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            จะเห็นได้วา่ ศกัยภาพเป็นหนึ่งในปัจจยัหลกัที่ส าคญัที่ท าให้พนักงานดาวเด่นมีลกัษณะที่แตกต่างจากพนักงานที่ไม่ใช่ดาวเด่น ใน

บทความฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงการประเมินหาศักยภาพของพนักงานดาวเด่นจากการพิจารณาถึงความสามารถหลักขององค์กรไปแล้ว 

บทความฉบับนีจ้ะกล่าวถึงศักยภาพของพนักงานดาวเด่นโดยพิจารณาจากความสามารถในงาน หรือ Job Competency  โดยเน้นไปที่

ความสามารถในด้านการบริหารจดัการงาน 

              พบวา่ขีดความสามารถในงานที่เห็นเดน่ชดัโดยสามารถแบง่แยกพนกังานดาวเดน่ออกจากพนกังานที่ไม่ดาวเด่นได้แก่ ทกัษะความ

เป็นผู้น า (Leadership) ซึง่เป็นหนึ่งในทกัษะด้านการบริหารจดัการงานนัน้  มีนักคิดและนักวิชาการมากมายที่ได้กล่าวถึงศกัยภาพความเป็น

ผู้น าของพนกังานดาวเดน่ ดงัตอ่ไปนี ้

Noel Tichy และ Mary Anne Devanna (1986) ‟ ผู้ เขียนหนังสือ The Transformational Leader กล่าวว่าผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง 

(Transformational Leader) เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลง มีวิสยัทศัน์ในการท างาน และน าการเปลี่ยนแปลงได้

อยา่งเป็นระบบ และได้สรุปคณุลกัษณะของการเป็นผู้น าแหง่การเปลี่ยนแปลงไว้ ดงัตอ่ไปนี  ้

Warren Bennis (1989) ‟ เป็นผู้ รู้และนกัคิดในเร่ืองของการเป็นผู้น า เขียนหนังสือชื่อ On Becoming Leader โดยกล่าวถึงพืน้ฐานส าคญัของ

การเป็นผู้น า ได้แก่ สามารถน าเสนอวิสยัทศัน์/เป้าหมายในอนาคตได้ มีจริยธรรมและความซื่อสตัย์ มีความกระตือรือร้น มีความกล้าหาญ และ

มีใจชว่ยเหลือผู้ อ่ืน 

Tom Peters (1987) ‟ ผู้ เขียนหนงัสือ Thriving on chaos โดยกลา่วถึงทกัษะความเป็นผู้น าในหนงัสือดงักล่าวนีไ้ว้ว่า หน้าที่งานหลกัที่ส าคญั

ของผู้น าในทกุระดบัต าแหน่งงานก็คือ การคาดเดาปัญหาที่เกิดขึน้ และการเตรียมความพร้อมของพนักงานและทีมงานในการเผชิญกับปัญหา

เหลา่นี ้ด้วยการมีหวัใจและปรารถนาที่จะพร้อมรับกบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ 

Peter Senge (1990) ‟ เป็นผู้ เช่ียวชาญในแนวคิดขององค์การแหง่การเรียนรู้ และเขียนหนงัสือช่ือ The Fifth Discipline ได้กลา่วว่าผู้น าคือนัก

ออกแบบ (Leader as Designer) เป็นผู้ท าหน้าที่ในการคิดและออกแบบกระบวนการที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ขึน้ในกลุม่หรือทีมงาน 

„ รับรู้บทบาทของตนเองในฐานะเป็นผู้น าแหง่การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 

„ มีความกล้าในตนเอง 

„ มีความเลื่อมใสศรัทธาผู้ อ่ืน 

„ มุง่เน้นและผลกัดนัให้เกิดการท างานอยา่งมีมลูคา่ 

„ มีใจในการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ืองอยูต่ลอดเวลา 

„ มีมมุมองและวิสยัทศัน์กว้างไกล 



Steven Covey (1992)  ‟ ผู้ เขียนหนงัสือ The Seven Habits of Highly Effective People ให้ความเห็นเก่ียวกบัศกัยภาพความเป็นผู้น าของ

พนกังานดาวเดน่ที่เป็นลกัษณะภายใน (Interpersonal) วา่ “บคุคลเหลา่นีจ้ะมีนิสยัที่คิดแบบชนะ-ชนะ (Win-Win)  เป็นผู้ตระหนกัรู้ในตนเอง มี

จินตนาการ มีสติและไมข่ึน้อยูก่บัใคร รวมถึงการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน มีการเรียนรู้ซึง่กนัและกนักบัผู้ อ่ืน การมีอิทธิพลเหนือผู้ อ่ืน และมี

ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ อ่ืน” 

             ส าหรับทศันะของผู้ เขียนเก่ียวกับศกัยภาพของผู้น าที่อยู่ในตวัของพนักงานดาวเด่นที่แตกต่างจากพนักงานที่ไม่ใช่ดาวเด่น โดยได้

สรุปจากแนวความคิดของนกัวิชาการ ผู้ รู้ตา่ง ๆ ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Visioning) --  พวกเขาจะมีเป้าหมายที่ชดัเจน รู้ว่าต้องท าอะไรต่อไปในอนาคต เป็นผู้คาดการณ์ถึงเหคุ

การณ์ และสถานการณ์ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต โดยสามารถวางแผน และหาวิธีการเชิงกลยทุธ์เพื่อจะท าให้เป้าหมายในอนาคตที่ก าหนดขึน้

ประสบผลส าเร็จ 

มีความมุ่งมั่นน าการเปล่ียนแปลง (Change Agent) --  พวกเขาไม่ชอบการหยดุน่ิงอยู่กับที่ มีใจปรารถนาที่ต้องการจะพฒันางาน พฒันา

ความรู้ความสามารถของตนเอง และพฒันาผลงานทัง้ของตนเอง หน่วยงาน และองค์กร และด้วยเหตนีุเ้องจึงท าให้พนักงานดาวเด่นชอบและ

พร้อมที่จะน าเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลงานที่ดีขึน้ 

สามารถมีอิทธิพลเหนือผู้ อ่ืน (Influence with Others)  --  การรู้จกัพดู วางตวั มีความสามารถน าหลกัจิตวิทยามาใช้เพื่อการจงูใจ การโน้ม

น้าวชกัจงู และการเจรจาต่อรองเพื่อให้อีกฝ่ายเห็นด้วยและปฏิบตัิตาม โดยสามารถยกเหตผุล การอ้างอิงถึงเหตุการณ์ สถานที่ บุคคล และ

ปัจจยัอ่ืน ๆ ในการท าให้อีกฝ่ายคล้อยตาม 

มีความคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) --  พวกเขามกัจะชอบคิด คิดแก้ไขปัญหา คิดริเร่ิมสิ่งใหม่ ๆ คิดวิเคราะห์ โดยความคิด

ทัง้หมดที่น าเสนอมาจะถกูจดัวางระบบความคิดอย่างมีเหตแุละผล มีหลกัการ สามารถอธิบายได้ว่าอะไรท าให้เกิดสิ่งนี ้และมีกระบวนการ

อยา่งไร และผลที่เกิดขึน้จะเป็นอยา่งไรตอ่ไป 

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี (Human Relation) --  ผู้น าที่ดี ย่อมจะต้องมีปฏิสมัพนัธ์ที่ดีกับบุคคลต่างๆ ที่อยู่ในระดบัที่แตกต่างกันไป เป็นที่รัก เคารพ 

ศรัทธาจากผู้ อ่ืน พวกเขาจะรู้และเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังจากบุคคลที่ติดต่อด้วย เป็นนักวิเคราะห์ที่เก่งที่สามารถแสดง

พฤติกรรมตอบกลบัไปได้ตามความคาดหวงัจากบคุคลเหลา่นัน้ 

มีใจที่จะพัฒนาตนเองเสมอ (Human Development) --  เน่ืองจากโลกก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา วิวฒันาการและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยู่

เสมออยา่งไมห่ยดุยัง้ ดงันัน้พนักงานดาวเด่นเหล่านีจ้ะมีหวัใจที่ต้องการพฒันาตนเองเพื่อให้ทนักับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก เป็นผู้ รัก

การเรียนรู้ แสวงหาวิธีการในการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ รวมถึงมีความปรารถนาที่ต้องการจะพฒันาผู้ อ่ืนให้มีความสามารถเชน่เดียวกนั 

 

มีความมุ่งม่ันสู่ผลลัพธ์ (Results-Oriented) --   พวกเขามีความมุ่งมัน่และความต้องการที่ผลิตและส่งมอบผลงานที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล มีความปรารถนาที่จะให้งานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จได้ตามปริมาณ คณุภาพ และระยะเวลาที่ก าหนดขึน้ พวกเขาเป็นผู้ชอบหา

วิธีการใหม ่ๆ เพ่ือผลิตผลงานให้ส าเร็จได้ตามหรือเกินกวา่มาตรฐานงานที่ก าหนดไว้ 

             สรุปวา่ ศกัยภาพที่กลา่วขึน้ทัง้หมดนีไ้มว่า่จะพิจารณาจากความสามารถหลกัที่องค์กรต้องการ และความสามารถในงานที่เน้นถึง

ทกัษะความเป็นผู้น านัน้ พบวา่ศกัยภาพดงักลา่วเป็นสิ่งที่มีอยูใ่นตวัพนกังานดาวเดน่ แตอ่าจจะยงัไมแ่สดงออกมาในช่วงเวลานัน้ ซึ่งผู้ ประเมิน



จะต้องคิดหาวิธีการในการประเมินวา่พนักงานแตล่ะคนมีศกัยภาพเหล่านีห้รือไม่ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการคดัเลือกหาพนักงานดาวเด่นใน

องค์กรที่เหมาะสมกบัความต้องการขององค์กร (Fit the right company) และความต้องการในงาน (Fit the right job) ตอ่ไป 

 

  

 


