
ระบบองคกรของไทยน้ันทํางานในลักษณะแบง
แยกเปนสวน ๆ มานานหลายสิบปแลวครับ ทําใหการ
จางงานก็เปนลักษณะของการแบงแตละสายงานออก
จากกันอยางเด็ดขาด ดูงาย ๆ เวลารับสมัครงานก็จะ
ระบุชัดเจนวา ตองเรียนจบคณะอะไร วิชาเอกอะไร ตอง
มีประสบการณทํางานในสาขาน้ัน ๆ มาก่ีป ๆ เชน รับ
พนักงานบัญชีก็จะระบุวาจบปริญญาตรีดานบัญชี มี
ประสบการณทํางานดานบัญชีมาอยางนอย 5 ป หาก
จบมาไมตรง หรือ ประสบการณทํางานไมตรง สวนมาก
จะไปไมถึงดานสอบสัมภาษณดวยซ้ําครับ

พอรับเขามาแลว ทํางานไปไดสัก 5-10 ป (หาก
ไมชิงลาออกไปเสียกอน) ตอใหมีโอกาสไดขึ้นเปนระดับ
ผูบริหาร แตพนักงานคนน้ันก็มักจะพบปญหาวา ทํางาน
แตดานวิชาชีพของตัวเอง ไมพรอมสําหรับงานบริหารท่ี
ตองรูในลักษณะของความรอบรูในวงกวางและมีความ
ยืดหยุนของกรอบความคิด รวมทั้งตองเปนผูมีวิสัยทัศน 
ทําใหเกิดปญหารูแตเชิงลึกแบบ Hard Skills แตกลับ
ทํางานบริหารท่ีตองใช Soft Skills ไมได มีผลใหทํางาน
บริหารไดไมเต็มความสามารถเพราะรูลึกแตวิชาชีพของ
ตัวเองเทาน้ัน

วันน้ีขอนําเสนอกรณีศึกษาจากญ่ีปุ น หลาย
ทานคงทราบวาญ่ีปุนเปนสังคมจางงานตลอดชีพ แมวา
ปจจบุนัมกีารจางงานตลอดชพีลดนอยลงไปบาง แตก็ยัง

จดัวาเปนสงัคมจางงานตลอดชพีอยูเมือ่เทียบกับประเทศ
อื่นท่ัวโลก 
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การหางานในประเทศญ่ีปุนจึงทํากันเปนฤดูกาล 
โดยเฉล่ียนักศึกษามหาวิทยาลัยมักเร่ิมหางานตอน
ปลายปของชีวิตนักศึกษาชั้นปที่สาม คือประมาณ
ตุลาคม-ธันวาคม บริษัทตาง ๆ จะเริ่มเขาไปจัดงาน 
Open House เพ่ือเก็บรวบรวมประวัติของนักศึกษาท่ี
สนใจ แนะนําบริษัทและอธิบายทิศทางนโยบายของ
บริษัท จากน้ันจะมีการสอบขอเขียนหลายคร้ัง และ สอบ
สัมภาษณอีกหลายคร้ัง เค่ียวกรําเฟนหาผูที่เหมาะสม
ที่สุดท่ีบริษัทจะจางไว เพราะตองจางไวตลอดชีวิตเลย
ครับ กระบวนการหางานน้ีกินเวลาประมาณ 1 ปคร่ึงเลย
ทเีดียว! ทาํใหกวาจะรูผลวาสอบผานหมดไดงานทาํ ก็ปา
เขาไปตอนเรยีนจบปสีพ่อดีนัน่ละครบั หากพลาดฤดูกาล
หางานก็ตองตกงานยาวไปอีก 1 รอบปครับ

ทําใหบริษัทญ่ีปุ นจะเนนคัดเลือกรับสมัครคน
ที่ “นิสัยใจคอ ทัศนคติ และความแนวแนที่จะเรียนรู
สิ่งใหม” มาเปนพนักงาน มากกวาวุฒิการศึกษาหรือ
เกรดเฉล่ีย (บรษิทัญ่ีปุนแทบไมสนใจเกรดเฉลีย่กันเลยนะ
ครับ) บางคนอาจจะจบคณะมนุษยศาสตรแตก็สามารถ
เขาทํางานบริษัท IT ได บางคนจบดาน IT แตสามารถไป
ทาํงาน HR ได บางคนจบการทองเทีย่วแตสามารถทาํงาน
บรษิทับญัชี ถึงขัน้สอบคณุวุฒผิูทาํบญัชไีด ก็ยังมเีลยครับ 
เพราะบริษทัญ่ีปุนเนนความเปน Generalist คอืพนักงาน 
1 คนตองทาํงานแบบเห็นความเชือ่มโยงของทกุ ๆ  แผนก
ในบริษัทน้ัน ๆ เชน ใหเปลี่ยนแผนกทุก ๆ 3 ป เพ่ือใหอีก 
20 ปใหหลังจะไดพรอมสําหรับการข้ึนตําแหนงบริหาร 
เพ่ือใหสามารถเช่ือมโยงศาสตรของทกุแผนกในบริษทัน้ัน 
ใหเกิดวิสัยทัศนและสรางเปนองคความรูใหมได

เมืองไทยนาจะถึงเวลาท่ีจะลดการจางงานแบบ
แยกสวนลงไปบาง เพราะเราเขาสูยุคท่ี Hard Skills 
สามารถใชเคร่ืองจักรทําแทนไดมากข้ึนเร่ือย ๆ และ Soft 
Skills ก็จําเปนมากข้ึน ในยุคน้ีเรานาจะตองการคนท่ีมี

ความสามารถในการเช่ือมโยงศาสตรตาง ๆ ในลักษณะ
สหวิทยาการ มากกวาคนท่ีแตกฉานเพียงเร่ืองเดียวตลอด 
10-20 ปหลังจากเรียนจบปริญญาวิชานั้น ๆ นะครับ

ถาไมนับวิชาชีพเฉพาะทางเชน หมอ วิศวะ 
ทนายความ แตพูดถึงในระบบองคกรโดยท่ัวไป เราจะ
แบงสายงานคราว ๆ ได 4 สายงานคือ

1. งานดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

2. งานดานตัวเลข บริหารจัดการทางการเงิน

3. งานดานภาษาและการส่ือสาร

4. งานดานจิตวิทยาและการใชวุฒิภาวะ

เราลองคดิแบบใหม แบบนอกกรอบกึง่แหกกรอบ
นิด ๆ  เชน เวลารับพนักงาน ยึดติดกับปริญญาใหนอยลง
ไปบาง (ยกเวนตําแหนงท่ีกฎหมายกําหนดไววาตองเรียน
จบวชิาชพีน้ัน ๆ  นะครับ อนัน้ีจาํเปนตองปฏบิตัติาม) เชน 
อยากไดคนทําบัญชี เราอาจจะ Outsource ใหคนนอก
ทําบัญชีบัญชี (งาน Routine ให Outsource ทํา) สวน
บัญชีบริหารเราก็จางพนักงานคนในท่ีไมจําเปนตองจบ
บัญชี แตมีความรูเช่ือมโยงระหวางขอ 1-4 ใหเกิด
องคความรูใหมได และสามารถเอาเวลาไปทํางานอ่ืน
ที่อาจจะสรางสรรคสิ่งใหมใหองคกรได ตัวอยางเชน  

รูบัญชีอยูบางและเกงเร่ืองติดตอสื่อสารกับคนอื่นทําให
การประสานงานเรื่องลงบัญชีคาใชจายของแตละแผนก
เปนไปอยางราบรื่นมากขึ้น หรือ รูบัญชีไมมากแตเกง
ไอทีก็จะชวยเร่ืองระบบ Software บัญชีไดมากกวาคน
ที่รู บัญชีบัญชีอยางเดียว กลาวคือ เวลาเรารับสมัคร
งาน เราไมจําเปนตองประกาศวา “ตองจบบัญชี ตองมี
ประสบการณทําบัญชี” นั่นเองครับ



หรืออยากรับ HR เราก็ไมจําเปนตองประกาศวา 
“ตองจบดาน HR และมีประสบการณดาน HR” เสมอไป 
เราสามารถรับคนท่ีจบปริญญาสายอ่ืน ๆ ไดมากมาย 
ทุกอยางเรา tailor-made ได ยุคน้ีถึงไดมีความนิยมทาง 
HRD, HROD, HRBP, CHRO เน่ืองจากเราตองการคน
มคีวามรูขามศาสตรมากข้ึนเร่ือย ๆ  นัน่เอง เราไมตองการ 
HR & Admin เหมือนยุคกอน ๆ ที่ผานมาอีกแลว

หากทําไดตามนี้ แทนท่ีเราจะได “พนักงานท่ีรูลึก
มาก ๆ  ใน 1 ศาสตร (และอนาคตก็มกัจะไมพรอมทาํงาน
ระดับบรหิารอกีตางหาก)” เราจะได “พนักงานท่ีเชือ่มโยง
ทุกศาสตรแบบสหวิทยาการ” มาแทน และเช่ือเถิดวา
สําหรับยุคปจจุบัน พนักงานท่ีเชื่อมโยงศาสตรตาง ๆ นั้น
จาํเปนตอการเอาตัวรอดขององคกรมากกวาพนักงานท่ีรู
เพียง 1 ศาสตรอยางแนนอนครับ


