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                ท่ามกลางกระแสของการแข่งขนั ในปัจจุบนัท่ีเร่ืองของการโยกยา้ยของบุคลากรกลายเป็น

เร่ืองปกติ มีการดึงตวั ทั้งดว้ยขอ้เสนอท่ีเป็นต าแหน่ง ค่าตอบแทน หรือโอกาสท่ีดีกวา่ รวมถึงปัจจยั

มากมายท่ีท าใหค้นเก่ง มีฝีมือเปล่ียนองคก์รกนัอยูบ่่อยๆ เป็นค าถามท่ีคา้งคาอยูใ่นใจของผูบ้ริห าร 

วา่เพราะเหตุใดองคก์รจึงไม่สามารถดึงดูดคนท่ีมีความรู้ ความสามารถ ท่ีถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า

ขององคก์รเอาไวไ้ด ้การมอบโอกาส เง่ือนไข ผลตอบแทน ความกา้วหนา้ เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นหรือ

เท่าใดจึงจะเหมาะสมเพียงพอ 

 

ท าไมองค์กรจึงมัดใจคนเก่งไว้ไม่อยู่ 

              คงไม่ใช่เร่ืองแปลกอีกต่อไป หากพบวา่ในองคก์รแต่ละปีมีผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีมี

ศกัยภาพสูงลาออกเป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 – 10  ต่อปี / พนกังานหรือผูบ้ริหารขององคก์ร 

ไดรั้บการแต่งตั้งดว้ยต าแหน่งหรือเง่ือนไขท่ีดีกวา่จากองคก์รอ่ืน / บุคลากรท่ีมีอยูไ่ม่สามารถตอบ

ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงขององคก์รไดท้ั้งหมด /  องคก์รตอ้งเลือกคนท่ีองคก์รยงัไม่อยากไดน้กัแต่อยู่

ระหวา่หาคนท่ีตอ้งการอยา่งสมบูรณ์แบบไม่ได ้ /  การไม่สามารถหาคนมาทดแทนต าแหน่งท่ีขาด

หายไปไดห้ากมีการเกษียณหรือลาออก / องคก์รมีความลม้เหลวเร่ืองการเล่ือนต าแหน่ง การใ ห้

ผลตอบแทนและการพฒันาศกัยภาพใหก้บัพนกังานนอ้ยกวา่ท่ีควรจะเป็น  เหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงบอก
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เหตุไดไ้ม่นอ้ยเลยวา่ องคก์รมีความละเลยในการบริหารคนก่งอยา่งจริงจงั ซ่ึงส่งผลต่อการอยูร่อด

ท่ามกลางการแข่งขนัขององคก์รในระยะยาว 

แผนงานบริหารคนเก่งทีอ่งค์กรต้องการ 

               องคก์รจะมีแผนงานในการจดัการใหค้นเก่ง เหล่าน้ีอยูก่บัองคก์รระยะยาวไดอ้ยา่งไร 

ขณะเดียวกนัเม่ือเขาเหล่าน้ีจากไป องคก์รมีแนวทาง แผนการรับมือ การส่งต่องาน ใหก้บัผูท่ี้อยูห่รือ

มาแทนท่ีกนัอยา่งไร เหล่าน้ีคือค าถามท่ีอาจเกิดข้ึนซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า กบัหลายองคก์ร 

           โดยทัว่ไปแลว้  การบริหารจดัการกบัคนเก่งดูจะเป็นเร่ืองท่ีแต่ละองคก์รใหค้วามส าคญันอ้ย

กวา่เร่ืองอ่ืน อาจมองวา่การเกิดปัญหามีโอกาสนอ้ยกวา่กลุ่มอ่ืน  

          กระบวนการของคนเก่งนบัตั้งแต่การคดัสรรจากผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญท่ี

หาไดย้ากในสาขางานนั้นๆ การพิจารณาการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานท่ีผา่นมา เครือข่าย การ

สรรหาวา่จา้ง การบนัทึกความเห็นของหวัหนา้งานแต่ละระดบั การก าหนดทิศทางความกา้วหนา้ 

การพฒันาศกัยภาพทั้งในสายตรงและงานสืบเน่ือง ต่อยอดจากส่ิงท่ีมีอยู ่การวางตวัผูท่ี้ทดแทน 

รวมถึงเง่ือนไขผลตอบแทนต่างๆ ท่ีผนัแปรกบัตลาด  

          เหล่าน้ีนบัเป็นกระบวนการส าคญัท่ีองคก์รตอ้งด าเนินการส าหรับรองรับคนเก่ง ท่ีตอ้งมีแผน

และกระบวนการรองรับ 

กลยุทธ์การจัดการกบัคนเก่ง 

            การดึงศักยภาพให้เกดิสูงสุดต่อองค์กร  เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับพนกังานทุกส่วน โดย เฉพาะ

ในกลุ่มของคนเก่ง ท่ีผูบ้ริหารแต่ละระดบัตอ้งมีส่วนในการก าหนดแนวทาง / พฒันา /และน า

ศกัยภาพแต่ละทางท่ีมีใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะงานและการเช่ือมโยง โดยประเมินถึงทิศทางใน

อนาคต กรอบสถานการณ์ ควบคู่ไปกบัการประเมินศกัยภาพของคนเหล่านั้นในอนาคตเช่นกนั  



           การพจิารณาเลอืกสรรคนเก่งในองค์กร  การท่ีองคก์รสามารถจ าแนกศกัยภาพท่ีแตกต่างของ

พนกังานใหรู้้วา่ใครมีความเช่ียวชาญ ความช านาญ มูลค่า ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน

หรือผูบ้ริหารท่ีเป็นคนเก่งออกมาได ้เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นไม่นอ้ย โดยตอ้งสามารถจ าแนกไดว้า่

ภายใตค้วามส าเร็จของโครงการ ช้ินงานนั้น อยูภ่ายใตแ้รงผลกัดนั หรือศกัยภาพของพนกังานคนใด 

           การก าหนดแผนการพฒันาคนเก่งอย่างเหมาะสม การจดัท าแผนท่ีแผนผงั ของคนเก่งดว้ย

การจดัวาง ส าหรับอนาคต สร้างการยอมรับใหเ้กิดข้ึนในระยะยาว แต่ส่ิงท่ีพึงระวงัคือการไม่ใหเ้กิด

การแปลกแยก หรือรู้สึกวา่ตวัเองมีอภิสิทธ์ิกวา่ผูอ่ื้น เพราะอาจท าใหเ้กิดการต่อตา้นได ้โดยตอ้ง

ระวงัเร่ืองความเป็นกลาง 

          ประเมินศักยภาพด้วยเป้าหมายทีท้่าทาย ความชดัเจนของงาน เป้าหมาย การสนบัสนุน ความ

ช่วยเหลือ การเปิดโอกาสใหใ้ชค้วามรู้ความสามารถท่ีตรงกบัควา มถนดั และเป้าประสงคข์อง

องคก์รทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เกณฑช้ี์วดั  

          การส่ือสารทีส่ม ่าเสมอและรับฟังข้อคิดเห็น การส่ือสารทั้งเน้ือหา ช่องทาง วธีิการ ดว้ยการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น อยา่ต่อเน่ือง สม ่าเสมอ รับรู้ทศันคติ จุดมุ่งหมาย ความสนใจ ประเด็นท่ี

ตอ้งการสนบัสนุน การน ามาประเมินกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในหลายระดบัเพื่อจดัใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบั

ความถนดั ความสนใจและทิศทางขององคก์ร 

 ความหวาดระแวงเป็นทั้งหลุมพรางและกบัดัก 

           เป็นธรรมดาทีค่นเก่งส่วนใหญ่มักไม่หยุดน่ิงอยู่กบัที ่หากองค์กรกลวัสักวนัหน่ึงเขาอาจไป

จากองค์กร   ทีน่ าไปสู่ความไม่วางใจ การเคลอืบแคลงสงสัย ทั้งการเข้าถึงข้อมูล การพฒันา

ความสัมพนัธ์กบัลูกค้า เครือข่ายต่างๆ ทีอ่งค์กรมีอยู่ เหล่านีล้้วนเป็นตัวสกดักั้นให้เสียความรู้สึก   

รวมถึงความรู้สึกอดึอดัใจ ของหัวหน้าทีม่ีลูกน้องทีเ่ก่งหรือมีศักยภาพมากว่า น าไปสู่ความ



หวาดระแวง เหล่านีอ้าจต้องมีแนวทางส าหรับการแก้ไขปัญหาเหล่านี ้ทั้งในระบบการท างานและ

การปรับทศันคติ 

คาถามัดใจคนเก่ง 

            การแสดงความจริงใจและให้ความไว้วางใจ   ความจริงใจนบัเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากท่ีจะท าให้

คนท างานรู้สึกอบอุ่น ผกูพนัทั้งกบัองคก์รแ ละผูบ้ริหารระดบัสูงในระยะยาวและเกิดความไวเ้น้ือ

เช่ือใจ 

           การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถและแก้ไขปัญหา การมอบหมายงานท่ีเป็นโครงการ

เฉพาะ การน าความรู้ความสามารถท่ีชดัเจน น าไปสู่การแสดงศกัยภาพเตม็ท่ี มีความเด่นชดั 

            ตอบแทนและยกย่อง การให้การยอมรับตอบแทนผลงาน ทั้งการยกยอ่ง ชมเชย เป็นก าลงัใจ

ท่ีส าคญัท่ีท าใหผู้ท่ี้ท  างานรู้สึกดี ท่ีไดรั้บการยอมรับวา่มีคุณค่า รวมถึงการใหผ้ลตอบแทนใน

รูปแบบท่ีเหมาะสม 

            สร้างกจิกรรมร่วมในองค์กร การสร้างการมีส่วนร่วมทั้งกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง 

และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีอาจไม่ใช่เร่ืองงาน แต่มีส่วนเสริมต่อการท างาน เช่น การท างานเป็นกลุ่ม ทีม 

การประสานงานขา้มสายงาน การส่งเสริมกิจกรรมทั้งคน / งานและแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง 

             ไม่มีใครเก่งและรู้ไปทุกเร่ือง  ความส าเร็จไม่ไดมี้ตลอดไปหรือไม่มีใครเช่ียงชาญหรือถนดั

ไปทุกอยา่ง การยอมรับในขอ้ผลิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนบา้ง การใหอ้ภยัในบางประการและใหค้วาม

สนใจท่ีจะร่วมรับผดิชอบและแกไ้ขปัญหา  

เก่าไป – ใหม่มา  … ถึงเวลารับมือกบัความจริง 

          การก าหนดแนวทางส าหรับการสร้างบุคลากรทดแทน เป็นเร่ืองปกติท่ีคนเก่งส่วนใหญ่ไม่

ชอบอยูก่บัท่ี หรือความตอ้งการการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ขณะท่ีเขาเหล่านั้น ก็ถูกเช้ือเชิญจากองคก์ร



อ่ืนๆ และอาจตดัสินใจเปล่ียนงานใหม่ จึงเป็นความจ าเป็นส าหรับองคก์รใน การสร้างและเตรียมคน

เก่งขึน้มาทดแทน / การท างานเป็นทมี / การรับผดิชอบแบบคู่ขนาน / การท างานแบบพีเ่ลีย้ง / การ

ลดช่องว่าง และการจัดระบบการส่ือสารระหว่างบุคคล ก็เป็นอีกวธีิหน่ึงส าหรับการเตรียมคนรุ่น

ใหม่ท่ีมีแนวโนม้ส าหรับการพฒันาศกัยภาพท่ีดีไดใ้นอนาคต 

                 บุคลากร นับเป็นทรัพยากรทีม่ีบทบาททีส่ าคัญทีสุ่ดขององค์กร การบริหารจัดการคนเก่ง

นับเป็นอกีหน่ึงกลยุทธ์ส าหรับองค์กร เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน  เพราะสงครามการ

แย่งชิงคนเก่งได้ทวคีวามรุนแรงขึน้ทุกวนั การมีคนทีเ่ก่งในองค์กรควบคู่ไปกบัการพฒันาให้

พนักงานเป็นคนเก่งขององค์กร ถือเป็นข้อได้เปรียบ การทีอ่งค์กรมีคนเก่งแต่การทีจ่ะท าให้เขา

เหล่าน้ันอยู่กบัองค์กรและน าศักยภาพทีม่ีมาสร้างประโยชน์สูงสุดน้ันจึงเป็นส่ิงทีส่ าคัญอย่างยิง่ยวด

อกีประการหน่ึง ส าหรับการจัดการองค์กรทั้งเพือ่ปัจจุบันและอนาคต 
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