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แผนบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 เป็น ท่ีตระหนักกันโดยท่ัวไปว่า ทรัพยากรบุคคลถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักท่ีมีส่วนเสริมสร้าง
ความก้าวหน้าขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพสูง หรือคนเก่ง (Talent People) 
องค์กรใดสามารถสร้าง พัฒนา และรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร และสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ ย่อมส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรนั้น 

 การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) จึงเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารทรัพยากร
บุคคล ซึ่งผู้บริหารสายงานต่างๆจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการคนเก่ง โดยเน้นให้คนเก่ง
เหล่านั้นดึงความสามารถและศักยภาพท่ีมีอยู่ในตนเอง นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างผลงานท้ังของ
ตนเอง ทีมงาน หน่วยงาน และองค์กรในท่ีสุด 

 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ตระหนักในความสำคัญของการบริหารจัดการ
พนักงานผู้มีศักยภาพสูงเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) เพื่อเป็น
แนวทางในการสรรหาคัดเลือก การพัฒนา การจูงใจ และรักษาคนเก่งให้คงอยู่กับ อพวช. ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้องค์กรมีกระบวนการสรรหาผู้มีศักยภาพสูงท่ีเป็นระบบ 

 2. เพื่อให้การบริหารจัดการคนเก่งเป็นไปอย่างเป็นระบบ 

3. เพื่อรักษาคนเก่งให้คงอยู่กับองค์กร พัฒนาตนเองและสร้างผลงานให้องค์กรประสบความสำเร็จ 

3. ความหมายของคนเก่ง (Talent People) 

 คนเก่ง (Talent People) หมายถึง บุคลากรท่ีมีความสามารถและศักยภาพสูง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีผลการปฏิบัติงานท่ีโดดเด่นเป็นท่ีประจักษ์ และเป็นท่ียอมรับของบุคคลอื่น รวมท้ังเป็นผู้ใฝ่รู้
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีมนุษยสัมพันธ์เข้ากับเพื่อนร่วมงานและบุคคลต่างๆท้ังภายในและภายนอกได้เป็น
อย่างดี ซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปว่า Talent People นั้น พึงต้องเป็นคนเก่งและคนดี ซึ่งต้องมีคุณลักษณะพื้นฐาน          
4 ประการดังนี้ 

 1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การมีความรู้ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติอย่างแม่นยำ
และลุ่มลึก รวมทั้งความรู้อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง 
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 2. ทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถในการปรับประยุกต์ความรู้มาใช้ในการทำงาน และการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมท้ังพัฒนาเพื่อนร่วมงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 3. บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ความสามารถในการปรับตัว สามารถแสดงพฤติกรรมท่ีเอื้อ
ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นตัวเองตัวเอง รวมทั้ง การมีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน 

 4. ปฏิสัมพันธ์ (Interpersonal) หมายถึง การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงต่างๆรอบตัวตลอด
ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 

4. ความหมายของการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) 

 การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และวางแผนท่ีมี
ความสอดคล้องกัน ท้ังในการกล่ันกรอง สรรหาคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม การจูงใจและการรักษา
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพสูงให้คงอยู่กับองค์กร และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งนับว่า 
Talent Management เป็นเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีใช้ในการบริหารบุคลากรท่ีมีศักยภาพ 
ให้เป็นกำลังสำคัญขององค์กรในการสร้างผลงานและความสำเร็จให้แก่องค์กรได้อย่างต่อเนื่อง 

5. กระบวนการดำเนินงาน (Talent Management Process) 

 กระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง มีข้ันตอนหลัก 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

  5.1 การสรรหาและระบุ Talent (Talent Identification) 

5.1.1 วิเคราะห์เป้าหมาย พันธกิจ และแผนงานในอนาคตของ อพวช. และกำหนด       
        เป้าหมายของสำนัก/พิพิธภัณฑ์ ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

   5.1.2 ระบุคุณลักษณะ Talent ท่ีต้องการ 

   5.1.3 กำหนดกรอบการประเมินเพื่อค้นหา Talent  

• ผลการปฏิบัติงาน 

• ผลการประเมินสมรรถนะ และศักยภาพ 

• ผลการประเมินปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล 
คุณลักษณะด้านการบริหาร และคุณลักษณะด้านผู้นำ 

   5.1.4 คัดเลือก Talent และจัดทำรายช่ือ Talent Pool 
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  5.2 การพัฒนาและฝึกอบรม Talent (Talent Training and Development) 

   5.2.1 นำผลการประเมินสมรรถนะ Talent รายบุคคลมาจัดทำแผนการพัฒนาตาม
หลักสมรรถนะ ซึ่งการพัฒนา Talent นั้น ดำเนินการได้หลายรูปแบบ อาทิ การฝึกอบรมท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร การสอนงาน (Coaching) การสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การมอบหมายให้มี 
Role Model เป็นต้นแบบการทำงานของ Talent ตลอดจน การมอบหมายงานท่ีท้าทายเพื่อเปิดโอกาสให้ฝึก
ทักษะ เป็นต้น 

   5.2.2 ดำเนินการพัฒนาตามแผน 

   5.2.3 ประเมินผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  5.3 การให้รางวัล (Talent Rewarding) 

   โดยท่ี อพวช. ไม่อยู่ ในอำนาจท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานได้          
แต่อย่างไรก็ตาม การให้รางวัลจูงใจเป็นส่ิงท่ียังคงมีความจำเป็น ดังนั้น จึงเห็นควรดำเนินการในรูปแบบ          
การแสดงความช่ืนชม (Appreciation) มอบประกาศเกียรติคุณ การให้โอกาสศึกษาดูงานต่างประเทศ เป็นต้น 

5.4 การรักษา Talent (Talent Retention) 

   การรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร เป็นกระบวนการท่ีองค์กรพึงต้องสร้างขึ้น เพื่อให้เกิด
ความจงรักภักดีและยึดมั่นต่อองค์กร พร้อมท่ีจะใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานให้องค์กรเจริญก้าวหน้า       
ซึ่งกลยุทธ์ในการรักษาคนเก่งไว้กับองค์กรนั้น สามารถประยุกต์กระบวนงานบริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆมาใช้
ควบคู่กันได้ เช่น การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) การกำหนดแผนสืบทอดตำแหน่ง 
(Succession Planning) กลยุทธ์การเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน กลยุทธ์ความสมดุลระหว่างงานและชีวิต
ส่วนตัว เป็นต้น 

   สำหรับ อพวช. นั้น ดังท่ีได้กล่าวข้างต้นว่า อพวช. ไม่สามารถดำเนินมาตรการใดๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินได้เอง ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ หรือการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนใหม่ 
ซึ่งในหลักการแล้ว การจ่ายค่าตอบแทนเป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้พนักงานเห็นว่าองค์กรยอมรับและเห็นคุณค่า        
ของพนักงานมากน้อยเพียงใด และโครงสร้างค่าตอบแทนควรมีความแตกต่างระหว่างพนักงานท่ีเป็น Talent 
และพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานในระดับท่ัวไป ดังนั้น ในกรณีนี้ อพวช. จะนำผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของ Talent เป็นตัวแปรในการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างประจำปี ให้เป็นไปในอัตราท่ีสูงอย่างต่อเนื่อง 

   นอกจากนี้ อพวช. จะใช้กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมในการรักษา Talent 



4 
 

    1. Job Customization การมอบหมายงานโดยคำนึงถึงความสนใจและ
ความสามารถพิเศษส่วนบุคคลของ Talent และลักษณะงานแต่ละตำแหน่ง ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมีความสุข 
สนุกกับการทำงาน 

    2. การสร้างแรงผูกพันทางสังคมให้แน่นแฟ้นมากขึ้น (Strengthening 
Social Ties) โดยส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อร่วมงาน และกลุ่ม Talent เพื่อ
ก่อให้เกิดความผูกพันรักใคร่ กลมเกลียวในองค์กรต่อไป 

6. แผนการดำเนินงานและงบประมาณ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ช่วงเวลา งบประมาณ  หน่วยรับผิดชอบ 
1. การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการสรรหาคัดเลือกและพัฒนา 
Talent แก่ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์/สำนัก 
    1.1 จัดการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
แก่ผู้บริหารทุกระดับ 
    1.2 ประเมินผลการอบรม 

ร้อยละร้อยของ
ผู้บริหารท่ีเข้า
รับการอบรม 

ต.ค. 64 60,000 กองบุคลากร 

2. ขั้นตอนการคัดเลือก Talent 
    2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร    
          Talent 
    2.2 การสรรหาและเสนอเกณฑ์พิจารณา
คัดเลือก Talent 
        2.2.1 วิเคราะห์เป้าหมาย พันธกิจ  
                และแผนงาน อพวช. 
        2.2.2 พิพิธภัณฑ์/สำนัก กำหนด 
                เป้าหมายให้สอดคล้อง 
        2.2.3 กำหนดคุณลักษณะ Talent  
                ท่ีต้องการ 
        2.2.4 กำหนดเกณฑ์การการประเมิน 
      เพื่อค้นหา Talent  
        2.2.5 คัดเลือก Talent และจัดทำ 
                รายช่ือ Talent Pool  
 

 
ระดับ

ความสำเร็จของ
การจัดทำ

รายช่ือ Talent 

 
ต.ค. 64 

 
พ.ย. 64 

- 

 
 

 
 
 
 
 
คณะกรรมการฯ 

3. การพัฒนา Talent  
  3.1 จัดทำแผนพิจารณา Talent  
        รายบุคคล 
  3.2 ประเมินสมรรถนะ Talent  
        รายบุคคล 

 
ร้อยละ

ความสำเร็จของ
การพัฒนาตาม

แผน 

 
ธ.ค. 64 

 
ม.ค. 65 

 

 
 
 
 

100,000 

 
 

 
   กองบุคลากร 
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    3.3 ดำเนินการพัฒนาตามแผน 
    3.4 ประเมินผลการพัฒนา 

ม.ค.- ก.ย. 65 
ก.ย. 65 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ช่วงเวลา งบประมาณ  หน่วยรับผิดชอบ 
4. การประเมินผล Talent 
    4.1 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  
        และประเมินคุณลักษณะอย่าง  
        ต่อเนื่อง 

 
ร้อยละของ

จำนวน Talent 
ท่ีผ่านการ
ประเมิน

คุณลักษณะ 
 

รายไตรมาส - 
คณะกรรมการฯ/ 

ผอ.สำนัก/
พิพิธภัณฑ์ 

 

 7. กลุ่มเป้าหมาย 

 พนักงาน อพวช. ในทุกกลุ่มงาน แบ่งตามอายุงานดังนี้ 

  - Junior Group     อายุการทำงานต้ังแต่ 3-5 ปี 

  - Young Group     อายุการทำงานต้ังแต่ 6 – 10 ปี 

  - Middle Group    อายุการทำงานต้ังแต่ 11 – 15 ปี 

  - Senior Group     อายุการทำงานต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1 อพวช. มีการบริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูงอย่างเป็นระบบ 

8.2 สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงให้อยู่กับ อพวช. ได้ในระยะยาว 

 8.3 บุคลากรผู้มีศักยภาพสูงของ อพวช. มีความพึงพอใจในงาน ผูกพันต่อหน่วยงาน และมุ่งมั่นทำงาน
ให้ อพวช. อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

    


