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จะเห็นได้ วา่ ศักยภาพเป็ นหนึ่งในปั จจัยหลักที่สาคัญที่ทาให้ พนักงานดาวเด่นมีลกั ษณะที่แตกต่างจากพนักงานที่ไม่ใช่ดาวเด่น ใน
บทความฉบับ ที่แ ล้ วได้ กล่าวถึงการประเมิน หาศักยภาพของพนักงานดาวเด่นจากการพิจารณาถึงความสามารถหลักขององค์กรไปแล้ ว
บทความฉบับนีจ้ ะกล่าวถึงศักยภาพของพนักงานดาวเด่นโดยพิจารณาจากความสามารถในงาน หรื อ Job Competency โดยเน้ นไปที่
ความสามารถในด้ านการบริหารจัดการงาน
พบว่าขีดความสามารถในงานที่เห็นเด่นชัดโดยสามารถแบ่งแยกพนักงานดาวเด่นออกจากพนักงานที่ไม่ดาวเด่นได้ แก่ ทักษะความ
เป็ นผู้นา (Leadership) ซึง่ เป็ นหนึ่งในทักษะด้ านการบริ หารจัดการงานนัน้ มีนักคิดและนักวิชาการมากมายที่ได้ กล่าวถึงศักยภาพความเป็ น
ผู้นาของพนักงานดาวเด่น ดังต่อไปนี ้
Noel Tichy และ Mary Anne Devanna (1986) ‟ ผู้เขียนหนังสือ The Transformational Leader กล่าวว่าผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง
(Transformational Leader) เป็ นบุคคลที่ตระหนักถึงความจาเป็ นในการเปลี่ยนแปลง มีวิสยั ทัศน์ในการทางาน และนาการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเป็ นระบบ และได้ สรุปคุณลักษณะของการเป็ นผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลงไว้ ดังต่อไปนี ้
Warren Bennis (1989) ‟ เป็ นผู้ร้ ูและนักคิดในเรื่องของการเป็ นผู้นา เขียนหนังสือชื่อ On Becoming Leader โดยกล่าวถึงพื ้นฐานสาคัญของ
การเป็ นผู้นา ได้ แก่ สามารถนาเสนอวิสยั ทัศน์/เป้าหมายในอนาคตได้ มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ มีความกระตือรือร้ น มีความกล้ าหาญ และ
มีใจช่วยเหลือผู้อื่น
Tom Peters (1987) ‟ ผู้เขียนหนังสือ Thriving on chaos โดยกล่าวถึงทักษะความเป็ นผู้นาในหนังสือดังกล่าวนีไ้ ว้ ว่า หน้ าที่งานหลักที่สาคัญ
ของผู้นาในทุกระดับตาแหน่งงานก็คือ การคาดเดาปั ญหาที่เกิดขึ ้น และการเตรียมความพร้ อมของพนักงานและทีมงานในการเผชิญกับปั ญหา
เหล่านี ้ ด้ วยการมีหวั ใจและปรารถนาที่จะพร้ อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น
Peter Senge (1990) ‟ เป็ นผู้เชี่ยวชาญในแนวคิดขององค์การแห่งการเรียนรู้ และเขียนหนังสือชื่อ The Fifth Discipline ได้ กล่าวว่าผู้นาคือนัก
ออกแบบ (Leader as Designer) เป็ นผู้ทาหน้ าที่ในการคิดและออกแบบกระบวนการที่ทาให้ เกิดการเรียนรู้ขึ ้นในกลุม่ หรือทีมงาน
„

รับรู้บทบาทของตนเองในฐานะเป็ นผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)

„

มีความกล้ าในตนเอง

„

มีความเลื่อมใสศรัทธาผู้อื่น

„

มุง่ เน้ นและผลักดันให้ เกิดการทางานอย่างมีมลู ค่า

„

มีใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอยูต่ ลอดเวลา

„

มีมมุ มองและวิสยั ทัศน์กว้ างไกล

Steven Covey (1992) ‟ ผู้เขียนหนังสือ The Seven Habits of Highly Effective People ให้ ความเห็นเกี่ยวกับศักยภาพความเป็ นผู้นาของ
พนักงานดาวเด่นที่เป็ นลักษณะภายใน (Interpersonal) ว่า “บุคคลเหล่านี ้จะมีนิสยั ที่คิดแบบชนะ-ชนะ (Win-Win) เป็ นผู้ตระหนักรู้ในตนเอง มี
จินตนาการ มีสติและไม่ขึ ้นอยูก่ บั ใคร รวมถึงการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น มีการเรียนรู้ซงึ่ กันและกันกับผู้อื่น การมีอิทธิพลเหนือผู้ อื่น และมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่น”
สาหรับทัศนะของผู้เขียนเกี่ยวกับศักยภาพของผู้นาที่อยู่ในตัวของพนักงานดาวเด่นที่แตกต่างจากพนักงานที่ไม่ใช่ดาวเด่น โดยได้
สรุปจากแนวความคิดของนักวิชาการ ผู้ร้ ูตา่ ง ๆ ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
มีวิสัยทัศน์ เชิงกลยุทธ์ (Strategic Visioning) -- พวกเขาจะมีเป้าหมายที่ชดั เจน รู้ว่าต้ องทาอะไรต่อไปในอนาคต เป็ นผู้คาดการณ์ถึงเหคุ
การณ์ และสถานการณ์ที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต โดยสามารถวางแผน และหาวิธีการเชิงกลยุทธ์ เพื่อจะทาให้ เป้าหมายในอนาคตที่กาหนดขึน้
ประสบผลสาเร็จ
มีความมุ่งมั่นนาการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) -- พวกเขาไม่ชอบการหยุดนิ่งอยู่กับที่ มีใจปรารถนาที่ต้องการจะพัฒนางาน พัฒนา
ความรู้ความสามารถของตนเอง และพัฒนาผลงานทังของตนเอง
้
หน่วยงาน และองค์กร และด้ วยเหตุนีเ้ องจึงทาให้ พนักงานดาวเด่นชอบและ
พร้ อมที่จะนาเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลงานที่ดีขึ ้น
สามารถมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ นื (Influence with Others) -- การรู้จกั พูด วางตัว มีความสามารถนาหลักจิตวิทยามาใช้ เพื่อการจูงใจ การโน้ ม
น้ าวชักจูง และการเจรจาต่อรองเพื่อให้ อีกฝ่ ายเห็นด้ วยและปฏิบตั ิตาม โดยสามารถยกเหตุผล การอ้ างอิงถึงเหตุการณ์ สถานที่ บุคคล และ
ปั จจัยอื่น ๆ ในการทาให้ อีกฝ่ ายคล้ อยตาม
มีความคิดอย่ างเป็ นระบบ (System Thinking) -- พวกเขามักจะชอบคิด คิดแก้ ไขปั ญหา คิดริ เริ่ มสิ่งใหม่ ๆ คิดวิเคราะห์ โดยความคิด
ทังหมดที
้
่นาเสนอมาจะถูกจัดวางระบบความคิดอย่างมีเหตุและผล มีหลักการ สามารถอธิ บายได้ ว่าอะไรทาให้ เกิดสิ่งนี ้ และมีกระบวนการ
อย่างไร และผลที่เกิดขึ ้นจะเป็ นอย่างไรต่อไป
มีปฏิสัมพันธ์ ท่ ดี ี (Human Relation) -- ผู้นาที่ดี ย่อมจะต้ องมีปฏิสมั พันธ์ ที่ดีกับบุคคลต่างๆ ที่อยู่ในระดับที่แตกต่างกันไป เป็ นที่รัก เคารพ
ศรัทธาจากผู้อื่น พวกเขาจะรู้ และเข้ าใจถึงความต้ องการและความคาดหวังจากบุคคลที่ติดต่อด้ วย เป็ นนักวิเคราะห์ที่เก่งที่สามารถแสดง
พฤติกรรมตอบกลับไปได้ ตามความคาดหวังจากบุคคลเหล่านัน้
มีใจที่จะพัฒนาตนเองเสมอ (Human Development) -- เนื่องจากโลกก้ าวหน้ าอยู่ตลอดเวลา วิวฒ
ั นาการและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมออย่างไม่หยุดยัง้ ดังนัน้ พนักงานดาวเด่นเหล่านีจ้ ะมีหวั ใจที่ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อให้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก เป็ นผู้รัก
การเรียนรู้ แสวงหาวิธีการในการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ รวมถึงมีความปรารถนาที่ต้องการจะพัฒนาผู้อื่นให้ มีความสามารถเช่นเดียวกัน

มีความมุ่งมั่นสู่ผลลัพธ์ (Results-Oriented) --

พวกเขามีความมุ่งมัน่ และความต้ องการที่ผลิตและส่งมอบผลงานที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล มีความปรารถนาที่จะให้ งานที่ได้ รับมอบหมายสาเร็ จได้ ตามปริ มาณ คุณภาพ และระยะเวลาที่กาหนดขึน้ พวกเขาเป็ นผู้ชอบหา
วิธีการใหม่ ๆ เพื่อผลิตผลงานให้ สาเร็จได้ ตามหรือเกินกว่ามาตรฐานงานที่กาหนดไว้
สรุปว่า ศักยภาพที่กล่าวขึน้ ทังหมดนี
้
้ไม่วา่ จะพิจารณาจากความสามารถหลักที่องค์กรต้ องการ และความสามารถในงานที่เน้ นถึง
ทักษะความเป็ นผู้นานัน้ พบว่าศักยภาพดังกล่าวเป็ นสิ่งที่มีอยูใ่ นตัวพนักงานดาวเด่น แต่อาจจะยังไม่แสดงออกมาในช่วงเวลานัน้ ซึ่งผู้ ประเมิน

จะต้ องคิดหาวิธีการในการประเมินว่าพนักงานแต่ละคนมีศกั ยภาพเหล่านีห้ รื อไม่ เพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์หนึ่งในการคัดเลือกหาพนักงานดาวเด่นใน
องค์กรที่เหมาะสมกับความต้ องการขององค์กร (Fit the right company) และความต้ องการในงาน (Fit the right job) ต่อไป

