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สงครามของการแย่งชิงตัวพนักงานดาวเด่น หรื อ Talented People เริ่ มต้ นขึ ้นในปี ค.ศ. 1980 ซึ่งเป็ นจุดเริ่ มต้ น
ของยุคข้ อมูลข่าวสาร (Information Age) บนพื ้นฐานของการความรู้ (Knowledge - Based) พบว่าความสาคัญของ
ทรัพย์สินที่จับต้ องได้ (Hard Asset) อาทิเช่น เครื่ องจักร โรงงาน และเงิ นทุน ได้ มีบทบาทลดน้ อยลงไปกว่าแต่ก่อน
ทรัพย์สินที่ไม่สามารถจับต้ องได้ (Intangible Asset) อาทิเช่น ชื่อเสียง ภาพพจน์ สินทรัพย์ทางปั ญญา สมาชิกเครื อข่าย
และที่สาคัญพนักงานที่เป็ นดาวเด่นนันกลั
้ บมีความสาคัญและบทบาทมากว่าสินทรัพย์ที่จบั ต้ องได้ เสียอีก
จะเห็นได้ ว่าองค์การต่างๆ นันได้
้ ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรมนุษย์มากขึ ้น และไม่มีประโยชน์ใด ๆ
เกิดขึ ้นเลยหากองค์การทังหลายต่
้
างมุง่ เน้ นไปที่การบริ หารและพัฒนาพนักงานทังหมดหรื
้
อทุก ๆ คน จากสภาพความเป็ น
จริ งของโลกการแข่งขันกันทางธุรกิจที่ทวีความรุ นแรงมากขึ ้น องค์การจึงมุ่งเน้ นไปที่การให้ ความสาคัญกับกลุม่ พนักงาน
ดาวเด่นมากกว่าการให้ ความสาคัญกับพนักงานทุก ๆ คน สงครามการแย่งชิงพนักงานดาวเด่นจึงเกิดขึ ้น พบว่าสภาพ
ความเป็ นจริ งที่องค์การต่างต้ องเผชิญนันได้
้ เปลีย่ นจากมุมมองในอดีตมาเป็ นมุงมองใหม่ ดังต่อไปนี ้
ความจริ งหรื อมุมมองในอดีต
พนักงานต้องการองค์การ
เครื่ องจักร สิ นทรัพย์ และวัสดุอุปกรณ์ภายนอกสามารถทาให้เกิด
ความได้เปรี ยบในการแข่งขันได้
พนักงานดาวเด่นจะต้องแสดงความสามารถที่แตกต่างจากผูอ้ ื่นในบาง
ด้านได้
“งาน” หายาก
พนักงานมีความจงรักภักดีและงานมีความมัน่ คงปลอดภัย
พนักงานยอมรับค่าตอบแทนที่เป็ นมาตรฐานที่องค์การ
หยิบยืน่ ให้

ความจริ งหรื อมุมมองใหม่
องค์การต้องการพนักงาน
พนักงานดาวเด่นที่องค์การมีสามารถทาให้เกิดความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขันได้
พนักงานดาวเด่นจะต้องแสดงความสามารถที่แตกต่าง
จากผูอ้ ื่นอย่างเห็นได้ชดั และหลากหลายด้านได้
“พนักงานดาวเด่น” หายาก
พนักงานมีอิสระที่จะเปลี่ยนงาน ความผูกพันที่มีต่อองค์การ
เป็ นเพียงช่วงเวลาหนึ่ งเท่านั้น
พนักงานมีความต้องการค่าตอบแทนจากองค์การมาก
กว่าแต่ก่อน

จากตารางที่นาเสนอการเปลีย่ นไปจากความจริ งหรื อมุมมองการรับรู้ เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์นนั ้ พนักงานดาว
เด่นจึงได้ รับการดูแล เอาใจใส่เป็ นพิเศษจากองค์การมากขึ ้น เริ่ มตังแต่
้ กระบวนการสรรหาคัดเลือกพนักงานดาวเด่น การ
ฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานดาวเด่น การหาวิธีการจูงใจและรักษาพนักงานดาวเด่น และการ
จ่ายค่าตอบแทนทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินแก่พนักงานดาวเด่น
Lex Wexner (อ้ างถึงในหนังสือ The War for Talent, 2001) กล่าวว่าการสร้ างและพัฒนาพนักงานดาวเด่นนัน้
ไม่ใช่หมายความถึงการมีฝ่ายทรั พยากรมนุษย์ที่ทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพ การมีระบบฝึ กอบรมที่ดี การจัดประชุม
ประจาปี ประมาณ 1 -2 วัน เพื่อวางแผนหาผู้สืบทอดตาแหน่งงาน หรื อการเสนอให้ ห้ ุนแก่พนักงาน แต่การสร้ างและ
พัฒนาดาวเด่นนันจะหมายถึ
้
ง ผู้นาและผู้จัดการในทุกระดับตาแหน่งงานจะต้ องมีหวั ใจหรื อมีจิตสานึก ของการสร้ าง
พนักงานดาวเด่นของตนเองให้ เกิดขึ ้น หรื อที่เรี ยกว่า Talent Mindset
Talent Mindset เป็ นความเชื่อลึก ๆ ของระดับหัวหน้ างานที่ต้องมีความรับผิดชอบในการบริ หารและพัฒนา
พนักงานดาวเด่นขึ ้นมา เพราะกลุม่ พนักงานดาวเด่นเหล่านันมี
้ สว่ นอย่างมากที่จะผลักดันในองค์การสามารถเติบโตและ
แข่งขันกับตลาดแรงงานภายนอกได้ รวมถึงเป็ นกลุม่ คนที่มีสว่ นช่วยให้ องค์การมีค วามได้ เปรี ยบในการแข่งขันกับองค์การ
อื่น ๆ จะเห็นได้ ว่าการรับรู้ ในเรื่ องการบริ หารจัดการบุคลากร (People Management) ได้ เปลี่ยนมุมมองไปจากเดิม โดย
เน้ นไปที่ Talent Mindset มากขึ ้น ดังต่อไปนี ้
ความเชื่อเดิมเกี่ยวกับ “ทรัพยากรมนุษย์”
เชื่อว่า “พนักงาน” คือสิ นทรัพย์ที่สาคัญที่สุดในองค์การ

ความเชื่ อใหม่เกี่ยวกับ “พนักงานดาวเด่น”
เชื่อว่า พนักงานดาวเด่นมีส่วนสนับสนุนให้เกิดผลงาน
ระดับองค์การ (Corporate Performance)
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Department) จะต้อง ผูจ้ ดั การทุก ๆ คนจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในการ
ทาหน้าที่ในการบริ หารจัดการบุคลากรในองค์การ
บริ หารจัดการพนักงานดาวเด่น
การวางแผนสื บทอดตาแหน่งงาน (Succession Planning) จะใช้เวลา การบริ หารจัดการพนักงานดาวเด่นเป็ นงานหนึ่ ง
ประมาณ 2 วัน ใน 1 ปี
ที่สาคัญขององค์การ
ผูน้ าจะต้องทางานร่ วมกับพนักงานที่มีอยู่
ผูน้ าจะต้องสร้ างและพันนาพนักงานดาวเด่นให้เกิดขึ้น

จากตารางการเปรี ยบเทียบความเชื่อหรื อการรับรู้ ที่เปลี่ยนไปจากการบริ หารและพัฒนา “ทรัยพากรมนุษย์” ไป
เป็ นการบริ หารและพัฒนา “พนักงานดาวเด่น” นัน้ พบว่าแนวโน้ มถัดไปในการบริ หารและพัฒนาคนจะมุ่งเน้ นไปที่การหา
เครื่ องมือและวิธีการที่จะคัดเลือก พัฒนา และจูงใจรักษาพนักงานดาวเด่น โดยเน้ นให้ พวกเขาเหล่านันดึ
้ งความสามารถ
และศักยภาพที่มีอยูใ่ นตนเองนามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
พบว่างานที่ท้าทายต่อไปสาหรับผู้นาในองค์การนัน่ ก็คือ การเชื่อมโยง (Alignment) ความสามารถของพนักงาน
ดาวเด่น โดยการดึงความสามารถของพนักงานดาวเด่นในการสร้ างผลงานที่มีทงั ้ ต่อตัวพนักงานเอง ต่อทีมงาน ต่อ
หน่วยงาน และต่อองค์การในที่สดุ รวมถึงการเน้ นให้ เกิดการมีส่วนร่ วม (Engagement) ของพนักงานดาวเด่นที่มีต่อ

ทีมงาน หน่วยงาน และองค์การด้ วยเช่นเดียวกัน โดยเน้ นให้ เกิดการมีสว่ นร่ วมระยะยาว (Long - Term Engagement) ที่
มิใช่เป็ นเพียงแค่การบอกให้ ผ้ ูเล่น (Player) ที่เป็ นพนักงานดาวเด่นปฏิบัติตามเท่านัน้ แต่จะเน้ นไปที่การการอธิ บาย
(Explain) การซักถาม (Ask) และการให้ มีสว่ นร่วมในเรื่ องต่างๆ (Involve) และเพื่อให้ ผ้ อู า่ นเข้ าใจถึงการเชื่อมโยงและการ
มีสว่ นร่ วมของพนักงาน (Individual) ทีมงาน (Team) หน่วยงาน (Business Unit) และองค์การ (Company) มากขึ ้น
ผู้เขียนขอนาเสนอเป็ นภาพแสดงดังต่อไปนี ้
สาหรับรายละเอียดของการเชื่อมโยงและการมีสว่ นร่ วมของพนักงานดาวเด่น ซึ่งเป็ นคุณค่า (Val ue) ที่เกิด
ขึ ้นกับทังกั
้ บตนเอง ทีมงาน หน่วยงาน และต่อองค์การนัน้ จะขออธิบายในบทความตอนถัดไป

