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เมื่อทราบถึงความต้ องการขององค์กรแล้ วว่ามีความคาดหวัง และความต้ องการอย่างไร จะเห็นได้ วา่ บุคลากรใน
องค์กรจะเป็ นพื ้นฐานที่สาคัญอันนาไปสูผ่ ลลัพธ์ที่องค์กรปรารถนาให้ เกิดขึ ้น โดยเฉพาะบุคลากรที่เป็ นพนักงานดาวเด่น
พบว่ามีหลายองค์กรได้ เห็นความสาคัญของการพัฒนาพนักงานดาวเด่น แต่ในทางกลับกันยังมีองค์กรอีกมากที่
ไม่ได้ คิดเช่นนี ้ โดยมีความเชื่อว่า พนักงานดาวเด่นไม่นา่ จะทางานอยูใ่ นองค์กรได้ นานอย่างมากก็แค่ 3-5 ปี แล้ วองค์กรจะ
คุ้มหรื อไม่กับการลงทุนเรื่ องเวลาและงบประมาณเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงานดาวเด่นขึ ้นมา
พบว่าองค์กรเหล่านันไม่
้ ได้ คานึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ ้นตามมา นั่นก็คือ การสูญเสียความรู้ ที่อยู่ในตัวพนักงานดาวเด่น
เหล่านัน้ (Tacit Knowledge) การสูญเสียโอกาสในการพัฒนาองค์กรให้ เจริ ญเติบโตต่อไปได้ และโอกาสที่จะทาให้ องค์กร
สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานภายนอกได้
ดังนันองค์
้ กรทังหลายควรจะให้
้
ความสนใจและใส่ใจกับการดึงดูด จูงใจ และรักษาพนักงานดาวเด่นเหล่านันไว้
้
ให้ ได้ ความต้ องการของพนักงานดาวเด่นจึงเป็ นประเด็นสาคัญสาหรับองค์กรต่าง ๆ ที่ควรจะตระหนักและใส่ใจไว้ ให้ มาก
แล้ วพนักงานดาวเด่นมีความต้ องการอย่างไรบ้ าง พบว่ามีแนวคิดหรื อทฤษฎีจูงใจโดยนักจิตวิทยาและผู้ร้ ู ด้ าน
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์กรได้ กล่าวถึงความต้ องการและแรงจูงใจของคนในองค์กร ดังต่อไปนี ้
Abraham Maslow
Abraham Maslow (1908-1970) ได้ ศึกษาถึงความต้ องการของมนุษย์ เป็ นลาดับขัน้ (Hierarchy of Needs) ได้ แก่
ขันที
้ ่ 1 ความต้ องการทางกาย (Physiological Needs) คือความต้ องการปัจจัยพื ้นฐานในการดารงชีวิต ได้ แก่ อาหาร
เครื่ องนุง่ ห่ม ที่อยูอ่ าศัย และยารักษาโรค
ขันที
้ ่ 2 ความต้ องการความมัน่ คงปลอดภัย (Safety and Security Needs) คือความต้ องการทีจ่ ะมีชีวติ ในหน้ าที่การงานที่
มัน่ คงและมีความปลอดภัย

ขันที
้ ่ 3 ความต้ องการความรักและการเป็ นทีย่ อมรับของกลุม่ /สังคม (Love and Belonging Needs) มนุษย์เมื่อเข้ าไปอยู่
ในกลุม่ ใดก็ต้องการให้ ตนเป็ นที่รักและยอมรับในกลุม่ /สังคมของตน
ขันที
้ ่ 4 ความต้ องการได้ รับการยกย่องจากผู้อื่น (Self -Esteem Needs) เป็ นความต้ องการในลาดับต่อมา ซึง่ ความ
ต้ องการในขันนี
้ ้ถ้ าได้ รับจะก่อให้ เกิดความภาคภูมใิ จในตนเองเป็ นอย่างมาก
ขันที
้ ่ 5 ความต้ องการในการเข้ าใจและรู้จกั ตนเอง (Self-Actualization Needs) เป็ นความต้ องการชันสู
้ ง ของมนุษย์ มี
น้ อยคนที่จะมาถึงความต้ องการในขันนี
้ ้ได้
พบว่า Maslow ได้ กล่าวเน้ นว่าความต้ องการต่าง ๆ เหล่านี ้ต้ องเกิดเป็ นลาดับขัน้ และจะไม่มีการข้ ามขัน้ ถ้ าขันที
้ ่
1 ไม่ได้ รั บ การตอบสนอง ความต้ อ งการในลาดับขัน้ ที่ 2-5 ก็ ไม่อาจเกิ ด ขึน้ ได้ การตอบสนองที่ ได้ รั บ ในแต่ละขัน้ ไม่
จาเป็ นต้ องได้ รับทัง้ 100% แต่ต้องได้ รับบ้ างเพื่อจะได้ เป็ นบันไดนาไปสูก่ ารพัฒนาความต้ องการในระดับที่สงู ขึ ้นในลาดับ
ขันต่
้ อไป
เมื่อมาพิจารณาความต้ องการของคนตามทฤษฏีของ Maslow แล้ ว จะเห็นได้ ว่าการจูงใจพนักงานดาวเด่นไว้ ให้
ได้ นนั ้ องค์กรจะต้ องรู้ ก่อนว่าพนักงานดาวเด่นเหล่านันต้
้ องการอะไรมากที่สดุ โดยส่วนใหญ่ความต้ องการของพนักงาน
ดาวเด่นนัน้ จะอยู่ที่ขนั ้ ที่ 4 และ 5 เนื่องจากว่าความต้ องการที่เกิ ดขึน้ จากการได้ รับการยกย่องจากผู้อื่นนัน้ จะทาให้
พนักงานดาวเด่นเหล่านันสามารถดึ
้
งและใช้ ศกั ยภาพที่มีอยูก่ ่อให้ เกิดประโยชน์ได้ อย่างเต็มที่
Douglas McGregor
Douglas McGregor (1906-1964) เป็ นศาสตราจารย์ ทางการบริหารที่มีช่ อื เสียง เป็ นนักจิตวิทยาสังคมที่คิ ทฤษฏี
แรงจูงใจ โดยมุ่งเน้ นไปที่ทศั นคติของคนทางานและรู ปแบบการควบคุม การบังคับบัญชา ซึ่งทฤษฎีดงั กล่าวเกี่ยวข้ องกับ
ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ ได้ แก่ ทฤษฎี X และทฤษฎี Y โดยเขียนไว้ ในหนังสือ The Human Side of the
Enterprise ซึ่ง McGregor มีความเห็นว่า การทางานกับคนจะต้ องคานึงถึง ธรรมชาติของมนุษย์และพฤติกรรมของ
มนุษย์ คือ มนุษย์ มีความต้ องการพืน้ ฐาน และต้ องการแรงจูงใจ ผู้บริ หารที่มีประสิทธิ ภาพจะต้ องให้ สิ่งที่ผ้ ูตามหรื อ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาต้ องการจึงจะทาให้ ผ้ ูใต้ บังคับบัญชาเกิดความศรัทธา และกระตือรื อร้ นช่วยกันปฏิบัติ งานให้ บรรลุ
จุดมุง่ หมายหรื อเป้าหมายที่กาหนดขึ ้น
1. ทฤษฎี X

:

เป็ นทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับข้ อตกลงที่อยู่บนพื ้นฐานการจัดการสมัยดังเดิ
้ มโดยมองคนไป

ในทางไม่ได้ เช่น ขี ้เกียจทางาน หลีกเลีย่ งงาน ไม่สนใจทางาน อยากได้ เงิน อยากสบาย เป็ นต้ น เพราะฉะนัน้
บุคคลที่อยู่ในกลุ่มนี ้จาเป็ นจะต้ องคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ ชิดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะต้ องมีการลงโทษ และมี
กฎระเบียบควบคุมพฤติกรรมอย่างเคร่งครัด

2. ทฤษฎี Y :

เป็ นทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับข้ อตกลงที่อยู่บนพื ้นฐานการจัดการสมัยใหม่มองคนในทางที่ดี

เช่นทางานหนักให้ บรรลุเป้าหมาย มีความรับผิดชอบ มีความสนใจงาน เต็มใจทางาน มีการเรี ยนรู้ พัฒนาตนเอง
และพัฒนาการทางาน มีความคิดสร้ างสรรค์ และมีศกั ยภาพในตนเอง เป็ นต้ น
พบว่า McGregor เสนอว่าทฤษฎี Y นันจะเหมาะสมกั
้
บการแนวทางในการพัฒนารู ปแบบความคิดเชิงการ
จัดการ (Management Thinking) ความสาคัญของทฤษฎี Y จะมุ่งเน้ นไปที่การพัฒนาศักยภาพทางความคิดของคน
โดยเฉพาะคนเก่งหรื อพนักงานดาวเด่นในองค์กร พนักงานเหล่านี ้จะอุทิศตนทางานหนักให้ กบั องค์กรเพื่อให้ เป้าหมายของ
องค์ กรบรรลุวตั ถุประสงค์ แต่ในขณะเดียวกันพนักงานดาวเด่นเหล่านี ้จะมีความต้ องการโอกาส มีความปรารถนาให้
เป้าหมายของตนเองประสบความสาเร็ จด้ วยเช่นเดียวกัน
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้ องกับความต้ องการของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานดาวเด่นนันยั
้ งมีนกั คิดอื่น ๆ อีกมาก ผู้เขียน
จะนาเสนอต่อในบทความฉบับหน้ า ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ อู า่ นเกิดความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งว่า แท้ จริ งแล้ วคนที่เป็ นคนเก่ง คนดี หรื อ
Talented People มีความต้ องการอะไรบ้ าง เพื่อที่วา่ ท่านผู้บริ หารในระดับต่าง ๆ นักทรัพยามนุษย์ และที่ปรึกษาด้ านการ
บริ หารและพัฒนาคนในองค์ กร จะสามารถปรั บใช้ แนวคิดของทฤษฏีต่าง ๆ ที่ได้ นาเสนอมาเพื่อการจูงใจและรั กษา
พนักงานดาวเด่นไว้ ให้ ได้

