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และTRAN VAN DU2 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการธ ารงรักษาคนเก่งในองค์กร โดยการศึกษาข้อมูลจาก
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า แนวทางในการธ ารงรักษาคนเก่ง ได้แก่ 1) ควรจัดสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการท างานที่เหมาะสม 2) หัวหน้างานมีบทบาทให้การสนับสนุนและมอบหมายงาน ที่ท้าทาย
ให้กับคนเก่ง 3) การวางแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพให้กับคนเก่ง  4) การส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถให้กับคนเก่งอย่างต่อเนื่อง และ 5) การจัดสวัสดิการและผลตอบแทนท่ีจูงใจ 
ค าส าคัญ: คนเก่ง การธ ารงรักษา 
 
Abstract  
 This Article have objective to study the guideline to retaining talented people in 
organization. To studying the information from the theory and the related research, it was found 
that the retaining talented people including. 1) Should provide the environment and facilities of 
appropriate work. 2) Supervisors have the role to support and assigned the challenge to the 
talented people. 3) Planning progress in work professionally to the talented people. 4) Promote 
and Develop knowledge and ability continuously with the talented people. And 5) Welfare and 
motivate reward. 
Keyword: Talented people, Retention 
 
บทน า 
 คนเก่ง (Talented People) บางครั้ง อาจเรียกได้ว่าเป็น“ดาวเด่น” (Star) เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีผล
การปฏิบัติงานในข้ันดีเลิศหรือดีเยี่ยม มีสมรรถนะหลัก (Core Competency) และมีศักยภาพอยู่ในข้ันสูง ซึ่งมักจะมี
จ านวนไม่มากนักในแต่ละองค์กรประมาณร้อยละ 3-5 เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 
องค์กรหรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพยากรมนุษย์ระดับการจัดการและบริหาร (Managerial Level) ในอีกด้านหนึ่ง
ที่จะสังเกตได้ว่าทรัพยากรมนุษย์ผู้ใดเป็นคนเก่งอาจจะพิจารณาได้จากผลกระทบต่อองค์กรทั้ง ปัจจุบันและอนาคต
หากองค์กรต้องสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าวไป (วันเพ็ญ เพ็ชรัตน์ , พรรัตน์ แสดงหาญ และอธิพล เครือปอง, 
2556 : 60) การที่จะเป็นคนเก่งนั้น “เก่งงาน” อย่างเดียวยังไม่พอ คนเก่งยังจ าเป็นต้อง “เก่งคน” ด้วยเพราะองค์กร
คือการที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาร่วมกันด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่ง 
“เก่งคน” ในที่นี้หมายถึงความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น เพราะถ้าท างานเก่งเพียงคนเดียว แต่ไม่สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับคนอ่ืน ๆ ก็ยากท่ีจะผลักดันให้งานในภาพรวมส าเร็จได้ด้วยดี และยังให้ความหมายเพิ่มเติมว่าคนเก่ง
ในองค์กร เป็นความสามารถองค์รวมของบุคคล ท้ังด้านพรสวรรค์ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความ
                                                           
1 อาจารย์สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
2 นักศึกษาปริญญาตรี หลกัสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะบริหารธุรกิจและการจดัการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
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เฉลียวฉลาด ความสามารถในการตัดสินใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และท าผลงานได้ดี แตกต่างจากพนักงานทั่วไปมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างผลงานที่มีคุณภาพให้แก่องค์กร (พรรัตน์ แสดงหาญ, 2556 : 33) ทรัพยากรมนุษย์
เป็นสิ่งมีคุณค่าและส าคัญอย่างยิ่งขององค์กร เพราะมนุษย์มีความรู้ ความสามารถ   มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาสิ่ง
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญที่จะท าให้องค์กรไปสู่เป้าหมาย องค์กรจะต้องหาวิธีการสรรหา และคัดเลือก 
พนักงานได้อย่างประสิทธิภาพตรงกับงานเข้ามาร่วมงานด้วย (ชีวศิลป์ สิริจินดาวิโรจน์, 2557 : 3) ทรัพยากรมนุษย์
เป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ในองค์กรซึ่งหากมีการบริหารจัดการคนเก่งอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผล
ให้องค์กรมีก าลังคนที่จะสนับสนุนการเจริญเติบโตขององค์กรสร้างนวัตกรรมใหม่  ๆ และมีความสามารถทางการ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน (อัญรินทร์ ฉัตร์เบญจนันท์ และวลัยพร ศิริภิรมย์, 2558 : 42) 
 อย่างไรก็ตามคนเก่งเป็นผู้ที่มีผลงานดีเยี่ยม มีศักยภาพสูง มีคุณลักษณะและสมรรถนะตามที่องค์กร
ต้องการ แต่เป็นกลุ่มคนที่หายาก รวมถึงรักษาไว้ยาก ถือเป็นก าลังส าคัญขององค์กรที่สามารถที่สามารถสร้างคุณค่า
ให้กับองค์กรได้อย่างมาก โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่าการเป็นคนเก่งควรประกอบด้วย 3 คุณลักษณะส าคัญที่ พึง
ประสงค์คือ เป็นผู้ทีม่ีผลการปฏิบัติงานดี เป็นผู้มีศักยภาพในการท างานและเอื้อต่อการพัฒนา และเป็นผู้มีจิตส านึกดี 
โดยมีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความเป็นผู้น า และวิสัยทัศน์ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และจริยธรรมในการท างาน จะเห็นได้ว่าคนเก่งเป็นกลุ่มคนคุณภาพที่ช่วยส่งเสริมให้องค์กรประสบความส าเร็จ     
(สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, 2558 : 146) คนเก่งขององค์กรนอกจากจะเก่งในเรื่องการท างานของตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมายแล้ว คนเก่งจะต้องท างานร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ซึ่งคนเก่งเหล่านี้จะต้องมีคุณลักษณะ
ที่เป็นความสามารถพิเศษและมีความโดดเด่นใน 4 เรื่องหลัก ๆ ได้แก่ 1) มีความสามารถในการมองอนาคต เข้าใจ
อนาคต การคาดเดาสถานการณ์ล่วงหน้า เน้นภาพใหญ่ มองเห็นทั้งโอกาสและภัยคุกคาม และสามารถหาแนวทางใน
การป้องกันปัญหา หรือวิธีการรับมือกับปัญหานั้น 2) มีความสามารถในการเสริมสร้าง หรือผลักดันให้ผู้อื่นเก่งตามไป
ด้วย เป็นเสมือนพี่เลี้ยง หรือน าในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร 3) ความสามารถในความคิดสร้างสรรค์และสร้าง
นวัตกรรมใหม่ (Creativity and Innovation) มีความคิดที่แตกต่างไปจากคนอ่ืน ใฝ่รู้ รอบรู้ รู้กว้าง ต้องการพัฒนา
และแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการท างานเสมอ และ 4) มีความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ไขปัญหา สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น (พสุธิดา ตันตราจิณ และธีระวัฒน์ จันทึก, 2559 : 922) คนเก่งมักมีความคิดเป็นของตนเอง มี
วิสัยทัศน์ท่ีจะมุ่งความส าเร็จอย่างสูงและต้องการความเป็นอิสระในการคิด ท า การให้โอกาส วางเป้าหมายงานไว้ให้
เขาอย่างชัดเจน และคอยให้ก าลังใจ จะท าให้เขามีความสุขในการท างาน ถือเป็นวิธีรักษาคนเก่งไว้กับองค์กรส่ วน
ใหญ่เราจะพบว่าคนเก่งมักมีความมุ่งมั่นรับผิดชอบสูงและต้องการความไว้วางใจในการตัดสินใจในงาน สิ่งเหล่านี้ท า
ให้เขามักเป็นคนใจร้อน รีบเร่ง ร้อนรน และเสี่ยงต่อการประทะกับเพ่ือนร่วมงานหรือเจ้านายได้ง่าย หากเมื่อใดทีเ่ขา
รู้สึกว่าตนเองไร้ค่า เช่น จากงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เจ้านายไม่เห็นความส าคัญความอึดอัดจากเจ้านายที่ตาม
เขาไม่ทัน เขาก็พร้อมจะจากไป เพราะเขาตระหนักว่า สามารถท าประโยชน์ได้ในทุกที่ที่เขาอยู่ โดยไม่ยึดติดกับ
สถานที่ (วันเพ็ญ เพ็ชรัตน์, พรรัตน์ แสดงหาญ และอธิพล เครือปอง, 2556 : 60) จากประเด็นดังกล่าวส่งผลต่อ
การศึกษาองค์กรต่าง ๆ ต้องการคนเก่งเหล่านี้ให้คงอยู่ภายในองค์กร เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร จึง
ส่งผลให้เกิดการแย่งชิงตัวคนเก่งระหว่างองค์กรเกิดขึ้นหรือที่เรียกว่า The War of Talent หากองค์กรสูญเสียคน
เก่งไป จะก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งพนักงานที่มีความสามารถ และมีศักยภาพสูงในการปฏิบัติงาน และยังสูญเสีย
ความรู้และความเชี่ยวชาญในงานท่ีติดอยู่กับบุคคลนั้น 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาแนวทางการธ ารงรักษาคนเก่งในองค์กร 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการคนเก่ง 
 ความหมายการบริหารจัดการคนเก่ง 
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 การบริหารจัดการคนเก่งได้มีผู้ให้นิยามไว้หลากหลายประการด้วยกัน โดย นันท์ธนาดา สวามิวัสสุกิจ 
(2558 : 41) ได้กล่าวว่า การบริหารจัดการคนเก่ง หมายถึง ความพยายามในการรักษาคนเก่ง ตั้งแต่เริ่มเข้ามาเป็น
สมาชิกให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและยาวนาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาบุคลากรที่ดีมีความรู้  
ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างาน ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มก าลัง ความสามารถที่มี
อยู่ มีสุขภาพจิตและกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีความรู้สึกมั่นคงในการปฏิบัติงานสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันใน
การท างานร่วมกัน ส่วน สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน (2558 : 148) ได้กล่าวว่า การบริหารจัดการคนเก่งให้คงอยู่ในองค์กร 
คือ การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน ปัจจัยหลักในการรักษาคนเก่ง
ในองค์กร คือ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สวัสดิการ ความพึงพอใจในงาน การได้รับการยอมรับนับถือ และโอกาส
พัฒนาในสายอาชีพ และยังมีปัจจัยที่มีผลต่อการธ ารงรักษาคนเก่งในองค์กร คือ วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน บทบาทของหัวหน้างาน รางวัลและผลตอบแทน การเรียนรู้และการพัฒนาและโอกาสความก้าวหน้าและ
การใช้ศักยภาพ สอดคล้องกับ ส านักงานองค์การกรมป่าไม้ (2559 : 16) ได้อธิบายว่า การบริหารจัดการคนเก่งใน
องค์กรใหอ้ยู่นานท่ีสุด และมุ่งมั่นพัฒนา แก้ไขเพื่อให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุด
ขององค์กร เป็นการส่งเสริมแรงจูงใจ การใช้สิ่งจูงใจซึ่งอาจเป็นวัตถุหรือโอกาส หรือการจัดสภาพการท างานและ
สวัสดิการที่ดี เข้าใจความต้องการและสนองความต้องการของบุคลากร ให้สวัสดิการ และจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
ให้องค์กรและบุคลากรได้รับประโยชน์ร่วมกัน บ ารุงขวัญและก าลังใจอยู่เสมอ จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อ
สร้างสุขภาพกายและสภาพจิตที่ดี ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับบุคลากรมีความรู้สึกพอใจในงานที่ท า รู้สึกเป็นส่วน
ส าคัญขององค์กรและมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและอยู่ในองค์กรนั้น ๆ ให้นานที่สุดโดยอาศัยหลัก
แห่งความเป็นธรรม จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปความหมายของการธ ารงรักษาคนเก่ง หมายถึง ความ
พยายามที่จะรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างาน ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงาน
เต็มก าลัง เพราะคนเก่งมีความคิดเป็นของตนเองมีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งความส าเร็จ และต้องการความเป็นอิสระในการ
คิด การให้โอกาสวางเป้าหมายงานให้เขาอย่างชัดเจนและคอยให้ก าลังใจเขาจะท าให้เขามีความสุขในการท างานถือ
เป็นวิธีการรักษาคนเก่งให้อยู่คู่กับองค์กร 
 
 
 

กระบวนการของการบริหารจัดการคนเก่ง 
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง ดังนี ้
อัญรินทร์ ฉัตร์เบญจนันท์ และวลัยพร ศิริภิรมย์ (2558 : 44) ได้ให้ความหมายของกระบวนการบริหาร

จัดการคนเก่งไว้ว่า เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารสามารถระบุคนเก่ง สรรหา และคัดเลือก บริหารจัดการตาม
กระบวนการพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่งในองค์กร เพื่อท าให้คนเก่งอยู่ท างานในองค์กรได้ยาวนานและเต็มศักยภาพ 
และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ รวมทั้งทราบถึงความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนของการ
บริหารจัดการคนเก่งในองค์กร ส่งผลให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งองค์กรจะสามารถน าไปประกอบ
พัฒนาการบริหารจัดการ และเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรต่อไป สอดคล้องกับ อรุณวดี นันท
วัฒนานุกูล, พรรัตน์ แสดงหาญ และอภิญญา อิงอาจ (2556 : 66-67) ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมไว้ว่า กระบวนการ
บริหารจัดการคนเก่ง คือ ปัจจัยส าคัญที่มีส่วนในการท าให้องค์กรเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน คือบุคลากรที่เป็น
คนเก่ง ซึ่งบุคลากรกลุ่มนี้มีจ านวนไม่มากในองค์กร แต่หากองค์กรใดมีบุคลากรกลุ่มนี้ในจ านวนมาก ก็ย่อมสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันสูง ฉะนั้นองค์กรจึงควรให้ความส าคัญกับกระบวนการบริหารจัดการคนเก่งเป็นพิเศษ 
โดยกระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง มีดังน้ี การสรรหาและการคัดเลือกคนเก่ง การพัฒนาคนเก่ง การจูงใจและการ
ธ ารงรักษาคนเก่ง และการบริหารค่าตอบแทนให้กับคนเก่ง สอดคล้องกับ นลินี สานักวงศ์ (2555 : 5) กระบวนการ
บริหารจัดการคนเก่ง ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการคนเก่งประกอบไปด้วย การสรรหาและคัดเลือกคนเก่ง การ
พัฒนาคนเก่ง และการรักษาคนเก่งไว้ในองค์กรการบริหารจัดการคนเก่งให้ประสบความส าเร็จ ผู้บริหารจ าเป็นต้อง
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ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของคนเก่งที่มีต่อองค์กร โดยองค์กรควรต้องก าหนดวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาทุน
มนุษย์ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร และแสวงหาวิธีการและเครื่องมือในการสรรหาและ
คัดเลือกคน การพัฒนาคนเก่ง และการรักษาคนเก่ง เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายและสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน ซึ่งการสรรหาและคัดเลือกคนเก่งจะต้องค้นหาวิธีการที่หลากหลายภายใต้ยุคของสงครามการแย่ง
ชิงคนเก่ง (War of Talent) การพัฒนาคนเก่ง ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามหลักของ Competency ด้วยเทคนิคที่มี
ประสิทธิภาพ การรักษาคนเก่ง องค์กรต้องสร้างแรงจูงใจ สร้างความรู้สึกภาคภูมิใจ สร้างความสุข และการสร้างการ
ตอบแทนท่ีเหมาะสม จะท าให้คนเก่งเป็นทุนมนุษย์คงอยู่กับองค์กรและทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มศักยภาพ และพร้อมเป็นก าลังส าคัญในการขับ เคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ท าให้องค์กรพัฒนาความสามารถ
และก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับ สุภาภรณ์ 
ประสงค์ทัน (2558 : 147-148) ได้อธิบายว่า กระบวนการของการบริหารจัดการคนเก่ง สามารถแบ่งออกเป็น 4 
องค์ประกอบหลัก การสรรหาและระบุคนเก่ง การพัฒนาคนเก่ง การรักษาคนเก่ง และการทบทวนกระบวนการ
บริหารจัดการคนเก่งอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ อรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล และธีระวัฒน์ จันทึก (2558 : 1099-
1100) ได้กล่าวไว้กระบวนการของการบริหารจัดการคนเก่ง สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประการ ได้แก่ การระบุคนเก่ง 
การพัฒนาคนเก่ง การจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัลให้คนเก่ง และการรักษาคนเก่ง สอดคล้องกับ ฤาชุตา เทพ
ยากุล และอิศรัฏฐ์ รินไธสง (2555 : 457-458) กระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง หมายถึง ระบบการด าเนินงานที่
บูรณาการกระบวนการของการบริหารคนเก่งเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย การระบุเอกลักษณ์คนเก่ง การสรรหาคนเก่ง 
การคัดเลือกคนเก่ง การพัฒนาคนเก่ง การธ ารงรักษาคนเก่ง การบริหารค่าตอบแทนคนเก่ง การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานคนเก่ง และการวางแผนความส าเร็จคนเก่ง เพื่อเช่ือมโยงทุกกระบวนการของการบริหารคนเก่งไปสู่กล
ยุทธ์สูงสุดขององค์กร ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง คือ กระบวนการเพื่อใช้ในการสรร
หา พัฒนา และรักษาคนเก่งให้ปฏิบัติงานในองค์กรได้ยาวนานเต็มศักยภาพและสอดรับกั บความแตกต่างของ
บุคลากรแต่ละประเภทในองค์กรรวมทั้งทราบถึงความต้องการจ าเป็นของบุคลากรเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่
แข่งขัน โดยแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การสรรหาและระบุคนเก่ง การพัฒนาคนเก่ง การรักษาคนเก่ง และ
การบริหารค่าตอบแทน ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 กระบวนการจัดการคนเก่ง 

 
จากภาพที่ 1 อธิบายได้ว่า กระบวนการบริหารจัดการคนเก่งถือเป็นปัจจัยส าคัญที่มีส่วนในการท าให้

องค์กรเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะบุคลากรกลุ่มนี้มีจ านวนไม่มากในองค์กร ฉะนั้นองค์กรจึงควรให้
ความส าคัญกับกระบวนการบริหารจัดการคนเก่งเป็นพิเศษ โดยกระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง 4 องค์ประกอบ มี
ดังนี ้

1. การสรรหาและระบุคนเก่ง โดย อรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล และธีระวัฒน์ จันทึก (2558 : 1100) ได้
กล่าวว่า เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาบุคลากรที่มีความสามารถหรือคนเก่ง ด้วยการประเมินศักยภาพของ

การบริหาร
ค่าตอบแทน

การรักษาคน
เก่ง

การพัฒนาคน
เก่ง

การสรรหาและ
ระบุคนเก่ง
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พนักงานตาม Competency Model ขององค์กรเพื่อจ าแนกบุคลากรที่มีความสามารถออกจากพนักงานคนอื่น ๆ 
สอดคล้องกับ สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน (2558 : 147-148) กล่าวว่า เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่ส าคัญโดยองค์กร
จ าเป็นต้องวางแผนการจ้างงาน ก าหนดลักษณะและสัดส่วนของคนเก่ง (A players) และก าหนดต าแหน่งงานที่
ส าคัญ (A positions) ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรนั้น กระบวนการสรรหาคนเก่งสามารถสรรหาได้ทั้ง
จากภายในและภายนอกองค์กร จากสรรหาภายในนั้นองค์กรต้องท าการประเมินผลการปฏิบัติงา น ประเมิน
สมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรเพื่อค้นหาคนเก่งที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะสอดคล้องกับองค์กรต้องการ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่เป็น คนเก่ง ในการต าแหน่งงาน ในกรณีองค์กรขาดแคลนคนเก่ง การสรรหาจากภายนอก
องค์กรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งคนเก่งอย่างรวดเร็ว โดยจ าเป็นต้องเลือกใช้นโยบายเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ 
คือการเลือกใช่ช่องทางการสรรหาที่เหมาะสม สอดคล้องกับ อรุณวดี นันทวัฒนานุกูล , พรรัตน์ แสดงหาญ และ
อภิญญา อิงอาจ (2556 : 67) ได้กล่าวว่า องค์กรต้องมีแผนการสรรหาและคัดเลือกที่ชัดเจนและสอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของบริษัทโดยเริ่มต้นจากการวางแผนอัตราก าลังคนให้สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรตลอดจน
จัดเตรียมคนให้เพียงพอกับความต้องการขององค์กรทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพของพนักงานจากนั้นจึงเข้าสู่
กระบวนการสรรหาโดยองค์กรต้องมีการระบุคุณสมบัติของคนเก่ง ไว้อย่างชัดเจนซึ่งพิจารณาจากการสังเกต
พฤติกรรมการท างานของพนักงานและพิจารณาคัดเลือกโดยการประเมินแบบ 360 องศาโดยพนักงานที่จะเป็นคน
เก่งนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรมีภาวะผู้น ามีผลการปฏิบัติงานสูงมีศักยภาพสูง เป็นพนักงานในระดับ
บริหาร มีคุณสมบัติและขีดความสามารถตรงตามความต้องการขององค์กรเมื่อองค์กรทราบคุณสมบัติของบุคลากรที่
เป็นคนเก่งที่องค์กรต้องการแล้วองค์กรต้องพิจารณาต่อไปว่าจะสรรหาบุคลากรที่เป็นคนเก่งแหล่งใด ซึ่งการสรรหา
คนเก่งสามารถท าได้ทั้งจากการสรรหาจากภายใน และการสรรหาจากภายนอก โดยวิธีการสรรหาจากภายในได้แก่ 
การพิจารณาจากบัญชีรายชื่อ (Talent Pool) การพิจารณาจากกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor Pool) และการ
เสนอช่ือจากผู้บังคับบัญชา ส่วนวิธีการสรรหาจากภายนอก ได้แก่ การค้นหาช่วงชิงเพื่อให้ได้บุคคลตามที่องค์กร
ต้องการ (Head Hunter) การใช้วิธีการแนะน าแบบปากต่อปาก และการสรรหาจากนักศึกษาจบใหม่ส าหรับอัตรา
การสรรหาคนเก่ง จากภายในและภายนอกนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทโดยเมื่อองค์กรได้คนเก่งเข้ามา
ร่วมงานกับองค์กรแล้วองค์กรจะต้องจัดงานให้ตรงกับศักยภาพของคนเก่ง ด้วยเพื่อให้คนเก่งสามารถแสดงศักยภาพ
ของเขาออกมาอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับ กรรณิการ์ สุวรรณศรี (2555 : 13) ควรเริ่มจากการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ของคนเก่งตามที่หน่วยงานต้องการก่อน จากนั้นจึงก าหนดถึงคุณสมบัติของคนเก่งให้มีความสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายนั้น เช่น มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น รักความยุติธรรม โปร่งใส มีภาวะผู้น า ใฝ่รู้ ยืดหยุ่น 
ทันสมัยสร้างสรรค์ สามารถประสานงานได้มุ่งผลส าเร็จพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรับหน่วยงาน จากนั้นจึงสรรหาคน
เก่งผ่านช่องทางทั้งแบบท่ีเป็นทางการ เช่น การรับสมัครพนักงานใหม่ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และแบบที่ ไม่
เป็นทางการ เช่น การพูดคุยและวางแผนระหว่างฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กับผู้บริหาร เป็นต้น ทั้งนี้องค์กรจะต้องมีการท า
เส้นทางสายอาชีพ (Career Path) ให้กับพนักงานอย่างชัดเจน รวมไปถึงไม่ควรที่จะก าหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ที่
พนักงานไม่สามารถจะปฏิบัติตามได้ จากแนวคิดของนักวิชาการที่ได้กล่าวข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่าการค้นหาบุคลากรที่
เป็นคนเก่งด้วยเกณฑ์ประเมินศักยภาพขององค์กรเพื่อก าหนดลักษณะ สัดส่วน และก าหนดงานที่ส าคัญเพื่อให้
สอดคล้องความต้องการขององค์กร สามารถสรรหาได้จากท้ังภายในและภายนอกองค์กร เพื่อจ าแนกบุคลากรที่เป็น
คนเก่งออกจากพนักงานท่ัวไป 

2.  การพัฒนาคนเก่ง โดย อรุณวดี นันทวัฒนานุกูล, พรรัตน์ แสดงหาญ และอภิญญา อิงอาจ 
(2556 : 67) ได้อธิบายว่า การพัฒนาคนเก่ง เป็นการส่งเสริมคนเก่ง ให้เป็นคนเก่งยิ่งขึ้นโดยบุคลากรที่เป็นคนเก่ง 
ควรจะได้รับการพัฒนาเป็นกรณีพิเศษ และจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลให้กับพนักงานที่เป็นคนเก่ง อย่างชัดเจนซึ่ง
วิธีการที่ใช้ในการพัฒนาคนเก่งนั้น สามารถท าได้โดยการฝึกอบรมภายในองค์กรการติดตามผู้บริหารการหมุนเวียน
งานการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองการสอนงานในระบบพี่เลี้ยงการเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญภายในกลุ่มบริษัทการ
มอบหมายงานหรือโครงการแบบเฉพาะเจาะจง (Project Assignment) การพัฒนาภาวะผู้น าการจัดอบรม/ดูงานท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางร่วมกับองค์กรหรือมหาวิทยาลัยช้ันน าตลอดจนการ
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เรียนรู้จากระบบออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต สอดคล้องกับ อรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล และธีระวัฒน์ จันทึก (2558 : 
1100-1101) เป็นขั้นตอนที่มุ่งไปที่การพัฒนา Competency และการจัดท าแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Development Plan) ของกลุ่มคนเก่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเหล่านี้ส าหรับการก้าว
ขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนในอนาคตร่วมกับการจัดท า “แผนผู้สืบทอดต าแหน่ง” (Succession Planning) ของต าแหน่งที่
ส าคัญ (Key Position) ขององค์กรไปพร้อม ๆ กัน สอดคล้องกับ สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน (2558 : 147) ได้กล่าวไว้ว่า 
องค์กรจ าเป็นต้องท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถ และเพื่อก าหนดเส้นทางในการพัฒนาสมรรถนะ และสร้างเส้นทางการพัฒนาอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม
ให้แก่กลุ่มคนเก่ง และอีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งในองค์กร ทั้งรูปแบบและ
วิธีการในการพัฒนาคนเก่งมีความหลากหลายทั้งการอบรมในงาน (On the Job Training) เช่น การสอนงาน การ
หมุนเวียนเปลี่ยนงาน การขยายขอบเขตงาน การมอบหมายงานเร่งด่วนหรืองานพิเศษ เป็นต้น รวมถึงการอบรม
ภายนอกงาน (Off the Job Training) ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้การพัฒนาคนเก่งได้ เช่น การใช้สถานการณ์
จ าลอง การเข้าอบรมพิเศษ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น สอดคล้องกับ กรรณิการ์ สุวรรณศรี (2555 : 13) ผู้ให้
ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่าหน่วยงานต้องมีการก าหนดนโยบายแผนและสนับสนุนให้มีการพัฒนาคนเก่งภายใน
หน่วยงานอย่างจริงจังซึ่งสามารถกระท าได้ผ่านทางวิธีการต่าง ๆ ได้แก่การฝึกอบรมการศึกษาดูงานการส่งไปศึกษา
ต่อหรือการฝึกอบรมพิเศษ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึง
การเปิดโอกาสให้คนเก่งได้พัฒนาความรู้ในสายอาชีพของตนให้คนเก่งสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
ทั้งนี้ในการพัฒนาคนเก่งควรเป็นไปตามความชอบ ความถนัด และขีดความสามารถของคนเก่งแต่ละคนเป็นหลักโดย
ต้องอยู่ในกรอบที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน นอกจากนี้ควรก าหนดความถี่และ
ระยะเวลาในการพัฒนาคนเก่งที่ชัดเจนด้วย จากแนวคิดของนักวิชาการที่ได้กล่าวข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่าการส่งเสริม
คนเก่งให้เป็นคนเก่งมากยิ่งขึ้น สามารถท าได้โดยการฝึกอบรมภายในองค์กร การสังเกตจากผู้บริหาร การหมุนเวียน
งาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การสอนงานโดยระบบพี่เลี้ยง และการจัดศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือทักษะและ
ความสามารถเพื่อเป็นเส้นทางในการก าหนดสมรรถนะ และสร้างเส้นทางอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 

3.  การรักษาคนเก่ง โดย อรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล และธีระวัฒน์ จันทึก (2558 : 1100) กล่าวว่า 
รักษาคนเก่งเป็นการด าเนินกิจกรรมการสนับสนุนเพื่อรักษา และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความสามารถสูง
เหล่านี้ทุ่มเทและสร้างผลงานที่ดีเลิศให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงให้
อยู่กับองค์กรไปนาน ๆ สอดคล้องกับ สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน (2558 : 148) เพื่อเป็นการรักษาคนเก่งให้คงอยู่ใน
องค์กร การสร้างแรงจูงใจจึงเป็นสิ่งส าคัญเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน โดยมี
ปัจจัยที่มีผลต่อการธ ารงรักษาคนเก่งในองค์กร คือ วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในการท างาน บทบาทหัวหน้างาน 
รางวัลและผลตอบแทน การเรียนรู้และการพัฒนา และโอกาสความก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ โดยระบุสิ่งจูงใจอ่ืน 
ๆ เพิ่มเติม เช่น ให้ความส าคัญในการจัดความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว เป็นต้น สอดคล้องกับ 
อรุณวดี นันทวัฒนานุกูล, พรรัตน์ แสดงหาญ และอภิญญา อิงอาจ (2556 : 67) ได้อธิบายว่า การธ ารงรักษาคนเก่ง
นั้นสามารถท าได้โดยการมอบหมายงานที่มีความท้าทาย การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
พนักงานการสร้างให้เกิดการสื่อสารที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท างาน 
การให้ความอิสระและความยืดหยุ่นในการท างานการให้โอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การให้รางวัลการให้โอกาส
ในการพัฒนา และการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ สอดคล้องกับ กรรณิการ์ สุวรรณศรี (2555 : 14) การรักษา
คนเก่งไว้กับองค์กร ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่า มีแนวทางต่าง ๆ มากมายในการรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร โดย
เล็งเห็นว่าคนเก่งเป็นบุคคลที่มีความคิดเป็นของตนเอง และมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความส าเร็จสูง ดังนั้นการวางเป้าหมาย
ให้กับคนเก่ง รวมไปถึงเกณฑ์ในการประเมินผลต้องมีความชัดเจน ตลอดจนมีการเปิดโอกาสให้คนเก่งสามารถท างาน
ให้กับองค์กรภายใต้กฎระเบียบท่ีมีความเหมาะสม ไม่ขัดขวางต่อการปฏิบัติงาน มีการอ านวยความสะดวกท้ังในเรื่อง
ของอุปกรณ์เครื่องใช้คนและเวลา ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาควรให้ความส าคัญกับคนเก่งโดยไม่ใช่อ านาจ แต่ใช้ความ
รับผิดชอบในการควบคุม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้คนเก่งได้พิสูจน์ผลงานของตน โดยการ
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มอบหมายงานที่มีความท้าทายตามขีดความสามารถของบุคคลนั้นอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ควรมีการจัดสรร
รางวัลให้กับคนเก่งเมื่อสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ตลอดจนมีการจั ดสวัสดิการและ
ค่าตอบแทนพิเศษที่เหมาะสมในกรณีที่คนเก่งนั้นมีผลการปฏิบัติงานดี รวมไปถึงการยกย่องให้เกียรติคนเก่งภายใน
องค์กร พร้อมทั้งส่งเสริมให้ก้าวไปสู่ระดับประเทศ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 
ตลอดจนจูงใจให้คนเก่งสามารถอยู่ในหน่วยงานได้อย่างมีความสุขท้ังนี้ต้องตั้งอยู่ บนพ้ืนฐานของความเป็นกลางและ
ความยุติธรรมแก่พนักงานในหน่วยงานด้วย สิ่งส าคัญอันดับแรกในการรักษาคนเก่งนั้นคือต้องท าให้คนเก่งมีความรัก
ในองค์กรเสียก่อน จากนั้นจึงก าหนดเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) ที่มีความชัดเจนและเจริญก้าวหน้าให้กับคน
เก่ง จากแนวคิดของนักวิชาการที่ได้กล่าวข้างต้นนี้ การสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่เป็นคนเก่งเกิดความภักดี
ต่อองค์กรและสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์กร สามารถท าได้โดยการมอบหมายงานที่มีความท้าทายการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานการสร้างให้เกิดการสื่อสารที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
พนักงานการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท างานการให้ความอิสระและความยืดหยุ่นในการท างานการให้โอกาสได้
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยระบุสิ่งจูงใจอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ให้ความส าคัญในการจัดความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ท างานและชีวิตส่วนตัว 

4.  การบริหารค่าตอบแทน โดย อรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล และธีระวัฒน์ จันทึก (2558 : 1102) กล่าว
ว่า เป็นเครื่องมือในการท าให้พนักงานคนเก่งตัดสินใจที่จะอยู่หรือลาออกจากองค์กร ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนต้องมี
ความยุติธรรมเหมาะสมและสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานภายนอกหรือคู่แข่งขันได้ ซึ่งค่าตอบแทนจะหมาย
รวมถึง เงินเดือน สวัสดิการและรางวัลที่ให้กับพนักงาน ทั้งที่เป็นตัวเงิน (Tangible) และที่ไม่เป็นตัวเงิน (Intangible) 
การจ่ายค่าตอบแทนจึงเป็นปัจจัยที่ดึงดูด (Attract) ให้พนักงานคนเก่งเข้ามาร่วมงานกับองค์กร และเป็นปัจจัยที่จูง
ใจและรักษาให้พนักงานคนเก่งอยู่กับองค์กรต่อไป (Motivate and Retain) องค์กรจึงมีความจ าเป็นต้องส ารวจ 
วิเคราะห์ ออกแบบ และสรุปรูปแบบแนวทางในการบริหารค่าตอบแทนโดยจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของพนักงานคนเก่ง สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานภายนอกได้ ค่าตอบแทนจ่ายเพื่อให้พนักงานทุ่มเท 
ตั้งใจ สร้างสรรค์ผลงานท่ีดีให้เกิดขึ้นกับองค์กร จะต้องพิจารณาถึงการเรียนรู้ การปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนนั้น สามารถเช่ือมโยงตอบสนองต่อเป้าหมายและความ
คาดหวังขององค์กรได้ สอดคล้องกับ อรุณวดี นันทวัฒนานุกูล, พรรัตน์ แสดงหาญ และอภิญญา อิงอาจ (2556 : 
68) ควรมีการให้ผลตอบแทนพิเศษท้ังในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินโดยผลตอบแทนในรูปตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน 
โบนัส และเงินบวกเพิ่มพิเศษ ส่วนผลตอบแทนท่ีไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ วันลาพักผ่อนพิเศษ สวัสดิการพิเศษด้านสุขภาพ 
รางวัลหรือการยกย่องชมเชย โอกาสในการพัฒนา ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี 
ทั้งนี้ ควรมีการปรับค่าตอบแทนตามการเลื่อนต าแหน่งเป็นหลักโดยจ่ายแบบยืดหยุ่นตามขีดความสามารถ และผล
การปฏิบัติงานตลอดจนควรมีการให้ความส าคัญกับคนเก่ง จากแนวคิดของนักวิชาการที่ได้กล่าวข้างต้นนี้ เป็น
เครื่องมือที่ท าให้คนเก่งตัดสินใจที่จะอยู่ หรือลาออกจากองค์กร การจ่ายค่าตอบแทนนั้น ต้องมีความยุติธรรม
สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานภายนอกได้ ซึ่งค่าตอบแทนจะหมายถึง เงินเดือน สวัสดิการ และรางวัลที่ให้กับ
พนักงาน ทั้งเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เพื่อให้คนเก่งทุ่มเทตั้งใจ สร้างสรรค์ผลงานท่ีดีให้เกิดขึ้นกับองค์กร 
 

ปัญหาของการบริหารจัดการคนเก่ง 
ในปัจจุบันการบริหารจัดการคนเก่งเป็นส่วนส าคัญที่องค์กรควรตระหนักอยู่เสมอ เพราะคนเก่งมักจะ

เปลี่ยนงานและย้ายที่ท างานบ่อยเพราะมีโอกาสในการเลือกที่ท างานและงานท่ีเหมาะสมต่อความต้องการของตนเอง 
การรักษาให้คนเก่งอยู่กับองค์กรจึงนับว่าเป็นงานที่ท้าทายและมีความส าคัญต่อองค์กร อีกสาเหตุหนึ่งทีม่ีส่วนท าให้
คนเก่งลาออกคือ ผู้บริหาร เพราะบ่อยครั้งที่ผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญในการดูแลรักษาและเอาใจใส่คนเก่ง ปัญหา
หลัก ๆ ที่เกิดขึ้น จากประเด็นหัวหน้างานคือ คนเก่งรู้สึกเบื่อกับงานที่รับผิดชอบอยู่ โดยปกติคนเราเมื่อรับผิดชอบ
งานใดงานหนึ่งเป็นระยะเวลา 2-4 ปีความรู้สึกเบื่อย่อมเกิดขึ้นซึ่ง คนเก่งจะรู้สึกเบื่อเร็วกว่าคนปกติ โดยเฉลี่ย
ประมาณ 2 ปี เมื่อความรู้สึกเบื่อเกิดขึ้น คนเก่งจะไม่อยู่นิ่งเฉยเพื่อท างานแบบอยู่ไปวัน ๆ แต่จะหาทางเลือกใหม่ที่
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ดีกว่าแสวงหาองค์กรใหม่เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่างานให้มากขึ้น ซึ่งถ้าหากคนเก่งออกจากองค์กรจะ
ก่อให้เกิดความสูญเสียในเรื่องของต้นทุนจากการลาออกของพนักงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับต้นทุน 3 ประเภท ที่จะส่งผล
ต่อผลลัพธ์ในการด าเนินงานขององค์กรคือ ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้น โดยตรง (Direct Expenses) ซึ่งหมายรวมถึง 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในการสรรหา การสัมภาษณ์ และการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถท างานแทนพนักงานคนเดิมที่
ออกไปได้ อีกหนึ่งประเภทคือ ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Costs) ยกตัวอย่างเช่น ผลกระทบของปริมาณงานท่ีเพิม่ขึน้
ขวัญก าลังใจของพนักงานที่ยังคงอยู่กับองค์กร และความพึงพอใจของลูกค้าจะอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น 
ประเภทสุดท้ายคือต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Costs) ซึ่งประกอบไปด้วย องค์ความรู้ที่องค์กรต้องเสียไป 
และงานที่ยังท าไม่ส าเร็จ เนื่องจากผู้จัดการและพนักงานคนอื่น ๆ ต้องใช้เวลาไปในการหาพนักงานเพื่อเข้ามา
ทดแทนพนักงานที่ลาออกไปอย่างรวดเร็วที่สุด (วันเพ็ญ เพ็ชรัตน์, พรรัตน์ แสดงหาญ และอธิพล เครือปอง, 2556 : 
61-62) 

บุคลากรจะอยู่ปฏิบัติงานในองค์กรได้นานหรือไม่นาน มีความสุขมากหรือมีความสุขน้อยหรือไม่มีความสุข
เลย ขึ้นอยู่กับสภาพการจ้าง รายได้ เงินเดือนสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับ องค์กรใดที่ให้ผลตอบแทนดี ดูแลทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กรอย่างดีที่สุดปฏิบัติต่อกันฉันท์เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน มีความรักใคร่ใยดี ผูกพันต่อกันและกันฉันญาติ
มิตรฉันเพื่อนองค์กรนั้นก็จะมีแต่ความอบอุ่น มีผู้คนหลั่งไหลเข้าไปหาเพื่อร่วมปฏิบัติงานด้วย และผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่
ด้วยแล้ว มักมีความพึงพอใจ ไม่คิดเปลี่ยนงานไปท างานท่ีอื่นอีกเลย ส่วนองค์กรใดที่มีบุคลากรเปลี่ยนเข้าออกบ่อย ๆ 
การจ่ายค่าจ้าง เงินเดือนล่าช้า ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย มีการหักเงินเดือนเมื่อกระท าผิดเพียงเล็กน้อย ปฏิบัติต่อกัน
อย่างขาดความอบอุ่นแต่แล้งน้ าใจ มองเห็นพนักงาน ลูกจ้างเป็นผู้ด้อยคุณค่า ด้อยเกียรติศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
ก็ย่อมจะมีผู้ลาออกจากงานเป็นจ านวนมาก ผู้ที่ร่วมปฏิบัติงานอยู่แล้วมักไม่มีความพึงพอใจ เบื่อหน่าย ไม่เต็มใจ ไม่
ศรัทธาท่ีจะปฏิบัติหน้าที่การงาน (นันท์ธนาดา สวามิวัสสุกิจ, 2558 : 40) 
 
แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการธ ารงรักษาคนเก่ง 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการธ ารงรักษาคนเก่งเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับองค์กร เพื่อช่วยในการรักษา พัฒนา 

สร้างความผูกพันให้แก่บุคลากรคนเก่ง ให้อยู่กับองค์กร ซึ่งในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารจัดการคนเก่ง มี
นักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดของการบริหารจัดการคนเก่งในมุมมองต่าง ๆ กัน ดังนี ้

พรรัตน์ แสดงหาญ (2556 : 35) ได้ท าการศึกษาและท าความเข้าใจถึงแนวทางเกี่ยวกับการธ ารงรักษาคน
เก่งจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่ง ทั้งนี้ เมื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้พบว่ามีแนวทางในการธ ารงรักษาคนเก่งมี 5 
ประการประกอบไปด้วย 

1.  วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการท างาน (Culture and Work Environment) หมายถึงระบบ
การสื่อสารภายในองค์กร การไว้วางใจและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

2.  ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึงการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเมื่อเทียบกับผลงาน
และความตั้งใจทุ่มเทในการท างาน  

3.  การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) ซึ่งครอบคลุมถึงการฝึกอบรม ระบบ
พี่เลี้ยง การศึกษา และการพัฒนาในสายอาชีพ 

4.  บทบาทของหัวหน้างาน (Supervisor Role) หมายถึงรูปแบบการท างานและความสัมพันธ์ของ
หัวหน้างานท่ีมีต่อคนเก่ง 

5.  โอกาสความก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ (Growth and Earning Potential) หมายถึง โอกาส
ในการได้รับการพัฒนาทักษะ การเลื่อนต าแหน่ง และการมีหน้าท่ีความรับผิดชอบที่สูงข้ึน 

วันเพ็ญ เพ็ชรัตน์, พรรัตน์ แสดงหาญ และอธิพล เครือปอง (2556 : 61) ได้กล่าวถึงแนวทางที่สามารถ
ธ ารงรักษาคนเก่งให้คงอยู่กับองค์กรจะอยู่ในรูปของการพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงาน ความเข้าใจความ
ต้องการหรือความคาดหวังของคนเก่ง ดังนี ้
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1.  บทบาทของหัวหน้างาน หมายถึง ความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานขององค์กรที่ มีต่อ
ลักษณะการแสดงออกของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานในท่าทีที่เป็นการให้ค าปรึกษา การ
แนะน า แนวทางการปฏิบัติงานทั้ง ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ แสดงความไว้วางใจในการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน และเป็นบุคคลทีม่ีความส าคัญต่อความส าเร็จของกลุ่มเป็นอย่างมาก 

2.  วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการท างาน หมายถึง ค่านิยม ความเช่ือ และพฤติกรรมร่วมของ
กลุ่ม เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการสั่งสม เป็นสิ่งที่พนักงานขององค์กรเรียนรู้จากการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่ น 
สามารถปรับเปลี่ยนได้ รวมถึงการสร้างบรรยากาศในการท างานขององค์กร เพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจในการท างาน 

3.  การเรียนรู้และการพัฒนา หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการหาความรู้ หรือวิธีการใหม่ 
รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ท่ีจะน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ปญัหาทีเ่กิดจากการท างานท่ีตนเองปฏิบัติ
อยู่ หรือเพือ่การเพิม่ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของตนเอง 

4.  โอกาสความก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ หมายถึง งานที่ปฏิบัตินั้นจะต้องเปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้และพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง และรวมถึงการมีโอกาสได้ท างานท่ีตนยอมรับ
ว่าส าคัญและมีความหมาย 

5.  รางวัลผลตอบแทน หมายถึง รางวัลต่าง ๆ ที่องค์กรให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รางวัลนี้อยู่ในรูปตัวเงิน 
หรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน 

นันท์ธนาดา สวามิวัสสุกิจ (2558 : 44-45) การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการยึดหลักการมีคุณธรรม 
ตลอดจนการธ ารงรักษา การพัฒนา และการจัดสวัสดิการด้วยความเป็นธรรม ให้เป็นที่พึงพอใจของทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณค่า เพื่อให้เขาได้มองเห็นว่าพวกเขาได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี โดยพิจารณาได้ดังนี้ 

1.  การจูงใจ เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลที่เป็นแรงผลักดันก่อให้เกิดเป็น
พฤติกรรม พฤติกรรมของบุคคลส่วนใหญ่จะเกิดจากแรงจูงใจ แรงจูงใจจะเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญอันจะก่อให้เกิด
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรียกว่าพฤติกรรมในการท างาน 

2.  รางวัลผลตอบแทน เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติงานในองค์กรด้วยความมุ่งมั่น มีแรงจูงใจระบบการ
ให้รางวัลก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานและเป็นการบ ารุงรักษาพนักงานให้อยู่ใน
องค์กร 

3.  การพัฒนาอาชีพ เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพ เกิดความก้าวหน้าทั้งในส่วนของผลงาน
และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน เมื่องานก้าวหน้าผู้ปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จในองค์กาจะท าให้ทั้งบุคคลและ
องค์กรด ารงอยู่และก้าวหน้าต่อไป ปัจจัยในการพัฒนาอาชีพจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งในการรักษาให้บุคคลอยู่กับ
องค์กรเพราะเกิดความก้าวหน้า มีความมั่นคง จะไม่ละทิ้งองค์กร การพัฒนาอาชีพจึงเป็นเรื่องที่องค์กรจะต้องให้
ความสนใจและพัฒนาให้เป็นระบบและรับรู้ร่วมกัน 

พสุธิดา ตันตราจิณ และธีระวัฒน์ จันทึก (2559 : 927) คนเก่งได้ให้ความส าคัญในเรื่องความสมดุลกับชีวิต 
ลักษณะงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และความส าพันธ์กับหัวหน้างาน และค่าตอบแทน โดยมี แนวทาง
เกี่ยวกับการธ ารงรักษาคนเก่ง 5 ประการได้แก่ 

1.  วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการท างาน หมายถึง ระบบการสื่อสารภายในองค์กร     การ
ไว้วางใจและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

2.  ค่าตอบแทน หมายถึง การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมเมื่อเทียบกับผลงาน และความตั้งใจทุ่มเท
ในการท างาน 

3.  การฝึกอบรมและพัฒนา ซึ่งครอบคลุมถึงการฝึกอบรม ระบบพี่เลี้ยง การศึกษา และ การพัฒนา
ในสายอาชีพ 

4.  บทบาทหัวหน้างาน หมายถึง รูปแบบการท างานและความสัมพันธ์ของหัวหน้างานท่ีมีต่อคนเก่ง 
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5.  โอกาสความก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ หมายถึง โอกาสในการได้รับพัฒนาทักษะ การเลื่อน
ต าแหน่ง และการมีหน้าท่ี ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น 

ศิริพงษ์ สุนทรวัฒนกิจ (2554 : 21-22) การรักษาคนเก่งเป็นเรื่องผลประโยชน์และบริการต่าง ๆ ที่องค์กร
จัดให้คนเก่ง เพื่อเป็นขวัญก าลังใจและแรงจูงใจที่ดีเพื่อให้เกิดเจตคติที่ดี ซึ่งจะเกิดผลดีกลับมาสู่องค์กร การ
ด าเนินงานองค์กร ควรยึดหลัก 5 ประการ 

1.  ความเสมอภาค คือการให้สิทธิประโยชน์ โดยค านึงถึงความเท่าเทียมกันให้มากท่ีสุดไม่ควรแบ่ง
ช้ันมากเกินไปจนเกิดความขัดแย้ง 

2.  สิทธิประโยชน์ หมายถึงการให้สิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับซึ่งจะให้ประโยชน์แก่องค์กรและ
พนักงานโดยส่วนตัว 

3.  การจูงใจ หมายถึงการให้สิทธิประโยชน์นั้น ๆ จะต้องตรงกับความต้องการของพนักงานส่วน
ใหญ่ หรือสิ่งที่ให้แก่พนักงานนั้นเป็นสิ่งที่มีแนวโน้มที่จะจูงใจให้พนักงาน ลงมือปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรและตัวพนักงาน 

4.  การตอบสนองความต้องการ หมายถึง องค์กรจะมอบผลประโยชน์และบริการให้แก่พนักงาน 
จะต้องเอื้ออ านวยต่อความสะดวก และเกื้อกูลแก่พนักงานอย่างแท้จริงมิฉะนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ 

5.  ประสิทธิภาพ หมายถึง การจัดให้ผลประโยชน์แก่พนักงานจะต้องค านึงถึงผลลัพธ์ที่องค์กรและ
พนักงานควรจะได้รับนั้นดีที่สุด รวดเร็วท่ีสุด แสดงประโยชน์และลงทุนน้อยที่สุด 

วรรษพร อากาศแจ้ง (2556 : 52) การรักษาคนเก่งที่มีอยู่ในองค์กรให้อยู่กับองค์กรนานที่สุดเท่าที่องค์กร
ต้องการ การให้คนเก่งมีความจงรักภักดีและยึดมั่นต่อองค์กรนั้น นับว่าเป็นงานที่มีความท้าทายและยากกว่าการ
รักษาพนักงานทัว่ไปไว้กับองค์กร เนือ่งจากคนเก่งตามที่องค์กรก าหนดไว้นั้น คือ บุคคลที่มีความสามารถ มีศักยภาพ
โดดเด่นเหมาะสมกับลักษณะและความต้องการขององค์กร ทัง้ยังเป็นผู้ที่จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตก้าวหน้าและ
บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ คนเก่งเหล่านี้ล้วนมีความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ท าให้องค์กร
หลายองค์กรต่างต้องการคนเก่งเหล่านี้เข้าไปอยู่ในองค์กรของตน ท้ังนีก้ลยุทธ์ในการรักษาคนเก่ง จะต้องพิจารณาถึง
ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร รวมถึงสภาพตลาดแรงงานเป็นส่วนใหญ่ด้วยกลยุทธ์ที่ องค์กร
สามารถใช้ในการรักษาคนเก่งขององค์กรได้นั้น มี 5 ประการดังนี้ 

1.  การจ่ายค่าตอบแทน เป็นประเด็นหนึ่งที่คนเก่งใช้ในการพิจารณาว่าจะอยู่หรือไปจากองค์กร 
หากคนเก่งรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมและรู้สึกว่ารูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนขององค์กรไม่สามารถแข่งขันกับ
ตลาดแรงงานได้คนเก่งจะออกจากองค์กรและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนที่มีประสิทธิภาพนั้น ควรจ่ายให้มีความ
แตกต่างระหว่างคนเก่งที่มีผลการปฏิบัติงานและความสามารถสูงกว่า คนท่ัวไป รวมถึงการให้ค่าตอบแทนพิเศษหรือ
รางวัลส าหรับผลงานท่ีมีความโดดเด่น 

2.  การออกแบบงานใหม่ เป็นกลยุทธ์ท่ีช่วยรักษาคนเก่งไว้กับองค์กรได้ หากองค์กรสามารถระบุได้
ว่าลักษณะงานใดเป็นงานที่สร้างความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อคนเก่งได้องค์กรสามารถจัดการบริหารงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ด้วยการลดงานท่ีสร้างความไม่พึงพอใจลงไป โดยอาจใช้การจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing) เป็น
ผู้ด าเนินงานนัน้แทน 

3.  ความเหมาะสมของลักษณะงาน จะค านึงถึงความสนใจส่วนบุคคลของคนเก่งกับความเหมาะสม
กับลักษณะงานแต่ละต าแหน่ง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการท างานของคนเก่ง ซึ่ งส่งผลต่อการปฏิบัติงานและ
ผลลัพธ์ทีอ่งค์กรรวมถึงพนักงานจะได้รับจากการที่คนเก่งมีความพึงพอใจในการท างาน 

4.  ความผูกพันทางสังคม เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยรักษาคนเก่งไว้กับองค์กรได้ ความจงรักภักดีต่อองค์กร
ของคนเก่งอาจลดน้อยลง แต่ความจงรักภักดีและผูกพันต่อเพื่อนร่วมงานมีส่วนส าคัญในการอยู่กับองค์กร ดังนั้น 
องค์กรควรส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และกลุ่มคนเก่งในองค์กรเพื่อลดอัตราการ
ลาออกของคนเก่ง 



154 
 

5.  การเปลี่ยนแปลงการจ้าง ในการคัดเลือกและจ้างพนักงานนัน้ องค์กรอาจต้องพิจารณาว่าควรจะ
จ้างใครระหว่างคนทีม่ีความสามารถสูงแต่ยากแก่การรักษาไว้กับองค์กร กับคนทีอ่าจไม่มีความสามารถสูงมากหรือไม่
มีทักษะการปฏิบัติงานท่ีโดดเด่นมาก แต่สามารถพัฒนาและฝึกอบรมได้เมื่อเข้ามาท างานและองค์กรสามารถรักษา
คนเหล่านี้ไว้กับองค์กร ดังนั้นควรมีการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรมและพัฒนากับค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพนักงานว่าสิ่งใดมีความคุ้มค่ามากกว่า 

วิไลพร ทรหด (2559 : 14) การธ ารงรักษาคนเก่งเป็นเรื่องผลประโยชน์และการบริการ  ต่าง ๆ ที่องค์กร
จัดให้แก่พนักงาน องค์กรควรจะด าเนินการเพื่อให้เป็นขวัญก าลังใจและแรงจูงใจให้พนักงานมีเจตคติที่ดี ซึ่งจะเกิด
ผลดีกลับมาสู่องค์กร การด าเนินงานองค์กรควรจะยึดหลักปัจจัยส าคัญ 6 ประการ ดังน้ี 

1.  นโยบายองค์กร หมายถึง มีนโยบายการบริหารที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้มีขั้นตอนในการ
จัดระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนด าเนินงานสม่ าเสมอ และมีการกระจายอ านาจในการปฏิบัติงาน 

2.  การบังคับบัญชา หมายถึง การได้รับความยุติ ธรรม ความเสมอภาคในการปกครองของ
ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาของพนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความ
สุขุมรอบคอบในการปฏิบัติงานหรือแก้ปัญหา 

3.  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง การได้รับค าแนะน าในการปฏิบัติงานจากมีการจัดสถานท่ี 
และพื้นที่ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานมีสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่ อการ
ปฏิบัติงาน 

4.  สภาพการท างาน หมายถึง มีเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน มีการจัด
สถานท่ี และพื้นท่ีให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน   มีสภาพแวดล้อมท่ีดีเอื้อ
ต่อการปฏิบัติงาน 

5.  ความมั่นคงในงาน หมายถึง การปฏิบัติงานของพนักงานมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ต าแหน่งของพนักงานมีความมั่นคงในการปฏิบัติงาน มีระเบียบการบริหารบุคคลที่ชัดเจน และเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน 

6.  ค่าตอบแทน หมายถึง เงินเดือนที่พนักงานได้รับอย่างเหมาะสมกับปริมาณงานที่ปฏิบัติ ได้รับ
สวัสดิการต่าง ๆ ที่เพียงพอต่อต าแหน่งงาน ได้รับเงินค่าตอบแทนอื่น ๆ เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ จากปัจจัยการ
ธ ารงรักษาคนเก่ง สรุปดังตารางที่ 1 
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รวม 

1 วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการท างาน √ √   √ √  4 
2 บทบาทของหัวหน้างาน √ √  √ √ √ √ 6 
3 โอกาสความก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ √ √   √ √ √ 5 
4 การเรียนรู้และการพัฒนา √ √ √ √  √ √ 6 
5 ผลตอบแทนและสวัสดิการ √ √ √ √ √ √ √ 7 
6 นโยบายองค์กร     √   1 
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7 การเปลี่ยนแปลงการจ้าง    √    1 
8 การออกแบบงานใหม่    √    1 
9 การจูงใจ   √    √ 2 

จากตารางที่ 1 แนวคิดของนักวิชาการที่ได้กล่าวข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า แนวทางเกี่ยวกับการธ ารง
รักษาคนเก่ง มีดังต่อไปนี้ 

1.  ควรจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานที่เหมาะสม  โดยการสร้าง
บรรยากาศในการท างานจะท าให้คนเก่งได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างบรรยากาศที่ดีสามารถสร้างได้
ดังต่อไปนี้ สร้างที่ท างานให้น่าท างาน เช่น การทาสีที่เป็นสีโทนอ่อน สบายตา เพื่อช่วยดึงดูดให้คนเก่งอยากท างาน 
หรืออาจจะมีต้นไม้เล็ก ๆ ที่ช่วยให้คนเก่งมาหยุดพักสายตา เพื่อป้องกันอาการเมื่อยล้า สร้างมิตรภาพในการท างาน 
เช่น การสร้างทีมงาน เพื่อให้คนเก่งเกิดความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนร่วมงานในทีม การสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
การท างาน เช่น การทักทายเพื่อนร่วมงาน การยิ้มแย้มแจ่มใส เพื่อลดความเคร่งเครียดในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรม
องค์กรเป็นค่านิยมและความเช่ือที่มีร่วมกันอย่างเป็นระบบที่เกิดขึ้นในองค์กร และใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
พฤติกรรมของคนเก่งในองค์กรนั้น วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นเสมือน “บุคลิกภาพ” หรือ “จิตวิญญาณ” ขององค์กร 
เช่น การยอมรับนับถือ การไว้วางในซึ่งกันและกันในการท างาน การเคารพผู้ที่อาวุโสกว่า 

2.  หัวหน้างานมีบทบาทให้การสนับสนุนและมอบหมายงานที่ท้าทายให้กับคนเก่ง เปิดโอกาสคน
เก่งแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจอย่างอิสระ ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ให้ความไว้วางใจ ตลอดจน
สนับสนุนให้คนเก่งสามารถาท างานได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ และมีการติดตามเป็นระยะ 
เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองและผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

3.  การวางแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพให้กับคนเก่ง องค์กรควรมีการวางแผนการพัฒนา
ตนเอง และการพัฒนาตามสายงานอย่างชัดเจน มีการส่งเสริมให้คนเก่งได้หมุนเวียนงาน เพื่อให้คนเก่งเกิดความท้า
ทายในการท างาน เรียนรู้ ปรับตัว สร้างความสัมพันธ์ ตลอดจนสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดการ
ยอมรับจากบุคลากรในองค์กร เพื่อให้สามารถเติบโตและมีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพได้ดียิ่งขึ้น 

4.  การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับคนเก่งอย่างต่อเนื่อง องค์กรต้องส่งเสริมคน
เก่งพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการท างาน ไม่ว่าจะเป็นส่งไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ การ
สนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ภาษา การ
บริหารจัดการ รวมไปถึงมีการฝึกอบรมที่เหมาะสมที่สอดคล้องกับลักษณะงานและความต้องการของคนเก่ง เพื่อให้
เกิดการพัฒนาด้านประสิทธิภาพการท างาน ทัศนคติและความรู้ ความช านาญเฉพาะทาง ลดอุบัติเหตุในการท างาน 

5.  การจัดสวัสดิการและผลตอบแทนที่จูงใจ องค์กรควรมีการบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม 
โดยการให้รางวัลที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เช่น เมื่อมีผลงานที่โดดเด่นก็ควรที่จะได้รับค าชมเชยจากผู้บริหาร 
เพื่อใหค้นเก่งมีแรงจูงในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และยังช่วยส่งเสริมขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
รวมไปถึงมีการจ่ายค่าตอบแทนที่จูงใจเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้คนเก่งแสดงผลการปฏิบัติงานให้เต็มศักยภาพ เพื่อให้
คนเก่งเกิดความภาคภูมิใจทั้งในตนเองและองค์กร จากแนวทางทั้ง 5 ด้านสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางเกี่ยวกับ
การธ ารงรักษาคน

เก่ง

ควรจัด
สภาพแวดล้อมและ

สิ่งอ านวยความ
สะดวกในการ

ท างานที่เหมาะสม 

หัวหน้างานมี
บทบาทให้การ
สนับสนุนและ

มอบหมายงานที่ท้า
ทายให้กับคนเก่ง 

การวางแผนการส่งเสริมและ

การจัดสวัสดิการ
และผลตอบแทนที่

จูงใจ 
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ภาพที่ 2 แนวทางเกี่ยวกับการธ ารงรักษาคนเก่ง 
 

จากภาพที่ 2 จะสรุปแนวทางเกี่ยวกับการธ ารงรักษาคนเก่งไว้ว่า ควรจัดสถานที่เหมาะกับการท างาน 
เพื่อให้หัวหน้างานที่มอบเห็นถึงการท างานของบุคลากรทุก ๆ คนอย่างชัดเจน แล้วมีการวางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพให้กับบุคลากรที่เป็นคนเก่ง โดยการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถให้มีการเรียนรู้ได้อย่ าง
ต่อเนื่อง และมีจัดสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เป็นจูงใจ 
 
บทสรุป  

จากการทบทวนวรรณกรรมและผลการวิจัยข้างต้น จะเห็นได้ว่าการธ ารงรักษาคนเก่ง หมายถึง ความ
พยายามที่จะรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างาน ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงาน
เต็มก าลัง เพราะคนเก่งมีความคิดเป็นของตนเองมีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งความส าเร็จ และต้องการความเป็นอิสระในการ
คิด การให้โอกาสวางเป้าหมายงานให้เขาอย่างชัดเจนและคอยให้ก าลังใจเขาจะท าให้เขามีความสุขในการท างานถือ
เป็นวิธีการรักษาคนเก่งให้อยู่คู่กับองค์กร แนวทางการธ ารงรักษาคนเก่งในองค์กร คือ 1) ควรจัดสภาพแวดล้อมและ
สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานที่เหมาะสม 2) หัวหน้างานมีบทบาทให้การสนับสนุนและมอบหมายงานที่ท้า
ทายให้กับคนเก่ง 3) การวางแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพให้กับคนเก่ง 4) การส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถให้กับคนเก่งอย่างต่อเนื่อง และ 5) การจัดสวัสดิการและผลตอบแทนที่จูงใจ หากองค์กรน าหลักการ
ธ ารงรักษาคนเก่งไปใช้ก็จะเกิดประโยชน์ดังนี้ 1) เป็นทางเลือกให้บุคลากรที่มีศักยภาพสูงเกิดแรงจูงใจในการเลือก
องค์กรปฏิบัติงานกับองค์กร 2) กระตุ้นให้คนเก่งที่มีอยู่ในองค์กรมีแรงจูงใจปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ และได้ผลงานท่ีมี
ประสิทธิภาพให้กับองค์กร 3) ลดอัตราค่าใช้จ่ายในการสรรหา คัดเลือก และฝึกอบรม พนักงานในองค์กร ดังนั้น
ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรควรให้ความส าคัญและส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มก าลัง ความสามารถที่
มีอยู่ มีสุขภาพจิตและกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีความรู้สึกมั่นคงในการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักการธ ารงรักษาคนเก่ง       
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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