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กรรมการสรรหามักจะรู้สกึ โล่งอกเมื่อลงชื่อท้ ายบันทึกนาเสนอชื่อผู้สมัครต่อผู้มีอานาจอนุมตั ิ
และพร้ อมจะสลายตัว เพราะถือว่าปฏิบตั ภิ ารกิจที่ได้ รับมอบหมายมาเสร็จสิ ้นแล้ ว
ทว่า ยังมีเรื่ องสาคัญอีก 2 เรื่ อง คือ
1. การให้ ข้อมูลป้อนกลับ (กับผู้ไม่ได้ รับเลือก)
2. การให้ ข้อมูลไปข้ างหน้ า (กับผู้ได้ รับการแต่งตัง)้

การให้ ข้อมูลป้อนกลับ
บางครัง้ ควันหลงของการสรรหากลายเป็ นเรื่ องใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อค้ างใจของผู้สมัครที่พลาดหวัง
ดังนัน้ จึงมีขนตอนที
ั้
่สาคัญมากอีกขันตอนหนึ
้
ง่ ต่อท้ ายเหมือนปั จฉิมลิขิต คือการให้ ข้อมูลป้อนกลับกับ
ผู้สมัครที่พลาดตาแหน่ง
ถ้ าคณะกรรมการทาตรงนี ้ด้ วยจะถือได้ วา่ ได้ ปิดบทบาทลงอย่างงดงามทีเดียว แต่โดยทัว่ ไปมักไม่ทากัน
เพราะคนส่วนมากไม่ชอบแจ้ งข่าวร้ ายกับใครแบบเผชิญหน้ า
ในประสบการณ์การคัดเลือกผู้จดั การกองทุน (บริษัทหลักทรัพย์จดั การ หรื อ บลจ.) ขณะที่เป็ นเลขาธิการ
กบข. (ช่วงปี 2540-2544) ได้ กาหนดแนวทางไว้ วา่ เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ ้นลง และผ่านการอนุมตั จิ าก
คณะกรรมการแล้ ว บริษัทใดที่ใคร่จะรู้วา่ ไม่ ได้ รับการคัดเลือกด้ วยเหตุใด ให้ สอบถามได้ โดยตรง ไม่ต้องแอบสืบ
จากใครต่อใคร ซึง่ อาจจะได้ ข้อมูลที่ผิดพลาดไป
การให้ ข้อมูลป้อนกลับเช่นนี ้ ทาให้ ไม่มีข้อครหาว่าทาไมเลือก หรื อไม่เลือกบริษัทใด
ในระยะยาว เรื่ องนี ้เป็ นผลดีตอ่ ทุกฝ่ าย
ฝ่ าย บลจ. รู้ชดั เจนว่าจะต้ องปรับปรุงตนเองในประเด็นใดบ้ าง จึงจะได้ คะแนนสูงขึ ้นในการคัดเลือกรอบต่อไป
กบข. เองก็จะได้ ผ้ จู ดั การกองทุนที่พร้ อมยิ่งขึ ้นตามความคาดหวังของ กบข.

แม้ ไม่ได้ รับการคัดเลือก คุณภาพของ บลจ. เหล่านันก็
้ ยอ่ มจะดีขึ ้น เพราะการปรับปรุงตนเอง นับเป็ นผลดี
ต่อทังวงการโดยรวม
้
เราสามารถนาวิธีการนี ้มาประยุกต์ใช้ ในการสรุปการสรรหาบุคคลได้
เมื่อผู้ได้ รับการสรรหาได้ รับการแต่งตังอย่
้ างเป็ นทางการแล้ วคณะกรรมการบางคนหรื อทังหมดอาจจะ
้
เลือกวิธีให้ ข้อมูลป้อนกลับในตอนสุดท้ ายได้ หลายแบบ
ที่เคยนามาใช้ จริงด้ วยตนเองก็คือ
เมื่อมีผ้ สู มัคร 2 คนที่คณ
ุ ภาพเด่นใกล้ เคียงกัน คนที่พลาดย่อมเสียใจ จึงได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู มัครมาถาม
ข้ อข้ องใจได้ โดยตรง โดยกรรมการที่เป็ นบุคคลภายนอกมากกว่า 1 คนเป็ นผู้ร่วมกันชี ้แจง (ที่ใช้ 2 คนก็เพื่อ
ป้องกันการเผชิญหน้ า และได้ สานวนถ้ อยคาชี ้แจงที่หลากหลายแง่มมุ ขึ ้น)
การได้ ชี ้แจงให้ กระจ่าง ทาให้ ความร้ าวฉาน ความเสียใจ และความท้ อถอยที่อาจมี ไม่เกิดขึ ้น
และมองไปข้ างหน้ าร่วมกัน
ครัง้ ที่ทาสาเร็จอย่างมากคือ การเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา ที่ตามมาด้ วยการแต่งตังโดยเรื
้
่ องไม่รั่ว
และได้ แจ้ งให้ ผ้ สู มัครคนที่ไม่ได้ รับการเสนอชื่อได้ ทราบเป็ นคนแรก พร้ อมบอกว่าเต็มใจให้ มาถามข้ อข้ องใจ
กับกรรมการโดยตรง
ทังนี
้ ้เพื่อให้ เขามีเวลา ทาใจ หรื อ เตรี ยมการ ในการจะสู้หน้ ากั บคนอื่นๆ ไม่ต้องรอได้ ยินข่าวมือสอง หรื อ
ข่าวลือ ซึง่ มักจะมาพร้ อมกับความเห็นของ ผู้หวังดี ประสงค์ร้าย ที่ทาให้ ช ้าใจโดยไม่จาเป็ น
ในกรณีนี ้คณะกรรมการสรรหาได้ ปรึกษาหารื อและเปรี ยบเทียบระหว่างผู้สมัครตังแต่
้ 2 รายขึ ้นไป
จึงไม่ยากที่จะประมวลความเห็นให้ เขาได้ รับทราบ เมื่อผู้สมัครได้ ทราบแล้ ว ก็ขอบคุณเพราะเข้ าใจในเหตุผลและ
เจตนาอันดีของกรรมการทุกคน
ผู้ที่ได้ รับเลือกกับผู้ที่ไม่ได้ รับเลือกร่วมมือกันบริหารองค์กรของตนต่อไปด้ วยกันได้

การให้ ข้อมูลเพื่ออนาคต
ในระหว่างการสรรหา บางคณะกรรมการเชิญผู้อื่นมาให้ ข้อมูลความเห็นด้ วย เช่น
เชิญลูกน้ องมาให้ ความเห็นในสิ่งที่เขาคาดหวังจากส่วนงานนันๆ
้ และจากผู้บงั คับบัญชา
เชิญผู้อยูน่ อกองค์กรมาให้ ความเห็นและความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรในอนาคต
นอกจากนี ้ยังเชิญผู้สมัครแต่ละคนมาแสดงวิสยั ทัศน์ ซึง่ แต่ละคนล้ วนได้ กลัน่ กรองสิ่งที่ตนต้ องการจะทา
มานาเสนอ
เป็ นเรื่ องที่นา่ เสียดายที่จะทิ ้งข้ อคิดความเห็นเหล่านี ้ไปเมื่อเสร็จสิ ้นการสรรหา
ข้ อมูลเหล่านี ้ควรมีการป้อนต่อไปให้ กบั ผู้ที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้ บริหารคนใหม่
เหตุผลก็เพื่อให้ ผ้ บู ริหารคนใหม่ได้ รับทราบความคาดหวังของสังคม และเพื่อนร่วมงานที่มีตอ่ องค์กร
ที่เขาจะเป็ นผู้นาต่อไป
ผู้บริหารคนใหม่สามารถนาข้ อมูลใหม่ไปปรับปรุงวิสยั ทัศน์และแผนงานของเขาให้ สนองต่อความ
ต้ องการต่างๆ ได้ ดีขึ ้น และถ้ าเขาเป็ นคนที่เปิ ดใจกว้ าง ก็จะสามารถหาเพื่อนร่วมทีมงานได้ เหมาะสมยิ่งขึ ้น
สาหรับภารกิจที่คาดหวัง
ท้ ายที่สดุ เมื่อได้ วิสยั ทัศน์ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมแล้ ว ก็ควรเผยแพร่ให้ ประชาคมซึง่ เป็ นเพื่อนร่วมงาน
ได้ รับทราบด้ วย
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ทกุ คนที่จะร่วมงานกันได้ เห็นในสิ่งที่คณะกรรมการสรรหาได้ เคยฟั ง ประกอบกับ
สิ่งที่เหล่าผู้ที่มองการณ์ไกลและประสงค์ดีตอ่ องค์กร ได้ มอบให้ ไว้ สาหรับการบริหารงานในวาระที่กาลังจะเริ่มขึ ้น
เป็ นการจัดเรี ยงการสนับสนุนของทังองค์
้ กรให้ มาอยูข่ ้ างเดียวกัน เพื่อความรุ่ งเรื องขององค์กรในร่มธง
ที่นาโดยผู้บริหารคนใหม่
"คนที่พลาดย่ อมเสียใจ จึงได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูสมัครมาถามข้ อข้ องใจได้ โดยตรง โดยกรรมการที่
เป็ นบุคคลภายนอกมากกว่ า 1 คนเป็ นผู้ร่วมกันชีแ้ จง"

