
 
 

การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management)  
ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 
ภราวดี หอมแย้ม 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 
 สภาพปัจจุบัน และความจ าเป็นในการด าเนินการพัฒนา  
ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมได้มีกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงอำยุของ
ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนปลัดกระทรวงและส ำนักงำนรัฐมนตรีกระทรวงคมนำคม 
พบว่ำ มีต ำแหน่งทำงกำรบริหำรหลำยต ำแหน่งที่จะขำดแคลนในอีก 5 ปี 
ข้ำงหน้ำ ได้แก่ ปลัดกระทรวงคมนำคม รองปลัดกระทรวงคมนำคม ผู้ช่วย
ปลัดกระทรวงคมนำคม และต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรสูง ส่งผลให้ 
กำรด ำเนินกำรขำดควำมต่อเนื่อง ประกอบกับบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
มีควำมโดดเด่นในหน่วยงำน มักจะโอน ย้ำย ลำออก เมื่อได้โอกำสที่ดีกว่ำ ท ำให้
จ ำนวนบุคลำกรที่จะเข้ำสู่กระบวนกำรสรรหำผู้ที่จะมำด ำรงต ำแหน่งส ำคัญ  
มีตัวเลือกที่จ ำกัด และที่ผ่ำนมำส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ยังไม่ได้มีกำร
วำงแผนก ำลังคน เพ่ือรองรับควำมขำดแคลนต ำแหน่งที่ส ำคัญ โดยเฉพำะ
ต ำแหน่งผู้บริหำร หน่วยงำนจึงขำดบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ และขำดควำม
ต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน และอีกประกำรหนึ่ง กำรลำออก โอนย้ำย หรือ
เกษียณอำยุ ท ำให้บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์สั่งสมอยู่



 
 

น ำพำควำมรู้ควำมสำมำรถที่มีอยู่ออกไปด้วย ส่งผลให้หน่วยงำนขำดบุคลำกรที่
มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่จะด ำเนินงำนต่อไปได้ 
 ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องเตรียมควำมพร้อมรองรับปัญหำ
ดังกล่ำวที่เกิดขึ้น โดยกำรดึงดูดข้ำรำชกำรที่มีศักยภำพสูงขึ้นมำทดแทน
ต ำแหน่งบริหำรที่จะเกษียณในอนำคต เพ่ือเป็นกำรรักษำผู้ที่มีศักยภำพสูงไม่ให้
โอน ย้ำย ลำออก ไปปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนอ่ืน จึงขอเสนอ “กำรบริหำรจัดกำร 
คนเก่ง (Talent Management) ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม” 
 แนวคิดที่ได้รับจากการศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น 
 กำรศึกษำดูงำนที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ ท ำให้ได้รับแนวคิดต่ำง ๆ 
อันเป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนต่อไปในหลำกหลำยประเด็น รวมทั้งใน
เรื่องกระบวนกำรพัฒนำก ำลังคุณภำพในประเทศญี่ปุ่นที่ให้ควำมส ำคัญ
แตกต่ำงกันตำมแต่ละช่วงเวลำขึ้นกับสภำพแวดล้อมของกำรด ำเนินงำน 
โดยได้ศึกษำดูงำนในองค์กรที่มีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลโดดเด่นของ
ประเทศญี่ปุ่น ทั้งภำครัฐ และภำคเอกชน จ ำนวน 6 องค์กร ได้แก่ 
 1. บริษัท  AEON  RETAIL 
  บริษัท AEON RETAIL เป็นผู้น ำธุรกิจค้ำปลีก อันดับ 1 ของ
ประเทศญี่ปุ่น มีกำรลงทุนใน 13 ประเทศทั่วโลก มีบริษัทในเครือ 315 
บริษัท  มีปรัชญำหลัก คือ ให้ควำมส ำคัญกับลูกค้ำ ท ำให้เกิดกำรพัฒนำต่อ
ยอดในธุรกิจต่ำง ๆ โดยเน้นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในกำรจัดกำร 
ควำมแตกต่ำง (True Diversity Management) ให้ควำมส ำคัญที่ควำม
เป็นมนุษย์ของพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน มีระบบ HR ที่ดี ผู้บริหำร
ให้ควำมส ำคัญกับพนักงำนทุกระดับ มีกำรแบ่งระดับพนักงำนเป็น 3 ระดับ 



 
 

(ระดับ Junior/ระดับ Middle /ระดับ Senior) ก่อนก้ำวขึ้นสู่ผู้บริหำร
ระดับสูง รวมทั้งมีกำรสอบเลื่อนขั้นทุกปี พร้อมทั้งเปิดโอกำสให้พนักงำนได้
เรียนรู้สำยงำนเมื่อผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินพนักงำนสำมำรถย้ำยไป
ปฏิบัติงำนจริงในสำยงำนใหม่ได้ มี  Online Leading แนะน ำหนังสือ 
น่ำอ่ำน และมีทุนฝึกอบรมส ำหรับไปเรียนต่อหรือฝึกอบรมต่ำงประเทศ 
ถ้ำสอบภำษำอังกฤษผ่ำนเกณฑ์ก ำหนด 
 2. มหาวิทยาลัยชิบะ (Chiba University) 
  มหำวิทยำลัยชิบะเป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำของประเทศญี่ปุ่น มี
กำรปรับตัวเพ่ือแก้ปัญหำช่องว่ำงบุคลำกรของมหำวิทยำลัย  โดยพัฒนำ
บุคลำกรมืออำชีพเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ เรียกว่ำ  “SULA”  
Super University Learning Administrator ช่วยในกำรให้ค ำปรึกษำ 
แนะน ำเกี่ยวกับกำรเรียน ทุนกำรศึกษำ กำรศึกษำต่อต่ำงประเทศ  
กำรวำงแผนชีวิต และกำรประกอบอำชีพ ส ำหรับกำรพัฒนำบุคลำกรที่อยู่
ในระบบ SULA เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรให้ค ำปรึกษำได้นั้น จะต้องผ่ำนกำร
ฝึกอบรมอย่ำงเป็นระบบและมีควำมต่อเนื่องกล่ำวคือ มหำวิทยำลัยฯ จะ
สนับสนุนบุคลกรผู้มีศักยภำพสูงที่อยู่ ในระบบ SULA ให้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมในต่ำงประเทศ เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะในกำร
สนับสนุนกำรเรียนต่ำงประเทศ มีกำรอบรมให้เกิดทักษะพิเศษ รวมทั้ง
สมรรถนะเฉพำะต ำแหน่ง 
 3. ส านักงานบุคลากรแห่งชาติ (National Personal Authority : NPA) 
 ส ำนักงำนบุคลำกรแห่งชำติ (NPA) ก่อตั้งขึ้นในฐำนะองค์กรกลำง 
ที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนรับผิดชอบในกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในกำร



 
 

บริหำรงำนบุคคลและปกป้องผลประโยชน์ของข้ำรำชกำร เช่นเดียวกับ
ส ำนักงำน ก.พ. ของประเทศไทย มีอ ำนำจหน้ำที่คัดสรรบุคคลที่มี
ควำมสำมำรถเข้ำมำท ำงำนในแต่ละกระทรวง รวมทั้งจัดฝึกอบรม 
เพ่ือพัฒนำสมรรถนะแก่บุคคล พิจำรณำเรื่องค่ำตอบแทน กำรประเมินผล
บุคลำกรจนสิ้นสุดกำรปฏิบัติงำน โดย NPA จะมีกำรฝกอบรมทำงกำร
บริหำรของข้ำรำชกำรอย่ำงเป็นระบบในแต่ละระดับต ำแหน่งตั้งแต่กำรเข้ำ
รับรำชกำรแรกบรรจุ  มีกำรอบรมเ พ่ือทบทวนควำมรู้และติดตำม 
กำรปฏิบัติงำนเมื่อครบ 3 ปี และมีหลักสูตรฝึกอบรมในระดับต ำแหน่ง
ต่ำงๆ เช่น ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร ผู้อ ำนวยกำร ระดับบริหำร รวมทั้งมีกำร
เพ่ิมพูนประสิทธิภำพของข้ำรำชกำรโดยกำรให้ไปปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนอ่ืน
ในประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้บุคลำกรได้มีโอกำสเรียนรู้งำนใหม่  ๆ
เพ่ิมข้ึน และพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของตน  
 4. ส านั กบุคลากรประจ าส านักนายกรั ฐมนตรี  (Cabinet 
Bureau of Personal Affair : CBPA) 
  เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรดูแลบุคลำกรภำครัฐของประเทศญี่ปุ่น  
ด ำเนินกำรในเชิงนโยบำย ยุทธศำสตร์และทำงปฏิบัติ นโยบำยด้ำนบุคคลมี
กำรเปลี่ยนแปลงมุมมอง ทัศนคติ วำงระบบ โครงสร้ำง และบูรณำกำรกำร
ท ำงำนร่วมกัน (HRM และHRD) มีผลต่อกำรเตรียม “คน” ที่มีศักยภำพ 
(talent) ให้มีควำมพร้อม กำรคัดเลือก “คน” ตำมคุณสมบัติที่ก ำหนด  
มีกำรพัฒนำในรูปแบบที่หลำกหลำยและต่อเนื่อง พร้อมกับกำรพิจำรณำรอบด้ำน  
เพ่ือเป็นกำรเตรียม “คน” ให้มีทั้งควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และพฤติกรรม



 
 

ที่พึงประสงค์ พร้อมก้ำวสู่ต ำแหน่งที่ส ำคัญและพร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ 
 5.  บริษัท Grooves 
  บริษัท Grooves เป็นบริษัทที่ ให้บริกำรด้ำนทรัพยำกรมนุษย์  
ที่มีเครือข่ำยในกำรสรรหำบุคลำกรให้กับผู้ประกอบกำรธุรกิจในประเทศที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เพ่ือช่วยแก้ไขและบรรเทำสถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกร
มนุษย์ที่สังคมญี่ปุ่นก ำลังเผชิญ โดยมีบริษัทญี่ปุ่นมำกกว่ำ 3,000 บริษัทที่ใช้
บริกำรของ Grooves เพ่ือเป็นหลักประกันกำรเข้ำถึงกำรจ้ำงงำนบุคลำกรที่มี
ทักษะและขีดควำมสำมำรถสูงตรงตำมที่ผู้ประกอบกำรเหล่ำนั้นต้องกำร อีกทั้ง 
Grooves ยังเป็นเสมือนสะพำนเชื่อมโยงระหว่ำงทรัพยำกรมนุษย์ที่มีขีด
ควำมสำมำรถสูงจำกประเทศต่ำง ๆ ในทวีปเอเชียเข้ำกับผู้ประกอบกำรที่มี
ควำมต้องกำรจ้ำงงำนด้วยอัตรำค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่จูงใจ ตลอดจน
กำรมีควำมมั่นคงในกำรจ้ำงงำนจำกประเทศญี่ปุ่น แสดงให้เห็นถึงควำมส ำคัญ
กับบุคลำกรใหม่ที่จะก้ำวเข้ำมำในระบบงำน 
 6.  บริษัท MYNAVI 
 บริษัท MYNAVI เป็นบริษัทจัดหำงำนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น แค่เพียง
กรอกประวัติที่ส ำคัญในกำรสมัครงำน  ทำงบริษัทก็จะหำงำนมำน ำเสนอกับ
ผู้สมัคร MYNAVI มีแนวคิดในกำรเตรียมผู้ที่ต้องกำรเข้ำสู่ตลำดแรงงำนให้
เกิดแรงจูงใจและควำมมั่นคงในกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรพัฒนำ
ก ำลังคนคุณภำพในรูปแบบ MOVICATION ประกอบด้วย Movie เป็นกำร
จัดท ำละครจ ำลองสถำนกำรณ์ที่ เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนในบริษัท 
Simulation เป็นกำรจ ำลองเหตุกำรณ์ที่อำจจะเกิดขึ้นในระหว่ำงกำร



 
 

ปฏิบัติงำน และ Education เป็นกำรเรียนรู้จำกกำรจ ำลองสถำนกำรณ์ที่
เกิดขึ้นจริง ซึ่งกระบวนกำรฝึกอบรมเริ่มจำกกำรเรียนรู้จำกกำรจ ำลอง
สถำนกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนในบริษัท หลังจำกนั้นหัวหน้ำ
งำนโดยตรงจะให้ควำมคิดเห็น และท ำงำนตำมปกติภำยใต้กำรสังเกตและ
เก็บข้อมูลโดยหัวหน้ำงำน ระหว่ำงกำรท ำงำนมีกำรบรรยำยให้ควำมรู้ใน
กำรปฏิบัติงำน สุดท้ำยจะเป็นกำรสรุปผลและให้ค ำปรึกษำโดยหัวหน้ำงำน
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการน าประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 
 1.  ก ำหนดกลยุทธ์กำรบริหำรบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูงของ
องค์กำร โดยก ำหนดควำมหมำย นิยำมค ำจ ำกัดควำมของ Talent ให้ชัดเจน 
รวมทั้งกำรท ำควำมเข้ำใจถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรคนเก่ง 
เชิงกลยุทธ์ในองค์กำร เรื่องควำมจ ำเป็น วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของกำร
บริหำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์  
 2.  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรคนเก่งส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
คมนำคม  
 3. ก ำหนดกรอบกำรประเมิน/คุณสมบัติ  “คนเก ง” (Talent 
Block/Template)  เช่น ผลกำรปฏิบัติงำนระดับดีเดน (มำกกว่ำ 90 คะแนน
ขึ้นไป) พิจำรณำจำกปจจัย 3 ด้ำน ไดแก คุณสมบัติเชิงบุคคล คุณสมบัติ 
ในกำรบริหำร (งำน คน ระบบ) และคุณสมบัติในกำรที่สำมำรถเปนผูน ำที่
องคกำรอยำกได และน ำเสนอนโยบำย “คนเกง” ตอที่ประชุมคณะ
กรรมกำรบริหำรจัดกำรคนเก่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม สรุป
มำตรฐำนกำรก ำหนด “คนเกง” และกรอบกำรประเมินฯ สำมำรถใช้



 
 

ประเมินทั้งกรณีประเมินเพ่ือคัดเลือกบุคลำกรเข ำ เปนบุคลำกรกลุ ม  
“คนเกง” และประเมินเพ่ือพัฒนำกลุม“คนเกง”  
 4.  กำรระบุและคนหำ “คนเกง” (Identification of Talent) ด ำเนินกำร
โดยใหทุกหน่วยงำนในส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม เป็นผู้ประเมิน  
และคนหำ “คนเกง” ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม โดยใชแบบประเมิน
บุคลำกรกลุม “คนเกง” ของฝำยแผนงำนและพัฒนำระบบ กองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล หลังจำกนั้นรวบรวมและเรียบเรียงผลกำรประเมินเพ่ือ
จัดท ำรำยชื่ อบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถสู ง (Talent Pool)  บันทึก
คุณสมบัติ/คุณลักษณะที่ดี เด น และคุณสมบัติ /คุณลักษณะที่ยังขำด  
เพ่ือกำรพัฒนำตอไป โดยผูที่ไดรับกำรคัดเลือกเปน “คนเกง” ตองสมัครใจ 
เขำรวมโครงกำรพัฒนำ “คนเกง” ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 
 5.  คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำและประกำศแจงกลุม “คนเกง” โดยมี 
2 แนวทำง ดังนี้ 
  - แบ่งตำมกลุมอำยุ   

กลุม Young 
generation   
(Y group) 

กลุม Middle 
generation  
(M group) 

กลุม Senior 
generation  
(S group) 

อำยุกำรท ำงำน 
ตั้งแต 5 - 10 ป 

อำยุกำรท ำงำน 
ตั้งแต 11 - 20 ป 

อำยุกำรท ำงำน 
ตั้งแต 21 ปขึ้นไป 

 

  
 



 
 

 - แบ่งตำมกลุ่มต ำแหน่งงำน เพ่ือจะได้หมุนเวียนงำนภำยใน
กลุ่มต ำแหน่งงำนเดียวกันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 6. กำรประเมินเพ่ือคัดเลือกจะด ำเนินกำรทุก 1 ปตำมรอบป
งบประมำณ (เดือนสิงหำคม) โดยผูที่ไดรับกำรคัดเลือกเปนกลุม “คนเกง” 
ตองไดคะแนน 90 คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) และจะไดรับ
กำรพัฒนำตำมสมรรถนะที่ตองเพ่ิมเติม หลังจำกนั้นจะไดรับกำรประเมิน
ทุก 1 ป ตำมรอบปงบประมำณ   
 7.  กรณีไมผำนกำรประเมินภำยหลังไดรับกำรพัฒนำแลว ตั้งแต 2 
ครั้งขึ้นไป จะถือว ำบุคคลดังกลำวไมอยู ในกลุ ม “คนเกง” แตบุคคล 
ดังกลำวสำมำรถเขำรับประเมินเพ่ือคัดเลือกเขำมำใหมไดโดยตองผำน 
กำรประเมินตำมเงื่อนไข  
 8.  กำรพัฒนำและฝกอบรม “คนเกง” (Training development 
of Talent) ด ำเนินกำรพัฒนำและฝกอบรมตำมคุณสมบัติในสวนที่บกพรอง 
โดยจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
รวมทั้งกำรสอนงำนจำกผู้มีประสบกำรณ์ โดยเชิญผู้บริหำรระดับสูงที่



 
 

เกษียณอำยุรำชกำรแล้วมำให้ค ำแนะน ำถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ 
และมีกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและคุณสมบัติทุก 1 ป อยำงต
อเนื่อง นอกจำกนี้มีกำรคัดเลือกและคนหำกลุม “คนเกง” ใหมทุกป  
 9.  กำรเปนที่ยอมรับ (recognition) และไดสิทธิประโยชน (Incentive)  
อ่ืน ๆ เช่น ผูที่ไดรับกำรคัดเลือกจะไดรับกำรพัฒนำเปนพิเศษและมีโอกำส
พัฒนำเขำสูโครงกำร Succession plan และผูที่ไดรับกำรคัดเลือกมีโอกำส
ไดรับกำรมอบหมำยงำนที่มำกกวำเดิม  และผูที่ไดรับกำรคัดเลือก มีโอกำส
ในกำรท ำงำนอยำงเต็มศักยภำพ มีโอกำสกำวหนำในวิชำชีพและมีโอกำสใน
กำรเรียนรูอยำงตอเนื่อง ไดรับกำรพัฒนำงำนในอำชีพมำกกวำไดรับกำร
ตอบแทนในรูปคำตอบแทน เชน กำรมีโอกำสไดรับทุนกำรศึกษำตำมกำร
พัฒนำของส่วนรำชกำร กำรเข้ำรับกำรฝ กอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ 
(นักบริหำรกำรคมนำคมระดับต้น และนักบริหำรกำรคมนำคมระดับกลำง) 
และกำรศึกษำดูงำนทั้งภำยในและนอกประเทศในโครงกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในสำยงำนตนเอง 
 10. วำงแผนรักษำบุคลำกรผู้มีควำมสำมำรถ (Talent Retention) 
ซึ่งจะท ำให้ลดกำรสูญเสียบุคลำกรที่มีศักยภำพสูง (Talent) กล่ำวคือ 
สำมำรถลดระยะเวลำ งบประมำณ ในกำรพัฒนำ สอนงำน เพ่ือสั่งสม
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน เนื่องจำกบุคลำกรใหม่ต้องอำศัยเวลำในกำร
เรียนรู้และท ำควำมเข้ำใจเนื้องำน และสำมำรถใช้ทรัพยำกรมนุษย์ที่มีอยู่ใน
หน่วยงำนได้อย่ำงคุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้
กำรบริหำรงำนมีควำมต่อเนื่อง 

 


