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หลักการและความสาคัญ
 จากหนังสือ “Build to Last” หรือในชื่อภาษาไทยว่า “องค์การอมตะ” ที่ประพันธ์โดย Jim Collins
กูรูด้านการบริหารจัดการชั้นนาคนหนึ่งของโลก ได้นาเสนอถึงผลสรุปของการสารวจวิจัยองค์การ
ต่างๆทั่วโลกที่ถือกาเนิดมาเป็นเวลานานและยังคงดารงกิจการอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ผ่าน
ยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองและถดถอยแต่ก็ยังคงสามารถปรับตัวและแปลงสภาพองค์การให้มี
ความสามารถในการแข่งขันและยั่งยืน หนึ่งในปัจจัยความสาเร็จที่สาคัญที่องค์การเหล่านี้มีร่วมกัน
คือ ทุนมนุษย์ (Human Capital) ขององค์การ ซึ่งไม่เพียงแต่ผู้นาระดับสูงขององค์การเท่านั้นแต่ยัง
รวมไปถึงบุคลากรในทุกระดับขององค์การด้วย แต่สิ่งที่ปรากฏชัดและมีข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อ
การกล่าวถึงอ้างอิงในการศึกษามักจะเป็นบุคลากรในระดับสูงขององค์การ จนมีคากล่าวที่ว่าการ
ทานายอนาคตขององค์การว่าจะเป็นอย่างไรนั้นให้ดูที่ผู้นาขององค์การในขณะนั้นๆว่าเป็นอย่างไร
ความสาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การอยู่ในกามือของผู้บริหารองค์การ ซึ่งจริงๆแล้วควร
จะต้องกล่าวว่าอยู่ในมือของบุคลากรในทุกระดับขององค์การด้วย ตัวอย่างที่ปรากฏชัดและมักจะ
ถูกนามาเป็นกรณีศึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นาอยู่เนืองๆก็เช่น ความสาเร็จของบริษัท Apple Inc.
และบริษัท Pixar Inc. ภายใต้การนาของ Steve Jobs และการตกต่าของบริษัท Apple Inc. ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งที่ไร้เงาของเขาในฐานะผู้บริหารขององค์การ
หรือความรุ่งเรืองถึงขีดสุดของ
General Electric Inc. (GE) ในยุคสมัยที่บริษัทอยู่ภายใต้การนาโดย Jack Welch ที่ได้เปลี่ยนโฉม
และยกสมรรถนะขององค์การอย่างมากมายด้วยการนาแนวคิดและเครื่องมือการบริหารจัดการ
สมัยใหม่มาใช้ในองค์การอย่างประสบผลสาเร็จ
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 การบริหารจัดการองค์การให้ประสบความสาเร็จนั้น ศาสตร์สมัยใหม่ของการบริหารระบุว่า
องค์ประกอบที่สาคัญมีด้วยกัน 7 ประการซึ่งมีอิทธิพลอย่างสูงยิ่งต่อการคิด สรรค์สร้าง และส่ง
มอบคุณค่าขององค์การ ประกอบด้วย
i. กลยุทธ์ขององค์การ ( Strategy) การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะช่วย
ให้ผู้บริหารตอบคาถามที่สาคัญ อาทิ องค์การอยู่ที่ไหนในขณะนี้ องค์การมีเป้าหมายอยู่ที่
ไหน พันธกิจขององค์การคืออะไร พันธกิจขององค์การควรจะเป็นอะไร และใครเป็น
ผู้รับบริการของเรา การบริหารเชิงกลยุทธ์จะมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง การบริหารเชิงกล
ยุทธ์จะช่วยให้องค์การ กาหนดและพัฒนาข้อได้เปรียบทางการแข่งขันขึ้นมาได้และเป็น
แนวทางที่บุคคลภายในองค์การรู้ว่าจะใช้ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบ
ความสาเร็จ
ii. โครงสร้างองค์การ ( Structure) คือ โครงสร้างที่ได้ตั้งขึ้นตามกระบวนการ หรือหน้าที่ของ
งานโดยมีการรับบุคลากรให้เข้ามาทางานร่วมกันในฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์
ที่ตั้งไว้ หรือหมายถึง การจัดระบบระเบียบให้กับบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป เพื่อนาไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากองค์การในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ การจัดองค์การที่ดีจะมีส่วนช่วย
ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ลดความซ้าซ้อนหรือขัดแย้งในหน้าที่ ช่วยให้
บุคลากรได้ทราบขอบเขตงานความรับผิดชอบ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
iii. ระบบการปฏิบัติงาน ( System) ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์
ตามที่กาหนดไว้ นอกจากการจัดโครงสร้างที่เหมาะสมและมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว การจัดระบบ
การทางาน ก็มีความสาคัญยิ่ง อาทิ ระบบบัญชี การเงิน ระบบพัสดุ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบการติดตาม ประเมินผล
iv. บุคลากร
(Staff)
ทรัพยากรมนุษย์นับเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการดาเนินงานของ
องค์การ องค์การจะประสบความสาเร็จหรือไม่ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการจัดทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ใน
อนาคต โดยการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคคลนั้นควรมีการวิเคราะห์ที่อยู่บนพื้นฐานของกลยุทธ์
องค์การที่เป็นสิ่งกาหนดทิศทางที่องค์การจะดาเนินไปให้ถึง ซึ่งจะเป็นผลให้กระบวนการ
กาหนดคุณลักษณะ การคัดเลือก และจัดวางบุคลากรได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
v. ทักษะ ( Skill) ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลในองค์การ
สามารถแยกทักษะออกเป็น 2 ด้านหลัก คือ ทักษะด้านงานอาชีพ เป็นทักษะที่จะทาให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ได้ตามหน้าที่และลักษณะงานที่รับผิดชอบ
เช่น ด้านการเงิน ด้านบุคคล ซึ่งคงต้องอยู่บนพื้นฐานการ ศึกษา หรือได้รับการอบรม
เพิ่มเติม ส่วนทักษะ ความถนัด หรือความชาญฉลาดพิเศษนั้น อาจเป็นความสามารถที่ทาให้

www.en tra in in g. net

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 2 of 6

Succession Planning (1D)

พนักงานนั้น ๆ โดดเด่นกว่าคนอื่นส่งผลให้มีผลงานที่ดีกว่าและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานได้รวดเร็ว ซึ่งองค์การคงต้องมุ่งเน้นในทั้ง 2 ความสามารถไปควบคู่กัน
vi. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็น
องค์ประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์การ พบว่า ความเป็นผู้นาของ
องค์การจะมีบทบาทที่สาคัญต่อความสาเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ ผู้นาที่ประสบ
ความสาเร็จจะต้องวางโครงสร้างวัฒนธรรมองค์การด้วยการเชื่อมโยงระหว่างความเป็นเลิศ
และพฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดขึ้น
vii. ค่านิยมร่วม ( Shared values) ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันโดยสมาชิกของ
องค์การที่ได้กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและ
ผู้บริหารภายในองค์การ หรืออาจเรียกว่าวัฒนธรรมองค์การ รากฐานของวัฒนธรรมองค์การ
ก็คือ ความเชื่อ ค่านิยมที่สร้างรากฐานทางปรัชญาเพื่อทิศทางขององค์การ โดยทั่วไปแล้ว
ความเชื่อจะสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพและเป้าหมายของผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารระดับสูง
ต่อมาความเชื่อเหล่านั้นจะกาหนดบรรทัดฐาน เป็นพฤติกรรมประจาวันขึ้นมาภายใน
องค์การ เมื่อค่านิยมและความเชื่อได้ถูกยอมรับทั่วทั้งองค์การและบุคลากรกระทาตาม
ค่านิยมเหล่านั้นแล้ว องค์การก็จะมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
ซึ่งหากพิจารณาโดยสรุปขององค์ประกอบทั้ง 7 แล้วอาจกล่าวได้ว่าความสาเร็จขององค์การถูก
กาหนดด้วย ยุทธศาสตร์หรือนโยบาย (Policy) กระบวนการ (Process) และบุคลากร (People)
 ในมุมมองเชิงระบบนั้นพิจารณาว่าบุคลากรเป็น Systemic หนึ่งที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับทั้ง
กระบวนการและนโยบาย โดยเป็นส่วนริเริ่มให้องค์การได้มาซึ่งกระบวนการและนโยบายที่เปี่ยม
ประสิทธิผลช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันได้หรือในทางกลับกัน ซึ่งผลลัพธ์ของการดาเนินงาน
ขององค์การที่ปรากฏขึ้นก็จะสะท้อนผลกลับมายังส่วนของบุคลากรที่เป็นได้ทั้งผลเชิงบวกที่ช่วย
ให้มีพลังดึงดูดคนเก่งคนดีมีความรู้ความสามารถให้ต้องการร่วมงานกับองค์การหรือผลในเชิงลบ
ก็จะทาให้องค์การมีต้นทุนสูงขึ้นในการรักษาและสรรหาบุคลากร
 การสืบทอดตาแหน่งและการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพจึงเป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์หนึ่งที่
สาคัญยิ่งซึ่งผู้บริหารระดับสูงและนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การจะต้องมุ่งเน้นให้เกิดการ
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้การดาเนินงานขององค์การในด้านต่างๆมีความต่อเนื่อง
หลักสูตรนี้ได้รับออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงแนวคิดและหลักการสาคัญของการ
บริหารการสืบทอดตาแหน่ง องค์ประกอบของระบบและปัจจัยความสาเร็จที่องค์การจะต้อง
จัดเตรียมให้มีคุณลักษณะที่เอื้ออานวย แนวทางและขั้นตอนในการดาเนินงานที่เป็นวิธีการปฏิบัติ
ที่ดี (Good Practice) ซึ่งองค์การชั้นนานิยมนามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และได้
เข้าใจกรอบหลักการ พื้นฐาน (Fundamental Framework) จนสามารถนาไปประยุกต์จัดทา
แผนการสืบทอดตาแหน่งสาหรับองค์การของตนได้อย่างมีประสิทธิผล
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วัตถุประสงค์
1.

2.

3.

4.

5.

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพและการสืบทอด
ตาแหน่งว่ามีความเชื่อมโยงและสาคัญอย่างไรในเชิงระบบที่มีต่อพัฒนาการและการเติบโตของ
องค์การ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในกรอบหลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง สามารถ
นาความรู้ หลักการ เทคนิคและเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบจัดทาระบบงานการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพและการสืบทอดตาแหน่งได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการออกแบบจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งอย่างเป็นขั้นเป็น
ตอน (Systematic) ตั้งแต่ระดับการคิดในระดับยุทธศาสตร์จนถึงการปฏิบัติการออกแบบ จัดทา
แผน ดาเนินงานและประเมินติดตามผล
เพื่อแนะนาแนวทางในการนาแผนการสืบทอดตาแหน่ง องค์ประกอบต่างๆที่ได้ตระเตรียมขึ้นว่า
จะสามารถการนาไปขยายผลต่อยอดเพื่อการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆต่อไป
อย่างไร เช่น ระบบการสรรหาว่าจ้างบุคลากร การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน การพัฒนาและ
ฝึกอบรมบุคลากร เป็นต้น
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกรณีศึกษาและการ
ฝึกปฏิบัติรวมทั้งการนาสถานการณ์ปัญหาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในองค์การของตน
มาร่วมถ่ายทอดและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

โครงสร้างหัวข้อการอบรม
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และคุณสมบัติของทรัพยากรบุคคลที่องค์การต้องการในยุค
โลกาภิวัฒน์ (Globalization) และเศรษฐกิจฐานความคิด (Creative Economy)
ผลกระทบ โอกาสและข้อจากัดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบเศรษฐกิจการค้าสมัยใหม่
แนวโน้มและทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์หลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เตรียม
ความพร้อมขององค์การอย่างไรให้มีประสิทธิผล
คุณสมบัติของบุคลากรที่องค์การในยุคเศรษฐกิจฐานความคิดต้องการเป็นอย่างไร
ความรู้ ทักษะและความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นของบุคลากรในระดับต่างๆขององค์การ
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic HR) ต้องคิดและ
ดาเนินการอย่างไร?
 อุปสรรคและปัญหาที่มักเกิดขึ้นเสมอในการสรรหาและการสืบทอดตาแหน่ง
กิจกรรมการเรียนรู้ การเอาชนะปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการสรรหาและการสืบทอด
ตาแหน่ง
www.en tra in in g. net

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 4 of 6

Succession Planning (1D)

 การประยุกต์การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) ในการวิเคราะห์ปัญหาการสืบทอดตาแหน่ง









และการออกแบบแผนการและกลไกการดาเนินงานการสืบทอดตาแหน่ง
การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ลักษณะทั่วไปและการเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์การ การ
ขยายผลเพื่อการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการดาเนินงาน การจัดทา
เล้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ การจัดทาแผนการสรรหา ทดแทนและสืบทอดตาแหน่ง
การจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ง
รูปแบบทั่วไปของแผนการสืบทอดตาแหน่ง
ขั้นตอนการจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ง
การเตรียมความพร้อมขององค์ประกอบเชิงระบบของแผนงานการสืบทอดตาแหน่ง
การระบุ สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ (High Performer) ด้วยการประยุกต์
กรอบหลักการสมรรถนะความสามารถ (Competency)
รูปแบบและองค์ประกอบของสมรรถนะในงาน
การออกแบบจัดทา Competency Model สาหรับแต่ละตาแหน่งงาน
การประเมิน Competency ของบุคลากร
การพัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อการสืบทอดตาแหน่งด้วยแผนการฝึกอบรม
พัฒนาเฉพาะบุคคล
แนวคิดและหลักการบริหารบุคลากรดาวเด่น (Talent Management)
กิจกรรมการเรียนรู้ กรณีศึกษาการออกแบบกาหนด Competency Model และการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการสืบทอดตาแหน่ง
ถาม-ตอบ สรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
การขยายผลและงานมอบหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการอบรมของผู้เข้าอบรมและองค์การ

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้นาและผู้บริหารระดับสูงขององค์การ
ผู้อานวยการและผู้จัดการในสายงานหลักและสนับสนุนขององค์การ
ผู้จัดการโครงการ (Project Management Leader) และหัวหน้าทีม (Team Leader, Supervisor)

1.
2.
3.

ระยะเวลาการฝึกอบรม
1

วัน (09.00 – 16.30 น.)

แนวทางในการดาเนินหลักสูตรอบรม
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การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning) โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนาไปใช้ได้
ทันที
เนื้อหาของหลักสูตรมีทั้งการบรรยาย , การระดมสมอง ( Brainstorming) , การปฏิบัติการ ( Work
Shop) , การแสดงสถานการณ์จาลอง (Simulation) และ การนาเสนอ ( Present) ทาให้การเรียนรู้ เกิด
ความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
วิทยากรทาหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรือ
Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
กับจริตของตนเอง และนาไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชานาญ
เน้นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี ตัวอย่าง และการใช้กรณีศึกษาจากกระบวนการ
ดาเนินงานจริงขององค์การ เพื่ออธิบายประมวลสรุปให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้น
ในการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ขยายผลในงานของตนต่อไป
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