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ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม คตินิยมที่ทุกองค์กรพึงตระหนกัถึงความส าคญัของการแต่งตัง้พนกังานคือ “ วางคนให้

เหมาะสมกบังาน (Put the right man on the right job)” แต่ส าหรับการบริหารจดัการคนเก่ง เราต้องคิดไปไกลกว่านัน้

ครับ คือ จะท าอยา่งไรให้เรารู้วา่ คนที่องค์กรจะน าไปวางหรือพดูกนัให้ชดัเจน คือ ไปท างานให้กบัองค์กร นัน้เป็น “ คนเก่ง” 

จริง หากองค์กรใดใช้ต้นแบบ “ คนเก่ง” ผิด ก็จะท าให้ได้คนที่ไมเ่ก่งมาท างานแทน 

ค าตอบ คือ องค์กรต้องมีต้นแบบ (Talent Block) หรือต้นฉบบั (Talent Template) ของคนเก่งให้ได้เสยีก่อน 

ผู้ เขียนขอเสนอเป็นแนวทางกว้างๆ 2 แนวทาง คือ 

 การสร้างต้นแบบคนเก่งจากจดุเร่ิมต้นใหม ่(Build talent block from scratch) 

 การสร้างต้นแบบคนเก่งจากพนกังานท่ีมีอยูเ่ดิม (Build talent block from within organization) 

การสร้างต้นแบบคนเก่งจากจุดเร่ิมต้นใหม่ (Build talent block from scratch) 

เป็นการค้นหาต้นแบบของคนเก่งโดยองค์กรยงัไม่มีการก าหนดคณุสมบตัิของคนเก่งใดๆไว้เลย หากจะพดูกัน

ตรงๆ คือ องค์กรยงัไม่รู้เลยว่าใครคือคนเก่งในหมู่พนกังานทัง้หมด แล้วจะท าอย่างไรต่อไปครับ ผู้ เขียน ขอให้เร่ิมต้นจาก

ล าดบัขัน้ 10 ขัน้ตอน ดงันีค้รับ 

1. ผู้บริหารหรือคณะท างานอาจจะต้องใช้จินตนาการ (imagine) หรือ คาดหวงั (expect) แตไ่มใ่ช่เพ้อฝัน หรือ 

คิดเอาอย่างไม่มีแก่นสารนะครับ แต่ให้ดูจากผู้ที่ประสบความส าเร็จในการท างานหรือเป็นคนเก่งของ

องค์กรอื่นเป็นตวัอยา่งต้นแบบ 

2. กลัน่กรองวา่บคุคลผู้นัน้ มีคณุสมบตัิและความสามารถใดที่เด่นชดัซึ่งน าไปสูก่ารเป็นคนเก่งหรือท าให้เขา

ประสบความส าเร็จในการท างานได้ 

3. ปรับคณุสมบตัิและความสามารถดงักลา่วให้เข้ากบัวฒันธรรมองค์กรของเรา ประเด็นนีม้ีความส าคญัมาก 

เพราะอยา่ไปคิดว่า คณุสมบตัิและความสามารถของเขาจะน าไปใช้ได้กบัองค์กรของเรา มีบ่อยครัง้ครับที่

จะพบว่า คนเก่งจากบริษัทหนึ่ง แต่เมื่อไปท างานให้อีกบริษัทหนึ่งกลบัไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 

สาเหตสุว่นหนึง่มาจากการปรับตวัให้เข้ากบัวฒันธรรมของบริษัทใหมไ่มไ่ด้ครับ 



4. ประเมินและบง่ชีค้วามสามารถที่เดน่ชดัของคนเก่งออกมา (Underlying competency) 

5. ประเมินและบง่ชีผ้ลการท างานท่ีดีเลศิของคนเก่งออกมา (Superior performance) 

6. แทรกคณุสมบตัิที่จ าเป็นของคนเก่ง (Necessary qualification) 

7. ร่างต้นแบบของคนเก่งขององค์กรตามต าแหนง่นัน้ๆให้ผู้บริหารพิจารณา ประเด็นนี ้ผู้ เขียนเสนอให้ผู้บริหาร

เข้ามาเก่ียวข้องด้วยครับ อย่างน้อย ท่านก็ควรมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการตัง้แต่ต้น ถือว่าเป็นความ

มุง่มัน่ในการท างานร่วมกนั (Total commitment) 

8. ทบทวนต้นแบบคนเก่ง ผู้ เขียนขอให้ทบทวนคณุสมบตัิและความสามารถต่างๆที่ร่วมกนัคดักรองแล้วจาก

ฝ่ายบริหาร ไปพิจารณาให้รอบคอบอีกครัง้ก่อนครับ 

9. ก าหนดเป็นต้นแบบคนเก่ง 

10. น าต้นแบบคนเก่งไปใช้งานจริงภายในองค์กร 

การสร้างต้นแบบคนเก่งจากพนักงานที่มีอยู่เดิม (Build talent block from within organization) 

เป็นการค้นหาต้นแบบของคนเก่งโดยองค์กรมีการประเมินและบง่ชีค้ณุสมบตัิและความสามารถชองคนเก่งไว้อยู่

แล้ว จึงไม่ใช่เร่ืองยากที่จะมีการค้นหาคนเก่งภายในองค์กร แต่สิ่งที่ยาก คือ ถ้าไม่มีคนเก่งภายในองค์กรจะท าอย่างไร 

ผู้ เขียนมีค าตอบอยู ่2 ประการ ครับ คือ รับสมคัรจากแหลง่งานภายนอก หรือ พฒันาพนกังานภายในที่มีศกัยภาพของเรา

ให้เป็นคนเก่ง สว่นขัน้ตอนการสร้างต้นแบบคนเก่งมีเพียง 6 ขัน้ตอน ดงันีค้รับ 

1. ประเมินและบง่ชีค้วามสามารถที่เดน่ชดัของคนเก่งออกมา (Underlying competency) 

2. ประเมินและบง่ชีผ้ลการท างานท่ีดีเลศิของคนเก่งออกมา (Superior performance) 

3. แทรกคณุสมบตัิที่จ าเป็นของคนเก่ง (Necessary qualification) 

4. ทบทวนต้นแบบคนเก่ง 

5. ก าหนดเป็นต้นแบบคนเก่ง 

6. น าต้นแบบคนเก่งไปใช้งานจริงภายในองค์กร 

เพื่อให้ง่ายตอ่ความเข้าใจ ผู้ เขียนขอสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบดงันีค้รับ 

  

 

 

 

 



การสร้างต้นแบบคนเก่งจากจุดเร่ิมต้นใหม่ การสร้างต้นแบบคนเก่งจากพนักงานที่มีอยู่
เดิม 

1. จินตนาการหรือคาดหวงัคนเก่งเป็นอยา่งไร 1. ประเมินและบ่งชีค้วามสามารถที่เด่นชดัของ
คนเก่ง 

2. กลัน่กรองคณุสมบตัิและความสามารถจากจินตนาการ
หรือความคาดหวงั 

2. ประเมินและบง่ชีผ้ลการท างานที่ดีเลิศของคน
เก่ง 

3. ปรับคณุสมบตัิและความสามารถให้เข้ากบัองค์กร 3. แทรกคณุสมบตัิที่จ าเป็นของคนเก่ง 

4. ประเมินและบง่ชีค้วามสามารถที่เดน่ชดัของคนเก่ง 4. ทบทวนต้นแบบคนเก่ง 

5. ประเมินและบง่ชีผ้ลการท างานที่ดีเลิศของคนเก่ง 5. ก าหนดเป็นต้นแบบคนเก่ง 

6. แทรกคณุสมบตัิที่จ าเป็นของคนเก่ง 6. น าต้นแบบคนเก่งไปใช้งานจริงภายในองค์กร 

7. ร่างต้นแบบของคนเก่งให้ผู้บริหารพิจารณา   

8. ทบทวนต้นแบบคนเก่ง   

9. ก าหนดเป็นต้นแบบคนเก่ง   

10. น าต้นแบบคนเก่งไปใช้งานจริงภายในองค์กร   

  

อย่างไรก็ตาม ผู้ เขียนขอแนะน าผู้ รับผิดชอบหรือผู้บริหารองค์กรพึงตระหนกัในการน าการสร้างต้นแบบคนเก่ง 

ดงันีค้รับ 

 อย่าคิดลอกเลียนแบบคนเก่ง โดยไม่ปรับใช้ เพราะต้นแบบคนเก่งของแต่ละองค์กรจะไม่เหมือนกัน และ

แม้แต่องค์กรเดียวกนั ต้นแบบคนเก่งของแต่ละต าแหน่งย่อมไม่เหมือนกันด้วย เนื่องจากหน้าที่ละความ

รับผิดชอบไมเ่หมือนกนั 

 กรุณาอย่าปล่อยให้ต้นแบบนิ่งไปนานๆ จะต้องทบทวนต้นแบบคนเก่งเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ1 -2 ปี 

เพราะอะไรครับ เพราะสถานการณ์เศรษฐกิจปรับเปลีย่นเร็วมาก คนเก่งที่มีผลงานดีเมื่อปีที่ผ่านมา อาจจะ

ไมใ่ช่คนเก่งในปีนีก็้ได้ครับ ยกตวัอยา่ง เช่น 2-3 ปีที่ผา่นมา เศรษฐกิจไทยขยายตวั บริษัทจึงต้องการคนเก่ง

ด้านการตลาดการขาย แต่ปีนี ้ภาวะราคาน า้มนัแพง เศรษฐกิจไทยส่อสญัญาณภาวะถดถอย บริษัทจึง

ต้องการคนเก่งด้านการบริหารจดัการทางการเงินแทน เป็นต้น 

 ต้นแบบคนเก่ง ต้องตอบสนองการท างานตามกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย ดังนัน้ ต้นแบบคนเก่งจึงมีลกัษณะปรับตัว (dynamic) อยู่เสมอ และที่ส าคัญ คือ คนเก่ง 

จ าเป็นต้องได้รับการเรียนรู้และพฒันาอยา่งตอ่เนื่องตามกลยทุธ์ที่ปรับเปลีย่น 



ผู้ เขียน ขอทิง้ท้ายให้ผู้อ่านช่วยกนัขบคิดสกันิดครับว่า เคยแปลกใจหรือไม่ที่เห็นบริษัทที่น าเคร่ืองมือการบริหาร

จดัการใหม่ๆ เช่น Balance Scorecard (BSC), TPM, TQM, ISO ฯลฯ แต่ผลประกอบการไม่ดีนกัเมื่อเทียบกบับริษัทที่

ไม่ได้น าระบบการบริหารจัดการแบบใหม่ไปใช้ จริงๆแล้วไม่ควรจะเป็นเช่นนัน้ใช่ไหมครับ สาเหตุเป็นเพราะอะไร  ? ถ้า

องค์กรเหลา่นัน้ มีคนเก่งตามรูปแบบที่ต้องการจริง ต้องสามารถแสดงศกัยภาพและความสามารถด้านต่างๆให้องค์กร

ประสบความส าเร็จได้ หรือ คนเก่งถกูจ ากดัซึง่โอกาสในการท างาน นอกจากนี ้อาจจะเป็นไปได้วา่ ฝ่ายบริหารไปยึดติดกบั

กรอบการท างานท่ีเป็นเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรจนเกินไป ถ้าไม่ได้เขียนไว้ให้ชดัเจนจะไม่ท า ถ้าจะให้ท าต้องเขียนมา 

หากเป็นอยา่งนีจ้ริง องค์กรนัน้ถกูพนัธนาการไว้ด้วย “ โซแ่หง่ระเบียบปฏิบตัิที่เป็นเอกสาร” แล้วละครับ ลองทบทวนดใูหม่

นะครับ วางระบบการบริหารจดัการให้ยืดหยุ่นไว้บ้าง เอกสารต่างๆไม่ว่าจะใช้ใน BSC, TQM, TPM, ISO ควรมีเท่าที่

จ าเป็นต้องใช้ครับ มุง่เน้นไปท่ีผลลพัธ์จะดีกวา่นะครับ 

อยา่งไรก็ตาม ผู้ เขียนเสนอแนะให้ทบทวนเพียง 2 เร่ืองเพิ่มเติมเท่านัน้ คือ หนึ่ง ให้ไปทบทวนประสิทธิภาพของ

ระบบการควบคมุ ประเมินผลและเฝา้ระวงั (Management control, evaluation and monitoring) และ สอง ให้ไปทบทวน

วิสยัทศัน์ ภารกิจและกลยทุธ์ว่ามุ่งเน้นไปที่ลกูค้าเป็นส าคญัหรือไม่ เพราะผู้ เขียนเคยพบเห็นบางองค์กร มุ่งเน้นไปที่ผล

ก าไร หรือ ราคาหุ้นในตลาดเป็นหลกั แตท่ิง้ลกูค้าไว้ข้างหลงั ค าถาม คือ ถ้าไมเ่อาลกูค้ามาก่อน สินค้าที่ผลิตขึน้มาจะขาย

ให้ใครครับ แนน่อน ปัจจบุนั ลกูค้าจ าเป็นต้องซือ้จากคณุ แตห่ากเขตการค้าเสรีขยายตวัมากขึน้ หรือตลาดแข่งขนัมากขึน้ 

หรือคูแ่ขง่มีความสามารถเพิ่มขึน้ ลกูค้ามีตวัเลอืกอื่นแทนคณุแล้วครับ 

ทา่นผู้อา่นคิดเห็นประการใดครับ? 


