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บทน า   
 ทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะกลุ่มคนเก่ง ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยหลกัท่ีมีส่วนส่วนเสริมให้ผล
ประกอบการขององค์กรดีขึน้ องค์กรหลายแหง่จงึเร่ิมสนใจและให้ความส าคญักบัการลงทนุเพ่ือพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ให้ได้บุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง  แตใ่นองค์กรตา่งๆ ประกอบด้วยบุคลากรหลากหลาย
รูปแบบ มีทัง้ท่ีมีผลงานการปฏิบตัท่ีิดี  ไมดี่  และกลุม่ท่ีไมพ่งึปรารถนาขององค์กร 
 ทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีศกัยภาพสงู หรือ คนเก่ง (Talent people) คือ ปัจจยัหลกัท่ีมีส่วนส่งเสริม
องค์กรให้สามารถบรรลุเปา้หมาย  องค์กรใดสามารถสร้างคนเก่งและให้คนเก่งได้ปฏิบตัิงานอย่างเต็ม
ความสามารถ ย่อมส่งผลต่อความประสบความส าเร็จขององค์กร การบริหารจดัการคนเก่ง (Talent 
Management) เป็นหวัใจของการบริหารงานบคุคลท่ีให้ความส าคญักบัศกัยภาพของบคุลากรหรือกลุ่ม
กลุ่มคนท่ีมีศกัยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานและสร้างเสริมความก้าวหน้าให้กับองค์กร เป็นกลยุทธ์
การพฒันาองค์กรให้มีการพฒันาอย่างรวดเร็วทนัตอ่การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในสงัคมเทคโนโลยี
สารสนเทศและสงัคมฐานความรู้  (information  and  knowledge – based society) ในปัจจบุนั 
 
ความหมายของ  “คนเก่ง” 
 คนเก่ง (Talent people) หมายถึง บคุคลหรือกลุ่มบคุคลในองค์กรท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
(creative thinking) มีความสามารถและศกัยภาพ มีความสามารถทางด้านสติปัญญา (intellectual) 
หรือความสามารถตามธรรมชาติ (natural ability) รวมทัง้พรสวรรค์ (gifts) ด้านใดด้านหนึ่งอย่าง            
โดดเดน่ โดยสะท้อนถึงการมีศกัยภาพสงู (High Potential) จากผลการปฏิบตัิงานท่ีประสบความส าเร็จ
เป็นท่ีประจกัษ์และยอมรับของบุคคลอ่ืน  รวมทัง้มีความต้องการความก้าวหน้าในการท างาน  เรียนรู้
และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
 
คุณลักษณะและความสามารถของคนเก่ง 
 คุณลักษณะอันโดดเด่นของคนเก่ง เป็นตัวบ่งชีไ้ด้ว่าองค์กรจะมีผลงานท่ีมีคุณภาพ                  
ความได้เปรียบในการแข่งขนั (Competitive Advantage) ท่ีเกิดจากบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
ซึง่องค์กรอ่ืนไมมี่  คนเก่งต้องมีคณุลกัษณะพืน้ฐาน  4  ประการ  ดงันี ้

* กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิสภาวิชาการ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

การอ้างอิง  วชิยั วงษ์ใหญ่. (2554). “การบริหารคนเก่ง”. สารานกุรมวิชาชีพครู เฉลมิพระเกียรติ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  
  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนัวาคม 2554. กรุงเทพฯ: ส านกังานเลขาธิการครุุสภา.  
  หน้า 105 - 110. 
  



 

           1.  ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การมีความรู้ในเนือ้หาสาระเก่ียวกับงานท่ีปฏิบตัิ
อยา่งแมน่ย าและลุม่ลกึ  รวมทัง้ความรู้อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้องอยา่งกว้างขวาง  
           2. ทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถในการปรับประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ท างาน และการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์  รวมถึงทกัษะในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง รวมทัง้พฒันา
เพ่ือนร่วมงานอยา่งตอ่เน่ือง 
 3.  บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ความสามารถในการปรับตวั สามารถแสดง
พฤตกิรรมท่ีเอือ้ตอ่การปฏิบตังิานได้อยา่งเป็นตวัของตวัเอง รวมทัง้การมีเจคตท่ีิดีตอ่การปฏิบตังิาน 
 4.  การปฏิสมัพนัธ์ (Interpersonal) หมายถึง การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอ่สิ่งตา่งๆ 
รอบตวัตลอดชว่งเวลาการปฏิบตังิาน  
 
การบริหารคนเก่ง 
 การบริหารคนเก่ง (Talent  Management) หมายถึง การบริหารบคุคลท่ีมุ่งเน้นการให้คนเก่ง 
หรือคนท่ีมีความรู้ความสามารถ มาท าหน้าท่ีเป็นผู้น าของกลุ่ม และพร้อมท่ีจะพฒันาเพ่ือนร่วมงาน            
ให้มีความรู้ความสามารถสูงขึน้ได้เหมือนตนเอง ตอบสนองความต้องการขององค์กรทัง้ในปัจจุบนั              
และอนาคต  การบริหารคนเก่งจะท าให้องค์กรมีคนเก่งมากขึน้ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบตังิานให้บรรลเุปา้หมายขององค์กร 
 
วิวัฒนาการของการบริหารคนเก่ง   
 การบริหารคนเก่งมีวิวัฒนาการมาตามล าดับขัน้ตอนตัง้แต่การบริหารระดับส่วนบุคคล             
ท่ีมุ่งเน้นการบริหารในเชิงบทบาท  โดยการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนตา่งๆ แก่บุคลากร 
จากนัน้ได้พัฒนาการมาเป็นการบริหารในเชิงกลยุทธ์ท่ีมีมุ่งเน้นมิติการเป็นหุ้นส่วน (partnership)                 
มากขึน้ ให้ความส าคญักับการสรรหาบุคลากร การจัดระบบองค์กร การให้เงินเดือนและสวัสดิการ           
ในรูปแบบต่างๆ  และในปัจจบุนัได้พฒันามาเป็นการบริหารคนเก่ง ท่ีมุ่งเน้นการบริหารเชิงบรูณาการ      
มีการบริหารสมรรถนะและศกัยภาพของบคุลากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  การวางแผนคนเก่งท่ีจะมาสืบ
ทอดต าแหนง่ส าคญัในองค์กร  ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความส าคัญของการบริหารคนเก่ง     
 การบริหารคนเก่งก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้ในระดบัองค์กรและระดบับคุคลดงันี ้
 ประโยชน์ในระดับองค์กร 
 1.  องค์กรสามารถขบัเคล่ือนภารกิจให้บรรลเุปา้หมายอยา่งยัง่ยืน ซึ่งเป็นผลจากการ
ท่ีมีคนเก่งอยูใ่นองค์กร  และคนเก่งเหลา่นีไ้ด้สร้างคนเก่งเพิ่มมากขึน้ภายในองค์กร 
 2.  องค์กรจะมีความรู้และนวตักรรมเป็นของตนเอง จากการท่ีคนเก่งได้สร้างสรรค์
ผลผลิตของงานอยา่งตอ่เน่ือง   
 3.  องค์กรมีคนเก่งมากยิ่งขึน้ จากการท่ีคนเก่งได้พฒันาบุคคลรอบข้างในสายงาน
เดียวกันผ่านกระบวนการปฏิบตัิงานร่วมกันจนท าให้เกิดการเรียนรู้ในท่ีท างาน (learning at the 
workplace) สง่ผลให้มีคนเก่งมากขึน้ 
 4. องค์กรมีการสืบสานวัฒนธรรมและค่านิยมท่ีดีงามผ่านกระบวนการสืบทอด
ต าแหนง่  และจากผู้น าไปยงัผู้บริหารในระดบัรองลงมาจนถึงระดบัผู้ปฏิบตังิาน 
  
 ประโยชน์ในระดับบุคล 
 1.  ได้รับโอกาสและภารกิจท่ีท้าทายความสามารถมากขึน้อยู่เสมอ ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่
การเพิ่มพนูศกัยภาพและความก้าวหน้าในระยะยาว 

การบริหารส่วนบุคคล 
- การจา่ยเงินเดือน  
- การให้ผลตอบแทนตา่งๆ  

 
มุ่งเน้น 

การบริหารเชิงบทบาท 
 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
- การสรรหาบคุลากร 
- การจดัระบบองค์กร 
- การให้สวสัดิการตา่งๆ 

 

มุ่งเน้น 
การบริหารเชิงหุ้นส่วน 

 

การบริหารคนเก่ง 
- การบริหารสมรรถนะ 
- การบริหารศกัยภาพ 
- การวางแผนผู้สบืทอดต าแหนง่ 

 

มุ่งเน้น 
การบริหารเชิงบูรณาการ 

แผนภาพ  วิวฒันาการของการบริหารคนเก่ง 
 



 

 2. เรียนรู้ท่ีจะบริหารตนเองให้ประสบผลส าเร็จ  ภายใต้การสนับสนุนขององค์กร 
ผู้บงัคบับญัชา พ่ีเลีย้ง รวมถึงทีมงาน 
 3.  เกิดความพึงพอใจในการท างาน เน่ืองจากตระหนกัถึงคณุคา่และการดแูลเอาใจใส่
จากองค์การและผู้บงัคบับญัชาอยา่งใกล้ชิด  รวมทัง้ทราบความก้าวหน้าในอาชีพอยา่งชดัเจน 
 
ระบบการบริหารคนเก่ง 
 ระบบการบริหารคนเก่ง คือ กระบวนการค้นหา พัฒนา ให้ผลตอบแทน และรักษาคนท่ีมี
ความสามารถและศกัยภาพไว้กบัองค์กร  ดงันี ้
 1.  การระบุคนเก่ง  (Identification)  หมายถึง การค้นหาคนเก่งด้านตา่งๆ ท่ีอยู่ในองค์กร           
ด้วยกระบวนการท่ีเป็นระบบ เพ่ือให้ทราบว่าในองค์กรใครคือคนเก่ง  และเก่งในด้านใด ท าให้สามารถ
บริหารความเก่งรวมทัง้การก าหนดนโยบายสร้างผลการปฏิบตัิงานท่ีดีให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร              
โดยการก าหนดเป้าหมายสูงสุดขององค์กร แล้วแปลงเป้าหมายขององค์กรมาสู่เป้าหมายของแต่ละ
หน่วยงาน แล้วก าหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะของคนเก่ง ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ                    
ของหนว่ยงาน จากนัน้จงึประเมินบคุลากรในหนว่ยงานเพ่ือค้นหาคนเก่งท่ีมีคณุสมบตัิและคณุลกัษณะ
สอดคล้องกบัท่ีหนว่ยงานต้องการ 
 2. การจัดบุคลากร (staffing) หมายถึง การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
ประกอบด้วยการสรรหาบุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การเปล่ียนสายงาน  การวางแผนบุคลากร          
การจดัการความหลากหลายของบคุลากร   
 3.  การจัดระบบงาน (organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้างองค์กร การก าหนดภารกิจ            
ของแต่ละหน่วยงานในภาพรวมไปสู่งานย่อยและกิจกรรม รวมทัง้การจัดรูปแบบหน่วยงาน              
ความเช่ือมโยงของแตล่ะหนว่ยงาน  การก าหนดทีมงาน  การออกแบบงานและการส่ือสาร 
 4.  การฝึกอบรมและพฒันาคนเก่ง  (Training  and  Development)  หมายถึง การเพิ่มพนู
ความรู้ ทักษะ และความสามารถ การวางแผนพัฒนาส่วนบุคคล (Individual  Development 
Planning) การฝึกอบรมควบคู่กบัการปฏิบตัิงาน (On the job training) การประเมินความสามารถ        
ผลการปฏิบตัิงาน และศกัยภาพของบคุลากร เพ่ือให้ทราบว่าใครคือคนเก่งขององค์กรแล้วด าเนินการ
ฝึกอบรมและพัฒนาเติมเต็มให้มีความสมบูรณ์ทัง้ด้านความรู้ ทักษะการปฏิบตัิงาน ความช านาญ      
หรือความเช่ียวชาญเฉพาะด้านตามท่ีองค์กรคาดหวงัไว้  เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนนุให้คนเก่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  เช่น  การสอนงาน (Coaching) การหมุนเวียนงาน                  
(Job Rotation) การมอบหมายงานเร่งดว่นหรืองานพิเศษ (Interim and Emergency Assignment)              
การมอบหมายงาน (Task  Force Assignment) การฝึกอบรมนอกสถานท่ี (Off – site  training)          



 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - learning) การให้การศึกษาในสถานท่ีท างาน การฝึกอบรมภายนอก 
(Executive Programs and External Course Work) การเรียนรู้ผา่นอินเตอร์เน็ต (E - learning) 
 5. การบริหารผลการปฏิบตั ิ (Performing)  หมายถึง การบริหารจดัการผลการปฏิบตัิงานของ
บคุลากรและองค์กร  ได้แก่  การตัง้เป้าหมายขององค์กรและมอบหมายให้กับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
ก าหนดทีมงานและบุคคล การก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าท่ี รวมทัง้ความคาดหวังใน
ผลส าเร็จ แนวทางการประเมินผลการปฏิบตังิาน  การสะท้อนผลการปฏิบตังิาน (feedback)   
 6.  การจ่ายคา่ตอบแทนและให้รางวลั  (Compensation  and  Rewarding)  หมายถึง การให้
เงินเดือน  เงินโบนสั หรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ  รวมทัง้สวสัดิการ  ซึ่งมีการออกแบบการจ่ายค่าตอบแทน
และรางวลัอยา่งเทา่เทียมและยตุธิรรม (Equity and Fairness) ทัง้ตอ่คนเก่งและบคุลากรทัว่ไป มุ่งเน้น
การให้ความส าคญักับความสมดลุระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวัของคนเก่งนอกเหนือจาก
การมอบสิ่งจงูใจในรูปตวัเงิน 
 7.  การรักษาคนเก่งไว้กบัองค์กร  (Retention) หมายถึง การปฏิบตัิตอ่คนเก่งด้วยความเคารพ
และให้เกียรติเพ่ือให้คนเก่งมีความจงรักภักดีและยึดมั่นต่อองค์กร รักองค์กร พร้อมท่ีจะใช้ความรู้
ความสามารถท่ีมีอยู่มาปฏิบัติงานให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า เช่น การสร้างโอกาสก้าวหน้า              
ในอาชีพ (Career Path)การก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) การให้โอกาส
ในการพฒันา  เช่น  การจ่ายคา่ตอบแทนและสวสัดิการท่ีสร้างสรรค์ การให้รางวลัและการตระหนกัถึง
ความส าคญัของพนกังาน การบริหารผลการปฏิบตัิงาน การปรับเปา้หมายของพนกังานให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายขององค์การ กลยุทธ์การเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน  การวัดความพึงพอใจ            
ของพนกังาน การวางแผนสายอาชีพ กลยุทธ์ความสมดลุระหว่างงานและชีวิตส่วนตวั การสร้าง              
ข้อผูกมดัในการจ้างงาน กลยุทธ์การบริหารขีดความสามารถ ค านึงถึงความต้องการของพนกังาน            
การพฒันาพนักงานด้วยระบบพ่ีเลีย้ง ก าหนดวัฒนธรรมองค์การ ระบบสอนงานเพ่ือการพัฒนา             
สายอาชีพ กลยทุธ์การสร้างให้พนกังานเจริญเตบิโตและจงรักภกัดีตอ่องค์การ กลยทุธ์การควบรวมและ
ยบุรวมกิจการเพ่ือการรักษาพนกังาน 
 
การพัฒนาโดยมุ่งเน้นจากภายใน 
 คนเก่งจะมีความสามารถในการมองอนาคต  มีความเข้าใจในอนาคต เห็นทัง้โอกาสและภัย
คกุคาม และมีความสามารถท่ีจะดงึคนอ่ืนตามไปด้วย  คนเก่งประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ สามารถบริหาร
คนอ่ืนอีก  60  เปอร์เซ็นต์  อยากท างาน  ดงึเอาความเป็นเลิศของบคุคลอ่ืนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
เป็นการพฒันาบุคคลโดยมุ่งเน้นจากภายใน (Inside Out Approach) คนเก่งมีความคิดสร้างสรรค์             
มีความคดิท่ีแตกตา่งจากบคุคลอ่ืน เป็นบคุคลท่ีกระหายอยากรู้ อยากพฒันา และแสวงหาโอกาสใหม่ๆ 



 

ความรู้และทักษะเป็นเพียงพืน้ฐาน  แต่พลังความคิดสร้างสรรค์ การใฝ่รู้ และการพัฒนาเป็นเร่ืองท่ี
ส าคญักว่า  ลกัษณะเฉพาะอีกประการหนึ่งของคนเก่งคือ ความสามารถในการเอาชนะอปุสรรค รู้จกั
แก้ไขปัญหาด้วยปัญญา รวมทัง้มีการควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ 
คณุลกัษณะและความสามารถจงึน าบคุคลอ่ืนและองค์กรสร้างสรรค์และเปล่ียนแปลง 
 
สรุป 
 คนเก่งหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในองค์กรท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มีความสามารถ          
และศกัยภาพสงู การบริหารคนเก่งให้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงาน นวตักรรม ให้คนเก่งได้พฒันาตนเอง
และเพ่ือนรวมงานให้มีความเก่งยิ่งขึน้ จะท าให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน           
เป็นองค์กรท่ีมีองค์ความรู้และนวัตกรรม การบริหารคนเก่งท่ีประกอบด้วย การจัดบุคลากร การจัด
ระบบงาน  การเรียนรู้  การบริหารผลการปฏิบตัิ  และการจ่ายคา่ตอบแทน  รวมทัง้กระบวนการบริหาร
คนเก่ง 4 ขัน้ตอน ได้แก่ การระบุคนเก่ง การฝึกอบรมและพฒันาคนเก่ง การจ่ายค่าตอบแทนและให้
รางวลั และการรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร จึงเป็นปัจจัยส าคญัท่ีจะท าให้องค์กรมีคนเก่งจ านวนมาก        
และเพิ่มมากขึน้เร่ือย  สง่ผลให้องค์กรเป็นองค์กรท่ีมีคณุภาพในระยะยาว 
 

ค าส าคัญ 
1.  การบริหารคนเก่ง 
2.  คนท่ีมีศกัยภาพสงู 
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