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ของพนักงานดาวเด่ นในองค์ การ (2)

บทความโดย : อาภรณ์ ภูว่ ิทยพันธุ์
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จากบทความที่แล้ วที่ได้ กล่าวถึงการเชื่อมโยงคุณค่าของพนักงานดาวเด่น ซึ่งองค์การจะต้ องหาวิธีการที่จะดึง
ความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ในตัวพนักงานดาวเด่นนามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ทงต่
ั ้ อตัวบุคคล ต่อทีมงาน
ต่อหน่วยงาน และต่อองค์การ จึงเป็ นประเด็นที่ท้าทายของหัวหน้ างานทังหลายที
้
่จะผลักดันและส่งเสริ มบรรยากาศให้
สมาชิกในทีมที่เป็ นพนักงานดาวเด่นมีสว่ นร่วมในการทางานที่ได้ รับมอบหมาย อย่างเต็มกาลังความ สามารถ
ในแง่มมุ ของการผลักดันให้ พนักงานมีสว่ นร่ วมนัน้ Lon Kruger กล่าวว่า “เขาไม่ใช่คนที่มาบอกกล่าวให้ สมาชิก
ในทีมทาในสิ่งที่เขาต้ องการ โดยการบอกกล่าวถึงไอเดียของตนเองว่าสมาชิกควรจะต้ องทาอะไรบ้ าง ในทางตรงกันข้ าม
เขาจะถามและรับฟั งสมาชิกในทีม เพราะเขาต้ องการให้ ทกุ คนมีสว่ นร่วมในการวางแผนและการปฏิบตั ิงานที่มอบหมายให้
ไปปฏิบตั ิ”
เพื่อให้ พนักงานดาวเด่นสร้ างผลงานให้ เกิ ดขึน้ ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องไปยังทีมงาน หน่วยงาน และองค์ การนัน้
หัวหน้ างานจะต้ องทาหน้ าที่หลัก ๆ อยู่ 3 ประการด้ วยกัน ได้ แก่
การอธิบาย (Explain)
หมายถึง การช่วยให้ พนักงานดาวเด่นคิดถึงภาพใหญ่ (Big Picture) เน้ นการเชื่อมโยงผลงานของพนักงานกับ
องค์การให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่ พนักงานดาวเด่นทังหลายจ
้
าเป็ นจะต้ องรู้ถึงทิศทางการทางานที่พวกเขาจะต้ องไป
ให้ ถึง อะไรที่เขาจะต้ องทาบ้ าง มีอะไรบ้ างที่พนักงานดาวเด่นสามารถอุทิศตนหรื อทาประโยชน์ให้ กบั องค์การได้ บ้าง ทังนี
้ ้
จะขึ ้นอยูก่ บั สไตล์หรื อเทคนิคการอธิบายของหัวหน้ างานแต่ละคนที่มีลกั ษณะแตกต่างกันไป
การถาม (Ask)
การถามจะท าให้ พ นัก งานดาวเด่ น มี ส่ว นร่ ว ม (Participating)

ซึ่ง จะน าไปสู่ค วามเกี่ ย วข้ อ งระหว่า งกัน

(Involvement) และนาไปสู่ข้อผูกพันที่เป็ นข้ อตกลงร่ วม (Commitment) ระหว่างพนักงานดาวเด่นกับหัวหน้ างาน จาก
ตัวอย่างวิธีการของ Gaurdie Bainster ตาแหน่ง President of Shell Continental Companies (อ้ างถึงในหนังสือ The
Talent Solution, 1998) เล่าว่าเขาได้ ใช้ วิธีการนี ้เพื่อทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจไปยังพนักงาน โดยการจัดสัมมนา

กลุ่มกับพนักงานทุก ๆ ระดับ ซึ่งเขาจะชีแ้ จงถึงทิศทางการทางานและตังค
้ าถามว่าอะไรที่พนักงานคิดเพื่อให้ เกิดการ
พัฒนาต่อไป นอกจากนี ้ Ed Dunn ตาแหน่ง Senior Vice President of Whirlpool (อ้ างถึงในหนังสือ The Talent
Solution, 1998) ได้ ใช้ วิธีการเช่นเดียวกันนี ้นัน่ ก็คือ การจัดสัมมนากลุม่ กับพนักงาน ซึง่ พนักงานจะถูกตังค
้ าถามว่า ปั จจัย
อะไรที่จะทาให้ Whirlpool มีลกั ษณะพิเศษแตกต่างจากบริ ษัทอื่น และอะไรที่พนักงานจะต้ องทาเพื่อให้ Whilrpool มี
ลักษณะพิเศษมากขึ ้นไปอีก
การมีส่วนร่ วมในเรื่องต่ าง ๆ (Involve)
เมื่อทิศทางการทางานได้ มีการอธิบาย มีการตังค
้ าถาม และมีการตอบคาถามโดยพนักงานแล้ ว องค์การควรจะ
หาวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ พนักงานมีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนองค์ การไปข้ างหน้ า ทัง้ นีร้ ะดับของการมีส่วนร่ วมนัน้ จะ
เปลี่ยนไปตามเรื่ องที่เกิดขึ ้น ซึ่งการมีสว่ นร่ วมนันจะเกี
้
่ยวข้ องกับการบริ หารความเสี่ยงและการเอาใจใส่ Nancy Siska,
Cargill Vice President (อ้ างถึงในหนังสือ The Talent Solution, 1998) กล่าวว่า พนักงานจะต้ องเป็ นเจ้ าของปั ญหาที่
เกิดขึ ้น และมีสว่ นร่วมในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นนันด้
้ วย
จะเห็นได้ วา่ หน้ าที่งานหลักของหัวหน้ างานทัง้ 3 ประการนี ้เป็ นการดึงเอาความสามารถที่มีอยูใ่ นตัวพนักงานดาว
เด่นมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเน้ นให้ พนักงานดาวเด่นมีสว่ นร่วมในเรื่ องต่าง ๆ มากขึ ้น พบว่าองค์การหลาย ๆ
แห่งพยายามหาวิธีการที่จะพัฒนาความสามารถของพนักงานดาวเด่นโดยการให้ พวกเขามีส่วนร่ วมในงานด้ วยการ
มอบหมายงานที่เป็ นโครงการ (Project) ซึ่งแต่ละโครงการจะมีระยะเวลาเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดที่แน่นอน มีการกาหนด
เป้าหมายของงานโครงการไว้ อย่างชัดเจน
ดังนันองค์
้ การหลาย ๆ แห่งจึงพยายามหาวิธีการที่จะดึงเอาความสามารถของพนักงานดาวเด่นออกมาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึง่ หัวหน้ างานโดยตรงจะมีบทบาทและมีสว่ นร่ วมอย่างมากในการค้ นหาและนาเอาศักยภาพที่มีอยู่
ในตัวพนักงานออกมา เพราะหากองค์ การสามารถดึงเอาความสามารถของพนักงานดาวเด่นออกมาใช้ ได้ แล้ วนัน้
ประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจะมีผลโดยตรงต่อทังตั
้ วบุคคล หน่วยงาน และองค์การ ซึ่ง David Sears (2003) ได้ กล่าวถึงการ
เชื่อมโยงคุณค่าที่เกิดขึ ้นระหว่าง Talented People กลุม่ ลูกค้ า และกลยุทธ์ธุรกิจ ในประเด็นที่นา่ สนใจดังต่อไปนี ้
พนักงานดาวเด่ นเป็ นเสมือนแหล่ งความรู้
พนักงานดาวเด่นจะเป็ นเสมือนขุมทรัพย์ทางปั ญญาที่สาคัญซึง่ ได้ รวบรวม และสัง่ สมความรู้ ที่ได้ รับจากองค์การ
และจากการทางาน กลุม่ คนเหล่านี ้จะเป็ นผู้ที่มีผลการทางานดีเลิศเป็ นที่ต้องตาต้ องใจของผู้พบเห็น จนได้ รับการยอมรับ
และยกย่องจากองค์การ ดังนันสิ
้ ง่ ที่ท้าทายต่อไปนัน่ ก็คือ จะทาอย่างไรให้ เกิดการถ่ายโยงการเรี ยนรู้ จากพนักงานดาวเด่น
ไปยังพนักงานคนอื่นๆ ในองค์การ

ลูกค้ าเป็ นผู้กาหนดคุณค่ าของพนักงานดาวเด่ น
ปั จจัยที่จะสะท้ อนให้ เห็นถึงผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานดาวเด่นนัน่ ก็คือ กลุ่มลูกค้ า พบว่าบริ ษัทที่ประสบ
ความสาเร็ จมากที่สดุ จะต้ องมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากบริ ษัททัว่ ๆ ไป กลุม่ ลูกค้ าหรื อตลาดจะเป็ นปั จจัยบ่งบอกถึง
ความสาเร็ จขององค์การมากกว่าจะเป็ นเรื่ องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อการบริ การต่าง ๆ จะเห็นได้ ว่าปั จจัยด้ านลูกค้ า
จะเป็ นผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นของพนักงานดาวเด่น ไม่ว่าจะเป็ นความสามารถในการเพิ่มจานวนลูกค้ าที่มีอยู่ในปั จจุบนั การ
พัฒนากลุม่ ลูกค้ าใหม่ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การเพื่อจูงใจทังลู
้ กค้ าเก่าและลูกค้ าใหม่ให้ มาใช้ สินค้ าและบริ การ
ที่มีขึ ้น
พนักงานดาวเด่ นแตกต่ างกันตามยุคสมัย
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั ไม่วา่ จะเป็ นด้ านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมจะมีผลต่อการหล่อ
หลอมพฤติกรรมคนให้ มีลกั ษณะแตกต่างกันออกไป ยุคสมัยหนึ่งอาจจะต้ องการคนแบบหนึ่ง และอีกยุคสมัยหนึ่งอาจจะ
ต้ องการคนอีกแบบหนึง่ เช่นเดียวกับกรอบความคิดของพนักงานดาวเด่นที่องค์การต้ องการและคาดหวังที่จะแตกต่างกัน
ออกไปตามยุค ตามสมัย พบว่าช่วงก่อนปี ค.ศ 1922-1945 จะเน้ นไปที่ยคุ สมัย Silent Generation ต่อมาคนที่เกิดในช่วง
ค.ศ.1946-1964 เรี ยกยุคนี ้ว่า Baby Boom Generation โดยเป็ นยุคที่มีนโยบายที่จะให้ ประชากรมีจานวนเพิ่มขึ ้นมาก ยุค
นี ้ประเทศชาติร่ ารวย มีเงินทองอุดมสมบูรณ์ เพราะฉะนันเด็
้ กที่เจริ ญเติบโตขึ ้นมาในยุคนี ้ก็จะมีคณ
ุ ลักษณะเด่น ได้ แก่ มี
ทัศนคติการมองโลกในแง่ดี มีความพึงพอใจในตนเอง ถัดมาสูย่ คุ Generation x ซึง่ เกิดในช่วง ค.ศ.1965-1980 พฤติกรรม
ของคนยุคนี ้ก็จะแตกต่างไปอีกแบบ ได้ แก่ จริ งจัง รักสนุก มีความสามารถด้ านเทคโนโลยี ส่วนกลุม่ คนที่เกิดในช่วง ค.ศ.
1981-ปั จจุบนั ซึง่ กาลังอยูใ่ นวัยศึกษาเล่าเรี ยนในปั จจุบนั นี ้ เรี ยกว่ายุค Millennial Generation หรื อ Net Generation หรื อ
Generation Y เป็ นยุคที่เด็กเกิ ดมาพร้ อมกับความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีด้านดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็ นคอมพิวเตอร์
อินเตอร์ เน็ต เครื่ องใช้ ที่เป็ นดิจิตอลต่าง ๆ เพราะฉะนันคนรุ
้ ่ นนี ้จะมีลกั ษณะนิสยั เป็ นแบบที่เรี ยกว่า plug-and-play ดังนัน้
พฤติกรรมของคนรุ่ นนี ้จะเป็ นไปในลักษณะที่รวดเร็ ว กระฉับกระเฉง กล้ าลองผิดลองถูก ไม่จาเป็ นที่จะต้ องอ่านคู่มือก่อน
การใช้ งานเหมือนกับคนยุคก่อน (http://202.44.11.230/News/NewsColumn.cfm?nID=1057&nType=1001)
เน้ นการมีส่วนร่ วมของพนักงานดาวเด่ น
องค์การไม่ได้ ตระหนักเพียงแค่การสร้ างข้ อผูกพันของนายจ้ าง (Employer Commitment) หรื อการทาให้ เกิด
ความจงรักภักดีของลูกจ้ าง (Employee Loyalty) เท่านัน้ แต่องค์การกลับให้ ความสาคัญต่อความพยายามที่จะหาวิธีการ
ให้ พนักงานดาวเด่นมีสว่ นร่วมในการทางาน (Talent Engagement) ทาให้ เกิดความใกล้ ชิดและความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่าง
ลูกจ้ างและนายจ้ าง โดยเน้ นให้ พนักงานดาวเด่นมีส่วนร่ วมต่อนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ การทางานขององค์การ
พบว่าพนักงานดาวเด่นส่วนใหญ่จะได้ รับมอบหมายงานสาคัญ ๆ ที่สนับสนุนและส่งผลโดยตรงต่อเป้าหมาย หรื อผลลัพธ์ที่
องค์การต้ องการ

ดังนัน้ คุณค่าของพนักงานดาวเด่นจะเกิดขึ ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อองค์การจะต้ องเห็นความสาคัญ และพยายามหาวิธีการ
ที่จะดึงเอาความสามารถ ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวพนักงานดาวเด่นนาออกมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ต่อตัวพนักงานเอง ต่อ
ทีมงาน ต่อหน่วยงาน และต่อองค์การในที่สดุ

