ระบบองคกรของไทยนั้นทํางานในลักษณะแบง
แยกเปนสวน ๆ มานานหลายสิบปแลวครับ ทําใหการ
จางงานก็เปนลักษณะของการแบงแตละสายงานออก
จากกันอยางเด็ดขาด ดูงาย ๆ เวลารับสมัครงานก็จะ
ระบุชัดเจนวา ตองเรียนจบคณะอะไร วิชาเอกอะไร ตอง
มีประสบการณทํางานในสาขานั้น ๆ มากี่ป ๆ เชน รับ
พนักงานบัญชีก็จะระบุวาจบปริญญาตรีดานบัญชี มี
ประสบการณทํางานดานบัญชีมาอยางนอย 5 ป หาก
จบมาไมตรง หรือ ประสบการณทํางานไมตรง สวนมาก
จะไปไมถึงดานสอบสัมภาษณดวยซํ้าครับ
พอรับเขามาแลว ทํางานไปไดสัก 5-10 ป (หาก
ไมชิงลาออกไปเสียกอน) ตอใหมีโอกาสไดขึ้นเปนระดับ
ผูบริหาร แตพนักงานคนนั้นก็มักจะพบปญหาวา ทํางาน
แตดานวิชาชีพของตัวเอง ไมพรอมสําหรับงานบริหารที่
ตองรูในลักษณะของความรอบรูในวงกวางและมีความ
ยืดหยุนของกรอบความคิด รวมทั้งตองเปนผูมีวิสัยทัศน
ทําใหเกิดปญหารูแตเชิงลึกแบบ Hard Skills แตกลับ
ทํางานบริหารที่ตองใช Soft Skills ไมได มีผลใหทํางาน
บริหารไดไมเต็มความสามารถเพราะรูลึกแตวิชาชีพของ
ตัวเองเทานั้น

กรณีศึกษาจากญี่ปุน

วั น นี้ ข อนํ า เสนอกรณี ศึ ก ษาจากญี่ ปุ  น หลาย
ทานคงทราบวาญี่ปุนเปนสังคมจางงานตลอดชีพ แมวา
ปจจุบนั มีการจางงานตลอดชีพลดนอยลงไปบาง แตกย็ งั
จัดวาเปนสังคมจางงานตลอดชีพอยูเ มือ่ เทียบกับประเทศ
อื่นทั่วโลก

HR ยุคสหวิ
ใหม
ทยาการ

ตองทํางานแบบ
INTERDISCIPLINARY
โดย อาจารยวีรยุทธ พจนเสถียรกุล
โทรศัพท : 084-360-4070
อีเมล : weerayuth555@yahoo.com

การหางานในประเทศญี่ปุนจึงทํากันเปนฤดูกาล
โดยเฉลี่ ย นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย มั ก เริ่ ม หางานตอน
ปลายป ข องชี วิ ต นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ ส าม คื อ ประมาณ
ตุลาคม-ธันวาคม บริษัทตาง ๆ จะเริ่มเขาไปจัดงาน
Open House เพื่อเก็บรวบรวมประวัติของนักศึกษาที่
สนใจ แนะนําบริษัทและอธิบายทิศทางนโยบายของ
บริษัท จากนั้นจะมีการสอบขอเขียนหลายครั้ง และ สอบ
สัมภาษณอีกหลายครั้ง เคี่ยวกรําเฟนหาผูที่เหมาะสม
ที่สุดที่บริษัทจะจางไว เพราะตองจางไวตลอดชีวิตเลย
ครับ กระบวนการหางานนี้กินเวลาประมาณ 1 ปครึ่งเลย
ทีเดียว! ทําใหกวาจะรูผ ลวาสอบผานหมดไดงานทํา ก็ปา
เขาไปตอนเรียนจบปสพี่ อดีนนั่ ละครับ หากพลาดฤดูกาล
หางานก็ตองตกงานยาวไปอีก 1 รอบปครับ
ทํ า ให บ ริ ษั ท ญี่ ปุ  น จะเน น คั ด เลื อ กรั บ สมั ค รคน
ที่ “นิสัยใจคอ ทัศนคติ และความแนวแนที่จะเรียนรู
สิ่งใหม” มาเปนพนักงาน มากกวาวุฒิการศึกษาหรือ
เกรดเฉลีย่ (บริษทั ญีป่ นุ แทบไมสนใจเกรดเฉลีย่ กันเลยนะ
ครับ) บางคนอาจจะจบคณะมนุษยศาสตรแตก็สามารถ
เขาทํางานบริษัท IT ได บางคนจบดาน IT แตสามารถไป
ทํางาน HR ได บางคนจบการทองเทีย่ วแตสามารถทํางาน
บริษทั บัญชี ถึงขัน้ สอบคุณวุฒผิ ทู าํ บัญชีได ก็ยงั มีเลยครับ
เพราะบริษทั ญีป่ นุ เนนความเปน Generalist คือพนักงาน
1 คนตองทํางานแบบเห็นความเชือ่ มโยงของทุก ๆ แผนก
ในบริษัทนั้น ๆ เชน ใหเปลี่ยนแผนกทุก ๆ 3 ป เพื่อใหอีก
20 ปใหหลังจะไดพรอมสําหรับการขึ้นตําแหนงบริหาร
เพือ่ ใหสามารถเชือ่ มโยงศาสตรของทุกแผนกในบริษทั นัน้
ใหเกิดวิสัยทัศนและสรางเปนองคความรูใหมได
เมืองไทยนาจะถึงเวลาที่จะลดการจางงานแบบ
แยกสวนลงไปบาง เพราะเราเขาสูยุคที่ Hard Skills
สามารถใชเครื่องจักรทําแทนไดมากขึ้นเรื่อย ๆ และ Soft
Skills ก็จําเปนมากขึ้น ในยุคนี้เรานาจะตองการคนที่มี

ความสามารถในการเชื่อมโยงศาสตรตาง ๆ ในลักษณะ
สหวิทยาการ มากกวาคนทีแ่ ตกฉานเพียงเรือ่ งเดียวตลอด
10-20 ปหลังจากเรียนจบปริญญาวิชานั้น ๆ นะครับ
ถ า ไม นั บ วิ ช าชี พ เฉพาะทางเช น หมอ วิ ศ วะ
ทนายความ แตพูดถึงในระบบองคกรโดยทั่วไป เราจะ
แบงสายงานคราว ๆ ได 4 สายงานคือ
1.

งานดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

2.

งานดานตัวเลข บริหารจัดการทางการเงิน

3.

งานดานภาษาและการสื่อสาร

4.

งานดานจิตวิทยาและการใชวุฒิภาวะ

เราลองคิดแบบใหม แบบนอกกรอบกึง่ แหกกรอบ
นิด ๆ เชน เวลารับพนักงาน ยึดติดกับปริญญาใหนอยลง
ไปบาง (ยกเวนตําแหนงทีก่ ฎหมายกําหนดไววา ตองเรียน
จบวิชาชีพนัน้ ๆ นะครับ อันนีจ้ าํ เปนตองปฏิบตั ติ าม) เชน
อยากไดคนทําบัญชี เราอาจจะ Outsource ใหคนนอก
ทําบัญชีบัญชี (งาน Routine ให Outsource ทํา) สวน
บัญชีบริหารเราก็จางพนักงานคนในที่ไมจําเปนตองจบ
บั ญ ชี แต มี ค วามรู  เ ชื่ อ มโยงระหว า งข อ 1-4 ให เ กิ ด
องคความรูใหมได และสามารถเอาเวลาไปทํางานอื่น
ที่อาจจะสรางสรรคสิ่งใหมใหองคกรได ตัวอยางเชน
รูบัญชีอยูบางและเกงเรื่องติดตอสื่อสารกับคนอื่นทําให
การประสานงานเรื่องลงบัญชีคาใชจายของแตละแผนก
เปนไปอยางราบรื่นมากขึ้น หรือ รูบัญชีไมมากแตเกง
ไอทีก็จะชวยเรื่องระบบ Software บัญชีไดมากกวาคน
ที่รูบัญชีบัญชีอยางเดียว กลาวคือ เวลาเรารับสมัคร
งาน เราไมจําเปนตองประกาศวา “ตองจบบัญชี ตองมี
ประสบการณทําบัญชี” นั่นเองครับ

หรืออยากรับ HR เราก็ไมจําเปนตองประกาศวา
“ตองจบดาน HR และมีประสบการณดาน HR” เสมอไป
เราสามารถรับคนที่จบปริญญาสายอื่น ๆ ไดมากมาย
ทุกอยางเรา tailor-made ได ยุคนี้ถึงไดมีความนิยมทาง
HRD, HROD, HRBP, CHRO เนื่องจากเราตองการคน
มีความรูข า มศาสตรมากขึน้ เรือ่ ย ๆ นัน่ เอง เราไมตอ งการ
HR & Admin เหมือนยุคกอน ๆ ที่ผานมาอีกแลว
หากทําไดตามนี้ แทนที่เราจะได “พนักงานที่รูลึก
มาก ๆ ใน 1 ศาสตร (และอนาคตก็มกั จะไมพรอมทํางาน
ระดับบริหารอีกตางหาก)” เราจะได “พนักงานทีเ่ ชือ่ มโยง
ทุกศาสตรแบบสหวิทยาการ” มาแทน และเชื่อเถิดวา
สําหรับยุคปจจุบัน พนักงานที่เชื่อมโยงศาสตรตาง ๆ นั้น
จําเปนตอการเอาตัวรอดขององคกรมากกวาพนักงานทีร่ ู
เพียง 1 ศาสตรอยางแนนอนครับ

