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พนักงานดาวเด่นที่เป็ นทังคนเก่
้
งและคนดีในองค์กร นอกจากจะต้ องมีผลการปฏิบตั ิงาน (Performance) โดย
เฉลี่ยย้ อนหลังสามปี อยู่ในเกณฑ์ ที่ดีเยี่ยมแล้ ว ศักยภาพ (Potential) เป็ นอีกหนึ่งปั จจัยหลักที่จะต้ องนามาพิจารณา
เนื่องจากว่าบุคคลที่สามารถเป็ นพนักงานดาวเด่นในองค์กรได้ นนั ้ จะต้ องมีความโดดเด่นทังในด้
้ านผลการปฏิบตั ิงานและ
ศักยภาพในการทางาน หรื อเป็ นกลุ่มคนจาพวก HP นัน่ ก็คือ High Performance และ High Potential ศักยภาพที่
แตกต่างของพนักงานดาวเด่นกับพนักงานทัว่ ไปในองค์กรนันสามารถแยกแยะได้
้
จากการประเมิน พบว่าโดยทัว่ ไปการ
ประเมินศักยภาพจะมีวตั ถุประสงค์หลักอยู่ 2 ประการ ได้ แก่ การประเมินศักยภาพสาหรับเป้าหมายระยะสันเพื
้ ่อการเลื่อน
ตาแหน่งงานในทันที และการประเมินศักยภาพสาหรับเป้าหมายในระยะยาว เป็ นการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรี ยมความ
พร้ อมสาหรับตาแหน่งที่สงู ขึ ้น
กระบวนการในการประเมินศักยภาพนันควรจะแยกจากการประเมิ
้
นผลการปฏิบตั ิงาน Tom Potts และ Arnold
Sykes (1993) กล่าวถึงกระบวนการในการประเมินศักยภาพ ดังต่อไปนี ้
•

ควรมีการสร้ างแบบประเมินศักยภาพให้ ชดั เจน โดยแยกตามกลุม่ งานหรื อแยกตามตาแหน่งงานเฉพาะ

•

การฝึ กสอนผู้จดั การถึงแนวทางการประเมินศักยภาพทีถ่ กู ต้ องตามเกณฑ์ทกี่ าหนดขึ ้นในแบบประเมิน

•

ผู้ประเมินควรรู้จกั และมีความเข้ าใจถึงลักษณะการทางานของผู้ถกู ประเมิน

•

ผู้ประเมินควรมีแนวทางในการยืนยันผลการประเมินกับหัวหน้ างานและเพื่อนร่วมงาน

•

ควรมีการประเมินศักยภาพในการทางานเป็ นประจาทุกปี

สาหรับปั จจัยที่ใช้ ในประเมินศักยภาพของพนักงานจะแตกต่างกันในแต่ละองค์กร ซึ่งองค์กรแต่ละแห่งจะต้ อง
กาหนดปั จจัยดังกล่าวนี ้ขึ ้น นิตยสาร Chief Executive ในปี 1988 ได้ สรุ ปถึงปั จจัยที่เป็ นความสามารถหรื อคุณลักษณะ
พิเศษของตาแหน่ง CEO ดังนี ้
•

ความสามารถในการคิดอย่างมีกลยุทธ์

•

การมีจริ ยธรรม

•

ความรู้และความเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัท

•

ความสามารถในการมอบหมายอานาจหน้ าที่

•

ความสามารถในการนาเสนอความคิดใหม่ ๆ เชิงนวัตกรรม

•

การมีปฏิสมั พันธ์ที่ดกี บั บุคคลอื่น

•

มีพลังในการทางาน

•

มีความพร้ อมในการเสีย่ ง

•

มุง่ เน้ นที่ผลประโยชน์ของบริ ษัทมากกว่าสิง่ อื่นใด

•

มีความเด็ดขาดในตนเอง
ดังนันศั
้ กยภาพของพนักงานดาวเด่นจะแตกต่างกันไปตามระดับตาแหน่งงาน พบว่าในหนึง่ ตาแหน่งงานจะมีการ

กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ ประเมินหาศักยภาพของพนักงานดาวเด่นที่ประกอบไปด้ วย 1. ความสามารถหลักขององค์ก ร (Core
Competency) 2. ความสามารถในงาน (Job Competency)ความสามารถหลักขององค์กร – Lance A. Berger (Chief
Executive Officer, Lance A. Berger & Associates, Ltd.) ทาการวิจยั ถึงความสามารถหลักที่ถกู นามาใช้ ในในการ
ประเมินศักยภาพของพนักงานดาวเด่น พบว่าองค์กรทั่วไปโดยส่วนใหญ่ความสามารถหลักที่นามาใช้ เป็ นเกณฑ์ในการ
ประเมินพนักงานดาวเด่น ประกอบไปด้ วย

ความสามารถหลัก
การมุ่งเน้นการปฏิบตั ิงาน
(Action Orientation)

การสื่ อสาร
(Communications)
ความคิดสร้างสรรค์/นวัตกรรม
(Creativity/Innovation)
การตัดสิ นใจในภาวะวิกฤต
(Critical Judgment)
การมุ่งเน้นที่ลูกค้า
(Customer Orientation)
ทักษะการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น
(Interpersonal Skills)
ภาวะผูน้ า
(Leadership)

การทางานเป็ นทีม
(Teamwork)

ความชานาญด้านเทคนิค/งาน
(Technical/Functional
Expertise)

คานิยาม
การทางานอย่างมีเป้ าหมาย โดยการเอาชนะปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ยอมรับบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ การกาหนดมาตรฐานและภาระหน้าที่งานที่จะต้องทา สามารถ
สร้าง
สภาพแวดล้อมในการทางานด้วยการมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ และมีความสามารถในการ
ติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงานของตนเอง
มีความสามารถในการสื่ อสารได้เป็ นอย่างดีท้ งั ในด้านการพูดและการเขียน รวมถึงการเสนอความคิดเห็นของ
ตนเองแก่ผอู ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี มีความสามารถในการรับฟัง เข้าใจถึงประเด็นต่าง ๆ ตลอดจนการนาเสนอความ
คิดเห็นของตนเองได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง โดยเข้าใจถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่นาเสนอ
สร้าง และปรับปรุ งสิ่ งที่มีอยู่ รวมถึงการนาเสนอแนวทางการปรับปรุ งระบบงานทั้งระบบเก่าและระบบใหม่เพื่อ
การเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึน
มีความสามารถในการกาหนดประเด็นและการคิดหาคาตอบ การกระทาในสิ่ งที่ถูกต้องบนพื้นฐานของเหตุและผล
รับฟังลูกค้า สร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าในสิ นค้าและบริ การ ความสามารถในการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
รวมถึงรู้ถึงความคาดหวังของลูกค้าและการสนองตอบต่อความคาดหวังของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและได้ผลลัพธ์ที่ดี ความสามารถในการสร้างศรัทธา และความไว้วางใจกับผูอ้ ื่น
รวมถึงความสามารถในการสร้ างความมัน่ ใจในการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น
ความสามารถในการจูงใจ การมอบหมายอานาจหน้าที่ การประสานงานกับผูอ้ ื่น รวมถึง
การกระตุน้ และ
สนับสนุนผูอ้ ื่น และความสามารถในการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศ ในการทางานด้วยรู้สึกเป็ น
เจ้าของ สามารถสร้างความสามัคคีและการผลักดันให้สมาชิกใน
ทีมมุ่งเน้นการทางานด้วยเป้ าหมาย
ร่ วมกัน
รู ้วา่ เมื่อไหร่ และจะทาอย่างไรในการจูงใจ พัฒนา ให้รางวัล และการใช้คนให้เกิด
ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตในการทางาน กระตุน้ จูงใจ และสนับสนุนสมาชิกในทีม รวมถึง
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และพัฒนาทีมงานให้เกิดความสมาน
สามัคคี
มีความรู ้และทักษะในการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงมีความรู ้ในธุรกิจและมีความสามารถในการ
กาหนดกลยุทธ์ในการปฏิบตั ิงาน และการวางแผนการทางานของตน
เองให้สอดคล้องกับเป้ าหมายรวมของบริ ษทั ฯ

นอกจากความสามารถหลักแล้ ว พนักงานดาวเด่นจาเป็ นจะต้ องมีความสามารถในงาน (Job Competency) ซึง่
เป็ นปั จจัยที่นามาใช้ ในการประเมินศักยภาพของพนักงานดาวเด่นที่แตกต่างจากพนักงานทัว่ ๆ ไปที่ไม่ใช่พนักงานดาว
เด่น ผู้เขียนจะนาเสนอรายละเอียดต่อในบทความฉบับหน้ า

