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การบริ หารจัดการคนเก่ง: เครื่องมือในการเพิ่ มขีดความสามารถขององค์การ
TALENT MANAGEMENT: TOOL TO ENHANCE ORGANIZATIONAL
CAPABILITY
สุภาภรณ์ ประสงค์ทนั
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บทคัดย่อ
บทความวิช าการนี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ทบทวนแนวคิด เกี่ย วกับคนเก่ ง ความส าคัญ ของคนเก่ ง และ
การบริหารจัดการคนเก่งจากนักวิชาการทัง้ ในไทยและต่างประเทศ โดยผูเ้ ขียนระบุสามคุณลักษณะสาคัญที่พงึ ประสงค์
ของคนเก่งคือ เป็ นผูม้ ผี ลการปฏิบตั งิ านดี (High Performance)
กยภาพในการทางานและเอื้อต่อการพัฒนา
(High Potential) และเป็ นผูม้ จี ติ สานึกดี (Conscientiousness) โดยคนเก่งสามารถเพิม่ มูลค่าทางการตลาด (Market
Value) และสามารถสร้างผลกาไรให้องค์การได้ กลุ่มคนเก่งในองค์การมักเป็ นคนกลุ่มเล็ก ๆ โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ
3-10 ของจานวนพนักงานทีม่ อี ยู่ ดังนัน้ สิง่ ทีท่ า้ ทายสาหรับองค์การในปจั จุบนั คือการออกแบบระบบการบริหารจัดการ
คนเก่งเพื่อสรรหา พัฒนา และรักษาคนเก่งในองค์การ จากผลการสารวจขององค์การชัน้ นาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุ ษย์พบว่า กิจกรรมการพัฒนาคนเก่งในองค์การเป็ นกิจกรรมที่ได้รบั การยอมรับมากที่สุ ดว่าเป็ นเครื่องมือ
สาคัญในการบริหารจัดการคนเก่ง
คาสาคัญ: คนเก่ง การบริหารจัดการคนเก่ง ขีดความสามารถขององค์การ

Abstract
The purpose of this manuscript is to review concept of talent and the importance of talented
staffs, as well as talent management from both Thai and Western academic researchers. There are 3 major
characteristics of talented people including high performance workers, high potential to success, and
conscientiousness. Having talented people can provide innovation and new development within an
organization. The research revealed the increasing number in organizational market value, and
organizational profitability regarding the ability of these talented people. Unfortunately, there is only small
group of talented people in each organization ranging between 3-10 percent. Therefore, current
organizational challenges are to design appropriate talent management system in order to retain, recruit and
develop those talented people. The results from the well-known human resource consultant companies
revealed that talent development was used as the essential tool of talent management.
KEYWORDS: Talented people, Talent management, Organizational Capability
บทนา
ปจั จุบนั แนวคิดเกีย่ วกับทุนมนุ ษย์เข้ามามีบทบาทสาคัญในการการบริหารจัดการภายในองค์การ โดยมอง
ว่าทุนมนุ ษย์ในองค์การเปรียบเสมือนทรัพยากรที่มคี ุณค่าและเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการสร้างความสาเร็จให้แก่
องค์การ ดังนัน้ องค์การทีต่ อ้ งการประสบความสาเร็จจึงต้องคานึงถึงการส่งเสริมและพัฒนาทุนมนุษย์ให้มปี ระสิทธิภาพ
โดยจาเป็ น ต้องเพิ่มศักยภาพและความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อให้มคี วามรู้ ทักษะ ความสามารถ ความชานาญ
ประสบการณ์ ทัศนคติ และคุณลักษณะอันสามารถนามาสร้างคุณค่าให้กบั องค์การและทาให้องค์การมีความได้เปรียบ
1
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ในการแข่งขันได้ จึงกล่าวได้ว่าทุนมนุ ษย์เป็ นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่องค์การควรตระหนักถึงความสาคัญเป็ นอย่าง
มาก โดยเฉพาะกับทรัพยากรมนุ ษย์ท่เี ป็ นคนเก่ง (อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ์, 2550 อ้างถึงใน วันเพ็ญ และคณะ, 2013, น.
60) ดังนัน้ หากองค์การมีการจัดการคนเก่งอย่างมีประสิทธิภาพทาให้องค์การได้รบั ประโยชน์อย่างคุม้ ค่าจากคนเก่งที่มี
อยูภ่ ายใน สามารถดึงดูดคนเก่งจากภายนอกให้เข้ามาอยู่กับองค์การ สามารถพัฒนากลุ่มคนเก่งเพื่อตอบสนองความ
ต้อ งการในอนาคตขององค์การ รวมถึงสามารถธ ารงรักษาคนเก่งเหล่านั น้ ให้อ ยู่กับองค์การต่ อไป อันจะส่งผลให้
องค์การนัน้ ๆ เกิดการเจริญเติบโต พร้อมรับต่อการเปลีย่ นแปลง และเพิม่ โอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ

ความหมายและความสาคัญของคนเก่ง
นิยามของคาว่าคนเก่ง (Talented people) เป็ นคาที่มคี วามหมายที่ค่อนข้างกว้างและยากที่จะจากัดคา
นิยามให้เหมาะสมกับทุกบริบท จะเห็นได้จากคานิยามที่มคี วามหลากหลายแล้วแต่มุมมองนักวิชาการ นักจิตวิทยา
องค์การ และนักทรัพยากรมนุษย์เช่น Dibble (1999 อ้างถึงใน พรรัตน์ แสดงหาญ, 2556, น. 33) กล่าวว่า คนเก่ง คือ
ผูท้ ท่ี าผลงานได้ดแี ละแตกต่างจากพนักงานทัวไป
่ สร้างสรรค์และส่งมอบผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้แก่ลกู ค้า เพื่อนพนักงาน
และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็ นกลุ่มคนที่องค์การควรธารงรักษาให้อยู่กบั องค์การนาน ในขณะที่ Michaels, HandfieldJones, & Axelrod (2001 อ้างถึงใน พรรัตน์ แสดงหาญ, 2556, น.33) กล่าวถึง ความเก่งของคนในองค์การว่าเป็ น
ความสามารถองค์รวมของบุคคลทัง้ ด้านพรสวรรค์ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเฉลียวฉลาด
ความสามารถในการตัดสินใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และแรงขับภายใน ในขณะที่นักวิชาการไทยได้ระบุความหมายของ
คนเก่งว่าหมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในองค์กรที่มคี วามคิดริเริม่ สร้างสรรค์ (Creative thinking) มีความสามารถ
และศักยภาพ มีความสามารถทางด้านสติปญั ญา (Intellectual) หรือความสามารถตามธรรมชาติ (Natural ability)
รวมทัง้ พรสวรรค์ (Gifts) ด้านใดด้านหนึ่ งอย่างโดดเด่น โดยสะท้อนถึงการมีศกั ยภาพสูง จากผลการปฏิบตั ิงานที่
ประสบความสาเร็จเป็ นทีป่ ระจักษ์และยอมรับของบุคคลอื่น รวมทัง้ มีความต้องการความก้าวหน้าในการทางาน เรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยงั มีนักวิชาการต่างประเทศคิดค้นคาที่แตกต่างในการเรียกคนเก่ง ไม่ว่าจะ
เรียกว่า “Superkeeper” โดย Von Seldeneck (2004) หรือ “Clever People” โดย Goffee, Jones, & Mundt (2007)
ซึ่งหมายถึง ผูท้ ่มี ผี ลงานดีเยี่ยม มีศกั ยภาพสูง มีคุณลักษณะและสมรรถนะตามที่องค์การต้องการ แต่เป็ นกลุ่มคนที่
หายาก รวมถึงรักษาไว้ยาก ถือเป็ นกาลังสาคัญขององค์การทีส่ ามารถสร้างคุณค่าให้กบั องค์การได้อย่างมาก โดยสรุป
แล้วจะเห็นได้ว่าการเป็ นคนเก่งควรประกอบด้วย 3 คุณลักษณะสาคัญที่พึงประสงค์คอื เป็ นผู้มผี ลการปฏิบตั ิงานดี
(High performance)
กยภาพในการทางานและเอื้อต่อการพัฒนา (High potential) และเป็ นผูม้ จี ติ สานึกดี
(Conscientiousness) โดยมีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีความเป็ นผูน้ า และมีวสิ ยั ทัศน์ สามารถ
ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ และมีจริยธรรมในการทางาน จะเห็นได้ว่าคนเก่งเป็ นกลุ่มคนคุณภาพที่ช่ วยส่งเสริมให้องค์การ
ประสบความสาเร็จ
หากจะวิเคราะห์ถงึ ความสาคัญของคนเก่งต่อองค์การ Rueff, & Stringer (2006 อ้างถึงใน พรรัตน์
แสดงหาญ, 2556, น.34) ได้ศกึ ษาถึงคุณค่าของคนเก่งโดยกล่าวว่า คนเก่งสามารถเพิม่ มูลค่าทางการตลาด (Market
value) ให้กบั องค์การได้ถงึ ร้อยละ 8 เท่า นอกจากนี้ Lunn (1992 อ้างถึงใน พรรัตน์ แสดงหาญ, 2556, น.34) ได้
ศึกษาเพื่อจาแนกระดับความเก่งต่อการสร้างผลกาไรต่อองค์การ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระดับคือ
คนเก่งระดับสูง สามารถสร้างผลกาไรให้องค์การได้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 37
คนเก่ง ระดับพอประมาณ สร้างผลกาไรให้องค์การได้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4
คนเก่งน้อยหรือไม่เก่ง นอกจากไม่ช่วยสร้างผลกาไรแต่ยงั ทาให้ตดิ ลบร้อยละ 7.6
แต่อย่างไรก็ตาม กฤติน กุลเพ็ง (2552) และ อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ์ (2551) (อ้างถึงในอังศินันท์ อินทรกาแหง
และนริศรา พึ่งโพธิส์ ภ, 2556, น.2) ระบุว่าคนเก่งจะเป็ นกลุ่มคนที่มีจานวนไม่มากในองค์การ โดยเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ 3-10 ของจานวนพนักงานที่มอี ยู่ บริษทั ชัน้ นาเช่น Google และ Microsoft ได้ระบุว่ามีคนเก่งในองค์การเพียง
ร้อยละ 3, 4 เท่านัน้ (ตามลาดับ) ดังนัน้ องค์การมักจะประสบปญั หาสงครามแย่งชิงคนเก่ง (The war for talent) จาก
บริษทั คูแ่ ข่งทางธุรกิจ ดังนัน้ สิง่ ที่ท้าทายสาหรับองค์การคือการรักษาคนเก่ง (Retention) ให้อยู่กบั องค์กร รวมไปถึง
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การสรรหาและพัฒนาเพื่อเพิม่ จานวนกลุ่มคนเก่ง (Talent pool) ในองค์การ ดังนัน้ จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าองค์กรควรมี
การกาหนดระบบและขัน้ ตอนในการบริหารจัดการคนเก่ง

ระบบการบริ หารจัดการคนเก่ง
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent management) เป็ นแนวคิดที่ถูกศึกษามาอย่างต่อเนื่อง
จากทัง้ นักวิชาการ บริษทั ปรึกษาทางธุรกิจ และนักทรัพยากรมนุ ษย์ โดยมีการจัดทาเอกสาร ตารา บทความวิชาการ
และงานวิจยั ซึ่งได้ถูกนาไปปรับใช้กบั หลายองค์การในระดับสากล Kaye, & Andy (2550, น.222) กล่าวว่าคนเก่งมี
แรงจูงใจและแรงผลักทีแ่ ตกต่างจากบุคคลทัวไปโดยมี
่
ลกั ษณะทีเ่ ป็ นปจั เจกชนสูง ดังนัน้ องค์การไม่สามารถนารูปแบบ
การบริหารงานทัวไปมาใช้
่
กบั กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้อ ย่างมีประสิทธิผล โดยจาเป็ นต้องให้ความสาคัญและเข้าใจเป็ น
รายบุคคล เช่นเดียวกับ Blass Knights, & Orbea (2006ม p. อ้างถึงใน Paul lles, Xin Chuai, & David Preece,
2010, pp.181) กล่าวว่าการบริหารจัดการคนเก่งเป็ นการออกแบบการจัดการเพื่อสร้างกลุ่มคนเก่งและส่งต่อสู่ตาแหน่ ง
งานส าคัญ ต่ า งๆ ในองค์ก าร ดัง นั ้น การบริห ารจัด การคนเก่ ง ดัง กล่ า วจะมุ่ง เน้ น ที่ ก ารระบุแ ละพัฒ นาทัก ษะ
ความสามารถของแต่ละบุคคล อันนาไปสู่ความสาเร็จในอนาคตของบุคคลและองค์การ จะเห็นได้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการคนเก่งดังกล่าวเป็ นวิธีท่รี วมถึงการสรรหา การรักษา และการพัฒนาความสามารถของคนเก่งใน
องค์การเพื่อผลประโยชน์ ขององค์การในอนาคต เช่นเดียวกับ ไกรสิงห์ จินตนา (2557, ออนไลน์ ) ระบุว่า บริหาร
จัดการคนเก่ง คือ การวิเคราะห์และวางแผนกาหนดกลยุทธ์หรือเครื่องมือเพื่อใช้ในการสรรหา พัฒนา และรักษาไว้ซ่งึ
คนเก่งขององค์การ โดยวิธกี ารบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มปี ระสิทธิภาพจะต้องสอดรับกับความแตกต่างของ
บุคลากรแต่ ละประเภทในองค์การ จึงจะส่งผลให้อ งค์การสามารถดารงความสามารถในการแข่งขันรวมถึงสร้าง
ความได้เปรียบเหนือคูแ่ ข่งอื่นได้ รูปที่ 1 แสดงถึงระบบบริหารจัดการคนเก่ง โดยแบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบหลัก
1. การสรรหาและระบุคนเก่ง ถือได้วา่ เป็ นกระบวนการเริม่ ต้นทีส่ าคัญโดยองค์การจาเป็ นวางแผนการจ้าง
งานซึ่งกาหนดลักษณะและสัดส่วนของคนเก่ง (A players) และกาหนดตาแหน่ งงานที่สาคัญ (A positions)
ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของหน่ วยงานนัน้ จากนัน้ จึงเป็ นกระบวนการสรรหาคนเก่งซึ่งสามารถสรรหาได้ทงั ้ จาก
ภายในและภายนอกองค์การ การสรรหาภายในนัน้ องค์การต้องทาการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ประเมินสมรรถนะ
และศักยภาพของบุคคลากรเพื่อค้นหาคนเก่งที่มคี ุณสมบัตแิ ละคุณลักษณะสอดคล้องกับที่หน่ วยงานต้องการ เพื่ อให้
ได้มาซึ่งพนักงานที่เป็ น A players ในตาแหน่ งงาน A positions ในกรณีองค์การขาดแคลนคนเก่งการสรรหาคนเก่ง
จากภายนอกองค์การเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งคนเก่งอย่างรวดเร็วและทันท่วงที โดยจาเป็ นต้องเลือกใช้
นโยบายเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ กล่าวคือการเลือกใช้ช่องทางการสรรหาทีเ่ หมาะสม เช่น การว่าจ้างบริษทั ตัวแทนจัดหา
งาน (Head hunter) หรือ การจัดโครงการ Management trainee เพื่อ
นนา
2. การพัฒนาคนเก่ง เมื่อองค์การสามารถระบุคุณลักษณะและตาแหน่ งงานของคนเก่งได้แล้ว เพื่อเป็ น
การเตรียมพร้อ มให้แก่พนักงานที่มศี กั ยภาพและเอื้อต่ อการพัฒนา (High potential) องค์การจ าเป็ นต้องจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อเพิม่ พูนความรู้ ทักษะ และความสามารถ และเพื่อ
กาหนดเส้นทางในการพัฒนาสมรรถนะ และสร้างเส้นทางการพัฒนาอาชีพอย่างเป็ นรูปธรรมให้แก่กลุ่มคนเก่ง และอีก
ทัง้ เป็ นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผูส้ บื ทอดตาแหน่งในองค์การ ทัง้ นี้รปู แบบและวิธกี ารในการพัฒนาคนเก่งมี
ความหลากหลายทัง้ การอบรมในงาน (On the job training)
เวียนเปลี่ยนงาน การขยาย
ขอบเขตงาน การมอบหมายงานเร่งด่วนหรืองานพิเศษ เป็ นต้น รวมถึงการอบรมภายนอกงาน (Off the job training)
ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้การพัฒนาคนเก่งได้ เช่น การใช้สถานการณ์ จาลอง กรณีศึกษา การเข้าอบรมพิเศษ
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เป็ นต้น งานวิจยั ของ Towers Perrin Track Survey (1970) กล่าวว่า เทคนิคการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพทีส่ ดุ ในการพัฒนาคนเก่งประกอบด้วย การพัฒนาโดยการปฏิบตั งิ านจริง การทบทวนผลการปฏิบตั งิ าน
และศักยภาพอย่างสม่าเสมอ การขยายขอบเขตงานที่ได้รบั มอบหมายโปรแกรมการพัฒนาภายใน การสอนงานและ
ระบบพีเ่ ลีย้ ง (ไกรสิงห์ จินตนา, 2557: ออนไลน์)
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ภาพที่ 1 แสดงระบบการบริหารจัดการคนเก่ง

ทีม่ า: ไกรสิงห์ จินตนา. (2557). Talent Management (การบริหารจัดการคนเก่ง).
3. การรักษาคนเก่ง เพื่อ เป็ นการรักษาคนเก่งให้คงอยู่ในองค์การ การสร้างแรงจูงใจจึงเป็ นสิ่งสาคัญ
เป็ นอย่างมากไม่ว่าจะเป็ นแรงจูงใจที่ เ ป็ น ตัวเงิน และไม่เป็ น ตัวเงิน จากการศึกษาวิจ ัยโดย Sibson Consulting
(อ้างถึงใน พรรัตน์ แสดงหาญ, 2556, น.35) ระบุ 5 ปจั จัยหลักในการรักษาคนเก่งในองค์การ คือ ค่าตอบแทนที่เป็ น
ตัวเงิน สวัสดิการ ความพึงพอใจในงาน การได้รบั การยอมรับนับถือ และโอกาสพัฒนาในสายอาชีพ ในขณะที่ Eric
2003 (อ้างถึงใน พรรัตน์ แสดงหาญ, 2556, น.35) ได้ระบุ 5 ปจั จัยที่มผี ลต่อการธารงรักษาคนเก่งในองค์การ คือ
วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในการทางาน บทบาทของหัวหน้างาน รางวัลและผลตอบแทน การเรียนรูแ้ ละการพัฒนา
และโอกาสความก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ นอกจากนี้แล้วไกรสิงห์ จินตนา (2557, ออนไลน์ ) ได้ระบุสงิ่ จูงใจอื่นๆ
เพิ่ ม เติ ม เช่ น ให้ ค วามส าคัญ ในการจัด สมดุ ล ระหว่ า งชีวิต การท างานและชีวิต ส่ ว นตัว การออกแบบงานใหม่
การทีอ่ งค์การยึดหลัก CARE ในการบริหารพนักงาน เป็ นต้น
4. การทบทวนกระบวนการบริหารจัดการคนเก่งอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ซึ่ง
ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบตั ิ (Do) การตรวจสอบข้อบกพร่องและความเหมาะสมของระบบ (Check)
และดาเนินการปรับปรุงแก้ไข (Act) เพื่อให้ได้ระบบการบริหารจัดการคนเก่งทีเ่ หมาะสมกับแต่ละองค์การ
นอกเหนือจากสีอ่ งค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการคนเก่งแล้ว องค์การควรมีการส่งเสริมปจั จัย
สนับสนุ นความสาเร็จของระบบการบริหารจัดการคนเก่ง โดยการดาเนินนโยบายเชิงกลยุทธ์เพื่อให้เป็ นองค์การในฝนั ที่
พนักงานอยากเข้ามาร่วมงาน (Employer of choice)
(Talent mindset)
ขึน้ ทัง้ นี้
การบริหารจัดการคนเก่งไม่มกี ฎเกณฑ์ตายตัว วิธกี าร ขัน้ ตอนดาเนินการ เทคนิคต่างๆ อาจมีความเหมือนหรือต่างกัน
ในแต่ ละองค์การ ขึ้น อยู่กับสภาพแวดล้อ มและบริบทขององค์การนั น้ ๆ โดยองค์การสามารถเลือ กใช้กิจ กรรมใน
การบริหารจัดการคนเก่งที่หลากหลายได้เช่น Learning and Development (การเรียนรูแ้ ละพัฒนา) Performance
Management (การบริห ารผลงาน) Compensation Management (การบริห ารผลตอบแทน) Succession
Management (การบริหารการสืบทอดตาแหน่ งงาน) การพัฒนาผูบ้ ริหาร (Leadership Development) การสร้าง
ความทุ่มเทมีใจต่ อองค์การ (Engagement) เป็ นต้น จากผลการศึกษาขององค์กรชัน้ นาทางด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุ ษย์ 4 องค์การคือ The Association for Talent Development (ASTD), Tower Watson, Mercer และ
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Success Factors พบว่า กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการคนเก่งที่ได้ถูกนาไปใช้ในองค์การ 5 อันดับแรกจะมี
ความหลากหลายกันไป (ตารางที่ 1) เมือ่ ทาการเปรียบเทียบผลการสารวจจะพบได้ว่า กิจกรรมใช้ในการบริหารจัดการ
คนเก่งในลาดับต้นๆ คือ การพัฒนาคนเก่งในองค์กรทัง้ ในระดับผูบ้ ริหาร ผูบ้ ริหารระดับสูง และพนักงานที่มศี กั ยภาพ
สูง ซึ่ง เป็ น กิจ กรรมที่ไ ด้ก ารยอมรับ ว่า เป็ น เครื่อ งมือ ส าคัญ ในการบริห ารจัด การคนเก่ ง จากทัง้ สี่อ งค์ก ารชัน้ น า
นอกจากนี้แล้วกิจกรรมด้านการบริหารผลงาน การบริหารการสืบทอดตาแหน่ งงาน การสรรหา และการสร้างความรัก
ความผูกพันต่อองค์กร ยังเป็ นกิจกรรมทีถ่ กู นาไปใช้จากผลสารวจของ2 องค์การจากทัง้ หมด 4 องค์การ
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสารวจเกีย่ วกับกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบบริหารจัดการคนเก่ง
ASTD
1. การบริหารผลงาน
(63.7%)

Tower Watson
1. การพัฒนา Talent (66%)

2. การเรียนรู/้ ฝึกอบรม
(61.7%)

2. การแสดงความชืน่ ชมต่อผู้
มีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ เี ลิศ
(57%)
3. การบริหารผลงาน (55%)

3. การพัฒนาผูบ้ ริหาร
(59.1%)
4. การพัฒนาพนักงานที่
ศักยภาพสูง (52.8%)
5. การสรรหา (43.2%)

Mercer
1. การเตรียมผูส้ บื ทอด
ตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง
องค์กร (29%)
2. การพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูง
(28%)

4. การพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูง
(55%)

3. การเตรียมแผนผูส้ บื ทอด
ตาแหน่งทัง้ องค์กร (20%)
4. การเตรียมอัตรากาลังทีเ่ ก่ง
ให้เพียงพอ (19%)

5. การจัดทาระบบผูส้ บื ทอด
ตาแหน่ง (54%)

5.การสร้างความรักความ
ผูกพันต่อองค์กร (19%)

Success Factors
1. การพัฒนา Talent ใน
องค์กร (63.3%)
2. การรักษา
ของ
Talent (60%)
3. การสรรหา (49.4%)
4. การสร้างความรัก
ความผูกพันต่อองค์กร
(41.2%)
5. การประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน (27.7%)

ที่มา: สุกญ
ั ญา รัศมีธรรมโชติ. (2554). พัฒนาดาวเด่นเพื่อองค์กรเป็ นเลิศด้วย Talent Management by
Competency-Based Career Development and Succession Planning. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ: สถาบันเพิม่
ผลผลิตแห่งชาติ, หน้า 30)

บทสรุป
“ทุนมนุ ษย์” มีความสาคัญต่ อความสาเร็จทางธุรกิจขององค์การในระยะยาวโดยเฉพาะทุนมนุ ษย์ท่เี ป็ น
คนเก่ง (Lawler, n.d. อ้างถึงใน วันเพ็ญ และคณะ, 2013, น.60) การที่องค์การจะประสบความสาเร็จในการสรรหา
ธารงรักษาคนเก่งให้คงอยูก่ บั องค์การ และการป้องกันการแย่งชิงตัวคนเก่งระหว่างองค์การ ต้องได้รบั ความร่วมมือจาก
ทุกหน่ วยงานภายในองค์กรโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง โดยจ าเป็ นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย
ความสาคัญ และข้อได้เปรียบของคนเก่งในองค์การ การบริหารจัดการคนเก่งควรถูกบรรจุเป็ นหนึ่ งในกลยุทธ์ของ
องค์การเพื่อพัฒนา สรรหา และ ธารงรักษาคนเก่งอย่างเป็ นระบบ หากองค์การสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้องค์การสามารถเพิม่ ขีดความสามารถและเติบโตได้อย่างยังยื
่ น

ข้อเสนอแนะสู่ความสาเร็จในการบริ หารจัดการคนเก่ง
แม้ว่าจะมีงานศึกษาวิจยั และการเผยแพร่ข้อมูลอย่างกว้างขวางเกี่ย วกับความสาคัญและประโยชน์ ของ
การบริหารจัดการคนเก่ง ในปจั จุบนั องค์การต่างๆ ยังคงประสบกับปญั หาขาดแคลนคนเก่ง คะนึงนิจ อนุ โรจน์ (2554,
น.52) ได้ระบุ 2 ปญั หาสาคัญทีท่ าให้การบริหารจัดการคนเก่งไม่ประสบผลสาเร็จ คือการไม่มแี ผนในการบริหารจัดการ
คนเก่ ง และการบริห ารจัดการทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ท่ียึดติด อยู่กับ ความซ้าซ้อ นและความเป็ น ระบบอุ ป ถัมภ์ เพื่อ ให้
การดาเนินการบริหารจัดการคนเก่งประสบผลสาเร็จ ผูน้ าองค์การควรมองเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารจัดการคน
เก่ ง และเป็ น ผู้ริเ ริ่ม ในการขับ เคลื่อ นนโยบายดังกล่า ว ดังนั น้ ผู้เ ขียนจึง น าเสนอประเด็น สาคัญ ต่ า งๆ เพื่อ เป็ น
ข้อเสนอแนะต่อองค์การดังต่อไปนี้
1. ผู้บริห ารทุกระดับในองค์การควรให้ความสนใจและความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ ของ
การบริหารจัดการคนเก่ง ควรมุ่งเน้นการขัดเกลากระบวนการทางความคิดของผูน้ าเพื่อให้เกิดพฤติ กรรม ความเชื่อ
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และวัฒนธรรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการคนเก่ง เนื่องจากผูน้ ามีบทบาทสาคัญในการสร้าง สนับสนุ น และ
พัฒนาคนเก่งในองค์การ
2. องค์การควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การเพื่อมองหาจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคที่เกิดขึน้
ในกระบวนการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ รวมถึง มีก ารส ารวจความต้อ งการของพนั ก งานในองค์ก าร เพื่อ น าผล
การวิเคราะห์มาออกแบบกิจกรรมทีเ่ หมาะสมสาหรับการบริหารจัดการคนเก่ง
3. องค์การควรมุ่งเน้นในการหลอมรวมความต้องการส่วนบุคคลของพนักงานให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ และ
ค่า นิ ยมร่ว มขององค์การอัน น ามาซึ่งความสัมพันธ์อ ัน ดีเ กิดขึ้น กับพนั กงานภายในองค์การ และส่งผลถึงการเกิด
ภาพลักษณ์ทด่ี ขี องนายจ้างและเป็ นองค์การในฝนั ทีพ่ นักงานอยากเข้ามาร่วมงาน
4. องค์การควรปรับนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุ ษย์ให้มคี วามยืดหยุ่น คล่องตัว เพื่อตอบสนองต่อ
การเปลีย่ นแปลง อีกทัง้ ควรกาหนดบทบาทหน้าทีท่ ช่ี ดั เจนเพื่อลดความซ้าซ้อน และโดยเฉพาะการใช้ระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุ ษย์แบบคุณธรรมซึ่งยึดหลักความสามารถ ความเท่าเทียมกัน ความมันคงในการท
่
างาน และความเป็ น
กลางทางการเมือง
5. แผนกทรัพยากรมนุษย์ควรกาหนดระบบและขัน้ ตอนในการสรรหาและพัฒนาคนเก่งอย่างเป็ นรูปธรรมเพื่อ
เพิม่ จานวนของกลุ่มคนเก่งในองค์การ โดยเริม่ ต้นจากการค้นหา พัฒนา ประเมินผล และการให้รางวัลแก่กลุ่มคนเก่ง
อีกทัง้ ควรบูรณาการการทางานดังกล่าวกับการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
6. องค์การให้ความสาคัญเกีย่ วกับการปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการธารงรักษาคนเก่ง บนพืน้ ฐานความเข้าใจทีว่ า่ คนเก่ง
แต่ละคนมีแรงจูงใจที่แตกต่างกัน ดังนัน้ องค์การควรให้ความสาคัญและความเข้าใจเป็ นรายบุคคลเพื่อตอบสนองได้
อย่างถูกจุด
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