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บทนา
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าซีอีโอของคุณเส้นเลือดในสมองแตกกระทันหัน องค์กรจะทาอย่างไรต่อไป? ย่อมมีความวิตก
ทุกข์ กังวล แต่คณ
ุ จะสามารถดาเนินการ ผลิตและส่งมอบ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และควบคุม
อารมณ์ของพนักงานและผู้ถือหุ้นให้คงที่ต่อไปได้หรือไม่? ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรวางแผนสืบทอดตาแหน่งไว้ดีแค่
ไหน
หลายบริษัทไม่อยากวางแผนสืบทอดตาแหน่งเลย เพราะรับไม่ได้กับกระบวนการที่เจ็บปวดและบทสนทนา
ยากๆ ที่อาจทาร้ายความรูส
้ ึกของผู้บริหาร ในขณะที่หลายองค์กรจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งได้สาเร็จ
ด้วยการบอกได้ว่าใครคือซีอีโอคนต่อไป หรือบุคคลที่อาจก้าวเข้าสู่ตาแหน่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า หลังจากตอบ
คาถามนี้เสร็จแล้ว ผู้บริหารก็จะเก็บแผนไว้และไม่มก
ี ารทบทวนต่อ

ในความเป็นจริง การวางแผนสืบทอดตาแหน่งไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องที่ทาให้ลาบากใจเสมอไป เพราะมันควร
เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารบริษัทต้องทาอย่างสม่าเสมอเพื่อเตรียมคนให้สอดคล้องกับทิศทางโดยรวมของ
บริษัท แล้วให้ความชัดเจนและความคาดหวังต่อผู้บริหารและผู้นาที่มศ
ี ก
ั ยภาพ ที่ไม่จากัดอยู่ในระดับ C-suite
เท่านั้น
แผนการสืบทอดตาแหน่งไม่ใช่แค่แผนการแทนที่คนเพียงคนเดียว แต่เป็นเส้นทางการเติบโตและพัฒนาคนที่
มีศก
ั ยภาพที่จะเป็นผู้นาในอนาคต และคนในลาดับถัดๆไป นอกจากนี้ ต้องพัฒนาตัวตาแหน่งเองให้มี
วิวัฒนาการตอบโจทย์ความก้าวหน้าของบริษัท แผนการสืบทอดตาแหน่งไม่ใช่แค่แทนที่คนที่ไม่อยู่แล้ว แต่ยัง
สามารถช่วยจัดการบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคตอย่างมีกลยุทธ์ไม่ว่าบริษัทจะเล็กใหญ่ขนาด
ไหน
บทความฉบับนี้จะพูดถึงเรื่องต่อไปนี้
•
•
•
•
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แผนการสืบทอดตาแหน่งที่ดีมล
ี ักษณะและมีขั้นตอนคร่าวๆ ที่จาเป็นอะไรบ้าง
ความสาคัญและความเสี่ยงของการไม่มก
ี ารวางแผนสืบทอดตาแหน่ง
แผนสืบทอดตาแหน่งจะเปลี่ยนไปอย่างไร เมื่อคนยุคมิลเลนเนียลก้าวขึ้นมาเป็นผู้นา
คาแนะนาในการขจัดอุปสรรคที่อาจพบ เมื่อจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งในองค์กร

เหตุใดการวางแผนสืบทอดตาแหน่งจึงรอไม่ได้ : สี่ขั้นตอนสาหรับการสร้างส่งต่อความเป็นผู้นา

LEADERSHIP ASSESSMENT & DEVELOPMENT

ความเสี่ยงของการ
ไม่วางแผนสืบทอดตาแหน่ง
ความสาเร็จของบริษัทขึ้นอยู่กับความสามารถและความต่อเนื่องของ
ผู้นาระดับสูง การที่ตาแหน่งสาคัญว่างลงอย่างกะทันหันอาจทาให้
องค์กรเกิดความโกลาหล ความเสี่ยงของการไม่ให้ความสาคัญกับ
การวางแผนสืบทอดตาแหน่งนั้นมีมากมาย ซึง่ รวมถึง
•

•

•

ตาแหน่งผู้นาที่สาคัญว่างอยู่ หรือที่แย่กว่านั้นคือ คนที่
ดารงตาแหน่งไม่มศ
ี ก
ั ยภาพพอที่จะทางานนี้ได้ เสี่ยงต่อ
การสูญเสียความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ ระดับการ
ผลิตหรือการบริการที่ลดลง หรือส่งผลเชิงลบต่อชื่อเสียง
และความน่าเชื่อขององค์กรหรือส่วนตัว
ทรัพยากรบุคคลที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากพนักงานคน
สาคัญๆ ถูกนาไปแทนที่เพื่อแก้สถานการณ์เฉพาะหน้า
โดยที่ไม่ได้ตอบเป้าหมายทางธุรกิจ แผนกหรืองานอื่นที่
น่าจะเติบโตตามกลยุทธ์ก็ล่าช้า เพราะผู้นามัวแต่ดับไฟ
การตัดสินใจอย่างเร่งด่วนเพื่อแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
คนใหม่ที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดความไม่ลงรอย
และนาไปสู่ปัญหาใหม่ที่ต้องแก้กันต่อไป

การพูดถึงแผนสืบทอดตาแหน่งอาจทาให้หลายคนรูส
้ ึกไม่สบายใจ
เพราะอาจหมายถึงการที่ต้องคิดถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เช่น
คนที่ดารงตาแหน่งอาจเกษียณก่อนหรือเสียชีวิต หรือการต้อง
เปลี่ยนเส้นทางอาชีพของพนักงาน หรือการต้องคานึงถึงพนักงาน
ไฟแรงที่มศ
ี ก
ั ยภาพสูงที่ไม่สามารถรอตาแหน่งบริหารได้
ผู้บริหารควรมองว่าถ้าไม่วางแผนสืบทอดตาแหน่งมันมีความเสี่ยง
ที่รุนแรงกว่าความรูส
้ ึกอึดอัดหรือไม่สบายใจจากการไม่ได้หารือกัน
ล่วงหน้าเพื่อเตรียมการ และบริหารการเปลี่ยนแปลงที่องค์กรต้อง
เผชิญในวันข้างหน้า

“...ผู้บริหารควรมองว่าถ้าไม่วางแผน
สืบทอดตาแหน่งมันมีความเสี่ยงที่
รุนแรงกว่าความรู้สึกอึดอัดหรือไม่
สบายใจจากการไม่ได้หารือกัน
ล่วงหน้าเพื่อเตรียมการ และบริหาร
การเปลี่ยนแปลงที่องค์กรต้องเผชิญ
ในวันข้างหน้า”
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ความสาคัญของการวางแผนสืบ
ทอดตาแหน่ง
หัวใจของการวางแผนสืบทอดตาแหน่งประกอบด้วยการประเมิน
ศักยภาพของผู้นาที่หมายตาไว้และระบุสิ่งที่ต้องพัฒนา เพื่อเตรียม
รับมือกับความท้าทายในปัจจุบน
ั และอนาคตที่องค์กรต้องเผชิญ การมี
แนวทางที่ครบถ้วนในการระบุตัว ประเมิน พัฒนา และเปลี่ยนมือไป
เป็นบุคคลที่วางแผนไว้ จะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความต่อเนื่อง
ให้การคว้าโอกาสมากมายที่จะทาให้บริษัทยั่งยืน

การวางแผนสืบทอดตาแหน่งนาข้อได้เปรียบหลายอย่างมาสู่
องค์กร

การวางแผนสืบทอดตาแหน่งต้องมาเป็นอันดับแรกอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ แต่ในหลายครัง้ องค์กรต่างๆ เลือกที่จะชะลอการวางแผนสืบ
ทอดตาแหน่งจนกว่าถูกบังคับให้เริม
่ คิดวางแผน ซึง่ แรงกดดันใน
การสร้างแผนการสืบทอดตาแหน่งอาจมาจาก

•

•
•

•
•

•
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คณะกรรมการบริษัทที่มองการณ์ไกลและมุง่ เน้นไปที่
ความสาเร็จในระยะยาวขององค์กรอย่างมีกลยุทธ์
ซีอีโอที่มวี ิสัยทัศน์ที่เข้าใจสิ่งที่ต้องแลกหากไม่มก
ี าร
วางแผนสืบทอดตาแหน่งและสร้างการยอมรับร่วมกับ
ผู้นาที่เหลือในองค์กรได้
นักวิเคราะห์ที่ถามคาถามถึงแผนของบริษัทสาหรับ
อนาคต โดยเฉพาะในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง
หน่วยงานกากับดูแลด้านบริการทางการเงิน สุขภาพ และ
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มก
ี ารกากับดูแลอย่างเข้มงวดมักจะ
ตรวจสอบแผนการบริหารความเสี่ยง เช่น แผนการสืบ
ทอดตาแหน่งที่แข็งแรง ซึง่ ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ปัจจุบน
ั
แผนการสืบทอดตาแหน่งไม่ใช่แค่หมายถึงตาแหน่ง
ผู้บริหารด้านปฏิบต
ั ิการเท่านั้น แต่อาจรวมถึงแผน
สาหรับผู้บริหารด้านการเงิน เจ้าหน้าที่ไอที และอื่นๆ
ผู้บริหรฝ่ายบุคคลเชิงกลยุทธ์ที่เข้าใจบทบาทของการ
วางแผนสืบทอดตาแหน่งและความต่อเนื่องของกลุ่มคนที่
มีศก
ั ยภาพ (Talent Pipeline) เพื่อความสาเร็จในระยะ
ยาวขององค์กร
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•
•

•

•

•

ช่วยให้บริษัทเข้าใจ Talent Pipeline และชูประเด็นต่างๆ ที่ต้อง
หยิบยกมาพัฒนา
ทาให้องค์กรมีคนพร้อมที่จะดารงตาแหน่งที่สาคัญในแต่ละ
ช่วงเวลา
ช่วยจัดการความเสี่ยงเรื่องคนด้วยมาตรฐานที่เข้มงวด
เช่นเดียวกับที่องค์กรใช้ในการจัดการกลยุทธ์ทางการเงินหรือ
ธุรกิจโดยบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเนื่องจากผู้บริหารของบริษัท
ให้ความสาคัญกับอนาคตมากกว่าแค่กลยุทธ์ในอีกไม่กี่ไตรมาส
ข้างหน้า
ช่วยให้องค์กรเดินล่วงหน้าไปก่อน หากคณะกรรมการหรือ
หน่วยงานกากับดูแลไม่ได้เรียกร้องให้ทาแผนการสืบทอด
ตาแหน่งในตอนนี้ ก็อาจจะต้องทาในอีกไม่ชา้
สร้างกระบวนการที่ขับเคลื่อนตัวเองได้อย่างรวดเร็วและจะยิ่ง
ต้องการข้อมูลจากผู้บริหารน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป ซึง่ จะช่วย
ประหยัดเวลาในระยะยาว

อนาคตขององค์กรทั้งหลายขึ้นอยู่กับความสามารถและความมัน
่ คง
ของผู้นาระดับสูง ผู้นาเหล่านี้ต้องสร้างสมดุลระหว่างความมัน
่ คงของ
องค์กรกับความจาเป็นในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
ในขณะที่ต้องรับมือกับความเสี่ยงที่สาคัญซึง่ เกิดจากการเกษียณอายุ
ของผู้นาระดับสูง การออกจากงานก่อนกาหนด และตาแหน่งงานว่าง

“แผนสืบทอดตาแหน่งช่วยจัดการ
ความเสี่ยงเรื่องคน ด้วยมาตรฐานที่
เข้มงวดเช่นเดียวกับที่องค์กรใช้ในการ
จัดการกลยุทธ์ทางการเงินหรือธุรกิจ
โดยบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก
มากกว่าเชิงรับ”
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แผนการสืบทอดตาแหน่งที่ดี
ต้องเป็นอย่างไร
การวางแผนสืบทอดตาแหน่งไม่จาเป็นต้องซับซ้อน จริงๆแล้วการมี
แผนการสืบทอดตาแหน่งที่ง่ายๆ จะทาให้สามารถทบทวนและอัปเดต
ข้อมูลเป็นประจาได้ทก
ุ ไตรมาส หรืออย่างน้อยปีละครัง้ มากกว่า
ปล่อยไว้หลายปีจนกว่าจะนึกขึ้นได้ จุดเด่นของแผนการสืบทอด
ตาแหน่งที่ดี ได้แก่
•

การประเมินผู้มโี อกาสสืบทอดตาแหน่งตามโจทย์ใน
ปัจจุบน
ั และอนาคตของตาแหน่งนั้นๆ

•

การประเมินโดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ที่เข้มข้น
และครบถ้วนผ่านการพูดคุยอย่างเปิดเผย มากกว่า
การประเมินที่ไม่เป็นรูปธรรมที่อาศัยข่าวลือหรือ
มุมมองเพียงด้านเดียว

•

การมีแผนงานที่เป็นรูปธรรมในการเร่งพัฒนาความ
พร้อมของผู้สืบทอดตาแหน่ง

•

การกากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

แผนการสืบทอดตาแหน่งที่แข็งแรงเป็นเรื่องของอนาคตที่ต้อง
สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและช่วยเตรียม
องค์กรสาหรับอนาคตด้วยการพัฒนาผู้นาตามค่านิยมขององค์กร
และสะท้อนถึงวัฒนธรรมระหว่างการดาเนินการ

กาหนดโปรไฟล์ความสาเร็จ (Success
Profile) ที่คานึงถึงบทบาทการขับเคลื่อนใน
อนาคต ของตาแหน่งสาคัญ (Critical Role)
1.

ขั้นแรกให้ระบุทักษะ ขีดความสามารถ และศักยภาพที่องค์กร
ต้องการในปัจจุบน
ั และในอนาคต โปรไฟล์เหล่านี้เป็นมากกว่า
คาบรรยายลักษณะงานทั่วไป แต่ให้มม
ุ มองรอบด้านเกี่ยวกับ
ทักษะ ความรู้ ความสัมพันธ์ คุณลักษณะ และประสบการณ์ที่
สาคัญซึง่ จาเป็นต่อการประสบความสาเร็จในตาแหน่ง

2.

เริม
ี ่วนได้ส่วนเสียหลักและระบุ
่ ต้นด้วยการสื่อสารกับผู้มส
ตาแหน่งที่เสี่ยงต่อการขาดการสืบทอดตาแหน่งมากที่สุด หารือ
ว่าโปรไฟล์ความสาเร็จมีลักษณะอย่างไรสาหรับตาแหน่งเหล่านี้
และสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในตาแหน่งปัจจุบน
ั เพื่อค้นหาว่าอะไรทา
ให้พวกเขามาถึงจุดนี้ได้ ยิ่งมีความเฉพาะเจาะจงในโปรไฟล์
เหล่านี้มากเท่าไร การระบุและพัฒนาความสามารถเหล่านั้นใน
ตัวผู้ที่น่าจะได้สืบทอดตาแหน่งก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้น

3.

ถึงแม้ว่าบทบาทผู้บริหารระดับสูงจะมีปัจจัยที่ทาให้ประสบ
ความสาเร็จคล้ายกัน แต่ก็ควรทาตามขั้นตอนนี้เพื่อให้มข
ี ้อมูลเชิง
ลึกเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของแต่ละตาแหน่งงาน ซึง่ จะเป็น
ข้อกาหนดพื้นฐานสาหรับความสาเร็จในปัจจุบน
ั และอนาคต

ขั้นตอนที่นาไปสู่แผนการสืบทอดตาแหน่งที่แข็งแรงสามารถนาไปใช้
กับผู้นาระดับใดในองค์กรก็ได้ ไม่ใช่แค่เฉพาะระดับ C-suite แต่ใช้
เติมตาแหน่งหัวหน้างานในฝ่ายและแผนกต่างๆ และสร้าง
แผนพัฒนาผู้นารายบุคคล การทาแผนการสืบทอดตาแหน่งไม่ได้
หมายความว่าองค์กรกาลังให้คามัน
่ สัญญาว่าจะเลื่อนตาแหน่งให้ใน
อนาคต แต่เป็นกรอบสาหรับการพัฒนาการเติบโตก้าวหน้าได้สองถึง
สามขั้น เรามาดูขั้นตอนสาคัญที่จะทาให้การวางแผนสืบทอด
ตาแหน่งสาเร็จได้

“...การมีแผนการสืบทอดตาแหน่งที่ง่ายๆ
จะทาให้สามารถทบทวนและอัปเดต
ข้อมูลเป็นประจาได้”
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แผนการสืบทอดตาแหน่งที่ดี
ต้องเป็นอย่างไร
ประเมินผู้ที่มีศักยภาพในการสืบทอดตาแหน่ง
พนักงานที่มศ
ี ก
ั ยภาพสาหรับตาแหน่งในอนาคตควรผ่านขั้นตอนการ
ประเมินที่เข้มข้น ซึง่ กาหนดระดับความเหมาะสมโดยเทียบกับโปร
ไฟล์ความสาเร็จ การประเมินนี้อาจประกอบด้วย
•

การสัมภาษณ์เพื่อทาความเข้าใจความปรารถนาเพื่อเติบโต
ก้าวหน้าในงาน (career aspiration) ประสบการณ์ ความ
ตระหนักรูเ้ กี่ยวกับตนเอง และสไตล์การเป็นผู้นา

•

ข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานแบบ 360 องศา รวมถึงการสัมภาษณ์
หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บงั คับบัญชาโดยตรง

•

การจาลองสถานการณ์ทางธุรกิจที่มส
ี ถานการณ์ต่างๆ
เหมือนกับที่ผู้เข้าชิงตาแหน่งอาจต้องเจอในอนาคตหากดารง
ตาแหน่งนี้

•

การประเมินบุคลิกภาพที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการทางาน
และความเป็นผู้นา

การประเมินเหล่านี้เป็นมากกว่าการทบทวนผลการปฏิบต
ั ิงาน
เพราะสามารถเจาะลึกถึงศักยภาพของพนักงานได้อย่างเข้มข้นและอิง
ตามข้อเท็จจริง ในขั้นตอนนี้พยายามหลีกเลี่ยงกระบวนการขั้นตอนที่
มากเกินไป และมองหาพาร์ทเนอร์หรือที่ปรึกษาที่มก
ี ระบวนการการ
ประเมินที่ชด
ั เจนและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

แนวทางที่มข
ี ั้นตอนชัดเจน อาศัยการประเมินทางวิทยาศาสตร์
และใช้ข้อมูลและผลประเมินจากข้อเท็จจริงสาหรับประเมินตาแหน่ง
และบุคคลที่คาดว่าจะได้รบ
ั ตาแหน่งดังกล่าว จะเป็นพื้นฐานที่มน
ั่ คง
สาหรับทีมวางแผนสืบทอดตาแหน่งในการดาเนินการและก้าวไป
ข้างหน้าอย่างมัน
่ ใจ
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พูดคุยและวางแผน
ณ จุดนี้ผู้บริหารหรือผู้นาระดับสูงที่ดูแลกระบวนการวางแผนสืบทอดตาแหน่ง
ควรหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์และเริ่มดาเนินการวางแผนสาหรับอนาคต บางครั้ง
อาจต้องมีพาร์ทเนอร์หรือที่ปรึกษามาช่วยให้การพูดคุยกันรื่นไหลและ
สนับสนุนการหารือกันในประเด็นที่ผุดขึ้นมาระหว่างการประชุม แต่ที่สาคัญ
ที่สุดคือไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร คณะผู้บริหารระดับสูงจะต้อง
สนับสนุนในข้อตกลงร่วมกัน
ขั้นตอนของการพูดคุยและวางแผนนีไ้ ม่จาเป็นต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็น
วัน หากคุณมีเป้าหมายและมีขอ
้ มูลที่เป็นประโยชน์และชัดเจนจากการประเมิน
ทางวิทยาศาสตร์มากพอ การหารือควรจะเสร็จภายในไม่กี่ช่ว
ั โมง ยิ่งถ้ากาหนด
โปรไฟล์ความสาเร็จ การทบทวนผลการปฏิบต
ั ิงาน และการประเมินพนักงาน
ศักยภาพมาแล้วด้วยนั้น ผลลัพธ์ก็จะยิ่งแม่นยาขึ้น
เมื่อเสร็จแล้ว จะได้รายชื่อพนักงานศักยภาพที่เข้ากระบวนการสืบทอด
ตาแหน่งที่แบ่งเป็นกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นคนที่ "พร้อมทันที (Ready Now)" "พร้อม
ในเร็วๆ นี้ (Ready Soon)" หรือ "พร้อมในอนาคต (Ready Later)" ตาม
กระบวนที่ออกแบบและผลที่อิงตามข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน
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แผนการสืบทอดตาแหน่งที่ดี
ต้องเป็นอย่างไร
ทามากกว่าการวางแผน ต้องบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ
ขั้นตอนก่อนหน้านี้จะช่วยให้สามารถจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งได้
แต่การจะสร้างความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง องค์กรควรบริหารจัดการการสืบ
ทอดตาแหน่งเพื่อรักษาให้กระบวนการยังคงตอบโจทย์อนาคตอยู่เสมอ
ทบทวนแผนนี้เป็นระยะ ทุกไตรมาสหรืออย่างน้อยทุกปีขึ้นอยู่กับ
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อตรวจสอบว่าคนในแผนกาลังอยู่บนเส้นทางที่จะไปสู่
ตาแหน่งงานใหม่ได้จริงหรือไม่ และแผนนั้นสอดคล้องกับความเป็นจริง
ของตลาดและวิวัฒนาการขององค์กรหรือไม่ สิ่งที่แย่ที่สุดที่ไม่อยากให้เกิด
คือ การทาแผนมาอย่างหนักหน่วง เพื่อที่จะเอามาเก็บเข้าแฟ้มและไม่เคย
เอาออกมาใช้อีกเลย
จากการวิจัยของคินเซนทริค บริษัทชัน
้ นาทั้งหมดทาสิ่งต่อไปนี้ใน
การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง
•

ทบทวนกลุ่มพนักงานศักยภาพอย่างน้อยปีละครัง้

•

พัฒนากลุ่มผู้สืบทอดตาแหน่งภายในองค์กร

•

ประเมินศักยภาพผู้นาในปัจจุบน
ั เทียบกับศักยภาพใน
การเติบโตและทักษะที่ยังต้องพัฒนา

•

ระบุสถานะของพนักงานศักยภาพที่เข้ากระบวนการ
สืบทอดตาแหน่งว่า "พร้อมแล้ว" "พร้อมเร็วๆ นี้" และ
"พร้อมในอนาคต"

•

พยายามพัฒนาให้มค
ี นที่ "พร้อมแล้ว" อย่างน้อยสอง
คนสาหรับแต่ละตาแหน่งงานที่สาคัญในองค์กร

การประเมินพนักงานศักยภาพที่เข้ากระบวนการสืบทอดตาแหน่งเป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ ต้องใช้ศล
ิ ปะในการมองคน การรูท
้ ันอคติ และการ
พูดคุยด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จากการประเมินผล ทาให้การสนทนา
เข้มข้นขึ้นและครอบคลุม ผลักดันให้ประสบความสาเร็จและใน
ขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงไปด้วย
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วางแผนสืบทอดตาแหน่ง
ในปัจจุบันและอนาคต
ต้องขยายผลการวางแผนสืบทอดตาแหน่งมากกว่าในระดับ C-suite
เพื่อช่วยพัฒนากลุ่มคนที่มค
ี วามสามารถและศักยภาพอย่างยั่งยืน
ถึงแม้ใครๆก็รูว้ ่า การพัฒนาผู้นาระดับสูงควรสาคัญเป็นอันดับหนึ่ง
แต่เมื่อได้สร้างกระบวนการขึ้นแล้ว ก็สามารถนาไปใช้กับหัวหน้าฝ่าย
และหัวหน้าแผนก ตลอดจนตาแหน่งสาคัญอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย และ
จะทวีความสาคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อคนรุน
่ มิลเลนเนียลเติบโตและ
ต้องมีบทบาทในการบริหาร
เมื่อคนรุน
่ มิลเลนเนียลกลุ่มแรกเริม
่ เข้าสู่ตาแหน่งผู้นา องค์กรที่มอง
การณ์ไกลจะเริม
่ นาแผนการสืบทอดตาแหน่งมาใช้กับหัวหน้าฝ่ายและ
หัวหน้าแผนกโดยจับตาดูอนาคต ตาแหน่งที่สูงขึ้นของพวกเขาจะ
กลายเป็นแรงบันดาลใจให้วางแผนสืบทอดตาแหน่งอย่างเข้มข้น
ยิ่งขึ้นด้วยเหตุผลหลายประการ
•

สาหรับหลายๆ องค์กร การวางแผนสืบทอดตาแหน่งเหมือน
เป็น "กล่องดา" ขององค์กรที่เป็นความลับสุดยอด การสนทนา
เกิดขึ้นหลังปิดประตู และคนส่วนใหญ่จะไม่ได้รบ
ั รูผ
้ ลการ
ตัดสินใจถ้าไม่จาเป็นต้องรู้ เมื่อคนรุน
่ มิลเลนเนียลเริม
่ เข้าสู่แวด
วงผู้นา พวกเขาชอบในความโปร่งใส ดังนั้นจึงควรทบทวน
กระบวนการวางแผนสืบทอดตาแหน่งอีกครัง้ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้เปิดกว้างและสื่อสารกันมากขึ้น

•

การชอบที่จะได้รบ
ั ฟีดแบคของคนรุน
่ มิลเลนเนียล จึงยิ่งต้องเริม
่
ปรับแผนสืบทอดตาแหน่งใหม่ พวกเขากระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
วิธีการพัฒนาทักษะและความสามารถของตัวเอง และต้องการมี
แผนการเติบโตก้าวหน้าชัดเจน ดังนั้น เวลาทบทวนการบริหาร
จัดการการสืบทอดตาแหน่ง ต้องไม่ลืมว่าการช่วยเติมเต็มทักษะ
และการให้ฟีดแบคตลอดกระบวนการสาคัญมากสาหรับกลุ่ม
ผู้นาอายุน้อย
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•

เพราะคนรุน
่ มิลเลนเนียลมักจะเปลี่ยนงานบ่อยกว่าคนรุน
่
ก่อน ดังนั้น วงจรสาหรับการวางแผนสืบทอดตาแหน่งจะ
ค่อยๆ สั้นลงเมื่อคนรุน
่ มิลเลนเนียลเข้าสู่ตาแหน่งผู้นา การ
ทบทวนการสืบทอดตาแหน่งทุกไตรมาส (และบางทีเป็นราย
เดือน) สักสองสามชัว่ โมงจะช่วยเตรียมพร้อมในกรณีที่มค
ี น
ตัดสินใจเปลี่ยนงานกระทันหัน

การวางแผนสืบทอดตาแหน่งในระดับชัน
้ งานรองลงมา สะท้อนถึง
การให้ความสาคัญและสร้างความเชื่อมัน
่ ให้กับกลุ่มมิลเลนเนียลที่มี
ศักยภาพสูงองค์กว่า ว่าเขาจะได้รบ
ั การพัฒนาและเติบโตในวันที่
เขาพร้อมจะเป็นผู้นาองค์กร
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ขจัดอุปสรรคในการ
วางแผนสืบทอดตาแหน่ง
เป็นเรื่องปกติที่ต้องเจอกับการต่อต้านการวางแผนสืบทอดตาแหน่ง
หรือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่เคยทาไว้ ทีมวางแผนสืบทอด
ตาแหน่งจึงจาเป็นต้องรูว้ ่าอาจต้องเจอกับอะไรบ้างเมื่อพัฒนา
กระบวนการใหม่เพื่อเตรียมองค์กรให้พร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลง

กลัวการให้คามั่นสัญญา
ผู้นาบางคนอาจไม่ยอมวางแผนสืบทอดตาแหน่ง เพราะกลัวว่า
จะสร้างความรูส
้ ึกคาดหวังว่าบางคนจะได้รบ
ั การรับประกันว่าจะ
ได้ตาแหน่งบางตาแหน่ง กังวลว่ากาลังให้สัญญา ซึง่ วิธีแก้ปัญหา
นี้ง่ายมากด้วยความโปร่งใสของกระบวนการและการสื่อสารที่
ชัดเจนที่บอกว่า ไม่มก
ี ารรับประกันใดๆ ในการวางแผนสืบทอด
ตาแหน่ง อุปสรรคข้อนี้เป็นเรื่องธรรมดาและคงไม่พูดถึงไม่ได้
การพูดกันตรงๆ โดยไม่นาอารมณ์มาใส่ จะเป็นยาถอนพิษที่ดี
ที่สุด

กลัวสิ่งที่ไม่รู้
เบื้องหลังการพูดคุยเพื่อวางแผนสืบทอดตาแหน่ง คือการยอมรับว่าสิ่ง
ที่ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ซึง่ การพูดเรื่องภัยพิบต
ั ิและ
สิ่งที่ไม่รูย
้ ่อมทาให้ทก
ุ คนเกิดความกังวลกลัว ผู้นาระดับสูงอาจต่อต้าน
การพูดคุยถึงผู้สืบทอดตาแหน่งของตนเอง เนื่องจากมันเหมือนเป็น
การบังคับให้คิดว่าจะทาอะไรหลังการเกษียณอายุหรือจัดการกับชีวิต
ตนเองที่ต้องเปลี่ยนไปในอนาคต ซึง่ สาหรับบางคนมันก่อให้เกิด
ความรูส
้ ึกอึดอัดและกังวล ดังนั้น ควรชัดเจนว่าจุดประสงค์ของการทา
แผนสืบทอดตาแหน่ง เป็นการหารือกันซึง่ เป็นกระบวนการหรือ
แบบฝึกหัดการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ควรหลีกเลี่ยงการพูดคุย
กันในบรรยากาศของ "สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด (Worst-Case
Scenario)"

ไม่อยากแบ่งทรัพยากร
การวางแผนสืบทอดตาแหน่งอาจไม่ได้รบ
ั งบประมาณหรือ
ทรัพยากรจากผู้กาหนดงบประมาณ แต่ทรัพยากร เช่น เวลา เงิน
และเทคโนโลยี นั้นสาคัญมากและจาเป็นเพื่อลงมือสร้างและ
ดาเนินการทาแผนสืบทอด
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การจะทาให้ผู้บริหารระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะผู้บริหารระดับสูงเห็นชอบว่าการวางแผนสืบทอดตาแหน่งนั้น
สาคัญ จาเป็นต้องพูดคุยให้คนเหล่านี้รบ
ั รูถ
้ ึงความสาคัญของการลด
ความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผู้นาอาจไม่ได้อยู่เพื่อขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ได้ตลอดไป จึงต้องอาศัยการขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์
ที่วางไว้ผ่านการทุ่มทุนดูแลและวางแผนกาลังคนและผู้สืบทอด
ตาแหน่งสาคัญ เป็นการตอกย้าว่าแผนการสืบทอดตาแหน่งสามารถ
ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการดาเนินงานได้

กลัวความยุ่งยาก
ในขณะที่การพูดคุยและการสัมภาษณ์อย่างเปิดใจเป็นส่วนสาคัญ
ของการประเมิน แต่มวี ิธีการง่ายๆ ที่จะช่วยแยกแยะอารมณ์และ
ความรูส
้ ึกส่วนตัวออกจากการวางแผนสืบทอดตาแหน่ง ผ่าน
เทคโนโลยีที่สามารถช่วยประมวลผลข้อมูลการประเมินและผลการ
ปฏิบต
ั ิงานอย่างอัตโนมัติ ซึง่ จะช่วยสร้าง
•

โปรไฟล์ความสาเร็จที่เน้นอนาคต

•

ฟีดแบคเพื่อการพัฒนา สาหรับผู้มโี อกาสสืบทอดตาแหน่ง

•

แผนพัฒนารายบุคคลสาหรับผู้สืบทอดที่มศ
ี ก
ั ยภาพ

•

ผลสรุปผู้สืบทอดที่มศ
ี ก
ั ยภาพที่จะเล่าให้หัวหน้างานฟัง

•

ผลสรุปและแผนสืบทอดตาแหน่งสาหรับบทบาทระดับสูง
ตาแหน่งที่สาคัญ

•

การกาหนดเป้าหมายสาหรับการสรรหาภายนอก

อย่าให้อุปสรรคใดๆ เหล่านี้ขัดขวางองค์กรของคุณจากการได้
ประโยชน์ในการวางแผนสืบทอดตาแหน่ง การจมอยู่กับ
การเมืองภายใน หรือทาให้สิ่งที่ง่ายให้เป็นเรื่องยาก มีแต่จะทา
ให้องค์กรตกอยู่ในความเสี่ยง
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บทสรุป
การวางแผนสืบทอดตาแหน่งเต็มไปด้วยความลับทั้งๆที่ไม่ควรมี เพราะเป็นเรื่องสาคัญของการพัฒนา
พนักงาน การบริหารธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง แม้ว่ามักถูกมองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องใช้ความ
ระมัดระวัง และต้องพิจารณาข้อมูลผลประเมินผลมากมาย แต่จริงๆแล้ว หากเราอาศัยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์และหลักการวิจัยแล้ว มันจะช่วยให้แนวทางสาหรับการพัฒนาและการสืบทอดตาแหน่งชัดเจน
และใช้ระยะเวลาไม่นาน
ความเสี่ยงของการไม่ทาอะไรเลยนั้นชัดเจนมาก ความไม่แน่นอนภายในองค์กรและความขัดแย้งสามารถ
นาไปสู่ผลการดาเนินธุรกิจที่ตกต่า สูญเสียลูกค้า และสูญเสียชื่อเสียงในตลาด ถึงเวลาแล้วที่จะเริม
่ วางแผนเพื่อ
ปกป้ององค์กรพร้อมดึงดูดและรักษาพนักงานของคุณ เมื่อมองหาโซลูชน
ั ในการวางแผนสืบทอดตาแหน่ง ต้อง
ทาให้ง่ายและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อประกอบการหารือที่สาคัญๆ ปรับบทสนทนาเหล่านี้ให้เข้ากับจังหวะ
ขององค์กร และในไม่ชา้ การวางแผนสืบทอดตาแหน่งจะกลายเป็นความปกติใหม่และเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
การทาธุรกิจปกติ หากซีอีโอหัวใจวาย หรือ VP of Operations ลาออกกะทันหัน องค์กรของคุณก็จะพร้อม
เดินหน้าต่อได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้อาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นอย่างที่ต้องการ แต่มน
ั จะดีกว่าการที่ไม่
เคยมีแผนใดๆ อยู่เลย
คินเซนทริคช่วยได้อย่างไรบ้าง?
ไม่ว่าคุณต้องการวางนโยบายเรื่องการจัดการสืบทอดตาแหน่ง หรือกรอบแนวคิด แผนงาน และกระบวนการ
ทั้งหมดพร้อมระบุเส้นทางการเติบโต เกณฑ์การเลื่อนตาแหน่ง และกลไกในการดาเนินการ คินเซนทริคสามารถ
ช่วยได้ เรามีนโยบาย หลักการ ขั้นตอน และเครื่องมือประเมินเพื่อกาหนดกรอบงานและกระบวนการสาหรับ
การบริหารการสืบทอดตาแหน่ง ไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ เราสามารถช่วยประเมินสถานการณ์ได้
ในจุดที่ต้องการได้ ออกแบบเกณฑ์ความสาเร็จในตาแหน่งสาคัญ วิธีการประเมินกลุ่มผู้มค
ี วามสามารถสูง
พร้อมเทียบความพร้อมรายบุคคลหรือกลุ่ม นอกจากนี้ ยังช่วยบูรณาการระบบการจัดการความก้าวหน้าในงาน
และการสืบทอดตาแหน่งเข้ากับระบบ HR อื่นๆ ได้อีกด้วย

สนใจรับคาปรึกษา กรุณาติดต่อผู้เขียน
บทความนี้ได้ที่ contact@kincentric.com.

“หากซีอีโอหัวใจวาย หรือ VP of Operations ลาออกกะทันหัน
องค์กรของคุณก็จะพร้อมเดินหน้าต่อได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้
อาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นอย่างที่ต้องการ แต่มันจะ
เป็นก้าวกระโดดจากการที่ไม่เคยมีแผนใดๆ อยู่เลย”
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seymour.adler@kincentric.com

Contact us to talk about how we can help.
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the inside. Our global network, proven insights and
intuitive technologies give us new ways to help
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teams. For more information, visit kincentric.com.
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