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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอการสังเคราะห์ความหมายของคนเก่ง การบริหารคนเก่ง และองค์ประกอบของ
การบริหารคนเก่งในองค์กร ใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรม ข้อค้นพบสรุปได้ว่า คนเก่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
และความสามารถอยู่ในระดับสูงกว่าบุคลากรคนอื่น และการบริหารคนเก่งเป็นระบบหรือกระบวนการดําเนินงานที่บูรณาการ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทุนมนุษย์ในบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานและ
ศักยภาพสูง เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จสูงสุดขององค์กร องค์ประกอบของการบริหารคนเก่ง ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่
การระบุเอกลักษณ์ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา การธํารงรักษา การบริหารค่าตอบแทน การบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการวางแผนความสําเร็จในคนเก่ง ข้อค้นพบนี้นําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ของการบริหารคนเก่งที่กระจ่างชัดขึ้นและมี
คุณค่ายิ่งต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่อไป
คําสําคัญ: การบริหารคนเก่งในองค์กร ความหมายองค์ประกอบ การทบทวนวรรณกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์
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Abstract
This article provides a comprehensive review of the meaning and the components of talent
management on the synthesis through literature review. The meaning of talent was concluded as people
have higher knowledge, understanding, skill, and ability more than the others. The meaning of talent
management was concluded as the operations integrating human capital management in people that
exhibit knowledge, understanding, skill, ability, high performance and high potential, and linked to top
organizational strategies. Talent management comprises eight components including talent identification,
talent recruitment, talent selection, talent development, talent retention, talent compensation
management, talent performance management and talent succession planning. These results lead to a
clearer knowledge on talent management and more value on human resource management.
Key words: Talent Management; Organization; Meaning; Component; Literature Review; Human Resource
Management

บทนํา
บุ คลากรที่ เก่ งหรื อคนเก่ งถื อเป็ นทรั พยากรที่ มี
มูลค่าเพิ่มขององค์กร ยิ่งทํางานยิ่งมีความรู้ ความเข้าใจ
ทั กษะ ประสบการณ์ มากขึ้ น จึ งเป็ นรากฐานสํ าคั ญในการ
ดําเนินงานขององค์กร การศึกษาการบริหารคนเก่งเริ่มได้รับ
ความสนใจอย่างมากจากผลงานเรื่อง The War for Talent
(Michaels, et al., 2001; Collings & Mellahi, 2009)
ถือเป็นวรรณกรรมที่จุดประกายให้มีการวิจัยเรื่องการบริหาร
คนเก่งตามมามากมาย รวมถึงมีผลการศึกษาความคิดเห็น
ของผู้บริหารทั้งจากภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาค
สาธารณะใน 6 ทวีปที่เห็นตรงกันว่า การบริหารคนเก่งเป็น
สิ่งที่ผู้บริหารให้ความสําคัญที่สุดในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในปัจจุบัน (Boston Consulting Group & World
Federation of People Management Association, 2014)
ความแตกต่างระหว่า งการบริห ารคนเก่ง และ
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ บบเดิ ม นั้ น จํ า แนกเป็ น 4
ประเด็นดังนี้ ประเด็นแรกการบริหารคนเก่งมีจุดเน้นที่การ
บริหารบุคลากรที่ถือเป็นคนเก่งเท่านั้น จึงนับเป็นเพีย ง
ส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบเดิม โดยที่
การบริ หารคนเก่ งไม่ สามารถแทนที่ การบริ หารทรั พยากร
มนุษย์แบบเดิมได้ทั้งหมด ประเด็นที่สอง การบริหารคนเก่ง
ควรเป็ นกรอบความคิ ดความเชื่อ ที่ผู้ บ ริห ารระดั บ สูงให้
ความสําคัญ แล้วจึงผลักดันแนวความคิดนี้ลงมาสู่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียขององค์กรทุกระดับ การบริหารคนเก่งจึงเป็นกรอบ
แนวคิดที่มีอิทธิพลยิ่งต่อพฤติกรรมการบริหารในองค์กร
ต่างจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบเดิมที่บทบาทหลัก
ในการบริ หารคนเป็ นหน้ าที่ ของผู้ จั ดการฝ่ ายบุ คคลและ
ผู้จัดการระดับต้น ไม่ได้ถูกผลักดันลงมาจากผู้บริหารระดับสูง
ประเด็นที่สาม การบริหารคนเก่งได้แยกการบริหารบุคลากรที่

ถือเป็นคนเก่งออกจากการบริหารบุคลากรทั่วไป เนื่องจาก
เป็ น กลุ่ ม ที่ส ร้ างมู ลค่ า เพิ่ ม ให้ อ งค์ ก ร ขณะที่ การบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์เดิมนั้นมีการบริหารคนทุกระดับเหมือนกัน
ไม่ได้ให้ความสําคัญกับกลุ่มใดเป็นพิเศษ และประเด็นที่
สี่ การบริหารคนเก่ง เน้น ที่การบริห ารคนและเชื่อมโยง
ทุกองค์ประกอบของการบริหารคนเก่งเข้าด้วยกันเพื่อให้
เป้าหมายขององค์กรประสบความสําเร็จ แต่การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เดิมไม่ได้เน้นที่คนเก่ง กลับแยกส่วนงาน
ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ออกจากกัน เช่น แยกงานสรรหา
คนออกจากงานพัฒนาคนอย่างชัดเจน โดยไม่บูรณาการ
องค์ประกอบของการบริหารคนเข้าด้วยกัน (Chuai, 2008)
จึงเห็นได้ว่าการบริหารคนเก่งเข้ามาเป็นตัวประสานให้งาน
บริห ารทรั พยากรมนุ ษย์ เชื่ อมโยงไปสู่ก ลยุ ทธ์ สูง สุด ของ
องค์กร เพื่อให้องค์กรมีความได้เปรียบในสถานการณ์ที่มีการ
แข่งขันภายใต้การเปลี่ยนแปลง (สมาคมการจัดการงาน
บุคคลแห่งประเทศไทย, 2549; พิชิต เทพวรรณ์, 2554)
ดังนั้น การบริหารคนเก่งจึงเป็นเทคนิคการบริหารทรัพยากร
มนุษย์แนวใหม่ที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างจากการ
บริหารทรัพ ยากรมนุษ ย์เ ดิม ผลลัพ ธ์ท้า ยสุด ของการ
บริห าร คนเก่ ง จึ งทํ าให้ การบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ของ
องค์กรเป็นวัฏจักรที่สมบูรณ์
การศึกษาการบริหารคนเก่งเป็นเรื่องที่ต้องค้นคว้า
ต่อไปด้วยเป็นกลยุทธ์สําคัญต่อความสําเร็จของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและรองรับการดําเนินงาน
ในอนาคต (Collings & Mellahi, 2009) แต่จากการทบทวน
วรรณกรรมเห็นได้ว่า องค์ความรู้ในการบริหารคนเก่งยังไม่มี
ข้อมู ลเพี ยงพอ ขาดความชั ดเจน จึ งควรศึ กษาการบริ หาร
คนเก่ง เริ่มตั้งแต่การระบุความหมายและองค์ประกอบของการ
บริหารคนเก่งให้กระจ่างชัด ถือเป็นช่องว่างสําคัญขององค์
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ความรู้ด้ านการบริหารคนเก่งที่ต้องถูกเติมเต็ม (Lewis &
Heckman, 2006; Brooke, et al., 2012) จากปัญหาของการ
วิจัย (Research Gap) ของการบริหารคนเก่งที่กล่าวไว้ นี้
นําไปสู่คําถามการวิจัยว่า ความหมายของคนเก่ง การบริหาร
คนเก่งคืออะไร และองค์ประกอบของการบริหารคนเก่งมี
อะไรบ้าง

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อนําเสนอการสังเคราะห์ความหมายของคนเก่ง
การบริหารคนเก่ง และองค์ประกอบของการบริหารคนเก่ง
ในองค์กร

วิธีการวิจัย
บทความนี้ มี วิ ธี การวิ จั ยหลั ก คื อ การทบทวน
วรรณกรรมโดยนํ าเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมเชิ ง
สังเคราะห์ เพื่อให้ได้ผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับความหมายของคนเก่ง การบริหารคนเก่งและองค์ประกอบ
ของการบริ หารคนเก่ งในองค์ กรที่ กระจ่ างชั ดขึ้ นกว่ าเดิ ม
นํ า ไปสู่ ก ารสร้ า งองค์ ค วามรู้ ข องการบริ ห ารคนเก่ ง ที่ มี
คุณค่ายิ่งต่อวงการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่อไป
การดําเนินการทบทวนวรรณกรรมคํานึงถึงประเด็นต่อไปนี้
1. เกณฑ์การคัดเลือกวรรณกรรมเข้าสู่การทบทวน
(Inclusion) โดยคํานึงถึงงานปฐมภูมิ (Primary Literature)
เช่น วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ
เป็ น ลํ า ดั บ แรก แล้ ว จึ ง ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ งานทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary Literature) รองลงมา แต่ ต้องเป็นงานที่ มี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารคนเก่งในองค์กร โดย
การพิ จารณาชื่ อเรื่ อง วั ตถุ ประสงค์ บทคั ดย่ อ คํ าสํ าคั ญ
บทสรุปของแต่ละชิ้นงาน ส่วนเกณฑ์ในการคัดวรรณกรรม
ออกจากการทบทวน (Exclusion) เมื่ องานนั้ นไม่ มี ความ
เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การบริ ห ารคนเก่ ง หรื อ เป็ น งานที่
กล่ า วถึ ง การบริ ห ารคนเก่ ง เพี ย งเล็ ก น้ อ ยเท่ า นั้ น หรื อ
ประเด็นการบริหารคนเก่งไม่ใช่สาระสําคัญของงานชิ้นนั้น
2. ฐานข้อมูลในการสืบค้นวรรณกรรม เอกสาร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น ฐานข้ อ มู ล ทางวิ ช าการที่ น่ า เชื่ อ ถื อ เป็ น
อันดับแรก เช่น ฐานข้อมูลของ Science Direct, ELSEVIER,
ERIC ทั้งนี้จากช่องว่างการศึกษาวรรณกรรมทางการบริหาร
ตารางที่ 1 ผลการสรุปใจความสําคัญความหมายของคนเก่ง
ปีของผลงาน
2006
2008
2009
2011, 2012

ชื่อผู้เขียน
Lewis & Heakman
Chuai
Armstrong
Ulrich &Smallwood;
Beheshtifar, et al.
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คนเก่งที่มีไม่เพียงพอ (Collings & Mellahi,
2009; Lewis & Heckman, 2006; Brooke, et al., 2012)
จึงพิจารณานํางานเขียนจากแหล่งข้อมูลอื่นได้ แต่ต้องเป็น
ชิ้นงานที่เขียนโดยผู้เขียนหรือสํานักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงในแวด
วงการบริหารคนเก่งและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สรุปได้ว่า วรรณกรรมที่นํามาทบทวนในบทความนี้
เป็นวรรณกรรมที่เป็นทั้งงานปฐมภูมิ ทุติยภูมิ จากฐานข้อมูล
เชิงวิชาการและแหล่งข้อมูลอื่นตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 (ค.ศ.
2006) ถึ ง พ.ศ.2557 (ค.ศ. 2014) รวม 24 แหล่ งข้ อมู ล
อ้างอิง โดยใช้คําสําคัญในการค้นหา ได้แก่ การบริหารคน
เก่งองค์กร ความหมายองค์ประกอบ การทบทวนวรรณกรรม
และการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผลการวิจัย
บทความนี้นําเสนอผลการวิจัยแยกเป็น 3 ประเด็น
ประกอบด้ วย ความหมายของคนเก่ ง ความหมายของการ
บริหารคนเก่ง และองค์ประกอบของการบริหารคนเก่ง ดังนี้
1. ความหมายของคนเก่งจากวรรณกรรมที่ทบทวน
ปรากฎความหมายของคนเก่ งในมุ มมองที่ คล้ ายคลึ งกั น
โดยถือว่าคนเก่งเป็นบุคลากรที่มีความแตกต่างจากบุคลากร
ทั่วไปในองค์กรในเรื่องความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน และ
ศักยภาพโดย Lewis & Hechman (2006) ให้ความหมาย
ที่ สั้ น แต่ ไ ด้ ใ จความชั ด เจนว่ า คนเก่ ง คื อ คนที่ มี ผ ลการ
ปฏิบัติงานสูงและมีศักยภาพสูง Chuai (2008) ให้ความหมาย
คล้ายคลึงกันว่าคนเก่งเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคนอื่น
ในองค์กรเรื่องผลการปฏิบัติงานทั้งที่ปรากฏในปัจจุบันและ
ที่ ผ่ านมาในอดี ต โดยประเมิ นได้ จากศั กยภาพและความ
สามารถ อีกทั้งคนเก่งต้องสร้างประโยชน์ต่อการแข่งขันของ
องค์กรได้ Armstrong (2009) กล่าวว่าคนเก่งเป็นผูค้ รอบครอง
พรสวรรค์พิเศษ มีความสามารถและทั ศนคติที่ สามารถ
นําไปสู่ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน Ulrich & Smallwood
(2011); Beheshtifar, et al., (2012) ก็ให้ความหมายที่ชัดเจน
ตรงกันว่า คนเก่งเป็นบุคลากรที่องค์กรระบุว่าเป็นบุคคลที่มี
ความชํ านาญเพี ยงพอที่ จะรั บบทบาทเป็ นผู้ นํ าองค์ กรใน
อนาคต ทั้งนี้ สามารถสรุปใจความสําคัญของความหมาย
ของคนเก่งตามที่มีนักวิชาการเสนอไว้ (ตารางที่ 1)

ใจความสําคัญความหมายของคนเก่ง (Key Concept of Meaning)
คนที่มีผลการปฏิบัติงานสูงและมีศักยภาพสูง
คนที่มีผลการปฏิบัติงานทั้งในอดีตและปัจจุบันแตกต่างจากคนอื่น
คนที่มีพรสวรรค์มีความสามารถและทัศนคติที่นําไปสู่ประสิทธิผลของงาน
คนที่มีความชํานาญเพียงพอที่จะรับบทบาทเป็นผู้นําองค์กรในอนาคต
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จากการทบทวนวรรณกรรมจึ งขอนํา เสนอผล
การสังเคราะห์ความหมายของคนเก่ง (Talent/Talented
People) ว่ า หมายถึง บุ ค ลากรที่ มีค วามรู้ ความเข้ า ใจ
ทักษะและความสามารถอยู่ในระดับสูงกว่าบุคลากรคนอื่น
มีค วามแตกต่า งจากคนอื่น อย่ างโดดเด่น ในเรื่ องผลการ
ปฏิบัติง าน (Performance) ทั้ง ที่ผ่า นมาในอดีต และ
ผลการปฏิบัติงานที่ปรากฏจริงในปัจจุบัน และศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน (Potential) ที่ท้าทายขึ้นในอนาคตรวมถึง

มีคุณสมบัติส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับตําแหน่งงาน ที่เป็น
ประโยชน์ต่องานและตรงตามที่องค์กรคาดหวัง
2. ความหมายของการบริ ห ารคนเก่ ง จาก
วรรณกรรมที่ทบทวน ทําให้เห็นความหมายของการบริหาร
คนเก่งที่มีทั้งในมุมมองที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน จึง
ขอนําเสนอผลการสังเคราะห์ความหมายของการบริหาร
คนเก่ง (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ผลการสังเคราะห์ความหมายของการบริหารคนเก่ง
ปีของผลงาน

ชื่อผู้เขียน

2006
2008
2009
2010

Lockwood
Taleo
Armstrong
Noe, et al.
Bhatt & Behrstock
Mondy
Khatri, et al.
Kehinde

2012

ความหมายในแง่ระบบเชิงกลยุทธ์
(Strategic System)


จากตารางที่ 2 เห็นได้ว่า ความหมายของการ
บริหารคนเก่งจากวรรณกรรมที่ทบทวนสามารถสรุปได้เป็น
2 แนวทาง ได้แก่ ความหมายในแง่ ของระบบเชิ งกลยุ ทธ์
และความหมายในแง่ของกระบวนการ ดังนี้
ความหมายของการบริหารคนเก่งในแง่ที่เป็นระบบ
เชิงกลยุทธ์ (Strategic System) ได้แก่ Lockwood (2006)
ที่ให้ความหมายว่า เป็นการนํากลยุทธ์เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่บูรณาการแล้วหรือระบบที่ถูกออกแบบแล้ว
ไปใช้เพิ่มผลิตผลขององค์กร โดยการพัฒนากระบวนการที่
เกี่ยวเนื่องกับการดึงดูดคน การพัฒนาคน การธํารงรักษา
คนและใช้งานคนให้เป็นประโยชน์จากทักษะและความถนัด
ที่มีอยู่เพื่อจะได้บรรลุความสําเร็จขององค์กรทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต สอดคล้องกับ Noe, et al., (2010) ที่กล่าวว่า
เป็ นผลสํ า เร็ จ ของกลยุ ท ธ์ ก ารวางแผนที่ เ ป็ น ระบบของ
องค์กร โดยการดึงดูดคนที่มีทักษะในการทํางานสูงให้เข้ามา
ในองค์ ก ร ธํ า รงรั ก ษา พั ฒ นาและจู งใจคนเก่ ง ทั้ ง ที่ เ ป็ น
ลู ก จ้ า งและระดั บ จั ด การเป็ น ไปในทํ า นองเดี ย วกั บ
ความหมายของ Kehinde (2012) ว่าเป็นการนําการบูรณา
การกลยุทธ์หรือการออกแบบระบบเพื่อให้เกิดผลผลิตใน
การทํางานเพิ่มขึ้น โดยการพัฒนากระบวนการเพื่อดึงดูด
คนเก่ง พัฒนาคนเก่ง ธํารงรักษาคนเก่ง และใช้งานคนเก่ง
ให้ได้ประโยชน์มากขึ้นจากทักษะและความถนัดที่บุคลากรคน
เก่ งมี เพื่ อให้ องค์ กรบรรลุ สู่ ความจํ าเป็ น ที่ ต้ องการทั้ งใน






ความหมายในแง่กระบวนการ (Process)





ปัจจุบันและอนาคตArmstrong (2009) ก็ระบุ ว่าเป็นกลยุทธ์
ทางทรัพยากรมนุษ ย์เพื่อให้มั่น ใจว่าบุคลากรคนเก่ง เป็น
บุค คลที่จํ า เป็น ต้ องบริหารเพื่ อบรรลุถึ งความสํ าเร็ จของ
องค์กร อีกทั้ง Bhatt & Behrstock (2010) นําเสนอว่า การ
บริ หารคนเก่ งเป็ นส่ วนประกอบสํ า คั ญ ของอาชี พ งานที่
ต่อเนื่องของบุคลากรและเชื่อมโยงกับการบริหารบุคลากร
ให้เกิดประสิทธิผลทั้งองค์กร
ส่วนความหมายของการบริ หารคนเก่งในแง่ ที่
เป็ นกระบวนการ (Process) ได้ แก่ Taleo (2008) ที่ ให้
ความหมายว่าเป็นชุดของกระบวนการของการจัดการทุน
มนุษย์ที่ถูก ออกแบบขึ้นเพื่อจัดการสินทรัพ ย์ที่มีมูลค่า ที่
สูงที่สุดของบริษัท นั่นก็คือ คนเก่ง Khatri, et al., (2010)
ระบุว่าเป็นกระบวนการสรรหา จัดการ ประเมิน พัฒนา
และธํารงรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญ บ่อยครั้ง
เรียกการบริหารคนเก่งว่า การจัดการทุนมนุษย์ อันแน่ชัดว่า
บุ คคลที่ เ ป็ น คนเก่ ง เป็ น สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง ใน
องค์กร ใกล้เคียงกับความหมายของ Mondy (2010) ที่บอกว่า
เป็นกระบวนการของการลงมือกระทําการในเรื่องกําลัง
แรงงานที่ อ งค์ ก รจํ าเป็ นต้ อ งมี ครอบคลุ ม การจั ด การ
บุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถสู ง ที่ อ งค์ ก รมี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น
รวมถึง การดึง ดูด ให้ค นที่มีทัก ษะสูง และพัฒ นาพวกเขา
จนสามารถทําประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กรได้
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จากการทบทวนวรรณกรรมจึ งขอนํา เสนอผล
การสังเคราะห์ความหมายของการบริหารคนเก่ง (Talent
Management) สรุปได้ว่า หมายถึง ระบบหรือกระบวนการ
ดําเนินงานที่บูรณาการกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทุ น มนุ ษ ย์ ใ นบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ทั ก ษะ
ความสามารถ ผลการปฏิบัติง านและมี ศักยภาพสู งเพื่ อ
นําไปสู่ความสําเร็จสูงสุดขององค์กร
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3. องค์ ป ระกอบของการบริ ห ารคนเก่ ง เมื่ อ
สามารถสรุปและสังเคราะห์ความหมายของการบริหาร
คนเก่ ง ได้ แ ล้ ว ว่ า หมายถึ ง ระบบหรื อ กระบวนการ
ดํา เนิน งานที่บูร ณาการกลยุท ธ์ที่เ กี่ย วข้อ งกับ บุค ลากร
คนเก่งในองค์กร ต่อไปจึงทบทวนวรรณกรรมในส่วนของ
องค์ประกอบของการบริหารคนเก่ง (ตารางที่ 3) ดังนี้

การระบุเอกลักษณ์
การดึงดูด
การสรรหา



การคัดเลือก















การธํารงรักษา







การส่งต่อ



3





1
9



3



7








5



1



การเรียนรู้ขององค์กร



จํานวนผลงานที่เห็นตรงกัน

Kehinde (2012)

Beheshtifar และคณะ (2012)

Hajimirarab,และคณะ (2011)






การบริหารผลการปฏิบัติงาน





การพัฒนา

การบริหารค่าตอบแทน

Snell และ Bohlander (2011)

ADP Research Institute (2011)

Kearns (2010)

Chuai (2008)



Bhatt & Behrstock (2010)

องค์ประกอบของการบริหารคนเก่ง

พิชิต เทพวรรณ์(2554)

ตารางที่ 3 ผลการค้นหาองค์ประกอบของการบริหารคนเก่ง



1







4







4





การวางแผนความสําเร็จ



3

การเตรียมความพร้อม



1

การแนะนําและการเป็นที่ปรึกษา



1

การบริหารเงื่อนไขทางการทํางาน



1

จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการ
บริหารคนเก่งที่มีผลงานทางการบริหารคนเก่งเห็นตรงกัน
ตั้งแต่ 3 ผลงานขึ้นไป รวมมี 8 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ป ระกอบที่ห นึ่ง คือ การระบุเ อกลัก ษณ์
คนเก่ง (Talent Identification) หมายถึง การค้นหาและ
กําหนดคุ ณลักษณะเฉพาะของบุ คลากรที่ถือเป็ นคนเก่ ง
ขององค์กร ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่สําคัญ (Kearns, 2010) ส่วนใหญ่จะดําเนินการ

ระบุเ อกลัก ษณ์คนเก่งในตําแหน่งงานที่มีบทบาทสําคัญ
ต่อความสําเร็จขององค์กร (Horvathova & Mikušová,
2010) เช่น ตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง
(Beheshtifar, et al., 2012)
องค์ประกอบที่สอง คือ การสรรหาคนเก่ง (Talent
Recruitment) หมายถึง กระบวนการขับเคลื่อนในเชิงรุก
เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่องค์กรต้องการ
ในตําแหน่งงานหลั กที่มีค วามสํ าคัญต่ อความสําเร็จของ
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องค์กร Breaugh (2009) ให้แนวคิดว่า เป็นกระบวนการที่
ยอมรับโดยทั่วกัน เพื่อให้ได้จํานวนผู้สมัครเพียงพอต่อการ
คัดเลือกในตําแหน่งที่ต้องการ รวมถึงได้ผู้สมัครที่มีระดับ
การศึกษา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความสนใจ ค่านิยม
ตรงตามที่องค์กรต้องการ โดยต้องตอบคําถามให้ได้ว่าจะ
สรรหาบุคลากรคนเก่งได้ที่ไหน สรรหาเมื่อไหร่ พบเจอได้
อย่างไร ใช้เครื่องมือสรรหาประเภทใด ผลจากการสรรหา
เกิดอะไรขึ้นได้บ้าง และต้องมีการประเมินผลลัพธ์ของการ
สรรหาด้วย
องค์ ป ระกอบที่ ส าม คื อ การคั ด เลื อ กคนเก่ ง
(Talent Selection) หมายถึง กระบวนการคัดเลือก
ผู้สมัครจากรายชื่อที่รวบรวมไว้จากการสรรหาคนเก่ง เพื่อ
ระบุตัวผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเป็นกลุ่มคนเก่ง
พิชิต เทพวรรณ์ (2554) เสนอว่า เป็นกระบวนการที่ต้อง
ดํา เนิน การต่อ เนื่องมาจากการสรรหาทรัพ ยากรมนุษ ย์
โดยการคัดเลือกคนเก่งจากภายนอกสามารถประเมินได้
จากสมรรถนะที่องค์กรใช้เ ป็นคุณสมบัติใ นการคัดเลือ ก
บุคลากร ส่วนการคัดเลือกจากแหล่งภายในพิจารณาได้
จากผลการประเมินการปฏิบัติงานตามกลุ่มของบุคลากร
องค์ประกอบที่สี่ คือ การพัฒนาคนเก่ง (Talent
Development) หมายถึง การเตรียมความพร้อมให้บุคลากร
ในเรื่องความรู้ ทักษะ พฤติกรรมและคุณลักษณะอื่นที่จะ
ช่วยให้งานปัจจุบันและอนาคตประสบความสําเร็จ Bhatt
& Behrstock (2010) ให้แนวคิดว่า การพัฒนาคนเก่งให้มี
ความเป็นบุคลากรมืออาชีพถือเป็นองค์ประกอบสําคัญยิ่ง
ของการเจริ ญ เติ บโตของบุ ค ลากร และต้ อ งดํ า เนิ น การ
อย่างต่อเนื่อง
องค์ ป ระกอบที่ ห้ า คื อ การธํ า รงรั ก ษาคนเก่ ง
(Talent Retention) หมายถึง ความพยายามขององค์กร
ในการคงไว้ซึ่งแรงกระตุ้น เพื่อให้บุคลากรยังคงอยู่ทํางาน
ในองค์กร Holbeche (2010) เปรียบการธํารงรักษาคนเก่ง
เสมือนเป็นการสร้างแบรนด์การจ้างงานขององค์กร ที่ทํา
ให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ มีส่วนร่วมกับการทํางาน
อย่างเต็มที่และเกิดความผูกพันกับองค์กร
องค์ประกอบที่หกคือ การบริหารค่าตอบแทน
คนเก่ง (Talent Compensation Management) หมายถึง
การจ่า ยค่า ตอบแทนที่ดึง ดูด ใจให้บุค ลากรคนเก่ง เพื่อ
สร้างประโยชน์ให้กับองค์กร นับเป็นองค์ประกอบของการ
บริหารคนเก่งประการหนึ่งที่นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้
ความสําคัญมากควรพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวัล
ตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance) (Snell &
Bohlander, 2010; ADP Research Institute, 2011)

องค์ประกอบที่เจ็ดคือ การบริหารผลการปฏิบัติงาน
คนเก่ง (Talent Performance Management) หมายถึง
การบูรณาการกิจกรรมเกี่ยวกับการกําหนดเป้าหมายการทํางาน
ให้คนเก่งอย่างชัดเจน การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่คนเก่ง และ
การให้รางวัลคนเก่งอันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
คนเก่ง Bhatt & Behrstock (2010) ระบุว่า การบริหารผล
การปฏิบัติงานในบุคลากรคนเก่งนั้ น ถือเป็นการประเมิ น
ภาพรวมเกี่ ยวกั บประสิ ทธิ ผลของบุ คลากรและผู้ นํ าของ
องค์กรประกอบกับพฤติกรรมที่แสดงออกต่อการปฏิบัติงาน
ในองค์กรด้วย เพราะเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่จะคอยส่งเสริมให้บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
อันนํามาซึ่งประสิทธิผลในการทํางานขององค์กร
และองค์ ป ระกอบที่ แ ปด คื อ การวางแผน
ความสําเร็จในคนเก่ง (Talent Succession Planning)
หมายถึง การดําเนินการในระยะยาวเกี่ยวกับการระบุตัว
คนเก่งและการพัฒนาคนเก่งสําหรับตําแหน่งสําคัญของ
องค์ กรให้มี ศัก ยภาพมากขึ้ น เป็น การเตรีย มพร้ อมขึ้น สู่
ตําแหน่งในระดับสูงต่อไป Noe, et al., (2010) ให้แนวคิด
ว่าเป็นการทําร่องรอยการก้าวสู่ศักยภาพในระดับสูงของ
บุคลากรคนเก่งเพื่อเตรียมพร้อมขึ้นสู่ตําแหน่งการจัดการ
ในระดับสูง ประโยชน์ของการวางแผนความสําเร็จย่อม
ช่ว ยทบทวนภาวะผู้ นํ าของคนเก่ งอย่ างเป็ นระบบ และ
รับประกันว่าองค์กรจะไม่ขาดแคลนผู้บริหารระดับสูง

บทสรุปและอภิปรายผล
บุคลากรคนเก่ งถือเป็นทรัพยากรที่ มีคุณ ค่ายิ่ ง
ขององค์กร และมีความแตกต่างจากการบริหารทรัพยากร
มนุษย์แบบเดิม จากการใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรม สรุป
ได้ว่า คนเก่งมีความแตกต่างจากคนอื่นอย่างโดดเด่นใน
เรื่องผลการปฏิบัติงานทั้งที่ผ่านมาในอดีตและที่ปรากฏ
จริงในปัจจุบัน และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ท้าทาย
ขึ้นในอนาคต รวมถึงมีคุณสมบัติส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับ
ตําแหน่งงาน เป็นประโยชน์ต่องานและตรงตามที่องค์กร
คาดหวั ง และการบริ ห ารคนเก่ ง หมายถึ ง ระบบหรื อ
กระบวนการดําเนิน งานที่บูรณาการกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อ ง
กั บ การจั ด การบุ ค ลากรที่ มี ความรู้ ความเข้ า ใจ ทั ก ษะ
ความสามารถ ผลการปฏิ บั ติ ง านและศั ก ยภาพสู ง เพื่ อ
นํ า ไปสู่ ค วามสํ า เร็ จ สู ง สุ ด ขององค์ ก ร การนํ า เสนอ
การสัง เคราะห์ค วามหมายนี้ส อดคล้อ งกับ ความหมาย
ของการบริ ห ารคนเก่ ง ในแง่ ที่ เ ป็ น ระบบเชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่
Lockwood (2006); Armstrong (2009); Noe, et al.,
(2010); Bhatt & Behrstock (2010) และ Kehinde
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(2012) นําเสนอไว้ ผนวกรวมกับความหมายของการ
บริหารคนเก่งในแง่ที่เป็นกระบวนการที่ Taleo (2008);
Khatri, et al., (2010) & Mondy (2010) นําเสนอไว้ด้วย
จึ ง ถื อ ว่ า ความหมายของการบริ ห ารคนเก่ ง ที่ ผู้ เ ขี ย น
นําเสนอการสังเคราะห์ เป็นการบูรณาการทั้งความหมาย
ในแง่ที่เป็นระบบเชิงกลยุทธ์และความหมายในแง่ที่เป็น
กระบวนการเข้าด้วยกัน
สําหรับองค์ประกอบของการบริหารคนเก่ง มี 8
องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การระบุเอกลักษณ์คนเก่ง (2) การ
สรรหาคนเก่ง (3) การคัดเลือกคนเก่ง (4) การพัฒนาคนเก่ง
(5) การธํารงรักษาคนเก่ง (6) การบริหารค่าตอบแทนคนเก่ง
(7) การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านคนเก่ ง และ (8) การ
วางแผนความสําเร็จในคนเก่ง โดยองค์ประกอบที่ค้นหา
และสรุปมาได้ นี้สอดคล้ องกั บผลงานของพิ ชิต เทพวรรณ์
(2554); Chuai (2008); Kearns (2010); Bhatt &
Behrstock (2010); ADP Research Institute (2011);
Snell & Bohlander (2011); Hajimirarab, at al., (2011);
Beheshtifar, et al., (2012) & Kehinde (2012)

ข้อเสนอแนะ
จากการทบทวนวรรณกรรมเพื่ อ นํ า เสนอการ
สังเคราะห์ความหมายของคนเก่ง การบริหารคนเก่ง และ
องค์ประกอบของการบริหารคนเก่งจนได้ความหมายของ
คนเก่ ง การบริ ห ารคนเก่ ง และองค์ ป ระกอบของการ
บริ ห ารคนเก่ ง ที่ ก ระจ่ า งชั ด ขึ้ น แล้ ว นั้น ขั้ น ต่ อ ไปจึ ง ควร
ศึกษากระบวนการดําเนินงานย่อยในแต่ละองค์ประกอบ
ของการบริ ห ารคนเก่ ง เพื่ อ ให้ ส ามารถกํ า หนดขึ้ น เป็ น
โมเดลการบริ ห ารคนเก่ ง ขององค์ ก รอั น จะนํ า ไปสู่
ความสําเร็จในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
ดังที่ Brooke, et al., (2012) นําเสนอไว้ว่ากระบวนทัศน์
ใหม่ข องการบริห ารคนเก่ง ต้อ งสร้า งโมเดลการบริห าร
คนเก่งขององค์กรขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของ
องค์กรและปิดช่องว่างองค์ความรู้ที่ยังขาดแคลนของการ
บริหารคนเก่งให้ได้
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