามาใช คือ การใหคาตอบแทนแกคนเกงใน
อัตราท่ีสูงกวาพนักงานทั่วไป  มีการใหส่ิงจูงใจอ่ืนๆ เชน โบนัสหรือเงินพิเศษประจําปตามผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให
คนเกงรูสึกถึงความแตกตางและเหมาะสมกับความทุมเทในการสรางผลงาน  นอกจากนี้ยังมีการใหส่ิงจูงใจในระยะ
ยาว ไดแก   การใหสิทธิในการถือหุนของบริษัท ซ่ึงบริษัท CISCO ไดนําวิธีการนี้มาใช และไดพิสูจนสมมติฐานใน
เร่ืองการรักษาคนเกงแลววาไดผลจริง   รวมถึงการจัด Recognition Program โดยมอบวันลาพักผอนพิเศษ   
สวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ ใหกับคนเกงในรูปแบบและอัตราที่พิเศษกวาพนักงานทั่วไป เปนการให
ความสําคัญกับความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัวของคนเกงนอกเหนือจากการมอบสิ่งจูงใจในรูป
ตัวเงิน 
 
   5.  การรักษาคนเกง 
   บริษัท  ชิน  คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  มีการรักษาคนเกงโดยจัดเปนระบบที่สอดคลองกันหมด  
สงผลตอการรักษาคนเกงไวกับบริษัท เชน ใหสิทธิพนักงานถือหุนของบริษัท การสงเสริมใหคนเกงเติบโต กาวหนา
ในหนาที่การงานทั้งในสายงานบริหารและสายงานเชี่ยวชาญเฉพาะ อีกท้ังการคัดเลือกรูปแบบและวิธีการฝกอบรม
และพัฒนาคนเกงที่คํานึงถึงคุณสมบัติของผูเรียน  นับเปนส่ิงหน่ึงที่นอกจากจะชวยใหการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้นแลวยังสรางความพึงพอใจใหคนเกงดวย 
  บริษัท CISCO มีจุดเดนในการรักษาคนเกงดวยการใหสิทธิพนักงานถือหุนเชนเดียวกัน  นอกจากนี้การ
จัดใหมีโปรแกรม E-Learning   ยังทําใหคนเกงรูสึกวาบริษัทสนับสนุนและเปดโอกาสใหคนเกงไดพัฒนาศักยภาพ
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และความสามารถตลอดเวลา โดยไมจํากัดวาคนเกงอยูประเทศใด สาขาใด  แสดงใหเห็นวาบริษัทปฏิบัติตอคนเกง
ทุกคนอยางเทาเทียมกัน อีกทั้งการที่บริษัทจัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหนาอยู นาปฏิบัติงาน  มีการชื่นชม
เห็นความสําคัญตอคนเกง  เชน   มอบบัตรรับประทานอาหารแสดงความขอบคุณ รวมถึงการสรางวัฒนธรรมและ
คานิยมองคการที่สรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันและมีความรูสึกรักและผูกพัน นอกจากน้ี บริษัท CiSCO ยังมี
โปรแกรมขอตกลงรวมกันระหวางคนเกงกับบริษัท โดยคนเกงที่ถูกเลิกจางแตพรอมที่กลับมาทํางานรวมกับบริษัท
เมื่อธุรกิจของบริษัทกลับคืนสูสภาพปรกติ จะไดรับเงินเดือน 1 ใน 3 จากเงินเดือนท่ีตนเองไดรับ (Kiger,J.P.2003)   
  บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  มีการรักษาคนเกงท่ีไดรับการคัดเลือกเพ่ือขึ้นบัญชีให
อยูใน Talent Pool ซ่ึงมีโอกาสจะไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงตอไปในอนาคตโดยไม
เฉพาะเจาะจงวาจะเปนงานในดานที่รับผิดชอบอยูในปจจุบันหรือไม ซ่ึงเปนการจูงใจพนักงานท่ีไดรับการคัดเลือก
ซ่ึงอยูใน Talent Pool ในการที่จะพัฒนาตนเองใหอยูใน Talent Pool ตอไป รวมทั้งพนักงานทั่วไปท่ียังไมไดรับการ
คัดเลือก ก็สามารถพัฒนาตนเองใหไดรับการคัดเลือกดวยเชนกัน  คนดีคนเกงที่ไดรับการคัดเลือกจะรูสึกถึงการ
ยอมรับและมีคุณคา เกิดความจงรักภักดีและผูกพันตอองคการ  โอกาสจะสูญเสียคนเกงที่มีคาไปจึงลดนอยลง 

บริษัท เครือซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  มีการรักษาคนเกงดวยการเนนการดูแลคนเกงเปน
พิเศษกวาพนักงานทั่วไป มีการจายผลตอบแทนที่พิเศษกวาพนักงานอื่น ไมวาจะเปน Merit Increase, Promotion 
Adjustment, Salary Adjustment และการจายคาตอบแทนแบบ Variable Pay การจายผลตอบแทนที่สูงกวาในกลุม
ธุรกิจเดียวกัน   เสนอใหผลตอบแทนพิเศษแกคนเกงต้ังแตเร่ิมตนกอนที่จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การ
มอบหมายงานที่ทาทายขึ้น   การพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ ตลอดจนมีการสรางบรรยากาศในการทํางานที่
เปนกันเองเสมือนเปนการทํางานในครอบครัวเดียวกัน 
   บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีการรักษาคนเกง ดวยการเนนใหคนเกงไดรับการ
ฝกอบรมในเรื่องความรูดานธุรกิจประกันภัยท่ีจําเปน  รวมทั้งการสรางบรรยากาศในการทํางานที่เปนกันเองเสมือน
เปนการทํางานในครอบครัวเดียวกัน  แตไมเนนการเสนอคาตอบแทนที่สูงแกคนเกง 
      

จะเห็นไดวาในการรักษาคนเกงใหอยูกับองคการไดน้ัน  องคการตางๆ ที่ไดมีการศึกษา มีวิธีการ
รักษาคนเกงใหอยูกับองคการในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจูงใจในรูปแบบของตัวเงิน เชน คาตอบแทนที่สูงกวา
พนักงานทั่วไป เงินโบนัสพิเศษ และรูปแบบที่มิใชตัวเงิน เชน การใหการยอมรับในผลงาน  การใหโอกาสในการ
พัฒนาและความกาวหนาในอาชีพ การสรางบรรยายกาศที่ดีในการทํางาน  มีทั้งการจูงใจในระยะสั้น เชน การให
ผลตอบแทนในอัตราพิเศษ  และระยะยาว คือ การใหสิทธิพนักงานถือหุนของบริษัท     มีท้ังการสรางความพึง
พอใจในการทํางานโดยใชปจจัยภายใน (Intrinsic Factors) คือ การเสริมคุณคาใหกับตัวงาน  เชน ความ
หลากหลายและทาทาย  การรับผิดชอบความสําเร็จของงานทั้งหมดในลักษณะของโครงการ และปจจัยภายนอก 
(Extrinsic Factors) คือ เงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนตางๆ   สภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน   รวมถึงมีการ
นําเครื่องมือในการพัฒนาองคการชนิดอื่นมาใชควบคูกันไปดวย เชน การสรางวัฒนธรรมองคการเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการคนเกง การมีโปรแกรมรักษาคนเกงกรณีบริษัทประสบปญหาทางเศรษฐกิจ โดยคนเกงที่ถูกเลิกจาง 
สามารถกลับมาทํางานกับบริษัทได หลังจากที่บริษัทกลับคืนสูสภาพปรกิตแลว เปนตน  
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ปจจัยที่กอใหเกิดความผิดพลาดหรือทําใหการบรหิารจัดการคนเกงไมประสบความสาํเร็จ 
  จากการศึกษาการนําการบริหารจัดการคนเกงมาใชในการพัฒนาองคการในองคการตางๆที่ได
กลาวไว พบวายังขาดขอมูลในสวนของปจจัยที่เปนปญหา  อุปสรรค รวมถึงปจจัยท่ีกอใหเกิดความผิดพลาด หรือ
ทําใหการบริหารจัดการคนเกงไมประสบความสําเร็จ  อยางไรก็ตาม จากการศึกษาคนควาเพ่ิมเติม  สุชาติ  โอทัยวิเทศ 
(สุชาติ, 2548)  ไดกลาวในการสัมมนา Thailand HR Knowledge Sharing Day ของ PMAT ไวถงึปจจัยที่เปน
อุปสรรคและกอใหเกิดความผิดพลาดในการบริหารจัดการคนเกง ไวดังน้ี 

1. ผูบริหารสูงสุดขององคการไมเขามามีสวนรวมหรือไมใหการสนับสนุนในการนําการบริหาร
จัดการคนเกงมาใชในองคการอยางจริงจัง   

2. การทําทุกอยางใหจบภายในครั้งเดียวโดยไมมีการสานตอ เน่ืองจากการบริหารจัดการคนเกง
เปนกระบวนการที่ตองทําอยางตอเน่ือง และจําเปนตองมีการทวนปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ 
เปนระยะๆ เชน กลยุทธขององคการ  คุณลักษณะของคนเกงที่องคการตองการ ซ่ึงอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  

3. การนําการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) มาปฏิบัติรวมหรือผสม
กับการบริหารจัดการคนเกงจนเกิดความสับสน เน่ืองจากการบริหารจัดการคนเกง มีจุดเนน
คือการพัฒนาคนเกงใหเปนไปตามคุณลักษณะที่ไดกําหนดขึ้นอยางสอดคลองกับวิสัยทัศน
และกลยุทธ โดยเปนการมองผลลัพธที่จะเกิดตอองคการในอนาคต ตางจากการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานซึ่งเปนการวัดและบริหารผลงานโดยมองถึงผลการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนหลัก 

4. มีกระบวนการในการระบุคนเกงและพัฒนาคนเกงที่ไมมีประสิทธิภาพ  ทําใหองคการไมได 
คนเกงที่แทจริง หรือไดคนเกงแตไมสามารถพัฒนาคนเกงใหมีความรู ความสามารถ และ
ศักยภาพที่สูงขึ้นไดอยางเต็มท่ี 

5. การสื่อสารที่ไมเพียงพอหรือไรประสิทธิภาพ ในการที่จะทําใหผูเกี่ยวของไดเขาใจถึงหลักการ
และเหตุผลของการนําการบริหารจัดการคนเกงมาใช ทั้งตอพนักงานทั่วไป และบุคลากรที่
เปนคนเกงเอง ซ่ึงการสื่อสารถือเปนเร่ืองท่ีสําคัญมากโดยเฉพาะการนําการบริหารจัดการคน
เกงมาใชในองคกรแบบไทย 

6. ขาดการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงงานที่ชัดเจน   ขาดมุมมองหรือไมใหความสําคัญในการ
จัดเตรียมบุคลากรใหพรอมสําหรับทดแทนตําแหนงงานที่สําคัญหรือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับองคการทั้งในปจจุบันและอนาคต   หรือไมสามารถจัดหาตําแหนงงานที่ทาทายให
คนเกงไดแสดงความสามารถตรงตามความเชี่ยวชาญหรือความถนัดได 

 
ความเหน็และขอเสนอแนะในการนาํการบรหิารจัดการคนเกงมาใชในองคการ 
 
  จากการศึกษาเปรียบเทียบองคการตาง ๆ  ที่ไดมีการนําเอาระบบการบริหารจัดการคนเกงมาใช   
ผมขอเสนอมุมมองและขอเสนอแนะในการนําเคร่ืองมือในการพัฒนาองคการชนิดดังกลาวไปปรับใชในองคการ ดังน้ี 
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1. การบริหารจัดการคนเกงในแตละองคการเปนสิ่งที่ไมสามารถลอกเลียนแบบกันได    แตละ
องคการจะตองสรางการบริหารจัดการคนเกงในรูปแบบของตนเอง เน่ืองจากแตละองคการมี
เหตุผลและที่มาในการนําการบริหารจัดการคนเกงมาใชที่แตกตางกัน   ตลอดจนทิศทางและ 
กลยุทธในการดําเนินธุรกิจก็แตกตางกัน  ทําใหคุณลักษณะของคนเกงของแตละองคการ 
ไมเหมือนกัน  หรือแมแตภายในองคการเดียวกันเอง คุณลักษณะของคนเกงของแตละ
ตําแหนงก็แตกตางกัน  รวมถึงวัฒนธรรมองคการที่แตกตางกันยอมมีผลตอการนําเรื่องน้ีไป
ปฏิบัติในแตละองคการท่ีแตกตางกันเชนเดียวกัน  

2. ในการกําหนดคุณลักษณะของคนเกงซ่ึงจะนํามาใชในการสรางแบบจําลองในการพัฒนา 
คนเกงน้ัน จะตองเปนคุณลักษณะที่ตอบสนองการปฏิบัติงานตามกลยุทธขององคการเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการไดจริง นอกจากนี้กระบวนการตาง ๆ  ในการ
บริหารจัดการคนเกงจะตองเปนกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ต้ังแตการระบุคนเกง  พัฒนา
คนเกง  ใหรางวัลคนเกง  ไปจนถึงการรักษาคนเกงใหอยูกับองคการ 

3. ในการนําการบริหารจัดการคนเกงมาใช องคการไมควรปลอยใหคุณลักษณะของคนเกงที่ได
กําหนดไวอยูน่ิงโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง   ควรมีการทบทวนคุณลักษณะของคนเกงเปน
ระยะ  อยางนอยทุกๆ 1-2 ป เน่ืองจากในปจจุบัน สภาพแวดลอมที่สงผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจมีการปรับเปล่ียนเร็วมาก  คนเกงท่ีมีผลงานดีเมื่อปที่ผานมา อาจจะไมใชคนเกง
ในปน้ีก็ได  หรือคุณลักษณะของคนเกงที่ไดกําหนดขึ้นในปน้ี  อาจไมสามารถสนองตอบตอ
กลยุทธขององคการในอนาคตไดอีกตอไปก็เปนได  ดังน้ัน คุณลักษณะที่ใชสรางแบบจําลอง
ของคนเกงจึงตองมีลักษณะที่ปรับตัว  (Dynamic) อยูเสมอ และที่สําคัญคนเกงจําเปนตอง
ไดรับการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเน่ืองตามกลยุทธที่ปรับเปล่ียนไป 

4. การนําการบริหารจัดการคนเกงมาใชในการพัฒนาองคการใหประสบความสําเร็จน้ัน มีความเห็นวา
การบริหารจัดการคนเกงถือเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาองคการเคร่ืองมือหน่ึง เชนเดียวกับ 
Balanced Scorecard, KPIs, Learning Organization, Knowledge Management  หรือ
เคร่ืองมือชนิดอื่น ๆ  ที่หากจะนํามาใชใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพและไดรับการ
ยอมรับจากพนักงานแลว  องคการจะตองมีการสรางหรือสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมท่ีเอื้อ
ตอการนําการบริหารจัดการคนเกงมาใช เชน คานิยมในการยอมรับผูที่มีความสามารถ การ
เคารพในผลงานของพนักงาน  คานิยมการสงเสริมการเรียนรูภายในองคการ  คานิยมในเร่ือง
การยอมรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เปนตน รวมถึงการสรางรูปแบบองคการ
ใหเปนองคการที่มุงเนนกลยุทธ (Strategy-Focused Organization)หรือเปนองคการที่มุงเนน
ผลงาน (Performanced  Organization) ก็ลวนเปนปจจัยสําคัญที่เอื้อตอความสําเร็จของการ
นําการบริหารจัดการคนเกงมาใชเชนเดียวกัน 

5. ในการนําการบริหารจัดการคนเกงมาใชในการพัฒนาองคการน้ัน เปรียบเสมือนกับการพัฒนา
และสงเสริมความกาวหนาของคนเกง    ซ่ึงเปน  Niche  หรือกลุมเฉพาะในองคการซึ่งมีอยู
จํานวนนอยแตมีผลกระทบตอผลการดําเนินธุรกิจขององคการสูง  อยางไรก็ดี องคการยังควร
ใหความสําคัญกับการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนาของพนักงานทั่วไป ซ่ึงถือวาเปนMass 
และเปนกลุมคนสวนใหญในองคการดวย เพ่ือใหพนักงานตระหนักวาองคการใหความสําคัญ
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กับคุณคาของพนักงาน  และพนักงานท่ัวไปในสวนน้ียังสามารถที่จะกาวขึ้นไปสูการเปน 
คนเกงขององคการในอนาคตไดเชนกัน นอกจากนี้ หากกลุมพนักงานสวนใหญเหลาน้ีไดรับ
การพัฒนาความสามารถและศักยภาพอยางเต็มที่ ยอมจะเปนกําลังสําคัญขององคการอีกสวน
หน่ึงที่จะรวมกับคนเกงในการสนับสนุนการสรางผลงานและเพ่ิมขีดความสามารถขององคการได
สูงย่ิงขึ้นกวาเดิมอีกดวย 

6. องคการจะตองมีการสื่อสารในเรื่องน้ีตอพนักงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยชี้แจงถึงเหตุผลและ
ความจําเปนในการนําการบริหารจัดการคนเกงมาใชในการพัฒนาองคการ  หลักเกณฑตางๆ ที่
ชัดเจนที่ใชในการคัดเลือกคนเกงที่อยูภายใน  ผลกระทบตางๆที่พนักงานจะไดรับ รวมถึง
ประโยชนที่องคการ คนเกง และพนักงานจะไดรับ ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดการยอมรับและเกิดความ
รวมมือที่ดีระหวางกลุม Talent และ Non - Talent และปฏิบัติงานรวมกันในเชิงสนับสนุนใน
การรวมกันสรางผลงานใหกับองคการ 

7. ในการพัฒนาคนเกง องคการจะตองไมลืมการพัฒนาคนเกงในมิติดานคุณธรรมและจริยธรรม 
เพ่ีอใหองคการไดบุคลากรที่เปนคนเกงท่ีมีความรู ความสมารถ ทักษะ และศักยภาพสูงที่พรอม
ไปดวยคุณธรรมและความดี 

 
บทสรปุ 
  การบริหารจัดการคนเกง (Talent  Management) เปนเครื่องมือในการพัฒนาองคการซึ่งมีแนวคิด
หลักในการใหความสําคัญตอกลุมคนที่มีสวนสําคัญในการสรางผลการปฏิบัติงานที่ดีและสรางเสริมความกาวหนา
ใหแกองคการ ซ่ึงมีอยูจํานวนนอยในองคการ เพ่ือเตรียมพรอมรับการเปล่ียนแปลง  สรางความไดเปรียบในการ
แขงขันอยางตอเน่ือง และสรางความเติบโตอยางยั่งยืน   ซ่ึงเปนเร่ืองที่แตละองคการจะตองออกแบบใหเหมาะสม
กับองคการของตนเอง ไมมีสูตรสําเร็จ (One-Size Could Not Fit All)   เปนกระบวนการในการบริหารทรัพยากร
มนุษยโดยการวิเคราะหและวางแผนที่มีความสอดคลองกันในการหาแหลงที่มา (Sourcing) กล่ันกรอง (Screening) 
การคัดเลือก (Selection) การนํามาใช (Deployment) การพัฒนา (Development) และการทําใหคงอยู (Retention) 
ของทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพสูงและสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในการนําการบริหารจัดการคน
เกงมาใชในการพัฒนาองคการแบงออกเปน 4 ขั้นตอนหลัก คือ การระบุคนเกง   การพัฒนาและฝกอบรมคนเกง  
การจายคาตอบแทนและใหรางวัลคนเกง  และการรักษาคนเกงไวใหอยูกับองคการ ซ่ึงในการทําใหการบริหาร
จัดการคนเกงในองคการประสบความสําเร็จไดน้ัน ผูบริหารสูงสุดขององคการตองมีสวนรวมและใหการสนับสนุน
อยางจริงจัง จะตองมีวิธีการระบุคนเกงและพัฒนาคนเกงที่มีประสิทธิภาพ  มีการทําอยางตอเน่ือง และสื่อสารตอ
พนักงานทั้งหมดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ  ยอมรับในเครื่องมือพัฒนาองคการชนิดน้ี และยอมรับ
ในความสามารถของผูที่เปน Talent    ตลอดจนสามารถทํางานรวมกับ Talent ในเชิงสนับสนุนเพ่ือรวมกันสราง
ผลงานใหกับองคการ  อยางไรก็ดี  องคการยังคงตองจัดใหมีระบบในการพัฒนาผูท่ีเปน Non-Talent ซ่ึงเปน
พนักงานโดยสวนใหญ เพ่ือสามารถสรางผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมกับ Talent และสามารถ
กาวขึ้นสูการเปน Talent ในอนาคต นอกจากนี้องคจะตองมีการสรางหรือสงเสริมคานิยมหรือวัฒนธรรมองคการที่
สนับสนุนการบริหารจัดการคนเกง   ตองมีการพัฒนาคนเกงครบถวนทั้งความรู ขีดความสามารถ ศักยภาพ  และ
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหไดผูนําองคการที่มีภาวะผูนําท่ีสมบูรณ คือเปนทั้ง “คนเกง” และ“คนดี” ในอนาคต   
 


