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มีคาถามที่เปิ ดประเด็นขึ ้นมาว่า เพราะเหตุใดองค์กรต่างๆ จึงต่างแสวงหาคนที่เป็ นดาวเด่น พบว่าความต้ องการของ
องค์ กรแต่ละแห่งก็ คื อ ผลการด าเนิ น งานขององค์ ก รที่ ดีขึน้ (Organizational Performance) Lawer, 1995 กล่า วไว้ ว่า มี
องค์กรหลายแห่งที่มงุ่ เน้ นผลงานและความสาเร็ จ องค์กรเหล่านันมี
้ ความปรารถนาที่จะสร้ างระดับของผลการดาเนินงานที่สงู
มากขึ ้นใน 3 ปั จจัยหลัก ได้ แก่ 1) คุณภาพสินค้ าและการให้ บริ การที่ดี 2) ต้ นทุนที่มีคุณภาพและความรวดเร็ วในการนาส่ง
สินค้ าถึงมือผู้บริ โภค และ 3) การสร้ างสินค้ าและการบริ การใหม่ ๆ ออกสูต่ ลาดผู้บริ โภค
สาหรับในมุมมองของผู้เขียนเอง มองว่าความต้ องการขององค์กรจะแบ่งออกเป็ น 2 สภาวะ ได้ แก่
1.
2.

สภาวะที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั (To Be)
สภาวะที่ต้องการในอนาคต (Want to be)

สภาวะที่เป็ นอยู่ในปั จจุบัน (To Be)
องค์กรต้ องการให้ ธุรกิจที่สร้ างขึ ้นมาอยูร่ อดได้ เป้าหมายสูงสุดขององค์กรโดยส่วนใหญ่ก็คือ กาไร รายได้ ยอดขายซึ่ง
เป็ นความต้ องการด้ านการเงิน (Financial Perspective) ถือว่าเป็ นทรัพย์ สินที่จับต้ องได้ (Tangible Assets) และเนื่องจาก
ความต้ องการสูงสุดก็คือด้ านการเงิน จึงทาให้ องค์กรต่างๆ ต่างพยายามแสวงหาคาตอบว่าจะทาอย่างไรให้ บรรลุเป้าหมาย
สูงสุดตามที่กาหนดไว้ ได้ แนวคิดของ Balanced Scorecard คิดขึ ้นโดย Robert S. Kaplan และ David P. Norton (1996)
จึงถูกน ามาปฏิบัติ ในองค์ ก รขึน้ โดยมองว่าหากมองไปที่ ปั จจัย ด้ านการเงิ นเพี ยงอย่างเดี ยว ย่อ มไม่ท าให้ องค์ กรประสบ
ความสาเร็ จตามเป้าหมายที่กาหนดขึ ้นมาได้ ดังนันองค์
้ กรควรมองไปที่ปัจจัยหรื อทรัพย์สินที่ไม่ใช่ตวั เงิน (Intangible Assets)
อันประกอบได้ ด้วย ปั จจัยด้ านลูกค้ า (Customer Perspective) ปั จจัยด้ านกระบวนการภายใน (Internal Business Process
Perspective) และปั จจัยด้ านตัวบุคคล ที่เน้ นทักษะการเรี ยนรู้ และการเติบโต (Learning and Growth Perspective) พบว่า
ปั จจัยทัง้ 4 ด้ านไม่ว่าจะเป็ นด้ านตัวเงิน ลูกค้ า กระบวนการภายใน และตัวพนักงานเองย่อมมีความสัมพันธ์ ตอบสนองซึ่งกัน
และกัน จะเห็นได้ ว่าหากองค์ กรมีพนักงานเก่ง ท างานดี ย่อมนาไปสู่การปรับ ปรุ งและคิดค้ นระบบการทางานที่รวดเร็ ว มี

ประสิทธิ ภาพ ซึ่งจะทาให้ ลูกค้ าเกิ ดความพึงพอใจ และสุดท้ ายก็ คือกาไร รายได้ จากยอดขายที่เพิ่มขึ ้น ดังนัน้ ปั จจัยที่เป็ น
รากฐานที่สาคัญอันนาไปสูผ่ ลตอบแทนที่เป็ นตัวเงินตามที่องค์กรต้ องการนันก็
้ คือ ตัวพนักงาน เป็ นความสามารถและศักยภาพ
ที่มีอยู่ในตัวพนักงานเอง พบว่า แนวโน้ มต่อไปในอนาคต องค์กรไม่ได้ ม่งุ เน้ นไปที่การแสวงหาและพัฒนาพนักงานทุก ๆ คน
เท่านัน้ แต่องค์กรจะมุง่ เน้ นไปที่การแสวงหา การพัฒนา และการจูงใจรักษาพนักงานที่เป็ นดาวเด่นที่มีผลการปฏิบตั ิดีเยี่ยม
ดังนันความต้
้
องการขององค์กรในปั จจุบนั นันก็
้ คือ ความอยูร่ อดด้ วยกาไร รายได้ ยอดขายที่เพิ่มขึ ้น โดยมีปัจจัยด้ าน
ตัวบุคคลที่เป็ นพนักงานดาวเด่นที่สนับสนุน ส่งเสริ ม และผลักดันให้ เกิดผลการปฏิบตั ิงานที่ดี จนทาให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจ
และเพื่อให้ ผ้ อู า่ นเกิดความเข้ าใจมากยิ่งขึ ้น ผู้เขียนขอนาเสนอภาพแสดงความสัมพันธ์ของปั จจัย ต่าง ๆ ทัง้ 4 ด้ าน ดังต่อไปนี ้
สภาวะที่ต้องการในอนาคต (Want To Be)
เมื่อองค์ กรมีรายได้ ที่มากขึ ้นตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ แล้ วนัน้ ความต้ องการถัดไปก็ คือ การตังค
้ าถามว่าจะทา
อย่างไรให้ องค์ กรสามารถแข่งขันได้ Michael Porter (1980) กล่าวถึงกลยุทธ์ ที่จะทาให้ เ กิ ดความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
(Competitive Advantage) ประกอบด้ วย 1) การเป็ นผู้น าด้ านต้ นทุน (Cost Leadership)-- เป็ น ผู้ผลิต ที่ มี ต้น ทุนต่ า แต่มี
คุณภาพ 2) การสร้ างความแตกต่าง (Differentiation) – มีสินค้ าและบริ การที่แตกต่างหรื อเป็ นเอกลักษณ์ขององค์กร และ 3)
การเจาะกลุม่ ตลาด (Focus) – เป็ นการสร้ างตลาดที่เฉพาะเจาะจง ต้ องรู้วา่ กลุม่ เป้าหมายของสินค้ าและบริ การเป็ นใคร
ต่อมา MichaleTreacyและ Fred Wiersema ได้ ต่อยอดจากแนวคิดของ Michal Porter โดยกล่าวถึงแนวคิดของ
ตนเองไว้ ในหนังสือ The Discipline of Market Leaders โดยกล่าวถึงการสร้ างคุณค่า หรื อ Value ขององค์กรที่มีตอ่ กลุม่ ลูกค้ า
ซึง่ องค์กรจะต้ องชี ้ชัดให้ ได้ วา่ สถานะของการดาเนินงานนันอยู
้ ่ในรูปแบบและมีคณ
ุ ค่าในลักษณะใด (Value Proposition) โดย
มี 3 แบบให้ พิจารณา ได้ แก่ 1) ความเป็ นเลิศในกระบวนการทางาน (Operational Excellence) – เน้ นต้ นทุนต่า และเข้ าถึงตัว
สินค้ าและบริ การได้ ง่าย 2) ผู้นาด้ านสินค้ า (Product Leadership) – สร้ างความเป็ นที่หนึ่งในสินค้ าที่ผลิตขึ ้นมา และ 3) การ
เข้ าถึงความต้ องการของลูกค้ า (Customer Intimacy) – มุง่ เน้ นการค้ นหาคาตอบหรื อความต้ องการของลูกค้ าให้ ถกู จุดและตรง
ประเด็น
พบว่าทัง้ 3 รู ปแบบนีจ้ ะถูก รวมกันเรี ยกว่า กฎการสร้ างคุณ ค่า (Value Disciplines) ซึ่งองค์ กรแต่ละแห่งจะต้ อ ง
สามารถระบุถึงคุณค่าที่สร้ างให้ กบั ลูกค้ าให้ ได้ ว่าเป็ นอย่างไร เพื่อจะนามาสร้ างความสามารถในการดาเนินธุรกิจขององค์กร
(Business Capabilities) ต่อไป โดยมุง่ เน้ นให้ เกิดการสร้ างชื่อเสียง สร้ างแบรนด์ให้ เกิดความยอมรับ และสร้ างความจงรักภักดี
ต่อการใช้ สนิ ค้ าและบริ การ
และเพื่อทาให้ เกิดความสาเร็ จในการนาคุณค่า (Value) ที่มีอยูใ่ นองค์กรไปถึงลูกค้ าได้ คนจึงเป็ นปั จจัยหลักสาคัญที่
ทาให้ องค์กรประสบความสาเร็ จตามรูปแบบของคุณค่าที่กาหนดขึ ้น การบริ หารจัดการคนเก่งหรื อเป็ นดาวเด่นในองค์กรจึงเป็ น
สิง่ ที่องค์กรพยายามและแสวงหาที่จะพัฒนา รักษา และจูงใจให้ พนักงานเหล่านี ้ดึงความสามารถและศักยภาพที่มีอยูใ่ นตัวเอง
นามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

และเมื่อองค์กรสามารถสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันได้ เป้าหมายสูงสุดขององค์กรก็คือ การรักษาความยัง่ ยืน
ในการเจริ ญเติบโตต่อไป โดยสามารถครองความเป็ นที่หนึ่ง เป็ นบริ ษัทชันน
้ า และสร้ างความเป็ นเลิศในการแข่งขันได้ อย่ าง
ต่อเนื่องอยูต่ ลอดเวลา ซึ่งปั จจัยที่จะส่งผลให้ องค์กรสามารถครองความเป็ นที่หนึ่งและเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืนก็คือ การมีคนเก่ง
เป็ นดาวเด่นที่มีผลงานดีเลิศ เพราะบุคคลเหล่านี ้จะนาพาให้ เกิดโอกาสทางธุรกิจ เป็ นตัวอย่างและแม่แบบ (Role Model) ให้
พนักงานรุ่นหลังๆ เลียนแบบพฤติกรรม อันนาไปสูก่ ารสร้ างวัฒนธรรมการทางานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องอยูเ่ สมอ

