ปฏิบัตติ นอย่ างไร….ให้ เป็ นพนักงานดาวเด่ น (Talented People) จุดเริ่มต้ นของโครงการบริหาร/
พัฒนาพนักงานดาวเด่ น

บทความโดย : อาภรณ์ ภูว่ ิทยพันธุ์
อีเมล : p_arporn11@yahoo.com

ที่รับผิดชอบดูแลบุคลากรในองค์การเท่านัน้ เพราะหากปล่อยให้ ฝ่ายบริ หาร/พัฒนาบุคลากรทาหน้ าที่ในการระบุหาตัวพนักงาน
ดาวเด่นของแต่ละหน่วยงานเอง อาจทาให้ หน่วยงานอื่นไม่ยอมรับและไม่เห็นชอบด้ วยกับพนักงานดาวเด่นที่ถกู กาหนดขึ ้นมา
ดังนันจุ
้ ดเริ่ มต้ นของโครงการบริ หารและพัฒนาพนักงานดาวเด่นนัน่ ก็คือ การระบุหาตัวพนักงานดาวเด่นจากภายใน
องค์การ และการสรรหาคัดเลือกพนักงานใหม่ที่ถือว่าเป็ นพนักงานดาวเด่นจากภายนอกองค์การ ทังนี
้ ้ไม่ว่าจะเป็ นการสรรหา
พนักงานดาวเด่นจากภายในหรื อภายนอกองค์การนัน้ ผู้เขียนขอแนะนาว่าควรมีการจัดตังคณะกรรมการ
้
(Committee) เพื่อ
การสรรหาและคัดเลือกพนักงานดาวเด่นขึ ้นมา แต่ทงนี
ั ้ ้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงการสรรหาพนักงานดาวเด่นจากภายในองค์การ
มากกว่า เนื่องจากแนวโน้ มการสรรหาคัดเลือกพนักงานดาวเด่นนันจะเน้
้
นไปที่การสร้ างคนมากกว่าการซื ้อตัวพนักงานดาวเด่น
จากภายนอกเข้ ามาทางานกับองค์การ
คณะกรรมการเพื่อการสรรหาพนักงานดาวเด่นจากภายในองค์กาควรจะประกอบด้ วยกลุม่ บุคคลใดบ้ าง -คณะกรรมการที่ถูกจัดตังขึ
้ ้นมาสาหรับโครงการบริ หารและพัฒนาพนักงานดาวเด่นจากภายในองค์การนัน้ จะต้ อง
ประกอบไปด้ วย 1) ผู้บริ หารระดับสูงสุดขององค์การ ได้ แก่ CEO หรื อ MD และ 2) ผู้บริ หารระดับสูงสุดของแต่ละสายงาน/กลุม่
งาน พบว่าคณะกรรมการไม่ควรมีจานวนมาก ประมาณไม่เกิน 3-5 คน ทังนี
้ ้บทบาทหลักของคณะกรรมการที่ถกู กาหนดขึ ้นมา
นัน้ ได้ แก่
„
„
„
„
„

พิจารณาอนุมตั ิตาแหน่งงานทีจ่ ะสรรหาคัดเลือกพนักงานดาวเด่น
พิจารณาอนุมตั ิรายชื่อของพนักงานที่ถกู ระบุวา่ เป็ นพนักงานดาวเด่นขององค์การ
ส่งเสริ ม กระตุ้น และผลักดันให้ หวั หน้ างานหาวิธีการเพื่อพัฒนา จูงใจและรักษาพนักงานดาวเด่น
นาเสนอความคิดที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาและจูงใจรักษาพนักงานดาวเด่น
ติดตามผลการประเมินการพัฒนาพนักงานดาวเด่นอย่างต่อเนื่องอยูเ่ สมอ

นอกจากคณะกรรมการที่ถกู กาหนดขึ ้นมาแล้ ว ผู้บงั คับบัญชาของพนักงานดาวเด่นจะต้ องมีบทบาทอย่างมากใน
ฐานะเป็ น Project Management ที่เป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็ จที่สาคัญอย่างมากที่จะทาให้ โครงการบริ หารและพัฒนา
พนักงานดาวเด่นประสบความสาเร็ จ ซึง่ มีหน้ าที่หลัก ๆ ได้ แก่
„
„
„

นาเสนอรายชื่อของพนักงานดาวเด่นภายในหน่วยงานที่ดแู ลรับผิดชอบด้ วยความเป็ นธรรม
เข้ าร่วมประชุมและนาเสนอความคิดเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ่ การบริ หารและพัฒนาพนักงานดาวเด่น
พัฒนา และดูแลเอาใจใส่พนักงานที่ถกู ระบุวา่ เป็ นพนักงานดาวเด่นอย่างต่อเนื่องอยูเ่ สมอ

และเพื่อ ท าให้ โครงการบริ ห ารและพัฒ นาพนัก งานดาวเด่น เป็ น ไปตามเป้า หมายที่ กาหนดขึน้ นัน้ หน่วยงานที่
รับผิดชอบงานบุคคลจะต้ องให้ ความช่วยเหลือ ให้ ข้อเสนอแนะ และเป็ นผู้ติดตามและประเมินผลความสาเร็ จของโครงการ
ดังกล่าวในฐานะที่เป็ น Project Facilitator
อย่างไรก็ ตาม ก่อนที่จะมีการจัดตังคณะกรรมการส
้
าหรั บโครงการพัฒนาพนักงานดาวเด่นจากภายในองค์ การขึน้ มานัน้
หน่วยงานบุคคลควรวางแผนการสื่อสารเพื่อให้ บคุ คลที่มีสว่ นร่ วมเข้ าใจและตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้ รับ
จากโครงการดังกล่าวนี ้ เป็ นการเปลีย่ นมุมมองเพื่อให้ เกิดทัศนคติทีดีตอ่ พนักงานดาวเด่น (Talent Mindset) ก่อน
ควรจะประกาศว่าองค์การกาลังทาโครงการพนักงานดาวเด่นอยู่ได้ หรื อไม่ ‟ มีผ้ ูบริ หารและนักบริ หาร / พัฒนา
บุคลากรหลายคนตังค
้ าถามว่า “ควรจะบอกพนักงานคนนันหรื
้ อไม่ว่าเขาถูกคัดเลือกให้ เป็ นพนักงานดาวเด่นขึ ้นในองค์การ”
ก่อนที่จะตอบคาถามดังกล่าวนี ้ ผู้เขียนขอให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารและพัฒนาพนักงานดาวเด่นนันจะต้
้ องเข้ าใจ
ก่อนว่า ผลลัพธ์ของโครงการพนักดาวเด่นที่จะเกิดขึ ้น 1) ระบบ (System) ที่ชดั เจน มีเกณฑ์มาตรฐานที่เป็ นหลักการ ถือว่าเป็ น
กรอบหรื อแนวทางปฏิบตั ิที่ถกู ต้ อง และ 2) ตัวบุคคล (People) นัน่ ก็คือ การระบุวา่ ตัวบุคคลว่าใครจะได้ เป็ นพนักงานดาวเด่น
ขององค์การ
พบว่าโครงการพนักงานดาวเด่นไม่จาเป็ นจะต้ องทากันแบบหลบ ๆ ซ่อน ๆ คือ รับรู้ กันเองในกลุม่ ผู้บริ หารระดับสูง
องค์การสามารถประกาศให้ พนักงานทุกคนรู้ ได้ ว่าองค์การกาลังทาโครงการพัฒนาพนักงานดาวเด่นอยู่ ซึ่งระบบควรโปร่ งใส
(Transparent) แจ้ งหรื อติดประกาศได้ เพื่อให้ พนักงานในองค์การรับรู้สถานะหรื อความเคลือ่ นไหวขององค์การ
ระบบควรโปร่งใสคือบอกให้ พนักงานรับรู้ ได้ แต่ตวั บุคคลที่ถกู เสนอชื่อเป็ นพนักงานดาวเด่นนันไม่
้ จาเป็ นจะต้ องบอก
ให้ พนักงานคนนันรั
้ บรู้ ไม่จาเป็ นจะต้ องติดประกาศว่าใครเป็ นพนักงานดาวเด่นในปี นี ้บ้ าง เนื่องจากผลเสียที่เกิดขึ ้นโดยตรงนัน้
จะเกิดขึ ้นกับตัวพนักงานดาวเด่นที่ถกู คัดเลือกขึ ้นมามากกว่าผลดีที่จะเกิดขึ ้น ดังนี ้
„

พนักงานดาวเด่นอาจเกิดสภาวะความเครี ยดขึ ้น -- เนื่องจากตนเองถูกจ้ องมองจากพนักงานคนอืน่ ๆ ใน
องค์การว่ามีพฤติกรรม การแสดงออก ความรู้สกึ นึกคิด และรูปแบบหรื อสไตล์การทางานเป็ นอย่างไร

เหมาะสมกับการถูกคัดเลือกให้ เข้ ามาเป็ นพนักงานดาวเด่นหรื อไม่ ซึ่งเหตุการณ์ที่ เกิดขึ ้นนี ้เองจะทาให้ คนทีเ่ ป็ นพนักงานดาว
เด่นเกิดความรู้สกึ วิตกกังวล เกิดความรู้สกึ เครียด อันนาไปสูผ่ ลผลิตหรื อประสิทธิภาพการทางานที่ลดลง
„

„

„

เกิดความระสา่ ระสายขึ ้นในหน่วยงาน -- เหตุผลเพราะพนักงานที่ไม่ได้ รับการคัดเลือกจะมีข้อคาถามต่าง ๆ
เกิดขึ ้น อย่างเช่น ทาไมพนักงานคนนี ้จึงถูกระบุรายชื่อให้ เป็ นพนักงานดาวเด่น ทาไมตนเองถึงไม่ได้ รับการเสนอ
ชื่อให้ เป็ นพนักงานดาวเด่นบ้ าง เป็ นต้ น
„ พนักงานขาดการช่วยเหลือเกื ้อกูลซึง่ กันและกัน ‟ ความช่วยเหลืองาน การแบ่งปั นข้ อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ระหว่างพนักงานกันเองจะลดลง เนื่องจากว่าพนักงานดาวเด่นจะถูกมองว่าเป็ นคนเก่ง
สามารถทางานได้ เองโดยอาจจะไม่จาเป็ นต้ องให้ ความช่วยเหลือใด ๆ เลยก็ตาม
สร้ างแรงกดดันทาให้ พนักงานดาวเด่นเกิดความเบื่อหน่ายและลาออกไป -- การที่เพื่อนร่วมงานแสดงออกกับ
พนักงานดาวเด่นด้ วยความไม่สนใจ การไม่ให้ ความช่วยเหลือ ความร่วมมือใด ๆ เลย ย่อมจะส่งผลให้ พนักงาน
ดาวเด่นรู้สกึ เบื่อหน่าย ไม่มคี วามสุขในการทางาน และเมื่อพนักงานดาวเด่นเกิดความรู้สกึ เบื่อหน่ายขึ ้น ย่อมจะ
นาไปสูค่ วามต้ องการทีจ่ ะลาออกจากองค์การไป

ดังนันจุ
้ ดเริ่ มต้ นที่สาคัญที่จะทาให้ โครงการบริ หารและพัฒนาพนักงานดาวเด่นประสบความสาเร็ จได้ นนั ้ ควรจะเริ่ ม
จากการจัดตังคณะกรรมการขึ
้
้นมา โดยการให้ ความรู้และเข้ าใจถึงความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้ รับ รวมถึงบทบาทของการ
เป็ นคณะกรรมการอย่างชัดเจน เพื่อให้ คณะกรรมการมีความปรารถนา ความต้ องการที่ จะให้ โครงการดังกล่าวนี ้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนด หรื อที่เรี ยกว่า การสร้ าง Talent Mindset แก่ทีมคณะกรรมการก่อนเป็ นลาดับแรก

