เปิ ดมุมมองด้ านการบริหารคนเก่ ง (Talent Management) ในสายตาของผู้บริหารระดับสูง >>
คุณจรูญศักดิ์ ฉวีศักดิ์ ผู้บริหารสานักระบบและกลยุทธ์ งานบุคคล บริษัทซี.พี.เซเว่ น อีเลฟเว่ น จากัด (มหาชน)
และบริษัทในกลุ่ม

บทความโดย : อาภรณ์_ภูว่ ิทยพันธุ์
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการบริ หารและพัฒนาบุคลากร

สวัสดีคะ่ ผู้อา่ นทุกท่าน บทความฉบับนี ้ผู้เขียนขอนาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับการบริ หารจัดการคนเก่ง และคนดีต่อ
นะคะ แต่คราวนี ้จะเป็ นการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารระดับสูง คุณจรูญศักดิ์ ฉวีศกั ดิ์ ผู้บริ หารสานักระบบและกลยุทธ์งานบุคคล
บริ ษัทซี.พี.เซเว่น อีเลฟเว่น จากัด (มหาชน) และบริ ษัทในกลุม่ ท่านมีมมุ มองเกี่ยวกับแนวคิดและเทคนิควิธีการบริ หารคน
เก่ง หรื อที่เรี ยกกันว่า Talented People ที่น่าสนใจและเป็ นประโยชน์ต่อการนาแนวคิดของท่านไปขับเคลื่อนให้ ผ้ บู ริ หาร
ตระหนักและให้ ความสนใจต่อการบริ หารคนเก่งในองค์กรของท่านเป็ นอย่างมาก
เริ่ มต้ นด้ วยประเด็นเกี่ยวกับนิยามของคาว่า “คนเก่งและคนดี” คุณจรูญศักดิ์เปรี ยบเทียบคนเก่งเป็ นเมล็ดพันธ์ A
ที่เป็ นเสมือนขุมทรัพย์ด้านกาลังคนที่เข้ าไปช่วยส่งเสริ มธุรกิจให้ เจริ ญก้ าวหน้ า ทุกสายงานสามารถหาคนเก่งได้ ไม่จาเป็ น
จะต้ อ งมี เฉพาะสายธุ รกิ จ หลัก เท่ า นัน้ ทัง้ นี บ้ ุค คลที่ ได้ ชื่ อ ว่า เป็ นคนเก่ ง ได้ นัน้ จะต้ อ งมี ผ ลการปฏิ บัติ งานสูง ( High
Performance) และศัก ยภาพในการท างานสูง (High Potential) ในแง่ มุ ม ของผลการปฏิ บัติ ง านสามารถวัด ได้ จ าก
เป้าหมายที่ทาสาเร็ จหรื อตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิงาน (Key Performance Indicators) ย้ อนหลัง 3ปี หรื อ5 ปี สาหรับการวัด
ศักยภาพนันจะพิ
้
จารณาจากปั จจัย 3 ด้ านประกอบกันได้ แก่
1. Personal Characteristic -- คุณลักษณะเชิงบุคคล ซึง่ ภายใต้ personal characteristic บางบริ ษัทจะดูที่
value หรื อวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละองค์กร
2. Business Capability -- คนเก่งและคนดีจะต้ องจัดการในเชิงธุรกิจได้ บริ หารงานและบริ หารจัดการกับคน
ได้ สามารถสร้ างทีมงาน และประสานความร่วมมือและมอบอานาจการตัดสินใจให้ กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ องได้
3. Leadership Capability -- ความสามารถในการเป็ นผู้นาที่องค์ กรอยากเห็น ซึ่ง Leadership Profile ของ
แต่ละองค์กรจะแตกต่างกันไป
พบว่าในแต่ละ 3 ปั จจัยหลักยังประกอบไปด้ วยปั จจัยย่อย ๆ ที่แตกต่างกันไป คนเก่งในแต่ละองค์กรจะมีลกั ษณะ
ที่ไมเหมือนกัน ขึ ้นอยู่กับลักษณะธุรกิ จ กลยุทธ์ ทิศทาง ความคิดความเชื่ อ (Value) และวัฒ นธรรมของแต่ละองค์ กร
ผู้บริ หารระดับสูงในรู ปแบบของคณะกรรมการ (Management Committee) จึงต้ องประชุมตกลงร่ วมกันก่อนว่าคนเก่ง
แบบไหนที่องค์กรต้ องการเห็น

ถึงแม้ วา่ คนเก่งจะมีศกั ยภาพที่แตกต่างกันไปในแต่องค์กร อย่างไรก็ตามเราจะพบว่าคนเก่งจะมีลกั ษณะร่วมที่
เหมือน ๆ กัน ถือว่าเป็ น Generic ร่ วมกัน ได้ แก่ ความใฝ่ รู้ เป็ นคนชอบคิดใหม่ ทาใหม่ มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล กล้ าตัดสินใจ
กล้ าเสีย่ ง กล้ าคิด กล้ าทา กล้ าพูด และกล้ าเปลี่ยนแปลง และเมื่อระบุได้ แล้ วว่าใครเป็ นคนเก่งในองค์กรบ้ าง สิ่งที่จะต้ อง
ดาเนินการถัดไปก็คือ การดูแลความก้ าวหน้ าในอาชีพ และการพัฒ นาที่เน้ นให้ เกิ ด Action Learning ซึ่งมีหลายหลาย
รูปแบบ ได้ แก่ การมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ การสอนงาน การเป็ นพี่เลี ้ยง การมอบหมายโครงการ (ระยะสัน้
และระยะยาว) รวมไปถึงการสร้ างกลุ่มคนเหล่านีใ้ ห้ เป็ นผู้สืบทอดตาแหน่งงาน มีการจัดทาแผน สืบทอดทายาท หรื อ
Succession Planning ทังนี
้ ้แนวคิดของ Succession Planning จะแตกต่างจาก Talent Management ตรงที่ การจัดทา
แผนสืบทอดตาแหน่งงานนันจะมี
้ เป้าหมายที่แน่นอนเฉพาะเจาะจงว่าบุคคลที่พฒ
ั นาแล้ วจะต้ องไปทดแทนตาแหน่งงานใด
(Specific target) มีการกาหนดตาแหน่งงานหลัก (Key Position) เพื่อค้ นหาคนเก่งที่มีโอกาสเป็ นผู้สืบทอดตาแหน่งงาน
(Supplier Size) ได้
นอกจากนี ้คุณจรูญศักดิ์ยงั ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการนาโครงการบริ หารคนเก่ง (Talent Management) มาปรับใช้
ในประเทศไทย พบว่ามีหลายองค์กรในประเทศไทยที่มีแนวคิด มีขนตอนการบริ
ั้
หารคนเก่ง ประเด็นอยูท่ ี่วา่ องค์กรเหล่านัน้
ประสบความสาเร็ จในการบริ หารความสามารถของคนเก่งมากน้ อยแค่ไหน ถึงแม้ ว่ากลุ่มคนที่ได้ ชื่อว่าเป็ นคนเก่งจะมี
จานวนไม่มากนักอยู่ที่ประมาณ 5-10% ความยากก็คือจะทาอย่างไรในการใช้ ประโยชน์จากกลุม่ คนที่เป็ นเมล็ดพันธ์ A ที่
กาหนดขึ ้นนี ้ ดังนันความส
้
าเร็ จของการบริ หารคนเก่งจึงอยูท่ ี่หวั หน้ างานซึง่ เป็ นผู้บงั คับบัญชาโดยตรงของพวกเขาจะต้ อง
ยอมรับและเรี ยนรู้หลักการพัฒนาเมล็ดพันธ์ A เหล่านี ้ไว้ ให้ ได้ มีกฎอยู่ข้อ 1 ของ Talent ที่วา่ พวกเขาจะต้ องเป็ นทรัพย์สิน
ขององค์กร (Organizational Asset) การมี talent ก็เพื่อทาให้ องค์กรอยู่รอดได้ ในระยะยาว การสร้ าง talent ขึ ้นมาก็เพื่อ
เตรี ยมตัวผู้สานต่อธุรกิจในอนาคตเป็ นรุ่นต่อรุ่ น ขณะเดียวกันก็เป็ นการสร้ างผู้สืบทอดตาแหน่งในอนาคต พบว่ าคนกลุม่ นี ้
สามารถทาให้ ธุรกิจของบริ ษัทมีการขยาย มีโครงการใหม่ ๆ เกิดขึ ้น ดังนันผู
้ ้ บริ หารจะต้ องมีภารกิจหลักในการสร้ างคนรุ่ น
ใหม่ให้ เกิดขึ ้น ที่เรี ยกว่า Talent Pipeline เป็ นท่อลาเลียงที่ตอ่ เนื่องกัน
ความสาเร็ จของโครงการบริ หารคนเก่งจึงอยู่ที่ผ้ บู ริ หารระดับสู งสุดหรื อ CEO และผู้บริ หารต่าง ๆ ยอมรับ (Buy
in) แนวคิ ด ดัง กล่า วนี ห้ รื อ ไม่ รวมไปถึ งการมี ห น่ ว ยงานทรั พ ยากรบุค คลที่ ท าหน้ า ที่ ในการผลัก ดัน และส่งเสริ ม ให้
กระบวนการบริ หารคนเก่งดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ต้ องมีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา เพราะไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ 100 %
ขับเคลือ่ นกระบวนการดังกล่าวผ่านหลัก PDCA (Plan-Do-Check-Act) โดยมีการปรับปรุงอยูต่ ลอด เพราะการบริ หารคน
เก่งนันเป็
้ นกระบวนการที่เมื่อประยุกต์ใช้ ในองค์กรจริ ง ๆ แล้ วอาจเกิดปั ญหาอุปสรรคขึ ้น หน้ าที่ของหน่วยงานบุคลากร
จะต้ องทบทวนและปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลา ซึ่งโครงการบริ หารคนเก่งจึงเป็ นแนวคิดที่เน้ นแนวทาง / วิธีการที่ใช้ เพื่อให้
กระบวนการบรรลุผล (Approach) มีการนามาใช้ ปฏิบตั ิ (Deploy) ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ (Learning) ว่าเมื่อนามาใช้ แล้ วจะ
เกิดผลอย่างไร รวมถึงแนวทางดังกล่าวนี ้จะถูกนาไปบูรณาการ (Integration)กับระบบงานด้ านบุคลากรอื่น ๆ ได้ อย่างไร
หลักการดังกล่าวเป็ นไปตามแนวคิดของ Thailand Quality Award ตามหลักของ “ADLI Approach”
ดังนันความส
้
าเร็ จของโครงการบริ หารคนเก่งนันจะเห็
้
นได้ จากองค์กรใหญ่ ๆ ที่สามารถออกแบบเครื่ องมือในการ
เจียระไนเพชรแท้ หรื อคนเก่งขององค์กรที่มีค่าความเที่ยง (Validity) และค่าความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) คนเก่งที่ได้ ชื่อ
ว่าเป็ นเพชระแท้ จะถือได้ ว่าเป็ นขุมกาลังที่สาคัญ บุคคลเหล่านี ้จะสามารถบริ หารคนอื่น ๆ เพื่อสร้ างธุรกิจให้ ขยายและ
เติบโตต่อไปในอนาคตได้

******* จากบทสัมภาษณ์ดงั กล่าวนี ้ ผู้เขียนหวังว่าจะสามารถจุดประกายให้ องค์กรต่าง ๆ เริ่ มหันมาพัฒนา จูงใจ
รักษา และใช้ คนเก่งให้ เกิดประโยชน์ ไม่เพียงเฉพาะแต่องค์กรใหญ่ ๆ เท่านัน้ องค์กรเล็ก ๆ หรื อแม้ กระทับ่ ริ ษัท SME ก็ตาม
ผู้บริ หารขององค์กรเหล่านันควรตระหนั
้
กถึงการนาแนวคิดการบริ หารคนเก่งมาใช้ เริ่ มมองหาเพชรแท้ หรื อเมล็ดพันธ์ A
เพราะหากขาดคนกลุ่มนี ้ องค์กรจะเผชิญกับความยากลาบากในการขับเคลื่อนความสาเร็ จที่เป็ นเป้าหมายสูงสุดของ
องค์กรไว้ ได้ ********

