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ในปั จจุบนั องค์กรหลายแห่งเริ่ มให้ ความสาคัญกับการบริ หารจัดการ “ คนเก่ง ” ภายในองค์กร เนื่องจากการ
เจริ ญเติบโตทางธุรกิจขององค์กรส่วนหนึง่ มาจากการเลือกใช้ “ คนเก่ง ” ในการเข้ าจัดการกับปั ญหาและกาหนดกลยุทธ์ใน
การแข่งขัน “ การบริ หารทุนมนุษย์ (Human Capital Management)” เริ่ มถูกนามาประยุกต์ใช้ มากขึ ้น โดยการใช้
ประโยชน์จาก “ คน ” ให้ มีคณ
ุ ค่าสูงสุดแก่องค์กร
Jeffrey Berk (2004, Talent Management : Valuing Human Capital) กล่าวว่า การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์
เปรี ยบเช่นเดียวกับการลงทุนในทรัพยากรอื่น เช่น การ upgrade คอมพิวเตอร์ มีค่าใช้ จ่าย 500 บาท ก็หวังว่าองค์กรจะได้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 500 บาทที่จ่ายไป หากองค์กรต้ องลงทุนค่าฝึ กอบรมแก่พนักงาน ก็หวังว่าจะได้ ประโยชน์ค้ มุ ค่ากับ
เงินที่จ่ายเป็ นค่าฝึ กอบรมนัน้ บางองค์กรจึงวัดประสิทธิ ภาพจากการลงทุนในทรั พยากรมนุษย์ ดงั กล่าวด้ วยดัชนี ROI
(Return On Investment) องค์กรจ่ายเงินไปเท่าไร เมื่อวัดผลการดาเนินงาน (Performance) ต้ องมีมลู ค่าไม่น้อยกว่าเงินที่
จ่ายไป ผู้เขียนขอยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น ถ้ าองค์กรต้ องจ่ายค่าฝึ กอบรมให้ พนักงานขายไปอบรมเรื่ องการขายและการตลาด
ไปเท่าไร อย่างน้ อยต้ องมียอดขายที่เพิ่มขึ ้นมากกว่าเงินที่จ่ายไป เป็ นต้ น
สาหรับในประเทศไทย เรื่ อง Talent Management ถือเป็ นเครื่ องมือทางการบริ หารอย่างหนึ่งที่เริ่ มศึกษาและ
พยายามนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์แทนเรื่ อง “ การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Planning)” ที่บางองค์กรเริ่ มนา
ระบบการบริ หารนี ้ไปใช้ อย่างจริ งจัง เพราะเกรงว่าหากผู้นาองค์กร หรื อผู้บริ หารขององค์กรต้ องจากองค์กรไปด้ วยสาเหตุใด
ก็แล้ วแต่ ไม่วา่ จะเกิดจากอุบตั ิเหตุ หรื อโรคภัยไข้ เจ็บ หรื อแม้ กระทัง่ ถูกคู่แข่งซื ้อตัวไป จะต้ องมีผ้ อู ื่นที่สามารถบริ หารงาน
แทนได้ ทนั ทีและมีประสิทธิภาพไม่แพ้ กนั
คุณบัณฑูร ล่าซา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) กล่าวบรรยายในหัวข้ อ "การ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์พนั ธุ์ใหม่" ในงานสัมมนา " DNA for SMART HR" ซึ่งจัดโดยโครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนา
ทรั พยากรมนุษ ย์ สถาบันพัฒนบริ หารศาสตร์ ( นิด้ า) ร่ ว มกับหนังสือพิม พ์ มติชนและประชาชาติธุรกิ จ เมื่อต้ นเดือ น
สิงหาคม,2547 มีความตอนหนึง่ ที่นา่ สนใจว่า “" การทาองค์กรให้ สมาร์ ทอันหนึง่ คือ Succession Planning หมายความว่า
ตรงจุดต่างๆ หากเกิดมีคนออกไป จะมีคนใหม่เข้ าไปทาแทน เรื่ องนี ้ยังไม่เกิดขึ ้นในประเทศไทย ตัวสาคัญๆ ที่วางตัวไว้ ใน
องค์กร พอไปถามว่าใครจะเป็ นตัวแทนให้ กับคนนี ้ ส่วนใหญ่จะไม่มีคาตอบกลับมา เลยทาให้ Succession Planning

เกิดขึ ้นด้ วยความยากลาบาก แค่คนที่เป็ นหัวเพียงคนเดียวก็หายากเต็มทีแล้ ว มีตวั คน แต่ฝีมือคนละรุ่ นกัน ผมก็ทาอยู่ใน
จุดสาคัญๆ ในองค์กร พอถามว่าใครเป็ นตัวแทน ให้ พดู ชื่อพูดได้ แต่ถามว่าใครกล้ าบ้ าง โดยทัว่ ไปไม่แน่ใจว่าคนที่เป็ นเบอร์
2 ตรงนันท
้ าได้ คนมีเยอะแต่คนที่เข้ าสเป็ กหาไม่ได้ แต่ว่าองค์กรที่แข็งแกร่ งต้ องมีตวั ตายตัวแทน เพราะถ้ าตัวเก่งๆ ไป
องค์กรจะสะดุดทุกองค์กร"
หลุมพรางของ Succession Planning
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าการวางแผนสืบทอดตาแหน่ง ( Succession Planning ) จะเป็ นเครื่ องมือตัวหนึ่งในการ
บริ หารงานบุคคลแต่เป็ นเรื่ องยากที่จะทาให้ เกิดขึ ้น เป็ นเพราะอะไร คาตอบ คือ Succession Planning มีหลุมพรางในตัว
ของมันเองที่อาจจะไม่เหมาะกับวัฒนธรรมของคนไทย เช่นเดียวกับเรื่ อง Re-engineering หรื อ QCC ที่องค์กรหลายแห่ง
ของไทยนิยมทากันตามกระแสอยูพ่ กั ใหญ่ๆ แต่แล้ วก็พบว่า การเปลีย่ นแปลงนันไม่
้ เหมาะกับการบริ หารแบบไทยๆ ไม่ใช่วา่
Re-engineering หรื อ QCC ไม่ดีนะครับ แต่การเปลีย่ นแปลงอย่างฉับพลันทันที หรื อการทางานเป็ นกลุม่ เป็ นทีม ไม่เข้ ากับ
วัฒนธรรมองค์กรส่วนใหญ่ของไทย ถ้ าพูดกันให้ ชดั เจน กล่าวคือ วัฒนธรรมองค์กรของไทยจะยอมรับการประนีประนอม
มากกว่า เรื่ องบริ หารคนต้ องมุง่ ไปที่การบริ หาร ” น ้าใจ ” มากกว่าไปมุง่ เน้ นที่ผลตอบแทนเป็ นตัวเงิน
หากคิดจะทา Succession Planning ต้ องระวัง 5 หลุมพรางคือ


เกิดความขัดแย้ งในการทางาน
Succession Planning จะต้ องมีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ Career Path ต้ องชัดเจน คือ ผู้ที่เข้ า
มาร่ วมทางานในสายงานอาชีพใดจะต้ องไต่เต้ าไปตามเส้ นทางอาชีพ (Career Path) นันข้
้ อดี คือ มี
ความชัดเจนแก่ผ้ ูทางานว่าจะเติบโตไปทางเส้ น ทางไหน แต่ผ้ ูเขียนขอถามว่า หากหัวหน้ าไม่ขยับ
ลูกน้ องจะเติบโตไปตามเส้ นทางนัน้ ได้ หรื อไม่ หาก Successor โชคร้ ายเจอหัวหน้ าใจแคบคงไม่ต้อง
เจริ ญก้ าวหน้ าในเส้ นทางอาชีพนัน้ แล้ วจะทาอย่างไร นอกจากนี ้ ในกลุม่ Successor เองจะเกิดการ
แย่งชิงผลงาน ถ้ าแย่งทางานกันคงไม่เป็ นไร แต่ถ้าแย่งชิงผลงานกันเองคงทางานเป็ นทีมคงลาบาก แล้ ว
จะแก้ ไขอย่างไรครับ
อย่างไรก็ตาม ยังมีทางแก้ ไขครับ บางองค์กรจะมีการประเมิน Successor โดยไม่แจ้ งบอกให้ ทงหั
ั ้ วหน้ า
งานและกลุม่ Successor ทราบว่ามีใครบ้ างที่อยู่ในกลุม่ แต่คงไม่สามารถปกปิ ดได้ ตลอดครับ เพราะ
ในที่สดุ ในกลุ่มคงพอทราบว่าใครบ้ างที่เป็ น Successor ที่องค์กรมอบหมายให้ ทางานต่ อไป ความ
ขัดแย้ งจึงยังไม่หมดไปเว้ นแต่วา่ ทุกคนรวมทังผู
้ ้ บริ หารต้ องเปิ ดใจกว้ างและยอมรับซึง่ กันและกัน



เกิดระบบอุปถัมภ์ ในสายงาน
ถ้ าถามว่าเราเป็ นหัวหน้ างาน ต้ องการลูกน้ องของเราเป็ นอย่างไร? หลายคนจะตอบว่า ควรเป็ นลูกน้ อง
ที่เราไว้ วางใจและสัง่ งานได้ ระบบอุปถัมภ์ที่ทาให้ เกิดความเกรงใจกันมากกว่าความถูกต้ องจะตามมา
และในขณะเดียวกัน คนที่เราไว้ วางใจให้ ทางานต่อจากเรานันอาจจะไม่
้
ใช่เป็ นคนเก่งก็ได้ นานๆเข้ า
องค์กรก็จะขาดแคลนคนเก่ง จะเหลือแต่คนประจบสอพลอ ทางานด้ วยปากเป็ นหลัก องค์กรจะเติบโต
ได้ อย่างไร? บางองค์กรจะแก้ ไขปั ญหานี ้โดยใช้ ผ้ บู ริ หารที่มีตาแหน่งสูงกว่าเป็ นคนตัดสินใจคัดกรองว่า
จะให้ ใครมานัง่ ตาแหน่งที่ว่างลงแทนที่จะมอบหมายให้ หวั หน้ างานคนนันเป็
้ นคนคัดเลือก แต่วิธีนี ้ถ้ า
ผู้บริ หารที่มีตาแหน่งสูงกว่าไม่ใช่คนเก่งและคนดี ก็ใช้ ไม่ได้ ผลเช่นกัน



ขาดความหลากหลายในการทางาน
การเติบโตตามสายงานที่ทางานเหมือนๆกันมานาน จะทาให้ ไม่มีความหลากหลายในความคิดเชิงกล
ยุทธ์เพราะ Successor จะรู้เฉพาะในสายงานที่ตนเองทางานอยู่เท่านัน้ แต่ในโลกปั จจุบนั เป็ นโลกแห่ง
ความรู้ (Knowledge-based Global Economy) การรับรู้ เฉพาะในสายงานของตนเท่านันย่
้ อมไม่
ก่อให้ เกิดการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นของผู้บริ หารได้ เท่าที่ควร
ยิ่งถ้ า หากท่านเป็ นผู้บริ หารต้ องเป็ นนักคิ ดนักวางแผนเชิ งกลยุทธ์ มากขึน้ ณ ปั จ จุบัน ในที่ป ระชุม
ผู้บ ริ ห ารไม่ ใ ช่ เ ป็ น เวที ป ระชุ ม เพื่ อ แจ้ งให้ รั บ ทราบเท่ า นัน้ หากแต่ เ ป็ น เวที ส าหรั บ การเสนอแนะ
แลกเปลี่ย นความคิ ดเห็ น ตลอดจนการแก้ ไขปั ญ หาต่า งๆที่ เ กิ ด ขึน้ ภายในองค์ ก ร เพื่อ น าไปสู่ก าร
ตัดสินใจในการทางานต่อไป ยกตัวอย่างเช่น ผู้จดั การฝ่ าย HR ไม่ใช่มีหน้ าที่รายงานว่าองค์กรมีจานวน
รายวันรายเดือนมากขึ ้นหรื อลดลงกว่าเดิม แล้ วจบรายงานเท่า นัน้ ถามว่ารายงานนี ้มีค่าเท่าใดครับ มี
ค่าเป็ น “ ศูนย์ ” ครับ ไม่มีประโยชน์ใดๆเลย ผู้บริ หาร HR ต้ องสามารถอธิบายชี ้บ่งได้ วา่ ที่เพิ่มหรื อลดลง
นันเกิ
้ ดจากหน่วยงานใด เพราะอะไร เกิดต้ นทุนค่าแรงเพิ่มขึ ้นเท่าไร สัดส่วนต่อยอดผลิตเป็ นเท่าไร ถ้ า
ไม่เพิ่มคนจะต้ องทาอย่างไร ในอีกไตรมาสหน้ า จะวางแผนกาลังคนและฝึ กอบรมอย่างไร เพื่อประโยชน์
อะไร เป็ นต้ น หมายความว่า HR ต้ องรู้มากกว่าเรื่ องการบริ หารคน แต่ต้องรู้เรื่ องการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ร่ วมกับผู้บริ หารท่านอื่นๆด้ วย บางเรื่ อง HR ต้ องรู้ เรื่ องการบริ หารต้ นทุนการดาเนินงาน เพราะค่าจ้ า ง
และค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานจะเป็ นต้ นทุนที่มีภาระผูกพันกับองค์กร

ผู้เขียนขอให้ ผ้ บู ริ หารลองไตร่ ตรองสักนิดเกี่ยวกับต้ นทุนการดาเนินงาน โดยให้ ปรับเทียบจากจานวนพนักงาน
เป็ นฐาน เพราะผู้เขียนเคยเห็นผู้บริ หารหลายๆบริ ษัทหลงใหลได้ ปลื ้มกับยอดขายที่เพิ่ม แต่เมื่อสิ ้นปี กลับมีผลกาไรลดลง
เนื่องจากต้ นทุนการดาเนินงานเพิ่มขึ ้น ส่วนหนึ่งมาจากต้ นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ ้นนัน่ เอง เคยเห็นวิธีการแก้ ไขปั ญหาอย่างมัก
ง่ายที่เมื่อเห็นทางานไม่ทนั ก็เพิ่มคน มีงานเพิ่มเท่าไรต้ องเพิ่มคนเท่านัน้ วิธีนี ้ง่ายเกินไปแต่นิยมทากันจนเป็ นเสมือนสูตร
สาเร็ จ แต่ไม่สะท้ อนถึงประสิทธิภาพการบริ หารใดๆเลย ลองดูตวั อย่างนี ้ครับ บริ ษัท A มียอดขาย 600 ล้ านบาทต่อปี ผล
กาไรขันต้
้ น (EBITDA) 24 ล้ านบาท แต่มีพนักงานรวม 700 คน นัน่ คือบริ ษัทมีความสามารถในการสร้ างผลกาไรเพิ่ม
34,285 บาทต่อคน ในขณะที่คแู่ ข่งมียอดขาย 450 ล้ านบาทต่อปี ผลกาไรขันต้
้ น (EBITDA) แค่ 18 ล้ านบาท แต่มีจานวน
พนักงานรวม 300 คน ความสามารถในการทากาไรคิดเป็ น 60,000 บาทต่อคน สูงกว่ากันเกือบเท่าตัว ส่วนที่ค่แู ข่งมีกาไร
ต่อหัวมากกว่าสะท้ อนถึงความสามารถในการบริ หารทรัพยากรบุคคลสูงกว่า และหมายถึงผลกาไรของคู่แข่งจะเป็ นการ
สะสมเสบียงเงินทุนในการแข่งขันในอนาคต


ข้ อจากัดที่มาจากบุคลากรภายในองค์ กร
หากองค์กรใดจัดทาระบบ Succession Planning ที่มาจากกระบวนการคัดกรองบุคลากรจากภายใน
องค์กรเป็ นหลัก อาจจะทาให้ เกิดการทางานแบบเดิมๆไม่เปลีย่ นแปลง ไม่เรี ยนรู้ จากเทคโนโลีภายนอก
ที่ก้าวไปไกลกว่า ที่ใช้ อยู่ ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับวัฒนธรรมองค์ กรด้ วยครั บ เพราะถ้ าวัฒนธรรมองค์ กรเป็ น
ลักษณะของการเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ๆ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและกล้ าที่จะเปลี่ยน ย่อมไม่มีปัญหามากนัก
แต่ถ้าเป็ นองค์กรที่คอ่ นข้ างอนุรักษ์ นิยม ไม่คอ่ ยยอมรับการเปลี่ยนแปลงหากเป็ นเช่นนี ้จะเป็ นอันตราย
เพราะทาให้ คแู่ ข่งรู้สไตล์การทางานของเราหมด เปรี ยบเสมือน นักกีฬาที่ใช้ แทคติกเดิมๆทุกครัง้ คูแ่ ข่งก็
จะจับ ทางได้ ย่อมพ่า ยแพ้ ในที่สุด แต่สาหรั บในแง่ธุ รกิ จ จะต่า งกัน ถ้ าธุ รกิ จ แพ้ ยากที่ จะฟื ้น ตัวได้
โดยง่าย แล้ วมีทางแก้ ไขหรื อไม่ มีครับ โดยบางองค์กรปรับตนเองไปสูอ่ งค์กรแห่งการเรี ยนรู้ (Learning
Organization) พูดง่ายครับแต่ทายาก เพราะถ้ าหัว (CEO) ไม่ริเริ่ มที่จะปรับเปลี่ยน อย่าหวังว่าจะ
ทางานต่อไปได้ ครับ



ไม่ มีระบบการคัดกรองคนที่มีความสามารถเข้ ามาภายในองค์ กร
ในขณะที่การบริ หาร Succession Planning จะมุง่ ไปที่การสร้ าง Career Development เพื่อหวังว่าจะ
สามารถสร้ างคนเก่งๆมาทดแทนในตาแหน่งที่เป็ น Key Position แต่หากการออกแบบการพัฒนาสาย
งานอาชีพที่ไม่เหมาะสมกับวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ ขององค์กร และการประเมินผลที่ไม่มีความแม่นยา
แล้ วย่อมเป็ นการสูญเปล่าในการลงทุนนัน้ เช่นเดียวกัน หากองค์ กรหันไปเลือกการรั บคนเก่งจาก
ภายนอกเข้ ามาภายในองค์กร แต่ไม่มีระบบการคัดกรองที่ดีแล้ ว ย่อมไม่ได้ คนที่มีความสามารถเข้ ามา
ภายในองค์กร องค์กรใหญ่ๆ จึงนิยมใช้ Head Hunter ทางานในส่วนนี ้มากกว่า ยกตัวอย่างเช่น กรณี
ของชินคอร์ ป โดยนายบุญคลี ปลัง่ ศิริ ประธานกรรมการบริ หารบริ ษัท ชินคอร์ ปปอเรชัน่ กล่าวว่า “ กลุม่

ชินคอร์ ปเปลีย่ นกลยุทธ์ในการเฟ้นหาผู้บริ หารระดับสูงตังแต่
้ Vice President ขึ ้นไปโดยใช้ วิธีจ้างบริ ษัท
Head Hunter ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อหาผู้บริ หารชาวสิงคโปร์ ที่มีความเหมาะสมในการเข้ าทางาน ใน
กลุม่ ชินคอร์ ป เนื่องจากที่ผา่ นมา กลุม่ ชินคอร์ ปได้ เฟ้นหาผู้บริ หารระดับสูงที่จะมาเป็ นเลื อดใหม่เข้ ามา
รั บช่วงบริ หารงานของกลุ่มในสายงานที่สาคัญต่า งๆ มา ระยะหนึ่งแล้ ว เริ่ ม จากที่เ ขาและทีมงาน
บางส่วนติดต่อนัดสัมภาษณ์ เอง จนมาจ้ างบริ ษัท head hunter ในประเทศไทยเพื่อดาเนินการมา
ช่วงหนึง่ แต่ก็ยงั ไม่ได้ ผ้ บู ริ หารที่ตรงกับคอนเซ็ปต์ที่ต้องการ ตัวเลือกในประเทศมีน้อย และที่ผ่านมายัง
ไม่เจอคนที่โดนมากๆ ผมอยากได้ คนสิงคโปร์ ที่มีสว่ นประกอบที่เราต้ องการคือการเป็ นคนเอเชียและมี
ทัศนคติในการทางานเหมือนกันคือ easy, smart และ work hard” ( U ผู้จดั การรายวัน 20 กันยายน
2547 U )
ด้ วยเหตุนี ้ จึงทาให้ องค์กรหลายแห่งเลีย่ งการใช้ Succession Planning แล้ วไปใช้ เครื่ องมืออีกตัวหนึ่งแทน คือ “
ระบบการบริ หารคนเก่ง (Talent Management System)” แทน เพราะเชื่อว่า ทุกองค์กรจะมีคนเก่งอยู่เสมอ ถ้ าไม่มีก็ให้
คัดเลือกเข้ ามาหรื อพัฒนาบุคลากรให้ เป็ นคนเก่งก็ได้

