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             จากบทความที่แล้วที่ได้กลา่วถึงการเช่ือมโยงคณุค่าของพนกังานดาวเด่น ซึ่งองค์การจะต้องหาวิธีการที่จะดึง

ความสามารถและศกัยภาพที่มีอยู่ในตวัพนกังานดาวเด่นน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ทัง้ต่อตวับคุคล ต่อทีมงาน 

ต่อหน่วยงาน และต่อองค์การ จึงเป็นประเด็นที่ท้าทายของหวัหน้างานทัง้หลายที่จะผลกัดนัและส่งเสริมบรรยากาศให้

สมาชิกในทีมที่เป็นพนกังานดาวเดน่มีสว่นร่วมในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย อยา่งเต็มก าลงัความ สามารถ  

             ในแง่มมุของการผลกัดนัให้พนกังานมีสว่นร่วมนัน้ Lon Kruger กลา่วว่า “เขาไม่ใช่คนที่มาบอกกลา่วให้สมาชิก

ในทีมท าในสิ่งที่เขาต้องการ โดยการบอกกลา่วถึงไอเดียของตนเองว่าสมาชิกควรจะต้องท าอะไรบ้าง ในทางตรงกนัข้าม

เขาจะถามและรับฟังสมาชิกในทีม เพราะเขาต้องการให้ทกุคนมีสว่นร่วมในการวางแผนและการปฏิบตัิงานท่ีมอบหมายให้

ไปปฏิบตัิ” 

             เพื่อให้พนกังานดาวเด่นสร้างผลงานให้เกิดขึน้ ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องไปยังทีมงาน หน่วยงาน และองค์การนัน้ 

หวัหน้างานจะต้องท าหน้าที่หลกั ๆ อยู ่3 ประการด้วยกนั ได้แก่ 

 การอธิบาย (Explain) 

             หมายถึง การช่วยให้พนกังานดาวเด่นคิดถึงภาพใหญ่ (Big Picture) เน้นการเช่ือมโยงผลงานของพนกังานกบั

องค์การให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซึง่พนกังานดาวเดน่ทัง้หลายจ าเป็นจะต้องรู้ถึงทิศทางการท างานที่พวกเขาจะต้องไป

ให้ถึง อะไรท่ีเขาจะต้องท าบ้าง มีอะไรบ้างที่พนกังานดาวเด่นสามารถอทุิศตนหรือท าประโยชน์ให้กบัองค์การได้บ้าง ทัง้นี ้

จะขึน้อยูก่บัสไตล์หรือเทคนิคการอธิบายของหวัหน้างานแตล่ะคนที่มีลกัษณะแตกตา่งกนัไป 

            การถาม (Ask) 

             การถามจะท าให้พนักงานดาวเด่นมีส่วนร่วม (Participating) ซึ่งจะน าไปสู่ความเก่ียวข้องระหว่างกัน 

(Involvement) และน าไปสู่ข้อผกูพนัที่เป็นข้อตกลงร่วม (Commitment) ระหว่างพนกังานดาวเด่นกบัหวัหน้างาน  จาก

ตวัอย่างวิธีการของ Gaurdie Bainster ต าแหน่ง President of Shell Continental Companies (อ้างถึงในหนงัสือ The 

Talent Solution, 1998) เลา่วา่เขาได้ใช้วิธีการนีเ้พื่อท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจไปยงัพนกังาน โดยการจดัสมัมนา



กลุ่มกับพนกังานทุก ๆ ระดบั ซึ่งเขาจะชีแ้จงถึงทิศทางการท างานและตัง้ค าถามว่าอะไรที่พนักงานคิดเพื่อให้เกิดการ

พฒันาต่อไป   นอกจากนี ้Ed Dunn ต าแหน่ง Senior Vice President of Whirlpool  (อ้างถึงในหนงัสือ The Talent 

Solution, 1998)  ได้ใช้วิธีการเช่นเดียวกนันีน้ัน่ก็คือ การจดัสมัมนากลุม่กบัพนกังาน ซึง่พนกังานจะถกูตัง้ค าถามวา่ ปัจจยั

อะไรที่จะท าให้ Whirlpool มีลกัษณะพิเศษแตกต่างจากบริษัทอื่น และอะไรที่พนกังานจะต้องท าเพื่อให้ Whilrpool มี

ลกัษณะพิเศษมากขึน้ไปอีก  

            การมีส่วนร่วมในเร่ืองต่าง ๆ  (Involve) 

             เมื่อทิศทางการท างานได้มีการอธิบาย มีการตัง้ค าถาม และมีการตอบค าถามโดยพนกังานแล้ว องค์การควรจะ

หาวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์การไปข้างหน้า ทัง้นีร้ะดับของการมีส่วนร่ วมนัน้จะ

เปลี่ยนไปตามเร่ืองที่เกิดขึน้ ซึ่งการมีสว่นร่วมนัน้จะเก่ียวข้องกบัการบริหารความเสี่ยงและการเอาใจใส ่  Nancy Siska, 

Cargill Vice President (อ้างถึงในหนงัสือ The Talent Solution, 1998) กลา่วว่า พนกังานจะต้องเป็นเจ้าของปัญหาที่

เกิดขึน้ และมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้นัน้ด้วย 

             จะเห็นได้วา่หน้าที่งานหลกัของหวัหน้างานทัง้ 3 ประการนีเ้ป็นการดงึเอาความสามารถที่มีอยูใ่นตวัพนกังานดาว

เดน่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อยา่งเต็มที่ โดยเน้นให้พนกังานดาวเดน่มีสว่นร่วมในเร่ืองต่าง ๆ มากขึน้ พบว่าองค์การหลาย ๆ 

แห่งพยายามหาวิธีการที่จะพัฒนาความสามารถของพนักงานดาวเด่นโดยการให้พวกเขามีส่วนร่วมในงานด้วยการ

มอบหมายงานที่เป็นโครงการ (Project) ซึ่งแต่ละโครงการจะมีระยะเวลาเร่ิมต้นและสิน้สุดที่แน่นอน มีการก าหนด

เปา้หมายของงานโครงการไว้อยา่งชดัเจน 

             ดงันัน้องค์การหลาย ๆ แหง่จึงพยายามหาวิธีการท่ีจะดงึเอาความสามารถของพนกังานดาวเดน่ออกมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์อยา่งเต็มที่ ซึง่หวัหน้างานโดยตรงจะมีบทบาทและมีสว่นร่วมอย่างมากในการค้นหาและน าเอาศกัยภาพที่มีอยู่

ในตัวพนักงานออกมา   เพราะหากองค์การสามารถดึงเอาความสามารถของพนักงานดาวเด่นออกมาใช้ได้แล้วนัน้ 

ประโยชน์ที่เกิดขึน้จะมีผลโดยตรงต่อทัง้ตวับคุคล หน่วยงาน และองค์การ  ซึ่ง  David Sears (2003) ได้กลา่วถึงการ

เช่ือมโยงคณุคา่ที่เกิดขึน้ระหวา่ง Talented People  กลุม่ลกูค้า และกลยทุธ์ธุรกิจ ในประเด็นท่ีนา่สนใจดงัตอ่ไปนี ้

            พนักงานดาวเด่นเป็นเสมือนแหล่งความรู้  

             พนกังานดาวเดน่จะเป็นเสมือนขมุทรัพย์ทางปัญญาที่ส าคญัซึง่ได้รวบรวม และสัง่สมความรู้ที่ได้รับจากองค์การ 

และจากการท างาน กลุม่คนเหลา่นีจ้ะเป็นผู้ที่มีผลการท างานดีเลิศเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้พบเห็น จนได้รับการยอมรับ

และยกยอ่งจากองค์การ ดงันัน้สิง่ที่ท้าทายตอ่ไปนัน่ก็คือ จะท าอยา่งไรให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้จากพนกังานดาวเด่น

ไปยงัพนกังานคนอื่นๆ  ในองค์การ 

             

 



ลูกค้าเป็นผู้ก าหนดคุณค่าของพนักงานดาวเด่น  

              ปัจจัยที่จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบตัิงานของพนกังานดาวเด่นนัน่ก็คือ กลุ่มลกูค้า  พบว่าบริษัทที่ประสบ

ความส าเร็จมากที่สดุจะต้องมลีกัษณะเฉพาะที่แตกตา่งไปจากบริษัททัว่ ๆ  ไป กลุม่ลกูค้าหรือตลาดจะเป็นปัจจยับง่บอกถึง

ความส าเร็จขององค์การมากกวา่จะเป็นเร่ืองของการพฒันาผลติภณัฑ์หรือการบริการต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าปัจจยัด้านลกูค้า

จะเป็นผลลพัธ์ที่เกิดขึน้ของพนกังานดาวเด่น ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการเพิ่มจ านวนลกูค้าที่มีอยู่ในปัจจุบนั  การ

พฒันากลุม่ลกูค้าใหม ่และการพฒันาผลติภณัฑ์หรือบริการเพื่อจงูใจทัง้ลกูค้าเก่าและลกูค้าใหม่ให้มาใช้สินค้าและบริการ

ที่มีขึน้  

            พนักงานดาวเด่นแตกต่างกนัตามยุคสมัย  

            เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึน้ในปัจจบุนั ไมว่า่จะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมจะมีผลต่อการหลอ่

หลอมพฤติกรรมคนให้มีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป ยคุสมยัหนึ่งอาจจะต้องการคนแบบหนึ่ง และอีกยคุสมยัหนึ่งอาจจะ

ต้องการคนอีกแบบหนึง่ เช่นเดียวกบักรอบความคิดของพนกังานดาวเด่นที่องค์การต้องการและคาดหวงัที่จะแตกต่างกนั

ออกไปตามยคุ ตามสมยั พบวา่ช่วงก่อนปี ค.ศ 1922-1945  จะเน้นไปท่ียคุสมยั Silent Generation ต่อมาคนที่เกิดในช่วง 

ค.ศ.1946-1964 เรียกยคุนีว้า่ Baby Boom Generation โดยเป็นยคุที่มีนโยบายที่จะให้ประชากรมีจ านวนเพิ่มขึน้มาก ยคุ

นีป้ระเทศชาติร ่ารวย มีเงินทองอดุมสมบรูณ์ เพราะฉะนัน้เด็กที่เจริญเติบโตขึน้มาในยคุนีก็้จะมีคณุลกัษณะเด่น ได้แก่ มี

ทศันคติการมองโลกในแง่ด ีมีความพงึพอใจในตนเอง ถดัมาสูย่คุ Generation x ซึง่เกิดในช่วง ค.ศ.1965-1980 พฤติกรรม

ของคนยคุนีก็้จะแตกต่างไปอีกแบบ ได้แก่ จริงจงั รักสนกุ มีความสามารถด้านเทคโนโลยี สว่นกลุม่คนที่เกิดในช่วง ค.ศ.

1981-ปัจจบุนั ซึง่ก าลงัอยูใ่นวยัศกึษาเลา่เรียนในปัจจบุนันี ้เรียกวา่ยคุ Millennial Generation หรือ Net Generation หรือ 

Generation Y เป็นยุคที่เด็กเกิดมาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ 

อินเตอร์เน็ต เคร่ืองใช้ที่เป็นดิจิตอลตา่ง ๆ เพราะฉะนัน้คนรุ่นนีจ้ะมีลกัษณะนิสยัเป็นแบบที่เรียกว่า plug-and-play ดงันัน้

พฤติกรรมของคนรุ่นนีจ้ะเป็นไปในลกัษณะที่รวดเร็ว กระฉบักระเฉง กล้าลองผิดลองถกู ไม่จ าเป็นที่จะต้องอ่านคู่มือก่อน

การใช้งานเหมือนกบัคนยคุก่อน (http://202.44.11.230/News/NewsColumn.cfm?nID=1057&nType=1001) 

            เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานดาวเด่น  

             องค์การไม่ได้ตระหนกัเพียงแค่การสร้างข้อผกูพนัของนายจ้าง (Employer Commitment) หรือการท าให้เกิด

ความจงรักภกัดีของลกูจ้าง (Employee Loyalty) เทา่นัน้ แตอ่งค์การกลบัให้ความส าคญัต่อความพยายามที่จะหาวิธีการ

ให้พนกังานดาวเดน่มีสว่นร่วมในการท างาน (Talent Engagement) ท าให้เกิดความใกล้ชิดและความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่าง

ลกูจ้างและนายจ้าง โดยเน้นให้พนกังานดาวเด่นมีส่วนร่วมต่อนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์การท างานขององค์การ 

พบวา่พนกังานดาวเดน่สว่นใหญ่จะได้รับมอบหมายงานส าคญั ๆ  ที่สนบัสนนุและสง่ผลโดยตรงตอ่เปา้หมาย หรือผลลพัธ์ที่

องค์การต้องการ 



              ดงันัน้ คณุคา่ของพนกังานดาวเดน่จะเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เมื่อองค์การจะต้องเห็นความส าคญั และพยายามหาวิธีการ

ที่จะดึงเอาความสามารถ ศกัยภาพที่มีอยู่ในตวัพนกังานดาวเด่นน าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตวัพนกังานเอง ต่อ

ทีมงาน ตอ่หนว่ยงาน และตอ่องค์การในที่สดุ 

 

  

 


