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บทคัดย�อ 
 การศึกษาเรื่อง สัมฤทธิผลการบริหารคนเกSงในองค�กรภาคอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค�เพ่ือ
ศึกษาลักษณะคนเกSงในองค�กรภาคอุตสาหกรรม ปTจจัยพ้ืนฐานในการบริหารคนเกSงในองค�กร
ภาคอุตสาหกรรมใหVสัมฤทธิผลและเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารคนเกSงในองค�กร ภาคอุตสาหกรรมท่ี
มีสัมฤทธิผล เปXนการวิจัยคุณภาพ (Qualitative Rresearch) เก็บขVอมูล โดยการสัมภาษณ�เจาะลึกกับ
ผูVใหVขVอมูลหลัก (Key Informants) ท่ีเปXนผูVบริหารคนเกSงในองค�กรภาคอุตสาหกรรม จํานวน 15 คน
และเก็บขVอมูลจากการสัมมนาเรื่อง การบริหารคนเกSง จํานวน 2 ครั้ง 
         ผลของการวิจัยพบวSา 
        1. ลักษณะของคนเกSงในองค�กรภาคอุตสาหกรรม ท่ีสําคัญมากท่ีสุด คือ เกSงงาน รองลงมา
คือมีความคิดดี ไหวพริบปฏิภาณดี มีความรูVพ้ืนฐานท่ีดี ขยันอดทน มีความรับผิดชอบ มีภาวะผูVนํา           
มีวินัย มีศีลธรรมและจริยธรรม ซ่ือสัตย� และมีความทะเยอทะยานตVองการกVาวหนVาในหนVาท่ีการงาน   
และพบวSาคนเกSงมีความสําคัญกับระดับประสิทธิภาพงานโดยรวมขององค�กรมาก การขาดคนเกSงใน
บางตําแหนSงมีผลกระทบตSอองค�กรบVางในระยะสั้นแตSในท่ีสุดองค�กรสามารถปรับตัวโดยการหาคนเกSง
ใหมSมาทดแทน 
       2. ปTจจัยท่ีอิทธิพลตSอสัมฤทธิผลของการบริหารคนเกSงในองค�กรภาคอุตสาหกรรมมากท่ีสุด
คือ ภาวะผูVนําของผูVบริหาร รองลงมา คือ การมีหนSวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง และการมีระบบการ
บริหารงานจัดการท่ีดี การมีนโยบายท่ีชัดเจน การพัฒนาคนเกSง ระบบคSาจVางคSาตอบแทนท่ียุติธรรม
เหมาะสมกับความรูV ความสามารถ การจัดสวัสดิการท่ีดีซ่ึงดูแลรวมไปถึงครอบครัว การมีโอกาส
กVาวหนVาเติบโตในการทํางาน การสรVางภาพลักษณ�ท่ีดีขององค�กร ปรัชญาองค�กร การสรVางความ
ผูกพันกับองค�กร และการสรVางคนเกSงจากคนภายในองค�กร  
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      3. รูปแบบการบริหารคนเกSงในองค�กรภาคอุตสาหกรรมใหVสัมฤทธิผล ประกอบดVวย             
การใหVงานท่ีทVาทาย การใหVโอกาส การใหVสมาชิกภาพในองค�กร การมีสSวนรSวมในองค�กร การไดVรับการ
ยอมรับและการมีความรูVสึกเปXนสSวนหนึ่งขององค�กร 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were (1) to study the achievements of   
talented personnel management in the industrial sector, (2) to study characteristics  
of talented personnel, (3) to study the fundamental principles of managing talented  
personnel and (4) to develop an achievement model for the management of 
talented personnel in  the industrial sector. Qualitative research methodology was 
applied, collecting data by structured in-depth-interviews with 15 key informants with 
achievements in talented personnel management in the industrial sector and from 
two seminars on talented personnel management. 
        Findings were as follows: 
 1. The most important characteristics of talented personnel in the industrial 
sector is excellence at work. Characteristics of secondary importance are, consecutively 
in order of importance, better ideas, shrewdness, good educational background, 
diligence, patience, responsibility, leadership, discipline, morals and ethics, honesty 
and ambition for advancement in the organization. Moreover, the talented personnel 
are critical to the overall achievement of many organization. The lack of talented 
personnel effects the organization in the short term, although the organization may 
eventually replace them or develop new talent. 
 2. The factors that most affects talented personnel management in the 
industrial sector is managerial leadership. Factors of secondary importance are 
directly supportive division, good corporate governance, clear policy, talented 
personnel development, suitable compensations, welfare for personnel and their 
families, opportunity for advancement, corporate good image, philosophy, corporate 
obligation and talented personnel development from within.   
 3. According to the model for talented personnel management in the 
industrial sector, achievement of effectively managing talented personnel are  
challenging work, opportunity to grow, organizational membership, organizational 
participation, organizational acceptance and a sense of belonging.  
 
คําสําคัญ:  
 สัมฤทธิผล  การบริหาร  คนเกSง  องค�กรภาคอุตสาหกรรม    
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ความสําคัญของป5ญหา 
 การเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลกท่ีรวดเร็วซับซVอน ทําใหVประเทศท่ัวโลกตVองปรับตัว
เพ่ือใหVสามารถรับมือไดV รวมท้ังในระดับองค�กรดVวยเชSนกัน โดยการปรับองค�กรใหVประสบความสําเร็จ
นั้น ปTจจัยสําคัญข้ึนอยูSกับบุคลากรในองค�กร เพราะทรัพยากรมนุษย� คือ แกนหลักในการสรVางทุน 
กําไรและขาดทุนขององค�กร (บุญทัน  ดอกไธสง, 2551) ดังนั้น องค�กรตVองเนVนใชVคนเปXนศูนย�กลางใน
การสรVางและพัฒนา พยายามนําเอาความรูV ความสามารถและศักยภาพท่ีซSอนเรVนของแตSละคน
ออกมาใชVประโยชน�ใหVสูงสุด เพ่ือเปXนปTจจัยไปสูSการเพ่ิมขีดความสามารถองค�กรใหVเติบโต สรVางผล
กําไร นําไปสูSความม่ังค่ัง และความผาสุกของทุกคน นอกจากนั้น แนวคิดความเชื่อท่ีวSา คนเกSงใน
องค�กรจะชSวยเพ่ิมประสิทธิภาพงานโดยรวมขององค�กร  เปXนผูVนําองค�กร เปXนผูVสรVางโอกาสทางธุรกิจ   
ผูVคิดคVนสรVางสรรค�กลยุทธ�และนวัตกรรมใหมS ๆ จนองค�กรสามารถชิงความไดVเปรียบในการแขSงขัน          
อยูSรอดไดVอยSางม่ันคง จึงเปXนผลทําใหVองค�กรตVองตระหนักและใหVความสําคัญกับการจัดการคนเกSง            
ในองค�กร มากข้ึนกวSาท่ีเปXนอยูS  ซ่ึงมีองค�กรชั้นนําในประเทศไทยไดVมีการนําระบบการบริหารคนเกSง
มาใชVในการบริหารจนทําใหVองค�กรขับเคลื่อนไปขVางหนVา บรรลุเปtาหมายหลักองค�กรในท่ีสุด 
 ดังนั้น ผูVวิจัยจึงมีความสนใจวSาในองค�กรภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยซ่ึงมีลักษณะ          
ท่ีหลากหลาย จะมีการกําหนดลักษณะของคนเกSงไวVอยSางไร ตลอดท้ังมีปTจจัยท่ีมีอิทธิพลตSอสัมฤทธิผล
การบริหารคนเกSงและรูปแบบการบริหารคนเกSงท่ีเหมาะสมเปXนอยSางไร โดยเปXนการศึกษาเชิง                 
รัฐประศาสนศาสตร� เพ่ือบูรณาการรSวมกันเปXนองค�ความรูVใหมSใหVสามารถนําไปปรับใชVใหVสอดคลVอง
เหมาะสมไดV อันจะสSงผลใหVองค�กรมีการพัฒนา เติบโตแข็งแกรSงม่ันคงตSอไป 
 
โจทย�วิจัย/ป5ญหาการวิจัย 
 1. ลักษณะของคนเกSงในองค�กรภาคอุตสาหกรรมเปXนอยSางไร  
 2. ปTจจัยท่ีสSงผลใหVเกิดสัมฤทธิผลในการบริหารคนเกSงในองค�กรภาคอุตสาหกรรมมีอะไรบVาง 
 3. รูปแบบการบริหารคนเกSงในองค�กรภาคอุตสาหกรรมท่ีมีสัมฤทธิผลมีการพัฒนาหรือไมS
อยSางไร 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาถึงลักษณะของคนเกSงในองค�กรภาคอุตสาหกรรม  
 2. เพ่ือศึกษาปTจจัยท่ีสSงผลใหVเกิดสัมฤทธิผลในการบริหารคนเกSงในองค�กรภาคอุตสาหกรรม 
 3. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารคนเกSงในองค�กรภาคอุตสาหกรรมท่ีมีสัมฤทธิผล 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เปXนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีข้ันตอนในการศึกษาดังนี้ 
 1. การศึกษาขVอมูลเอกสารวิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ� รายงานวิจัยและขVอมูล
จากอินเตอร�เน็ต ซ่ึงเปXนขVอมูลระดับทุติยภูมิเพ่ือทบทวนองค�ความรูVท่ีเก่ียวขVอง  
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 2. การสัมภาษณ�เชิงลึกในประเด็นท่ีสําคัญเก่ียวขVอง ดVวยการใชVคําถามแบบก่ึงโครงสรVาง
(Semi-Structured In-Depth-Interview) สําหรับสัมภาษณ�เจาะลึกกับผูVใหVขVอมูลหลัก (Key Informants) 
ซ่ึงเปXนผูVบริหาร ผูVปฏิบัติงานในสายงานทรัพยากรมนุษย�และผูVทรงคุณวุฒิรวมจํานวน 15 ทSาน  
 3.  เขVารSวมสัมมนาเรื่อง การบริหารคนเกSง ซ่ึงมีการอภิปรายรSวมแสดงความคิดเห็นวิเคราะห�
วิจารณ�พรVอมแสดงเหตุผลสนับสนุนหรือโตVแยVง  เรียนรูVและหาขVอสรุปท่ีเหมาะสมรSวมกัน 
 เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ 
   ผูVวิจัยไดVเลือกใชVเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมขVอมูลคือ แบบสัมภาษณ�เจาะลึก
แบบก่ึงโครงสรVาง (Semi-Structured In-Depth-Interview) การเตรียมแบบสัมภาษณ�ท่ียังไมSสมบูรณ� 
มีเพียงหัวขVอหรือประเด็นสัมภาษณ�การสัมภาษณ�เพ่ือใหVเกิดความยืดหยุSนและเปwดกวVางและการสัมมนา
เพ่ือรับฟTงการอภิปรายแสดงความคิดเห็นของผูVเขVารSวมสัมมนาในหัวขVอท่ีศึกษา 
 การเก็บรวบรวมขVอมูล 
 1. เก็บรวบรวมขVอมูลจากการศึกษาคVนควVาจากแหลSงขVอมูลตSาง ๆ เพ่ือรวบรวมขVอมูลในระดับ
ทุติยภูมิ เพ่ือนํามาเปXนแนวทางศึกษาวิจัยวิเคราะห�และประมวลผลการวิจัย 
 2. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยสSงใหVกับกลุSมผูVใหVขVอมูลหลักจํานวน 15 ทSาน ท่ีเปXน
ผูVบริหารคนเกSงในภาคอุตสาหกรรมท่ีประสบความสําเร็จเพ่ือขอเขVาสัมภาษณ�เชิงลึกดVวยตนเองและทํา
การจดบันทึกและบันทึกเสียงโดยขออนุญาตจากผูVใหVสัมภาษณ�เพ่ือนํามาประมวลขVอมูล สรุปและ
อภิปรายผล โดยเก็บรวบรวมขVอมูลระหวSางวันท่ี 11 มิถุนายน 2552 ถึง วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2554 
 3. เก็บรวบรวมขVอมูลจากการสัมมนา หัวขVอการบริหารคนเกSง จํานวน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 
เรื่อง การบริหารคนเกSงและแผนสืบทอดตําแหนSงเม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2552 มีผูVเขVาสัมมนาจํานวน 
28 คน และครั้งท่ี 2 หัวขVอมอง HR 2020 ผSานเล็นส�ซีอีโอ: สุดยอดกลยุทธ� ดึงดูดและรักษาพนักงาน
ดาวเดSนโดยซีอีโอ เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2553 ท่ีสถาบันศศินทร� มีผูVเขVารSวมสัมมนาประมาณ 200 คน 
 วิธีวิเคราะห�ขVอมูล 
 ผูVศึกษาไดVกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไวVเปXนแนวทางและเม่ือทําการศึกษา หลังจากเก็บ
ขVอมูลท้ังจากการสัมภาษณ�เจาะลึกและเขVารSวมสัมมนา 2 ครั้งแลVว นําขVอมูลท่ีไดVมาประมวลเปXนระบบ 
แลVววิเคราะห�ขVอมูลตามแนวทางการวิจัยคุณภาพ พรรณนาความเชิงอุปนัย ในฐานะคนในเหตุการณ� 
เพ่ือหาขVอสรุปท่ีเปXนขVอคVนพบและท่ีเปXนประโยชน�ในการปรับปรุงการบริหารคนเกSงในภาคเอกชนใหV
สัมฤทธิผลมากยิ่งข้ึนตSอไป 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาขVอมูลเอกสารพบวSา ความหมายของคนเกSง แบSงไดVเปXน 2 มิติ มิติท่ี 1 คนเกSง
คือบุคคลท่ีมีพรสวรรค�ติดตัวมาแตSกําเนิดและมีคุณลักษณะท่ีพิเศษโดดเดSนเหนือคนอ่ืน หากมีโอกาส
ทํางานจะแสดงความสามารถไดVอยSางมีประสิทธิภาพและยิ่งไดVรับการสSงเสริมพัฒนาจะเรียนรูVและมี
ทักษะเพ่ิมข้ึนไดVรวดเร็ว โดยสอดคลVองกับแนวคิดของแฮนเฟรร�ด จอน, มิเชล และ อเสลรอด 
(Handfield-Jones, Michaels, &  Axelrod, 2001) ซ่ึงเห็นวSาคนเกSง เปXนบุคลากรท่ีมีพรสวรรค�
ภายในบุคคลซ่ึงเปXนคุณลักษณะสSวนบุคคลและแรงขับภายในทําใหVเรียนรูVและพัฒนาไดVเร็ว สSวนในมิติ
ท่ี 2 คนเกSงไมSจําเปXนตVองมีพรสวรรค�ดVานความสามารถท่ีติดตัวมาแตSกําเนิด แตSหากมีคุณลักษณะท่ี
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ครบถVวนเม่ือเขVาสูSกระบวนการพัฒนาจะทําใหVเรียนรูVและมีพัฒนาการเร็ว ซ่ึงสอดคลVองกับแนวคิดของ
แลนซ� และโดโรธี (Lance & Dorohty, 2004) ซ่ึงเห็นวSาคนเกSงคือ คนท่ีมีผลงานดีเลิศศักยภาพสูง มี
ผลงานโดดเดSนเกินกวSาคาดหวังหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไวVและสามารถจูงใจใหVผูVอ่ืนแสดงผลงานไดVดี
เลิศและเปXนแมSแบบของผูVประสบความสําเร็จในการทํางาน  
 สSวนความหมายการบริหารคนเกSง  (Definition of Talented Personnel Management) 
แบSงเปXน 2 มิติคือ มิติท่ี 1 การบริหารคนเกSงเปXนหนึ่งในระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย� โดย            
สอดคลVองกับวิสัยทัศน�และคSานิยมองค�กร และชวีเวอร� (Schweyer, 2004) เห็นวSาเปXนกระบวนการ 
ท่ีตVองดําเนินการใหVครบวงจร โดยวางแผนเชิงรุกเพ่ือบริหารคนกลุSมนี้ไวVลSวงหนVาอยSางเปXนระบบ          
สSวนมิติท่ี 2 เห็นวSาเปXนเครื่องมือท่ีนําพาองค�กรไปสูSความสําเร็จ โดยชาติชาย  ณ เชียงใหมS (2549) 
เห็นสอดคลVองวSา การบริหารคนเกSงเปXนเรื่องของการปรับองค�กรเพ่ือใหVเขVากับเง่ือนไขท้ังภายนอกและ
ภายในองค�กรเพ่ือความเติบโตยั่งยืนในวันขVางหนVา  
 สSวนวัตถุประสงค�การนําระบบบริหารคนเกSงมาใชV แบSงเปXนมิติท่ี 1 ดVานองค�กรเพ่ือมีคนเกSง
เพียงพอใชVงานจนประสิทธิภาพองค�กรสูงข้ึน สามารถจูงใจใหVปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและใชVประโยชน�
ไดVเต็มท่ีมีการพัฒนาองค�ความรูVอยSางตSอเนื่อง มิติท่ี 2 ดVานบุคคล เพ่ือใหVคนเกSงมีโอกาสพัฒนาตนเอง
จนมีความพรVอมแสดงศักยภาพไดVเต็มท่ีไดVรับคSาตอบแทนท่ีเหมาะสม มีโอกาสกVาวหนVาเติบโตเปXนท่ี
ยอมรับ มิติท่ี3 ดVานระบบเพ่ือใหVมีเครื่องมือการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 สSวนกระบวนการบริหารคนเกSงโดยท่ัวไปนั้น มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้  
 1. การวิเคราะห�ความจําเปXน เพ่ือตรวจสอบปTญหาองค�กรวSามีสาเหตุจากอะไร และคนเกSง
จะชSวยแกVปTญหาไดVหรือไมS โดยมีการวิเคราะห�ถึงผลลัพธ�ท่ีจะไดVรับจากการมีหรือไมSมีคนเกSง  
 2. การวิเคราะห�และระบุคนเกSงรSวมกันวSาองค�กรตVองการคนเกSงมีคุณสมบัติ คุณลักษณะ
อยSางไรเพ่ือกําหนดเกณฑ�ประเมินและมาตรฐานชี้วัดวSาใครเหมาะสมมากท่ีสุด 
 3. แหลSงท่ีมาของคนเกSง เม่ือทราบคุณลักษณะและคุณสมบัติแลVวตVองพิจารณาตSอวSาบุคคล
เชSนวSานั้นจะสรรหาจากแหลSงใดใหVรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดโดยผSานเครื่องมือใด   
 4. การกลั่นกรองและคัดเลือก โดยรSวมกันกําหนดหลักเกณฑ�ท่ีชัดเจน และผSานการระดม
สมอง โดยตVองชี้แจง ตรวจสอบไดVและเปXนท่ียอมรับของทุกฝ�าย เพ่ือใหVไดVคนตรงตามท่ีตVองการ 
 5. การพัฒนาคนเกSง โดยกําหนดเปtาหมาย รูปแบบและแนวทางใหVสอดคลVองกับเปtาหมาย
องค�การและกําหนดชัดเจนวSาจะพัฒนาแตSละคนดVานใดอยSางไร โดยควรศึกษาดVวยวSาคนเกSงแตSละคน
มีความคาดหวังและมีความตVองการพัฒนาจากองค�กรอยSางไรดVวย 
 6. การบริหารผลงาน เพ่ือสSงเสริมใหVมีสมรรถนะศักยภาพสูงข้ึน อยูSในเกณฑ�มาตรฐานท่ีต้ัง
ไวVและมีพัฒนาการท่ีสูงข้ึนอยSางตSอเนื่อง ตลอดท้ังมีคSานิยมและมีพฤติกรรมตามท่ีตVองการ   
 7. การรักษาบุคลากร เพ่ือใหVอยูSทํางานอยSางยาวนาน โดยมุSงสรVางขวัญกําลังใจท่ีดี สรVาง
แรงจูงใจใหVเกิดความมุSงม่ันในการทํางานและมุSงพัฒนาตนเองใหVมีความรูV ความสามารถท่ีสูงข้ึน  

 สSวนผลจากการศึกษาวิจัยโดยการสัมภาษณ�เชิงลึกจากกลุSมผูVใหVขVอมูลสําคัญและผลสรุป
จากการสัมมนานั้น ปรากฏผลการวิจัยดังนี้ 
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 ลักษณะของคนเกSงในภาคอุตสาหกรรม   
 1. เปXนคนเกSงงาน โดยมีความรูV ความสามารถในงานตามหนVาท่ีรับผิดชอบเปXนอยSางดีและ 
มีผลปฏิบัติงานโดดเดSนเหนือกวSาคนอ่ืนในตําแหนSงหนVาท่ีเดียวกัน    
 2. เปXนคนเกSงคิด สติปTญญาดี มีไหวพริบปฏิภาณดี วิสัยทัศน�ดี คิดเปXน ชอบเสนอแนะ
แนวทางท่ีดีในการทํางาน   
 3. มีพ้ืนฐานความรูVท่ีดีในสถาบันการศึกษา เพราะจะสามารถคิดและวิเคราะห�อยSางเปXน
ระบบ   ตลอดท้ังสามารถนําความรูVพ้ืนฐานมาปรับใชVใหVเปXนประโยชน�ตSอการทํางานไดVดีกวSา   
 4. มีความซ่ือสัตย� ขยัน อดทน เพราะความซ่ือสัตย�ทําใหVเปXนท่ีไวVวางใจ สSวนการขยันอดทน
ไมSยSอทVอตSอปTญหาอุปสรรค จะทําใหVมุSงม่ันต้ังใจทํางานจนบรรลุเปtาหมายงานท่ีตั้งไวV      
 5. มีมนุษยสัมพันธ� คลSองตัวประสานงานเกSง เพราะจะทําใหVทํางานไดVอยSางราบรื่น ไดVรับ
ความรSวมมือจากบุคคล  หนSวยงานท่ีเก่ียวขVองจนทํางานจนบรรลุเปtาหมายงานท่ีตั้งไวV 
 6. การเปXนคนเกSงและคนดี มีศีลธรรม จริยธรรม มีศักยภาพ มีความรอบรูVท่ีหลากหลาย  
ใฝ�เรียนรูVอยูSตลอด การมีวินัย ปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบเปXนคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีรองลงมาของคนเกSง    
 7. การเปXนผูVนํา,มีสํานึกความรับผิดชอบสูง เปXนท่ียอมรับ พูดเปXน ถSายทอดโนVมนVาวเปXน 
นําเสนอเปXนเขVากับวัฒนธรรมและระบบองค�กร มีความทะเยอทะยานตVองการกVาวหนVาในหนVาท่ี           
สSวนความจงรักภักดีตSอองค�กร เปXนลักษณะลําดับสุดทVาย 
 ปTจจัยและองค�ประกอบในการบริหารคนเกSงใหVสัมฤทธิผล ประกอบไปดVวย 
 1. ภาวะผูVนํา เพราะหากผูVบริหารระดับสูงสนับสนุนจะเกิดความสําเร็จยั่งยืนข้ึน รวมท้ัง
ผูVนําตVองสรVางคนเกSงและทําตัวเปXนแบบอยSางท่ีดีดVวย 
 2. การมีวิสัยทัศน�  นโยบาย  ภารกิจ และวัตถุประสงค�องค�กรท่ีชัดเจน ในการบริหารคน
เกSง  โดยตVองวิเคราะห�องค�กรเพ่ือจําแนกตําแหนSงงานและเตรียมคนทดแทน  
 3. ระบบคSาตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความสามารถและสวัสดิการท่ีดี ดูแลถึงครอบครัว    
โดยตVองดูแลใหVดีกวSาคนอ่ืนเม่ือเทียบกับคSาตอบแทนในองค�กรอ่ืนและมีการใหVรางวัล  
 4. บุคลากรทุกคนในองค�กรคือ เจVาของหรือผูVบริหารระดับสูง ผูVบังคับบัญชา เพ่ือนรSวมงาน
และฝ�ายบุคคลตSางมีความสําคัญในระบบบริหารคนเกSง โดยหนSวยงาน HR มีบทบาทสําคัญท่ีสุด 
รองลงมาคือ หัวหนVางานตVนสังกัดซ่ึงตVองเปXนท่ีปรึกษาหรือเปXนพ่ีเลี้ยงใหVกับคนเกSง 
 5. การสรVางภาพลักษณ�ท่ีดีใหVเกิดข้ึนกับ โดยเนVนใหVความสําคัญสรVางแบรนด�นายจVาง  
 6. การมอบหมายงานท่ีทVาทายใหVทํา โดยใหVพิจารณาความตVองการแลVวจัดใหVเหมาะสม 
 7. การใหVการยอมรับ ยกยSองชื่นชม เพราะคนเกSงตVองการความสําคัญ มองเห็นคุณคSาของ
ตนและการใหVการยอมรับจากคนรอบขVาง 
 8. การสรVางคนเกSงจากคนภายใน เพ่ือใหVโอกาสและสรVางขวัญกําลังใจใหVพนักงาน 
 9. วัฒนธรรมและคSานิยมองค�กร โดยจัดกิจกรรมใหVสอดคลVอง เปXนไปตามความตVองการ 

 10. การสรVางความผูกพันกับองค�กรโดยการใหVใจซ่ึงมีผลใหVผูกพันรักองค�กรอยูSรSวมงาน 
 11. การใหVโอกาสคนเกSง ท้ังโอกาสพัฒนา แสดงความสามารถ ความกVาวหนVาและดVานอ่ืน ๆ 

เพ่ือใหVคนเกSงสามารถพัฒนาตนเองไดVอยSางเต็มท่ี 
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 12. กระบวนการสรรหาท่ียุติธรรม ซ่ึงใหVโอกาสกับทุกคนหากมีความสามารถ  และดูแล
เทSาเทียมกันไมSมีการเลือกปฏิบัติ โดยตVองสรรหาอยSางโปรSงใสเพ่ือใหVไดVการยอมรับและเชื่อถือ 

 13. การบริหารงานท่ีมีบรรทัดฐานเดียวกันและมีการนําเครื่องมือ ระบบการจัดการ
สมัยใหมSเขVามาใชVในองค�กร  

 14. การใหVความสําคัญกับคนเกSง เพ่ือใหVคนเกSงรูVสึกภาคภูมิใจ เชื่อม่ันในตนเองมากข้ึน
และรูVสึกวSาไดVรับการดูแลและใหVเกียรติเปXนอยSางดีท้ังจากผูVบริหาร เพ่ือนรSวมงานและองค�กร       

 15. การพัฒนาคนเกSง ดVวยวิธีใหVทุนการศึกษา การฝ�กอบรม การดูงาน การใหVงานท่ีทVาทาย  
การฝ�กฝนท่ีเขVมขVนกวSา การนําแนวปฏิบัติท่ีดีเลิศจากองค�กรอ่ืนมาปรับใชV  เปXนตVน 
 รูปแบบการบริหารคนเกSงท่ีสัมฤทธิผลในองค�กรภาคอุตสาหกรรม  
 1. งานท่ีทVาทาย เพ่ือเปwดโอกาสใหVแสดงความรูVความสามารถหรือศักยภาพ โดยแจVง
เปtาหมายและผลลัพธ�ท่ีตVองการสSวนวิธีปฏิบัตินั้นเปwดโอกาสใหVคิดเอง โดยมีหัวหนVางานคอยแนะนําใหV
คําปรึกษาและประเมินผลใหVขVอมูลยVอนกลับ มีการยกยSอง ชมเชยหรือใหVรางวัลเพ่ือใหVภาคภูมิใจใน
ผลงานและคุณคSาของตน  จนเกิดกระตือรือลVนมุSงม่ัน ทุSมเททํางานพิสูจน�ตนเอง   
 2. โอกาสในความกVาวหนVา ซ่ึงไมSยึดติดกับอายุงาน แตSยึดหลักความสามารถเปXนหลัก 
สSงผลใหVไดVรับคSาจVางคSาตอบแทนท่ีดีข้ึนมีความม่ันคงในงาน โดยรSวมกําหนดเปtาหมายและเปwดโอกาส
ใหVกําหนดแนวทาง รางวัล และการลงโทษจากผลลัพธ�การทํางานไดVเองรวมท้ังแจVงใหVทราบถึงเสVนทาง
เติบโต เง่ือนไขท่ีจะไดVรับหากทํางานสําเร็จไดVตามเปtาหมายในแตSละข้ัน   
 3. การเปXนสมาชิกในองค�กร โดยทุกคนตVองรSวมมือกันสรVางความรูVสึกใหVเกิดข้ึน โดยสรVาง
วัฒนธรรมองค�กรท่ีดีเพ่ือหลSอหลอมคนในองค�กร ใหVเขVาใจกฎกติกาในการอยูSรSวมกันและซึมซับจนเกิด
ความจงรักภักดีผูกพันตVองการอยูSทํางานอยSางเต็มท่ีใหVกับองค�กรในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง 
 4. การมีสSวนรSวมในองค�กร ทําใหVคนเกSงภูมิใจท่ีมีความสําคัญเปXนวิธีพัฒนาอีกวิธีหนึ่ง               
อีกท้ังทําใหVทราบถึงแนวคิด  ความคาดหวัง ความตVองการ ลดชSองวSางการสื่อสาร ขจัดปTญหาความ
ขัดแยVงรวมท้ังสามารถประเมิน ปรับวิธีสนองตอบไดVทันทSวงทีและทําใหVการบริหารมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึนจากการระดมความคิดซ่ึงนําไปสูSการตัดสินใจท่ีลดความผิดพลาดใหVนVอยลงไดV    
 5. การไดVรับการยอมรับ จะทําใหVคนเกSงมีแรงจูงใจในการทํางานมากข้ึน  เพราะจะทําใหV
รูVสึกมีคุณคSา โดยบุคคลสําคัญคือ หัวหนVางานท่ีตVองยกยSองชมเชยในโอกาสอันสมควร บังคับบัญชา
อยSางยุติธรรม มีโอกาสรับมอบหมายงานท่ีทVาทาย 
 6. ความรูVสึกเปXนสSวนหนึ่งขององค�กร เปXนความรูVสึกท่ีสSงผลตSอพฤติกรรมในเชิงบวก ทําใหV
เกิดรSวมมือ ทุSมเททํางานอยSางเต็มท่ี อีกท้ังชSวยดูแลรักษาสิทธิและผลประโยชน�เสมือนตนเปXนเจVาของ
กิจการ นอกจากนั้น ยังสSงผลใหVเกิดความผูกพันและอยากเปXนสSวนหนึ่งขององค�กรตลอดไป  
 7. ความม่ันคงในชีวิต โดยตVองสรVางความเชื่อม่ันใหVเกิดข้ึนผSานระบบและกลไกบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังองค�กรตVองมีผูVนําท่ีมีความสามารถ ท้ังนี้เพ่ือสรVางความม่ันใจเชื่อใจจากคนเกSง       
จนทุSมใจกายทํางานอยSางเต็มท่ีใหVกับองค�กรอยSางยาวนานตSอไป    
 จากผลการวิจัยสามารถสังเคราะห�ตัวแบบการบริหารคนเกSงท่ีมีประสิทธิภาพไดVตัว
แบบ COMPASS (เข็มทิศ) ท่ีจะนําพาการบริหารคนเกSงใหVประสบความสําเร็จประกอบดVวย 
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 1. C Challenge ความทVาทายในงาน 
 2. O Opportunities โอกาสความกVาวหนVาในหนVาท่ีการงาน 
 3. M Membership การเปXนสมาชิกในองค�กรและครอบครัว 
 4. P Participation การมีสSวนรSวมในองค�กร 
 5. A Acceptance การไดVรับการยอมรับในความรูVความสามารถ 
 6. S Sense of  belonging     ความรูVสึกเปXนสSวนหนึ่งขององค�กร 
 7. S Security ความม่ันคงในชีวิต 
 
อภิปรายผล 
 ลักษณะของคนเกSงท่ีคVนพบจากการศึกษา    
 1. ตVองเกSงงาน เพราะหากมีความรูV  ความสามารถในหนVาท่ีรับผิดชอบท่ีดีจะทําใหV
ปฏิบัติงานไดVดี มีผลงานโดดเดSนเหนือคนอ่ืน โดยเกSงงานดูไดVจากผลประเมินซ่ึงมีหลักเกณฑ�ท่ีชัดเจน
และเกSงงานทําใหVทําไดVหลายหนVาท่ีและหากไดVรับมอบหมายงานใหมSจะเรียนรูVปรับตัวไดVเร็ว      
 2. ตVองเกSงคิดเพราะการมีสติปTญญาไหวพริบ ปฏิภาณดี มีความคิดริเริ่มสรVางสรรค� คิดใน
เชิงบวกจะแสดงถึงศักยภาพ ทําใหVเกิดการยอมรับ สามารถเสนอความคิดท่ีเปXนประโยชน� มีพฤติกรรม
เชิงบวก ซ่ึงองค�กรตVองปลูกฝTงแนวคิดท่ีดี  เพ่ือใหVงานสําเร็จมุSงสูSเปtาหมายหลักเดียวกัน 
 3. มีพ้ืนฐานความรูVท่ีดีในสถาบันการศึกษา เพราะจะทําใหVคิด วิเคราะห�อยSางเปXนระบบไดV
ดี ประยุกต�ใชVในงานไดVดี เรียนรูVทํางานเปXนทีม มีแนวคิด ทัศนคติท่ีดีซ่ึงเปXนขVอไดVเปรียบ 
 4. มีความซ่ือสัตย� ขยัน อดทน เพราะความอดทน อดกลั้นทําใหVพรVอมเผชิญ รับมือกับ
ปTญหาในทุกสภาวะการณ�เพ่ือพิสูจน�ตนเอง นอกจากนั้น  ความซ่ือสัตย�ยังเปXนคุณธรรมประจําตัวท่ีทํา
ใหVความประพฤติดี เกิดการยอมรับและไวVเนื้อเชื่อใจใหVมีโอกาสทํางานท่ีสําคัญ     
 5. มีมนุษยสัมพันธ� คลSองตัว ประสานงานเกSง เพราะไมSสามารถทํางานคนเดียวใหVสําเร็จไดV
ตVองรSวมมือกันทํางานเปXนทีมเพ่ือใหVประสิทธิภาพมากท่ีสุด ใหVงานสําเร็จตามเปtาหมาย   
 6. เปXนคนเกSงและคนดี มีศีลธรรม จริยธรรมเพราะบุคลิกลักษณะนี้จะสSงผลใหVมีแนวคิด 
จิตสํานึกความรับผิดชอบท่ีดี สามารถแยกแยะชั่วดีไดVมีพฤติกรรมการทํางานในเชิงบวก   
 7. มีความรอบรูVท่ีหลากหลาย ใฝ�เรียนรูVอยูSตลอด เปXนผลใหVการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ   
มีการตรวจสอบและประเมินจุดเดSน จุดดVอยและจุดท่ีตVองปรับปรุงพัฒนาใหVดีข้ึน      
 8. มีวินัยและรักษาวินัย ปฏิบัติถูกตVองตามกฎระเบียบ เคารพกฎกติกาจะทําใหVมีการ
ทํางานมีแบบแผน รูVจักขอบเขตและข้ันตอนงานท่ีกําหนด เปXนแบบอยSางท่ีดี ทําใหVเกิดการยอมรับ 
 9. ความสามารถเปXนท่ียอมรับ มีความเปXนผูVนํา มีจิตสํานึกความรับผิดชอบสูง พูดเปXน
ถSายทอดเปXน โนVมนVาวเปXน นําเสนอเปXนและขายเปXนท้ังนี้เพราะจะทําใหVผลงานท่ีออกมาโดดเดSนและ
เปXนท่ียอมรับของบุคคลอ่ืนในองค�กร   
 10. ทะเยอทะยานตVองการกVาวหนVาในหนVาท่ีการงาน เพราะทําใหVต่ืนตัวใสSใจกระตือรือรVน
ทํางาน รับรูVความรูVใหมSเพ่ือพัฒนาตนเอง งาน หนSวยงานและองค�กรอยูSเสมอ      
 11. จงรักภักดีตSอองค�กรและเขVากับวัฒนธรรมและระบบองค�กรไดVดี เพราะหากมี
ความรูVสึกผูกพัน จงรักภักดีตSอองค�กร จะทํางานอยSางมีความสุข ในงานท่ีทํา และรักองค�กร   
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 ปTจจัยท่ีอิทธิพลตSอการบริหารคนเกSงใหVสัมฤทธิผลในองค�กรภาคอุตสาหกรรม  
 1. ภาวะผูVนําของผูVบริหารระดับสูง เพราะมีผลทําใหVระบบบริหารคนเกSงชัดเจนดVาน
นโยบาย มีประสิทธิภาพ มีความตSอเนื่อง โดยเฉพาะการปฏิบัติตามพันธะสัญญาซ่ึงจะมีผลใหVคนเกSง
เชื่อม่ัน ศรัทธาและไมSลาออก  มีความสุขในการทํางาน ประสิทธิภาพการทํางานดีไปดVวย    
 2. การมีวิสัยทัศน� นโยบาย ภารกิจ และวัตถุประสงค�ขององค�กรท่ีชัดเจน ท้ังนี้เพราะ
นโยบายท่ีชัดเจนจะสรVางความเชื่อม่ันใหVเกิดข้ึนท้ังองค�กร เปXนทิศทางใหVทุกคนกVาวเดินไปอยSางมี
เปtาหมายเพ่ือไปสูSความสําเร็จรSวมกัน    
 3. ระบบคSาตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความสามารถและสวัสดิการท่ีดี ท่ีดูแลครอบคลุมไป
ถึงครอบครัว และเม่ือคนเกSงแสดงผลงานเปXนท่ีประจักษ� ตVองใหVรางวัล ปรับคSาจVางตามความสามารถ   
ทําใหVคนเกSงพึงพอใจในการทํางาน  
 4. ทุกคนในองค�กรสําคัญตSอสัมฤทธิผลการบริหารคนเกSง เพราะทุกข้ันตอน ทุกคนตSางมี
บทบาทหนVาท่ีความรับผิดชอบในแตSละกิจกรรมมากนVอยกันไป 
 5. การสรVางภาพลักษณ�ท่ีดีใหVเกิดข้ึนกับองค�กร เพราะมีผลตSอความรูVสึกท่ีดีจากคนใน
องค�กรหรือบุคคลภายนอก ท่ีจะมีความเชื่อม่ันและสรVางความนSาสนใจท่ีเขVารSวมงานดVวย อีกท้ังทําใหV
พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค�กรอยากอยูSทํางานตลอดไป  
 6. การมอบหมายงานท่ีทVาทายใหVทํา เพราะคนเกSงจะม่ันใจในความรูV ความสามารถของ
ตนเองสูง   ดังนั้น จึงชอบงานท่ีทVาทายและงานท่ีเปwดโอกาสใหVแสดงความสามารถของตนเอง  
 7. การใหVการยอมรับ การยกยSองชื่นชม เปXนปTจจัยท่ีมีผลตSอการรักษาคนเกSงเพราะถือเปXน
แรงจูงใจและผลักดันใหVทุSมเททํางาน อีกท้ังสามารถตอบสนองตามความตVองการคนเกSงไดV 
 8. การสรVางคนเกSงจากคนภายในองค�กร เปXนปTจจัยท่ีมีผลตSอการรักษาคนเกSงเพราะ
สามารถสรVางขวัญกําลังใจและคนภายในไมSตVองปรับตัวใหมS ทํางานไดVเลยซ่ึงถือเปXนขVอไดVเปรียบ  
 9. วัฒนธรรมและคSานิยมองค�กร เพราะหากมีความเชื่อและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันจะ
สSงผลใหVประสิทธิภาพการทํางานสูงข้ึน จนขับเคลื่อนองค�กรใหVสําเร็จตามเปtาหมายไดVในท่ีสุด   
 10. การสรVางความผูกพันกับองค�กร เพราะจะสSงผลใหVพึงพอใจทํางานดVวยความมุSงม่ัน             
เอาใจใสS ผลงานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เปXนคนมีวินัย เปXนตัวอยSางท่ีดี เปXนท่ียอมรับของทุกคน  
 11. ใหVโอกาสพัฒนาตนเอง ท้ังนี้เพราะคนเกSงมีความปรารถนาอยSางแรงกลVาท่ีจะทํางานใหV
ดีท่ีสุด ดังนั้น การพัฒนาตนเองจึงเปXนสิ่งท่ีสนองตอบความไดVตรงตามเปtาหมายทําใหVพึงพอใจ   
 12. การใหVโอกาสหรือเวทีเพ่ือแสดงความสามารถ มีผลใหVคนเกSงพัฒนาตนเองไดVอยSาง
เต็มท่ี มีความพึงพอใจและกระตุVนใหVแสดงความรูV ความสามารถออกมาอยSางเต็มท่ีและเปXนสSวนหนึ่ง
ในการรักษาพนักงานใหVผูกพันและยึดม่ันใหVคนเกSงอยูSกับองค�กร 
 13. กระบวนการสรรหาท่ีใหVโอกาสกับทุกคน เทSาเทียมกันไมSเลือกปฏิบัติ เพ่ือใหVเกิด
ความรูVสึกดVานบวกตSอองค�กร สรVางแรงจูงใจใหVมุSงม่ันทํางาน เกิดความเสมอภาคและสามัคคีในหมูS
คณะโดยมีเกณฑ�สรรหาท่ีชัดเจน ตรวจสอบไดVและผSานกระบวนการมีสSวนรSวมเพ่ือการยอมรับ   
 14. การบริหารงานท่ีมีมาตรฐานและนําเครื่องมือการจัดการสมัยใหมSเขVามาใชV เม่ือ
สภาพการณ�เปลี่ยนไป เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานใหVเหมาะสมดีข้ึน 
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 15. การมีระบบรักษาคนเกSง รวมท้ังกลไกและมาตรการท่ีดีเพ่ือกระตุVนสSงเสริม ท้ังดVาน
คSาจVาง และสวัสดิการท่ีครอบคลุมถึงครอบครัว สภาพแวดลVอม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยท่ีดี    
ประเมินผลงานอยSางยุติธรรม แรงงานสัมพันธ�ท่ีดี  มอบหมายภารกิจท่ีชัดเจน   
 16. การดูแลเรื่องโอกาสกVาวหนVา เพราะทุกคนตSางตVองหวังความกVาวหนVา โดยหากคนเกSง
เห็นโอกาสกVาวหนVาในอาชีพท่ีชัดเจน จะจูงใจและรักษาใหVเกิดความรูVสึกอยากอยูSทํางานตลอดไป 
 17. การสSงไปศึกษาดูงาน เปXนวิธีการพัฒนาคนเกSงท่ีดีท่ีสุด เพราะเปXนวิธีท่ีสะดวก งSาย
และลงทุนนVอยท่ีสุด  ท้ังนี้เพ่ือสSงเสริมและสนับสนุนใหVไดVพัฒนาความรูV ความสามารถ ทักษะและ
ศักยภาพอยSางตSอเนื่องจะทําใหVคนเกSง พรVอมเติบโตและรับผิดชอบในงานยากและซับซVอนข้ึน   
 18. ความทVาทายในงาน เปXนปTจจัยในการบริหารคนเกSงใหVสัมฤทธิผลดีท่ีสุด เพราะคนเกSง
มีคุณลักษณะท่ีไมSหยุดยั้งการพัฒนาศักยภาพ กระตือรือรVนอยูSเสมอ รักในงานท่ีทํา มีความคิดเปXนของ
ตนเอง มุSงม่ันรับผิดชอบสูง มีวิสัยทัศน�ท่ีมุSงความสําเร็จอยSางสูง ตVองการอิสระในการคิดและปฏิบัติ     
รวมท้ังความไวVวางใจ ดังนั้น ความทVาทายจึงเปXนปTจจัยท่ีสําคัญมากท่ีสุด  
 
ข<อเสนอแนะ 
 ขVอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับภาครัฐ 
 ทุกกระทรวง ทบวง กรม ควรต้ังหนSวยงานรับผิดชอบในการบริหารคนเกSงโดยตรง เพ่ือใหV
การบริหารเปXนรูปธรรมและบรรลุผลสําเร็จยิ่งข้ึน เปXนแนวปฏิบัติท่ีดีเลิศและศูนย�องค�ความรูV มีการ
จัดทําแผนการศึกษาแหSงชาติกําหนดใหVบริหารคนเกSงใหVมีคุณธรรม จริยธรรมโดยใหVสอดคลVองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหSงชาติ กําหนดยุทธศาสตร�ประชาสัมพันธ�และรณรงค�ใหVสังคมมี
ทัศนคติและคSานิยมท่ีดี ยกยSองชมเชยคนเกSง จัดทํานโยบายเสริมสรVางสุขภาวะและความม่ันคง
ครอบครัว เพ่ือเปXนฐานสังคมสSงเสริมสนับสนุน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สํารวจ วิเคราะห�
ขVอมูลคนเกSงเพ่ือวางแผนใชVประโยชน�เพ่ือการพัฒนาประเทศ สรVางคนเกSงอยSางตSอเนื่อง ต้ังกองทุน
จัดสรรเงินใหVกับคนเกSงท่ีไดVรางวัลระดับประเทศเพ่ือสรVางขวัญกําลังใจ ผลักดันใหVภาคสื่อสารมวลชนมี
รายการคนเกSงเพ่ือสSงเสริมความสําคัญ เปXนตัวอยSาง เปXนแรงบันดาลใจและทVายสุดคือ ภาคประชา
สังคมตVองชSวยกันเผยแพรSแนวคิดการบริหารคนเกSง จนเกิดการนําไปใชVเพ่ือเกิดองค�ความรูV ท่ี
หลากหลายยิ่งข้ึน       
 ขVอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 องค�กรควรกําหนดภารกิจท่ีชัดเจนในการจัดการคนเกSง เพราะคนเกSงเปXนตัวชี้วัด
ความสําเร็จและเปXนฐานสําคัญในการสรVางความไดVเปรียบในการแขSงขันขององค�กรและตVองสรVางใหV
ทุกคนเชื่อม่ันวSา คนเกSงจะชSวยทําใหVองค�กรม่ันคงแข็งแกรSงและตVองสรVางคนเกSงไวVรองรับในตําแหนSงท่ี
สําคัญ เพราะการขาดคนเกSงมีผลกระทบตSองานมากและท่ีสําคัญผูVบริหารควรเปwดกวVางทางความคิด 
ปรับบทบาทหนVาท่ีและนําเครื่องมือการจัดการสมัยใหมSเขVามาใชVพัฒนาองค�กรและกําหนดเกณฑ�
ประเมินเพ่ือจําแนกคนเกSงใหVเห็นเดSนชัด มีการกําหนดระบบ กลไกและมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือรักษา
คนเกSง สSวนการสSงไปดูงาน ใหVทุนเรียนตSอและฝ�กอบรมเปXนวิธีพัฒนาท่ีดีท่ีสุด โดยรูปแบบการบริหาร
คนเกSงท่ีสัมฤทธิผล ไดVแกS การจัดงานท่ีทVาทาย โอกาสกVาวหนVาในงาน ความรูVสึกเปXนสมาชิกในองค�กร 
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การมีสSวนรSวมในองค�กร การไดVรับการยอมรับในความรูVความสามารถ ความรูVสึกเปXนสSวนหนึ่งของ
องค�กรและความม่ันคงในชีวิต 
 ขVอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งตSอไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารคนเกSงระหวSางภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหV
ทราบความแตกตSางหรือเหมือนกันในประเด็นใดบVาง ท่ีมีผลตSอสัมฤทธิผลการบริหารคนเกSงในองค�กร
ภาคอุตสาหกรรม 
 2. ควรศึกษาเจาะลึกลงไปในประเด็นของลักษณะของคนเกSงนอกจากเกSงงานและเกSงคน  
เกSงคิดแลVว ควรตVองมีลักษณะเปXนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมดVวยหรือไมS อีกท้ังคนเกSงท่ีมีลักษณะ
ดังกลSาวจะเปXนปTจจัยตSอความสําเร็จขององค�กรหรือไมSอยSางไร 
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