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จากเดิมองค์กรต่างๆมักจะผลิตสินค้ าหรื อบริ การที่เฉพาะเจาะจง พูดง่ายๆคือเป็ นผู้เชี่ยวชาญในด้ านใดด้ านหนึ่ง
เช่น บริ ษัทผลิตอาหารสัตว์ก็ผลิตแต่อาหารสัตว์ บริ ษัทผลิตผงชูรสก็ผลิตแต่ผงชูรส บริ ษัทผลิตเครื่ องพิมพ์ดีดก็ผลิตแต่
เครื่ อ งพิ ม พ์ ดี ด แต่ เพี ย งอย่ า งเดี ย วฯลฯ และมุ่ ง เน้ นการผลิ ต ในปริ ม าณมากๆเพื่ อ ให้ ต้ น ทุ น การผลิ ต ถูก ลง ( Mass
Production) เมื่ อ ลัก ษณะของธุ ร กิ จ เป็ นแบบผู้เชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น บุ ค ลากรที่ ท างานในองค์ ก รก็ ไม่ ค่ อยมี ค วาม
หลากหลายมากนัก จะมีสว่ นเหมือนมากกว่าส่วนต่าง ดังนัน้ รูปแบบการบริ หารคนก็สามารถใช้ แบบเดียวเหมือนกันหมด
ทุกคน ระบบการจ่ายผลตอบแทน ระบบการสวัสดิการต่างๆที่ออกมาก็ไม่แตกต่างอะไรไปกับระบบการผลิตสินค้ าเฉพาะ
อย่างในปริ มาณมากๆ ไม่ใช่ผลิตตามคาสัง่ ของลูกค้ าหรื อจัดสวัสดิการตามความต้ องการของพนักงาน
เมื่อโลกเปลีย่ นไป (กรรมการ)ผู้จดั การก็เปลีย่ นไป(วิธีคิด วิธีบริ หารจัดการ สไตล์) ลักษณะการแข่งขันทางธุรกิจ
เปลี่ยนไป บริ ษัทที่เคยผลิตแต่สนิ ค้ าประเภทเดียวก็เริ่ มแตกไลน์การผลิตสินค้ าใหม่ๆมากขึ ้น ทังที
้ ่เป็ นสินค้ ากลุม่ เดีย วกัน
แต่ต่างรายการ หรื อไม่ก็ผลิตสินค้ าที่แตกต่างจากธุรกิจเดิมไปเลย และผลิตตามความต้ องการของตลาดมากขึ ้น สามารถ
ผลิ ต ในปริ ม าณที่ น้ อ ยลงได้ ม ากขึน้ การบริ ห ารงานบุค คลซึ่ง เป็ นระบบย่ อ ยระบบหนึ่ง ในองค์ ก รย่ อ มจะต้ อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปด้ วย จะมัวมานัง่ จัดสวัสดิการแบบเดิมๆ ใช้ วิธีการบริ หารจัดการคนเพียงรู ปแบบเดียวคงจะไม่ได้ ผลอีก
ต่อไป
ในอนาคตการบริ หารองค์กรมีแนวโน้ มจะเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ ้น เร็ วขึ ้น ถี่ขึ ้นและมีรูปแบบที่สลับซับซ้ อนมาก
ยิ่งขึ ้น ยิ่งจะทาให้ งานด้ านการบริ หารบุคลากรหรื องาน HR ยิ่งมีความซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น ต้ องเข้ าไปเกี่ ยวข้ องกับเรื่ องต่างๆ
มากยิ่งขึ ้น ไม่เหมือนสมัยก่อนที่คน HR จะเกี่ยวข้ องกับเรื่ องการหาคน จ่ายผลตอบแทน ฝึ กอบรมและแรงงานสัมพันธ์ HR
ในอนาคตอาจจะต้ องเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขปั ญหาขององค์กรในเรื่ องต่างๆมากขึ ้น และสิง่ สาคัญที่สดุ คือ HR จะต้ อง
รู้ทกุ เรื่ องที่ต้องเข้ าไปเกี่ยวข้ องจะรู้ แค่วิชาชีพของตัวเองเพียงอย่างเดียวคงจะไม่พอ เพราะความคาดหวังจากผู้บริ หารใน
อนาคต คาดหวังว่าทุกคนสามารถทางานแทนกันได้ ทุกคนสามารถเข้ าไปมีสว่ นร่ วมกับทุกเรื่ องขององค์กรได้ สรุปง่ายๆว่า
ในอนาคตพรมแดนระหว่างหน่วยงานจะถูกทาลายลงเหมือนกันกาแพงระหว่างประเทศที่ถูกทาลายลงด้ วยระบบการ
สือ่ สารแบบไร้ พรมแดน ต่อไปอาจจะบอกได้ ยากแล้ วว่านี่คือฝ่ าย HR นัน่ คือฝ่ ายบัญชี เพราะทุกสาขาอาชีพจะต้ องมาอยู่
ในกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง อาจจะเป็ นหน่วยทากาไรย่อย (Profit Center/Business Unit) อาจจะเป็ นกลุม่ ของโครงการ (Project)
อาจจะเป็ นกลุ่มแก้ ไขปั ญหาเฉพาะกิจ (Working Group) โดยที่ทุกคนจะต้ องประสานเพื่อให้ เป็ นเนื ้อเดียวกันให้ ได้ โดย

อาศัยจุดเด่นของทุกคนรวมกัน ไม่มีการแยกขอบเขตหน้ าที่ที่ชดั เจนเฉพาะเจาะจงเหมือนในอดีตและปั จจุบนั ที่ใครทาอะไร
ก็ทาเหมือนเดิมไปตลอดปี ตลอดชาติ
ดังนัน้ การบริ หารบุคลากรที่เรานิยมเรี ยกกันในปั จจุบนั นี ้ว่า HR คงจะต้ องก้ าวจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพนี ้
ไปสูก่ ารเป็ น HR แบบบูรณาการมากขึ ้น ซึง่ คาว่าบูรณาการในที่นี ้หมายถึงลักษณะดังต่อไปนี ้


ทางานคนเดียวไม่ ได้
ถ้ าแบ่งงานกันชัดเจน ต่างคนต่างทา งานใครงานมัน อย่างนีไ้ ม่เรี ยกว่า บูรณาการ การทางานแบบ
บูรณาการคือการร่ วมกันทางานโดยอาศัยความหลากหลายของความรู้ ประสบการณ์ ทรัพยากรและ
คนท างานมาร่ วมกันคิดร่ วมกันทาโดยไม่สนใจว่าใครจะเก่งใครจะใหญ่ มาจากไหน เมื่อมาร่ วมกัน
ทางานแล้ วก็จะต้ องมุ่งไปที่ผลสาเร็ จของงานเป็ นหลัก ถ้ าใครนึกไม่ออกก็ขอให้ นึกถึ งเหตุการณ์ คลื่น
ยักษ์ ถล่มภาคใต้ ที่มีกลุม่ คนจากหลากหลายอาชีพมาร่วมกันทางานโดยมิได้ มีการนัดหมาย(ส่วนใหญ่
จะเป็ นอาสาสมัคร) ไม่ได้ มีการจัดองค์กรอย่างเป็ นทางการไว้ ลว่ งหน้ า แต่สามารถร่ วมกันทางานได้ ให้
สาเร็ จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี



รู้เฉพาะวิชาชีพตัวเองเพียงอย่ างเดียวไม่ ได้
ที่สาคัญที่สดุ คือคน HR ในอนาคตควรจะต้ องทะลายกาแพงแห่งความรู้ในอาชีพออกไปสูค่ วามรู้ในสาย
อาชีพอื่นให้ มากขึ ้น เพราะถ้ าเราไม่ร้ ู เรื่ องของเขา เราจะเข้ าไปช่วยแก้ ไขปั ญหา ช่วยพัฒนาคนของกลุม่
ต่างๆได้ ยากมาก เหมือนกันเราเป็ นช่างซ่อมรถยนต์เรารู้ แต่เรื่ องอะไหล่ รู้ แต่วิธีการซ่อม แต่เราไม่ร้ ู ว่า
เดี๋ยวนี ้เทคโนโลยีของรถยนต์เปลีย่ นไปมากน้ อยขนาดไหน รถรุ่นใหม่ๆเป็ นอย่างไร คงจะเป็ นช่างซ่อมที่
เก่งไม่ได้ อย่างแน่นอน



คนทางาน HR ไม่ จาเป็ นต้ องจบการศึกษาในสาขาเดียวกัน
HR แบบบูรณาการน่าจะมีบคุ ลากรที่มาจากหลายสาขาอาชีพ เพราะคนๆเดียวอาจจะมีข้อจากัดเรื่ อง
การเรี ยนรู้ ดังนันทางลั
้
ดทางหนึง่ ที่จะช่วยให้ HR มีความรู้ที่หลากหลายคือการเปิ ดทางให้ คนจากสาขา
อาชีพต่างๆเดินเข้ าสูถ่ นนสายอาชีพ HR อย่างน้ อยก็เป็ นการซ้ อมทางานร่ วมกันคนที่แตกต่างจากเรา
มากขึ ้นกว่าในอดีตที่มกั จะมีแต่คนที่จบรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริ หารงานบุคคลเหมือนกันๆกัน



บริหารงานตามสถานการณ์ มากขึน้
การบริ หาร HR ในองค์กรยุคใหม่ควรจะต้ องเน้ นการบริ หารงานตามสถานการณ์ให้ มากขึ ้น อย่ายึดติด
กับรูปแบบหรื อวิธีการแบบเดิมๆ ปั ญหาที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตมักจะเป็ นปั ญหาใหม่ๆ ดังนัน้ คงจะยากที่
นาเอาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาในอดีตมาใช้ ได้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องยึดเอาปั ญหาในอนาคตเป็ น
หลักและพยายามหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาโดยยึดความสาเร็ จของการแก้ ไขปั ญหาเป็ นหลัก อย่ายึดติด
วิธีการในการแก้ ไขปั ญหาเป็ นหลัก เพราะบางปั ญหาต้ องใช้ ศาสตร์ บางปั ญหาต้ องใช้ ศิลปะ ในขณะที่
บางปั ญ หาต้ องใช้ ทัง้ ศาสตร์ และศิ ลป์ รวมกัน ดังนัน้ การแก้ ไขปั ญ หาหรื อ การก าหนดรู ป แบบการ
บริ หารงานของ HR ในอนาคตจะต้ องคิดและทาอย่างเป็ นระบบ ต้ องพร้ อมที่จะรับมือกับรู ปแบบการ
บริ หารจัดการใหม่ๆอยูต่ ลอดเวลา

สรุป การบริ หารงานด้ าน HR แบบบูรณาการจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องเตรี ยมความพร้ อมตังแต่
้ เนิ่นๆ เพราะต่อแต่
นี ้ไป เพราะความแรงและความเร็ วของคลืน่ (การบริ หารจัดการ) ลูกที่สแี่ ละลูกต่อๆไปจะเพิ่มขึ ้น คาดการณ์ได้ ยากว่ามันจะ
เกิดขึ ้นเมื่อไหร่ อย่างไร มันอาจจะเกิดขึ ้นเร็ วกับบางองค์กร บางองค์กรอาจจะได้ รับผลกระทบช้ า แต่สดุ ท้ ายแล้ วทุกองค์กร
คงจะต้ องได้ รับผลกระทบของคลื่น (ของการบริ หารจัดการสมัยใหม่) ลูกต่อๆไปกันอย่างถ้ วนหน้ านะครับ แต่ถ้าเรามีการ
ติดตังสั
้ ญญาณเตือนภัยล่วงหน้ า มีการซ้ อมรับมือที่ดี บวกกับบทเรี ยนจากประสบการณ์ในอดีตที่ผา่ นมาน่าจะช่วยให้ HR
ของเราฝ่ าฟั นคลืน่ กระแสของการบริ หารจัดการขององค์กรยุคใหม่ไปได้ โดยไม่ยากนักนะครับ

