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จะเกิดอะไรขึ้นถ้าซอีีโอของคณุเส้นเลือดในสมองแตกกระทันหัน องค์กรจะท าอย่างไรต่อไป? ย่อมมคีวามวิตก
ทกุข์ กังวล แต่คณุจะสามารถด าเนินการ ผลิตและส่งมอบ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และควบคมุ
อารมณข์องพนักงานและผู้ถือหุ้นให้คงท่ีต่อไปได้หรอืไม?่ ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรวางแผนสืบทอดต าแหน่งไว้ดีแค่
ไหน

หลายบรษัิทไมอ่ยากวางแผนสืบทอดต าแหน่งเลย เพราะรบัไมไ่ด้กับกระบวนการท่ีเจ็บปวดและบทสนทนา
ยากๆ ท่ีอาจท ารา้ยความรูส้ึกของผู้บรหิาร ในขณะท่ีหลายองค์กรจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งได้ส าเรจ็
ด้วยการบอกได้ว่าใครคือซอีีโอคนต่อไป หรอืบุคคลท่ีอาจก้าวเข้าสู่ต าแหน่งในอีกไมก่ี่ปีข้างหน้า หลังจากตอบ
ค าถามนี้เสรจ็แล้ว ผู้บรหิารก็จะเก็บแผนไว้และไมม่กีารทบทวนต่อ

ในความเป็นจรงิ การวางแผนสืบทอดต าแหน่งไมจ่ าเป็นต้องเป็นเรื่องท่ีท าให้ล าบากใจเสมอไป เพราะมนัควร
เป็นกระบวนการท่ีผู้บรหิารบรษัิทต้องท าอย่างสม่าเสมอเพื่อเตรยีมคนให้สอดคล้องกับทิศทางโดยรวมของ
บรษัิท แล้วให้ความชดัเจนและความคาดหวังต่อผู้บรหิารและผู้น าท่ีมศีกัยภาพ ท่ีไมจ่ ากัดอยู่ในระดับ C-suite
เท่านั้น

แผนการสืบทอดต าแหน่งไมใ่ชแ่ค่แผนการแทนที่คนเพียงคนเดียว แต่เป็นเส้นทางการเติบโตและพัฒนาคนที่
มศีกัยภาพท่ีจะเป็นผู้น าในอนาคต และคนในล าดับถัดๆไป นอกจากนี้ ต้องพัฒนาตัวต าแหน่งเองให้มี
วิวัฒนาการตอบโจทย์ความก้าวหน้าของบรษัิท แผนการสืบทอดต าแหน่งไมใ่ชแ่ค่แทนที่คนที่ไมอ่ยู่แล้ว แต่ยัง
สามารถชว่ยจัดการบุคลากรเพื่อขับเคล่ือนองค์กรไปสู่อนาคตอย่างมกีลยุทธ์ไมว่่าบรษัิทจะเล็กใหญข่นาด
ไหน

บทความฉบับนี้จะพดูถึงเรื่องต่อไปนี้

• แผนการสืบทอดต าแหน่งท่ีดีมลัีกษณะและมขีั้นตอนครา่วๆ ท่ีจ าเป็นอะไรบา้ง
• ความส าคัญและความเสี่ยงของการไมม่กีารวางแผนสืบทอดต าแหน่ง
• แผนสืบทอดต าแหน่งจะเปล่ียนไปอย่างไร เมื่อคนยุคมลิเลนเนียลก้าวขึ้นมาเป็นผู้น า
• ค าแนะน าในการขจัดอุปสรรคท่ีอาจพบ เมื่อจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งในองค์กร

บทน า
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ความเสี่ยงของการ
ไม่วางแผนสืบทอดต าแหน่ง
ความส าเรจ็ของบรษัิทขึ้นอยู่กับความสามารถและความต่อเนื่องของ
ผู้น าระดับสูง การท่ีต าแหน่งส าคัญว่างลงอย่างกะทันหันอาจท าให้
องค์กรเกิดความโกลาหล ความเสี่ยงของการไมใ่ห้ความส าคัญกับ
การวางแผนสืบทอดต าแหน่งนั้นมมีากมาย ซึง่รวมถึง

• ต าแหน่งผู้น าท่ีส าคัญว่างอยู่ หรอืท่ีแย่กว่านั้นคือ คนท่ี
ด ารงต าแหน่งไมม่ศีกัยภาพพอท่ีจะท างานนี้ได้ เสี่ยงต่อ
การสูญเสียความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ ระดับการ
ผลิตหรอืการบรกิารท่ีลดลง หรอืส่งผลเชงิลบต่อชื่อเสียง
และความน่าเชื่อขององค์กรหรอืส่วนตัว

• ทรพัยากรบุคคลท่ีไมเ่พียงพอ เนื่องจากพนักงานคน
ส าคัญๆ ถูกน าไปแทนที่เพื่อแก้สถานการณเ์ฉพาะหน้า
โดยที่ไมไ่ด้ตอบเป้าหมายทางธุรกิจ แผนกหรอืงานอื่นที่
น่าจะเติบโตตามกลยุทธ์ก็ล่าชา้ เพราะผู้น ามวัแต่ดับไฟ

• การตัดสินใจอย่างเรง่ด่วนเพื่อแต่งต้ังผู้บรหิารระดับสูง
คนใหมท่ี่ไมเ่หมาะสม อาจส่งผลให้เกิดความไมล่งรอย
และน าไปสู่ปัญหาใหมท่ี่ต้องแก้กันต่อไป

การพูดถึงแผนสืบทอดต าแหน่งอาจท าให้หลายคนรูส้ึกไมส่บายใจ
เพราะอาจหมายถึงการท่ีต้องคิดถึงเหตุการณไ์มพ่ึงประสงค์ เชน่ 
คนท่ีด ารงต าแหน่งอาจเกษียณก่อนหรอืเสียชวิีต หรอืการต้อง
เปล่ียนเส้นทางอาชพีของพนักงาน หรอืการต้องค านึงถึงพนักงาน
ไฟแรงท่ีมศีกัยภาพสูงท่ีไมส่ามารถรอต าแหน่งบรหิารได้
ผู้บรหิารควรมองว่าถ้าไมว่างแผนสืบทอดต าแหน่งมนัมคีวามเสี่ยง
ท่ีรุนแรงกว่าความรูส้ึกอึดอัดหรอืไมส่บายใจจากการไมไ่ด้หารอืกัน
ล่วงหน้าเพื่อเตรยีมการ และบรหิารการเปล่ียนแปลงท่ีองค์กรต้อง
เผชญิในวันข้างหน้า “...ผู้บริหารควรมองว่าถ้าไม่วางแผน

สืบทอดต าแหน่งมันมีความเสี่ยงท่ี
รุนแรงกว่าความรู้สึกอึดอัดหรือไม่
สบายใจจากการไม่ได้หารือกัน
ล่วงหน้าเพื่อเตรียมการ และบริหาร
การเปล่ียนแปลงท่ีองค์กรต้องเผชิญ
ในวันข้างหน้า”
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“แผนสืบทอดต าแหน่งช่วยจัดการ
ความเสี่ยงเร่ืองคน ด้วยมาตรฐานท่ี
เข้มงวดเช่นเดียวกับท่ีองค์กรใช้ในการ
จัดการกลยุทธ์ทางการเงินหรือธุรกิจ
โดยบริหารการเปล่ียนแปลงในเชิงรุก
มากกว่าเชิงรับ”

ความส าคัญของการวางแผนสืบ
ทอดต าแหน่ง
หัวใจของการวางแผนสืบทอดต าแหน่งประกอบด้วยการประเมนิ
ศกัยภาพของผู้น าท่ีหมายตาไว้และระบุสิ่งท่ีต้องพัฒนา เพื่อเตรยีม
รบัมอืกับความท้าทายในปัจจุบนัและอนาคตท่ีองค์กรต้องเผชญิ การมี
แนวทางท่ีครบถ้วนในการระบุตัว ประเมนิ พัฒนา และเปล่ียนมอืไป
เป็นบุคคลท่ีวางแผนไว้ จะชว่ยลดความเสี่ยงและสรา้งความต่อเนื่อง
ให้การคว้าโอกาสมากมายท่ีจะท าให้บรษัิทยั่งยืน

การวางแผนสืบทอดต าแหน่งต้องมาเป็นอันดับแรกอย่างหลีกเล่ียง
ไมไ่ด้ แต่ในหลายครัง้ องค์กรต่างๆ เลือกท่ีจะชะลอการวางแผนสืบ
ทอดต าแหน่งจนกว่าถูกบงัคับให้เริม่คิดวางแผน ซึง่แรงกดดันใน
การสรา้งแผนการสืบทอดต าแหน่งอาจมาจาก

• คณะกรรมการบรษัิทท่ีมองการณไ์กลและมุง่เน้นไปท่ี
ความส าเรจ็ในระยะยาวขององค์กรอย่างมกีลยุทธ์

• ซอีีโอท่ีมวิีสัยทัศน์ท่ีเข้าใจสิ่งท่ีต้องแลกหากไมม่กีาร
วางแผนสืบทอดต าแหน่งและสรา้งการยอมรบัร่วมกับ
ผู้น าท่ีเหลือในองค์กรได้

• นักวิเคราะห์ท่ีถามค าถามถึงแผนของบรษัิทส าหรบั
อนาคต โดยเฉพาะในชว่งเวลาแห่งการเปล่ียนแปลง

• หน่วยงานก ากับดแูลด้านบรกิารทางการเงิน สุขภาพ และ
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มกีารก ากับดแูลอย่างเข้มงวดมกัจะ
ตรวจสอบแผนการบรหิารความเสี่ยง เชน่ แผนการสืบ
ทอดต าแหน่งที่แข็งแรง ซึง่ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ปัจจุบนั
แผนการสืบทอดต าแหน่งไมใ่ชแ่ค่หมายถึงต าแหน่ง
ผู้บรหิารด้านปฏิบติัการเท่านั้น แต่อาจรวมถึงแผน
ส าหรบัผู้บรหิารด้านการเงิน เจ้าหน้าท่ีไอที และอื่นๆ

• ผู้บรหิรฝ่ายบุคคลเชงิกลยุทธ์ที่เข้าใจบทบาทของการ
วางแผนสืบทอดต าแหน่งและความต่อเนื่องของกลุ่มคนที่
มศีกัยภาพ (Talent Pipeline) เพื่อความส าเรจ็ในระยะ
ยาวขององค์กร

การวางแผนสืบทอดต าแหน่งน าข้อได้เปรยีบหลายอย่างมาสู่
องค์กร

• ชว่ยให้บรษัิทเข้าใจ Talent Pipeline และชูประเด็นต่างๆ ท่ีต้อง
หยิบยกมาพัฒนา

• ท าให้องค์กรมคีนพรอ้มท่ีจะด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในแต่ละ
ชว่งเวลา

• ชว่ยจัดการความเสี่ยงเรื่องคนด้วยมาตรฐานที่เข้มงวด
เชน่เดียวกับท่ีองค์กรใชใ้นการจัดการกลยุทธ์ทางการเงินหรอื
ธุรกิจโดยบรหิารการเปล่ียนแปลงในเชงิรุกมากกว่าเชงิรบั

• สรา้งความได้เปรยีบในการแข่งขันเนื่องจากผู้บรหิารของบรษัิท
ให้ความส าคัญกับอนาคตมากกว่าแค่กลยุทธ์ในอีกไมก่ี่ไตรมาส
ข้างหน้า

• ชว่ยให้องค์กรเดินล่วงหน้าไปก่อน หากคณะกรรมการหรอื
หน่วยงานก ากับดแูลไมไ่ด้เรยีกรอ้งให้ท าแผนการสืบทอด
ต าแหน่งในตอนนี้ ก็อาจจะต้องท าในอีกไมช่า้

• สรา้งกระบวนการท่ีขับเคล่ือนตัวเองได้อย่างรวดเรว็และจะยิ่ง
ต้องการข้อมลูจากผู้บรหิารน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป ซึง่จะชว่ย
ประหยัดเวลาในระยะยาว

อนาคตขององค์กรท้ังหลายขึ้นอยู่กับความสามารถและความมัน่คง
ของผู้น าระดับสูง ผู้น าเหล่านี้ต้องสรา้งสมดลุระหว่างความมัน่คงของ
องค์กรกับความจ าเป็นในการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงในเชงิบวก
ในขณะท่ีต้องรบัมอืกับความเสี่ยงท่ีส าคัญซึง่เกิดจากการเกษียณอายุ
ของผู้น าระดับสูง การออกจากงานก่อนก าหนด และต าแหน่งงานว่าง
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การวางแผนสืบทอดต าแหน่งไมจ่ าเป็นต้องซบัซอ้น จรงิๆแล้วการมี
แผนการสืบทอดต าแหน่งท่ีง่ายๆ จะท าให้สามารถทบทวนและอัปเดต
ข้อมลูเป็นประจ าได้ทกุไตรมาส หรอือย่างน้อยปีละครัง้ มากกว่า
ปล่อยไว้หลายปีจนกว่าจะนึกขึ้นได้ จุดเด่นของแผนการสืบทอด
ต าแหน่งที่ดี ได้แก่

• การประเมนิผู้มโีอกาสสืบทอดต าแหน่งตามโจทย์ใน
ปัจจุบนัและอนาคตของต าแหน่งนั้นๆ

• การประเมนิโดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ท่ีเข้มข้น
และครบถ้วนผ่านการพูดคยุอย่างเปิดเผย มากกว่า
การประเมนิที่ไมเ่ป็นรูปธรรมท่ีอาศยัข่าวลือหรอื
มมุมองเพียงด้านเดียว

• การมแีผนงานท่ีเป็นรูปธรรมในการเรง่พัฒนาความ
พรอ้มของผู้สืบทอดต าแหน่ง

• การก ากับดแูลอย่างมปีระสิทธิภาพของคณะ
กรรมการบรหิารความเสี่ยง

แผนการสืบทอดต าแหน่งที่แข็งแรงเป็นเรื่องของอนาคตท่ีต้อง
สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและชว่ยเตรยีม
องค์กรส าหรบัอนาคตด้วยการพัฒนาผู้น าตามค่านิยมขององค์กร
และสะท้อนถึงวัฒนธรรมระหว่างการด าเนินการ

ขั้นตอนท่ีน าไปสู่แผนการสืบทอดต าแหน่งท่ีแข็งแรงสามารถน าไปใช้
กับผู้น าระดับใดในองค์กรก็ได้ ไมใ่ชแ่ค่เฉพาะระดับ C-suite แต่ใช้
เติมต าแหน่งหัวหน้างานในฝ่ายและแผนกต่างๆ และสรา้ง
แผนพัฒนาผู้น ารายบุคคล การท าแผนการสืบทอดต าแหน่งไมไ่ด้
หมายความว่าองค์กรก าลังให้ค ามัน่สัญญาว่าจะเล่ือนต าแหน่งให้ใน
อนาคต แต่เป็นกรอบส าหรบัการพัฒนาการเติบโตก้าวหน้าได้สองถึง
สามขั้น เรามาดขูั้นตอนส าคัญท่ีจะท าให้การวางแผนสืบทอด
ต าแหน่งส าเรจ็ได้

ก าหนดโปรไฟล์ความส าเร็จ (Success 
Profile) ท่ีค านึงถึงบทบาทการขับเคล่ือนใน
อนาคต ของต าแหน่งส าคัญ (Critical Role)

1. ขั้นแรกให้ระบุทักษะ ขีดความสามารถ และศกัยภาพท่ีองค์กร
ต้องการในปัจจุบนัและในอนาคต โปรไฟล์เหล่านี้เป็นมากกว่า
ค าบรรยายลักษณะงานท่ัวไป แต่ให้มมุมองรอบด้านเก่ียวกับ
ทักษะ ความรู้ ความสัมพันธ์ คณุลักษณะ และประสบการณท่ี์
ส าคัญซึง่จ าเป็นต่อการประสบความส าเรจ็ในต าแหน่ง

2. เริม่ต้นด้วยการสื่อสารกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสียหลักและระบุ
ต าแหน่งที่เสี่ยงต่อการขาดการสืบทอดต าแหน่งมากท่ีสุด หารอื
ว่าโปรไฟล์ความส าเรจ็มลัีกษณะอย่างไรส าหรบัต าแหน่งเหล่านี้
และสัมภาษณผ์ู้ท่ีอยู่ในต าแหน่งปัจจุบนั เพื่อค้นหาว่าอะไรท า
ให้พวกเขามาถึงจุดนี้ได้ ยิ่งมคีวามเฉพาะเจาะจงในโปรไฟล์
เหล่านี้มากเท่าไร การระบุและพัฒนาความสามารถเหล่านั้นใน
ตัวผู้ท่ีน่าจะได้สืบทอดต าแหน่งก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้น

3. ถึงแมว่้าบทบาทผู้บรหิารระดับสูงจะมปีัจจัยที่ท าให้ประสบ
ความส าเรจ็คล้ายกัน แต่ก็ควรท าตามขั้นตอนนี้เพื่อให้มขี้อมลูเชงิ
ลึกเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของแต่ละต าแหน่งงาน ซึง่จะเป็น
ข้อก าหนดพื้นฐานส าหรบัความส าเรจ็ในปัจจุบนัและอนาคต

“...การมีแผนการสืบทอดต าแหน่งท่ีง่ายๆ
จะท าให้สามารถทบทวนและอัปเดต
ข้อมูลเป็นประจ าได้”
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แผนการสืบทอดต าแหน่งท่ีดี
ต้องเป็นอย่างไร

ประเมินผู้ท่ีมีศักยภาพในการสืบทอดต าแหน่ง
พนักงานท่ีมศีกัยภาพส าหรบัต าแหน่งในอนาคตควรผ่านขั้นตอนการ
ประเมนิที่เข้มข้น ซึง่ก าหนดระดับความเหมาะสมโดยเทียบกับโปร
ไฟล์ความส าเรจ็ การประเมนินี้อาจประกอบด้วย

• การสัมภาษณเ์พื่อท าความเข้าใจความปรารถนาเพื่อเติบโต
ก้าวหน้าในงาน (career aspiration) ประสบการณ์ ความ
ตระหนักรูเ้กี่ยวกับตนเอง และสไตล์การเป็นผู้น า

• ข้อมลูจากเพื่อนรว่มงานแบบ 360 องศา รวมถึงการสัมภาษณ์
หัวหน้างาน เพื่อนรว่มงาน และผู้ใต้บงัคับบญัชาโดยตรง

• การจ าลองสถานการณท์างธุรกิจที่มสีถานการณต่์างๆ
เหมอืนกับท่ีผู้เข้าชงิต าแหน่งอาจต้องเจอในอนาคตหากด ารง
ต าแหน่งนี้

• การประเมนิบุคลิกภาพท่ีให้ข้อมลูเชงิลึกเกี่ยวกับวิธีการท างาน
และความเป็นผู้น า

การประเมนิเหล่านี้เป็นมากกว่าการทบทวนผลการปฏิบติังาน
เพราะสามารถเจาะลึกถึงศกัยภาพของพนักงานได้อย่างเข้มข้นและอิง
ตามข้อเท็จจรงิ ในขั้นตอนนี้พยายามหลีกเล่ียงกระบวนการขั้นตอนท่ี
มากเกินไป และมองหาพารท์เนอรห์รอืท่ีปรกึษาท่ีมกีระบวนการการ
ประเมนิทีช่ดัเจนและให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์

แนวทางท่ีมขีั้นตอนชดัเจน อาศยัการประเมนิทางวิทยาศาสตร์
และใชข้้อมลูและผลประเมนิจากข้อเท็จจรงิส าหรบัประเมนิต าแหน่ง
และบุคคลท่ีคาดว่าจะได้รบัต าแหน่งดังกล่าว จะเป็นพื้นฐานท่ีมัน่คง
ส าหรบัทีมวางแผนสืบทอดต าแหน่งในการด าเนินการและก้าวไป
ข้างหน้าอย่างมัน่ใจ

พูดคยุและวางแผน
ณ จุดนี้ผู้บริหารหรือผู้น าระดับสงูท่ีดูแลกระบวนการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง
ควรหารือเก่ียวกับผลลัพธ์และเร่ิมด าเนนิการวางแผนส าหรับอนาคต บางคร้ัง
อาจต้องมีพาร์ทเนอร์หรือท่ีปรึกษามาช่วยให้การพูดคุยกันร่ืนไหลและ
สนับสนุนการหารือกันในประเด็นท่ีผุดขึ้นมาระหว่างการประชุม แต่ท่ีส าคัญ
ท่ีสุดคือไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร คณะผู้บริหารระดับสูงจะต้อง
สนับสนุนในข้อตกลงร่วมกัน

ขั้นตอนของการพูดคุยและวางแผนนีไ้ม่จ าเปน็ต้องใช้เวลาเป็นสปัดาหห์รือเป็น
วัน หากคุณมีเป้าหมายและมีขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และชัดเจนจากการประเมิน
ทางวิทยาศาสตร์มากพอ การหารือควรจะเสร็จภายในไม่ก่ีชั่วโมง ย่ิงถ้าก าหนด
โปรไฟล์ความส าเร็จ การทบทวนผลการปฏิบัติงาน และการประเมนิพนักงาน
ศักยภาพมาแล้วด้วยนั้น ผลลัพธ์ก็จะย่ิงแม่นย าขึ้น

เมื่อเสร็จแล้ว จะได้รายชื่อพนักงานศักยภาพท่ีเข้ากระบวนการสืบทอด
ต าแหน่งท่ีแบ่งเป็นกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นคนท่ี "พร้อมทันที (Ready Now)" "พร้อม
ในเร็วๆ นี้ (Ready Soon)" หรือ "พร้อมในอนาคต (Ready Later)" ตาม
กระบวนท่ีออกแบบและผลท่ีอิงตามข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน
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ท ามากกว่าการวางแผน ต้องบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ

ขั้นตอนก่อนหน้านี้จะชว่ยให้สามารถจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งได้
แต่การจะสรา้งความส าเรจ็อย่างต่อเนื่อง องค์กรควรบรหิารจัดการการสืบ
ทอดต าแหน่งเพื่อรกัษาให้กระบวนการยังคงตอบโจทย์อนาคตอยู่เสมอ
ทบทวนแผนนี้เป็นระยะ ทกุไตรมาสหรอือย่างน้อยทกุปีขึ้นอยู่กับ
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อตรวจสอบว่าคนในแผนก าลังอยู่บนเส้นทางท่ีจะไปสู่
ต าแหน่งงานใหมไ่ด้จรงิหรอืไม่ และแผนนั้นสอดคล้องกับความเป็นจรงิ
ของตลาดและวิวัฒนาการขององค์กรหรอืไม่ สิ่งท่ีแย่ท่ีสุดท่ีไมอ่ยากให้เกิด
คือ การท าแผนมาอย่างหนักหน่วง เพื่อท่ีจะเอามาเก็บเข้าแฟ้มและไมเ่คย
เอาออกมาใชอ้ีกเลย

จากการวิจัยของคินเซนทรคิ บรษัิทชัน้น าท้ังหมดท าสิ่งต่อไปนี้ใน
การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง

• ทบทวนกลุ่มพนักงานศกัยภาพอย่างน้อยปีละครัง้

• พัฒนากลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่งภายในองค์กร

• ประเมนิศกัยภาพผู้น าในปัจจุบนั เทียบกับศกัยภาพใน
การเติบโตและทักษะท่ียังต้องพัฒนา

• ระบุสถานะของพนักงานศกัยภาพท่ีเข้ากระบวนการ
สืบทอดต าแหน่งว่า "พรอ้มแล้ว" "พรอ้มเรว็ๆ นี้" และ
"พรอ้มในอนาคต"

• พยายามพัฒนาให้มคีนท่ี "พรอ้มแล้ว" อย่างน้อยสอง
คนส าหรบัแต่ละต าแหน่งงานที่ส าคัญในองค์กร

การประเมนิพนักงานศกัยภาพท่ีเข้ากระบวนการสืบทอดต าแหน่งเป็นท้ัง
ศาสตรแ์ละศลิป์ ต้องใชศ้ลิปะในการมองคน การรูทั้นอคติ และการ
พูดคยุด้วยข้อมลูทางวิทยาศาสตรจ์ากการประเมนิผล ท าให้การสนทนา
เข้มข้นขึ้นและครอบคลุม ผลักดันให้ประสบความส าเรจ็และใน
ขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงไปด้วย
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วางแผนสืบทอดต าแหน่ง
ในปัจจุบันและอนาคต
ต้องขยายผลการวางแผนสืบทอดต าแหน่งมากกว่าในระดับ C-suite 
เพื่อชว่ยพัฒนากลุ่มคนที่มคีวามสามารถและศกัยภาพอย่างยั่งยืน
ถึงแมใ้ครๆก็รูว่้า การพัฒนาผู้น าระดับสูงควรส าคัญเป็นอันดับหนึ่ง
แต่เมื่อได้สรา้งกระบวนการขึ้นแล้ว ก็สามารถน าไปใชก้ับหัวหน้าฝ่าย
และหัวหน้าแผนก ตลอดจนต าแหน่งส าคัญอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย และ
จะทวีความส าคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อคนรุน่มลิเลนเนียลเติบโตและ
ต้องมบีทบาทในการบรหิาร

เมื่อคนรุน่มลิเลนเนียลกลุ่มแรกเริม่เข้าสู่ต าแหน่งผู้น า องค์กรท่ีมอง
การณไ์กลจะเริม่น าแผนการสืบทอดต าแหน่งมาใชกั้บหัวหน้าฝ่ายและ
หัวหน้าแผนกโดยจับตาดอูนาคต ต าแหน่งที่สูงขึ้นของพวกเขาจะ
กลายเป็นแรงบนัดาลใจให้วางแผนสืบทอดต าแหน่งอย่างเข้มข้น
ยิ่งขึ้นด้วยเหตุผลหลายประการ

• ส าหรบัหลายๆ องค์กร การวางแผนสืบทอดต าแหน่งเหมอืน
เป็น "กล่องด า" ขององค์กรท่ีเป็นความลับสุดยอด การสนทนา
เกิดขึ้นหลังปิดประตู และคนส่วนใหญจ่ะไมไ่ด้รบัรูผ้ลการ
ตัดสินใจถ้าไมจ่ าเป็นต้องรู้ เมื่อคนรุน่มลิเลนเนียลเริม่เข้าสู่แวด
วงผู้น า พวกเขาชอบในความโปรง่ใส ดังนั้นจึงควรทบทวน
กระบวนการวางแผนสืบทอดต าแหน่งอีกครัง้โดยมเีป้าหมาย
เพื่อให้เปิดกว้างและสื่อสารกันมากขึ้น

• การชอบท่ีจะได้รบัฟีดแบคของคนรุน่มลิเลนเนียล จึงยิ่งต้องเริม่
ปรบัแผนสืบทอดต าแหน่งใหม่ พวกเขากระตือรอืรน้ที่จะเรยีนรู้
วิธีการพัฒนาทักษะและความสามารถของตัวเอง และต้องการมี
แผนการเติบโตก้าวหน้าชดัเจน ดังนั้น เวลาทบทวนการบรหิาร
จัดการการสืบทอดต าแหน่ง ต้องไมลื่มว่าการชว่ยเติมเต็มทักษะ
และการให้ฟีดแบคตลอดกระบวนการส าคัญมากส าหรบักลุ่ม
ผู้น าอายุน้อย

• เพราะคนรุน่มลิเลนเนียลมกัจะเปล่ียนงานบอ่ยกว่าคนรุน่
ก่อน ดังนั้น วงจรส าหรบัการวางแผนสืบทอดต าแหน่งจะ
ค่อยๆ สั้นลงเมื่อคนรุน่มลิเลนเนียลเข้าสู่ต าแหน่งผู้น า การ
ทบทวนการสืบทอดต าแหน่งทกุไตรมาส (และบางทีเป็นราย
เดือน) สักสองสามชัว่โมงจะชว่ยเตรยีมพรอ้มในกรณท่ีีมคีน
ตัดสินใจเปล่ียนงานกระทันหัน

การวางแผนสืบทอดต าแหน่งในระดับชัน้งานรองลงมา สะท้อนถึง
การให้ความส าคัญและสรา้งความเชื่อมัน่ให้กับกลุ่มมลิเลนเนียลท่ีมี
ศกัยภาพสูงองค์กว่า ว่าเขาจะได้รบัการพัฒนาและเติบโตในวันท่ี
เขาพรอ้มจะเป็นผู้น าองค์กร
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ขจัดอุปสรรคในการ
วางแผนสืบทอดต าแหน่ง
เป็นเรื่องปกติท่ีต้องเจอกับการต่อต้านการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง
หรอืการเปล่ียนแปลงกระบวนการท่ีเคยท าไว้ ทีมวางแผนสืบทอด
ต าแหน่งจึงจ าเป็นต้องรูว่้าอาจต้องเจอกับอะไรบา้งเมื่อพัฒนา
กระบวนการใหมเ่พื่อเตรยีมองค์กรให้พรอ้มส าหรบัการเปล่ียนแปลง

กลัวการให้ค าม่ันสัญญา
ผู้น าบางคนอาจไมย่อมวางแผนสืบทอดต าแหน่ง เพราะกลัวว่า
จะสรา้งความรูส้ึกคาดหวังว่าบางคนจะได้รบัการรบัประกันว่าจะ
ได้ต าแหน่งบางต าแหน่ง กังวลว่าก าลังให้สัญญา ซึง่วิธีแก้ปัญหา
นี้ง่ายมากด้วยความโปรง่ใสของกระบวนการและการสื่อสารท่ี
ชดัเจนที่บอกว่า ไมม่กีารรบัประกันใดๆ ในการวางแผนสืบทอด
ต าแหน่ง อุปสรรคข้อนี้เป็นเรื่องธรรมดาและคงไมพู่ดถึงไมไ่ด้ 
การพูดกันตรงๆ โดยไมน่ าอารมณม์าใส่ จะเป็นยาถอนพิษท่ีดี
ท่ีสุด

กลัวสิ่งท่ีไม่รู้
เบื้องหลังการพูดคยุเพื่อวางแผนสืบทอดต าแหน่ง คือการยอมรบัว่าสิ่ง
ท่ีไมค่าดคิดสามารถเกิดขึ้นได้กับทกุคน ซึง่การพูดเรื่องภัยพิบติัและ
สิ่งท่ีไมรู่ย้่อมท าให้ทกุคนเกิดความกังวลกลัว ผู้น าระดับสูงอาจต่อต้าน
การพูดคยุถึงผู้สืบทอดต าแหน่งของตนเอง เนื่องจากมนัเหมอืนเป็น
การบงัคับให้คิดว่าจะท าอะไรหลังการเกษียณอายุหรอืจัดการกับชวิีต
ตนเองท่ีต้องเปล่ียนไปในอนาคต ซึง่ส าหรบับางคนมนัก่อให้เกิด
ความรูส้ึกอึดอัดและกังวล ดังนั้น ควรชดัเจนว่าจุดประสงค์ของการท า
แผนสืบทอดต าแหน่ง เป็นการหารอืกันซึง่เป็นกระบวนการหรอื
แบบฝึกหัดการบรหิารความเสี่ยงขององค์กร ควรหลีกเล่ียงการพูดคยุ
กันในบรรยากาศของ "สถานการณท์ี่เลวรา้ยที่สุด (Worst-Case 
Scenario)" 

ไม่อยากแบ่งทรัพยากร
การวางแผนสืบทอดต าแหน่งอาจไมไ่ด้รบังบประมาณหรอื
ทรพัยากรจากผู้ก าหนดงบประมาณ แต่ทรพัยากร เชน่ เวลา เงิน
และเทคโนโลยี นั้นส าคัญมากและจ าเป็นเพื่อลงมอืสรา้งและ
ด าเนินการท าแผนสืบทอด

การจะท าให้ผู้บรหิารระดับสูง ไมว่่าจะเป็นคณะกรรมการบรษัิทหรอื
คณะผู้บรหิารระดับสูงเห็นชอบว่าการวางแผนสืบทอดต าแหน่งนั้น
ส าคัญ จ าเป็นต้องพูดคยุให้คนเหล่านี้รบัรูถึ้งความส าคัญของการลด
ความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณท่ี์ผู้น าอาจไมไ่ด้อยู่เพื่อขับเคล่ือน
วิสัยทัศน์ได้ตลอดไป จึงต้องอาศยัการขับเคล่ือนองค์กรตามวิสัยทัศน์
ท่ีวางไว้ผ่านการทุ่มทนุดแูลและวางแผนก าลังคนและผู้สืบทอด
ต าแหน่งส าคัญ เป็นการตอกย้าว่าแผนการสืบทอดต าแหน่งสามารถ
ชว่ยสรา้งความยั่งยืนให้กับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการด าเนินงานได้

กลัวความยุ่งยาก
ในขณะท่ีการพูดคยุและการสัมภาษณอ์ย่างเปิดใจเป็นส่วนส าคัญ
ของการประเมนิ แต่มวิีธีการง่ายๆ ท่ีจะชว่ยแยกแยะอารมณแ์ละ
ความรูส้ึกส่วนตัวออกจากการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง ผ่าน
เทคโนโลยีท่ีสามารถชว่ยประมวลผลข้อมลูการประเมนิและผลการ
ปฏิบติังานอย่างอัตโนมติั ซึง่จะชว่ยสรา้ง

• โปรไฟล์ความส าเรจ็ท่ีเน้นอนาคต

• ฟีดแบคเพื่อการพัฒนา ส าหรบัผู้มโีอกาสสืบทอดต าแหน่ง

• แผนพัฒนารายบุคคลส าหรบัผู้สืบทอดท่ีมศีกัยภาพ

• ผลสรุปผู้สืบทอดท่ีมศีกัยภาพท่ีจะเล่าให้หัวหน้างานฟัง

• ผลสรุปและแผนสืบทอดต าแหน่งส าหรบับทบาทระดับสูง
ต าแหน่งท่ีส าคัญ

• การก าหนดเป้าหมายส าหรบัการสรรหาภายนอก

อย่าให้อุปสรรคใดๆ เหล่านี้ขัดขวางองค์กรของคณุจากการได้
ประโยชน์ในการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจมอยู่กับ
การเมอืงภายใน หรอืท าให้สิ่งท่ีง่ายให้เป็นเรื่องยาก มแีต่จะท า
ให้องค์กรตกอยู่ในความเสี่ยง
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การวางแผนสืบทอดต าแหน่งเต็มไปด้วยความลับท้ังๆท่ีไมค่วรมี เพราะเป็นเรื่องส าคัญของการพัฒนา
พนักงาน การบรหิารธุรกิจ และการบรหิารความเสี่ยง แมว่้ามกัถูกมองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องใชค้วาม
ระมดัระวัง และต้องพิจารณาข้อมลูผลประเมนิผลมากมาย แต่จรงิๆแล้ว หากเราอาศยัหลักการทาง
วิทยาศาสตรแ์ละหลักการวิจัยแล้ว มนัจะชว่ยให้แนวทางส าหรบัการพัฒนาและการสืบทอดต าแหน่งชัดเจน
และใชร้ะยะเวลาไมน่าน

ความเสี่ยงของการไมท่ าอะไรเลยนั้นชดัเจนมาก ความไมแ่น่นอนภายในองค์กรและความขัดแย้งสามารถ
น าไปสู่ผลการด าเนินธุรกิจที่ตกต่า สูญเสียลูกค้า และสูญเสียชื่อเสียงในตลาด ถึงเวลาแล้วท่ีจะเริม่วางแผนเพื่อ
ปกป้ององค์กรพรอ้มดึงดดูและรกัษาพนักงานของคณุ เมื่อมองหาโซลูชนัในการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง ต้อง
ท าให้ง่ายและใชป้ระโยชน์จากข้อมลูเพื่อประกอบการหารอืท่ีส าคัญๆ ปรบับทสนทนาเหล่านี้ให้เข้ากับจังหวะ
ขององค์กร และในไมช่า้การวางแผนสืบทอดต าแหน่งจะกลายเป็นความปกติใหมแ่ละเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
การท าธุรกิจปกติ หากซอีีโอหัวใจวาย หรอื VP of Operations ลาออกกะทันหัน องค์กรของคณุก็จะพรอ้ม
เดินหน้าต่อได้อย่างรวดเรว็ ถึงแมอ้าจจะไมใ่ชก่ารเปล่ียนแปลงท่ีราบรื่นอย่างท่ีต้องการ แต่มนัจะดีกว่าการท่ีไม่
เคยมแีผนใดๆ อยู่เลย

คินเซนทรคิช่วยได้อย่างไรบ้าง?
ไมว่่าคณุต้องการวางนโยบายเรื่องการจัดการสืบทอดต าแหน่ง หรอืกรอบแนวคิด แผนงาน และกระบวนการ
ท้ังหมดพรอ้มระบุเส้นทางการเติบโต เกณฑ์การเล่ือนต าแหน่ง และกลไกในการด าเนินการ คินเซนทรคิสามารถ
ชว่ยได้ เรามนีโยบาย หลักการ ขั้นตอน และเครื่องมอืประเมนิเพื่อก าหนดกรอบงานและกระบวนการส าหรบั
การบรหิารการสืบทอดต าแหน่ง ไมว่่าบรษัิทคณุจะมขีนาดเล็กหรอืใหญ ่เราสามารถชว่ยประเมนิสถานการณไ์ด้
ในจุดท่ีต้องการได้ ออกแบบเกณฑ์ความส าเรจ็ในต าแหน่งส าคัญ วิธีการประเมนิกลุ่มผู้มคีวามสามารถสูง
พรอ้มเทียบความพรอ้มรายบุคคลหรอืกลุ่ม นอกจากนี้ ยังชว่ยบูรณาการระบบการจัดการความก้าวหน้าในงาน
และการสืบทอดต าแหน่งเข้ากับระบบ HR อื่นๆ ได้อีกด้วย

บทสรุป

สนใจรบัค าปรกึษา กรุณาติดต่อผู้เขียน
บทความนี้ได้ท่ี contact@kincentric.com.

“หากซีอีโอหัวใจวาย หรือ VP of Operations ลาออกกะทันหัน
องค์กรของคุณก็จะพร้อมเดินหน้าต่อได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้
อาจจะไม่ใช่การเปล่ียนแปลงท่ีราบร่ืนอย่างท่ีต้องการ แต่มันจะ
เป็นก้าวกระโดดจากการท่ีไม่เคยมีแผนใดๆ อยู่เลย”
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