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พบว่าไม่มีองค์การไหนที่ไม่ต้องการพนักงานดาวเด่น ที่เป็ นคนดีมีฝีมือ หรื อที่เรี ยกกันว่า Talented People
และแน่นอนว่าหากองค์การใดที่เต็มไปด้ วยคนเก่ง องค์การนันย่
้ อมมีโอกาสที่จะเจริ ญก้ าวหน้ าต่อไป สามารถเอาชนะคู่
แข่งขันได้ และสามารถครองความเป็ นที่หนึง่ ครองส่วนแบ่งการตลาด และทาให้ องค์การนันสามารถอยู
้
ร่ อดต่อไปได้ ในโลก
ที่มีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ความหมายและลักษณะพิเศษของพนักงานดาวเด่ น
ผู้อ่านอาจมีความสงสัยว่า แล้ วคาว่า Talented People จริ ง ๆ แล้ วหมายความถึงอะไรกันแน่ ผู้เขียนจึงได้
รวบรวมคานิยามไว้ ดังต่อไปนี ้
David Sears (2003) – กล่าวว่าเป็ นบุคคลที่มีจิตสานึกของความปรารถนาที่ต้องการจะประสบความสาเร็ จ
(Achievement) ในหน้ าที่ การงาน มักจะแสดงให้ เห็นว่า ตนเองมีทักษะ (Skill) และความสามารถในการทางาน
(Capabilities) ที่ได้ รับมอบหมาย
Lance A.Berger & Associates (2004) – มองว่า Superkeepers หรื อ Talented People จะเป็ นพนักงานที่
มีผลการปฏิบตั ิงานดีเลิศ (Superior Performance) และสามารถจูงใจให้ ผ้ อู ื่นแสดงผลงานที่ดีเลิศด้ วยเช่นกัน เป็ นผู้ที่มี
ความสามารถหลัก (Core Competency) ตามที่องค์การต้ องการ รวมถึงเป็ นบุคคลที่เป็ นแม่แบบหรื อตัวอย่าง (Role
Model) ของผู้ที่ประสบความสาเร็ จในหน้ าที่การงาน พบว่าลักษณะของคนประเภทนี ้จะเป็ นบุคลากรที่องค์การควรรักษา
และดึงความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ อย่างเต็มที่ โดยปกติแล้ วองค์ การควรสร้ างกลุ่มคนที่
เรี ยกว่า Superkeepers หรื อ Talented People ประมาณ 3-5% ของอัตรากาลังคนที่มี
www.answers,com, (23 October,2005) – Talented People คือกลุม่ คนที่มีความสามารถพิเศษแฝงอยู่
ภายใน (Innate Ability) มีแรงผลักดันที่ต้องการประสบความสาเร็ จในการทางาน ซึ่งเป็ นกลุม่ คนที่มีคณ
ุ ภาพมีผลงานดี
เลิศเป็ นที่ต้องการขององค์การ

ในทัศนะของผู้เขียนขอกล่าวถึง Talented People ใน 2 ความหมาย กล่าวคือ
1.

เป็ นบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ มีพรสวรรค์ ที่เป็ นคุณลักษณะพิเศษส่วนบุคคลที่แตกต่างจากผู้อื่น
หากเปรี ยบกับโมเดลความสามารถ หรื อ Competency ตามที่ Spencer และ Spencer (1993) ได้ อธิบาย
ถึง Competency เปรี ยบดัง่ ภูเขาน ้าแข็ง (Iceberg) ตามภาพแสดงต่อไปนี ้
จากภาพแสดง จะเห็นได้ ว่าความสามารถของกลุม่ ที่เป็ น Talented People มิใช่ความรู้ (Knowledge) และ

ทักษะ (Skills) ซึ่ง เป็ น ส่วนที่อยู่เหนื อ นา้ ที่สามารถพัฒนาให้ เกิ ด ความรู้ และทักษะขึน้ มาได้ โดยง่ ายเท่านัน้ พบว่า
ความสามารถที่แตกต่างไปจากกลุม่ คนปกตินนั่ ก็คือ ความสามารถที่พิเศษที่ซอ่ นอยู่หรื อเป็ นส่วนที่อยู่ใต้ น ้า เป็ นส่วนที่อยู่
ลึกๆ ภายในตัวบุคคล หรื อกล่าวโดยรวมก็คือเป็ น คุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัวบุคคล (Personal Attributes) ได้ แก่ 1)
Sept Concept : ความคิดความเชื่อเกี่ยวกับตนเอง 2) Traits : บุคลิกลักษณะเฉพาะตัวบุคคล 3) Motives : พลังหรื อ
แรงจูงใจที่มีอยูภ่ ายในตัวบุคคล และ 4) Attitude ,Value : ค่านิยมและคุณค่าที่มีอยู่ในตัวบุคคล พบว่าคุณลักษณะพิเศษ
ทัง้ 4 ประการนี ้จะเป็ นแรงผลักดันหรื อเป็ นสิง่ ทานายถึงผลลัพธ์หรื อผลการปฏิบตั ิงานที่เกิดขึ ้น (Output/Outcome)
2. เป็ นบุคลากรที่เป็ นคนเก่ง ความเก่งทังเรื
้ ่ องงานและเรื่ องคน นัน่ ก็คือ Talented People จะต้ องเป็ น “คนเก่ง” และ “คน
ดี” เพราะจะไม่มีความหมายใดเลย หากพนักงานเป็ นเพียงแค่คนดีหรื อคนเก่งอย่างเดียว ขอให้ ผ้ อู ่านลองคิดดูว่าหาก
พนักงานในทีมของตนเก่งการบริ หารจัดการงานมาก วางแผนงานดี สามารถทางานได้ ตามเป้าหมายที่องค์การต้ องการ แต่
พนักงานคนนันกลั
้ บไม่มีใครอยากคบด้ วยเลย เพราะเป็ นคนที่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์กบั ผู้อื่น หรื อในทางกลับกันหากพนักงาน
ในทีมเก่งในการบริ หารจัดการ และแก้ ไขปั ญหาในเรื่ องคนมาก แต่กลับทางานไม่เอาไหน ส่งงานไม่ได้ คณ
ุ ภาพมาตรฐานที่
หัวหน้ างานต้ องการ เป็ นคนดีแต่ไม่ใช่คนเก่งงานก็จะไม่มีประโยชน์เช่นเดียวกัน
ดังนันพนั
้ กงานดาวเด่นจึงจะต้ องมองไปที่การพัฒนาคนในมิติทงการบริ
ั้
หารงานและบริ หารคนควบคู่กนั ไปด้ วย
ผู้เขียนขอเปรี ยบกับภาพของหยินและหยางที่ด้านหนึง่ จะต้ องเป็ นเรื่ องการบริ หารงานและอีกด้ านหนึ่งจะต้ องเป็ นเรื่ องของ
การบริ หารคน ดังภาพแสดงต่อไปนี ้
จะเห็นได้ ว่าพนักงานดาวเด่นจึงเป็ นบุคคลที่มีคุ ณสมบัติหรื อมีลกั ษณะบางอย่างที่แตกต่างไปจากผู้อื่น ซึ่ง
คุณสมบัติเหล่านี ้เองที่เป็ นพลังผลักดันให้ พนักงานเหล่านันได้
้ รับการยอมรับจากองค์การว่าเป็ นกลุม่ คนที่เป็ นดาวเด่น ซึ่ง
นัน่ หมายความถึง ผลการทางานของพนักงานเหล่านันได้
้ รับการยอมรับจากผู้บริ หารระดับสูงขององค์ การ ที่องค์การควรจะ
หาวิธีการจูงใจและรักษาพนักงานจานวนนันไว้
้ ให้ ได้
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