จ ัดออฟฟิ ศให้ "คนเป็นศูนย์กลาง"
จากประสบการณ์ทผ
ี่ มบริหารงานในฐานะผู ้นาองค์กรหลายแห่ง ผมได ้รับข ้อคิดอย่างหนึง่ ว่า
นอกจากองค์กรต ้องคิด "จัดหาคนให ้เหมาะกับงาน" (put the right man in the right job)
แล ้ว สิง่ หนึง่ ทีต
่ ้องคิดควบคูก
่ ันไปคือ "จัดทีท
่ างให ้เหมาะกับคน" (design the right
workplace for the right person) ด ้วยเหตุผลทีว่ า่ แม ้คนทีม
่ ศ
ี ักยภาพ มีความรู ้ความสามารถ
ในตาแหน่งหน ้าทีท
่ จ
ี่ ัดเตรียมไว ้ให ้ แต่หากสภาพแวดล ้อมการทางานไม่เอือ
้ ต่อการทางาน ย่อม
ส่งผลลดทอนศักยภาพทีม
่ อ
ี ยูใ่ นตัวเขาไปได ้อย่างน่าเสียดาย
ผู ้บริหารหรือผู ้นาองค์กรจานวนไม่น ้อย อาจไม่คอ
่ ยได ้ใส่ใจหรือให ้ความสาคัญต่อการจัด
สภาพแวดล ้อมให ้เหมาะสม สอดคล ้องกับคนทางานมากนั ก เพราะอาจไม่ได ้ตระหนั กหรือคิดไม่
ถึงว่าแท ้จริงแล ้ว สภาพแวดล ้อมในทีท
่ างานสามารถส่งอิทธิพลทัง้ ในมุมบวกและมุมลบได ้อย่าง
มากทีเดียว
การจัดโต๊ะทางานเหมือนกันหมดทุกแผนกในองค์กร โดยไม่ได ้ใส่ใจในรายละเอียดถึง
วิธก
ี ารทางานของแต่ละฝ่ าย อาจเท่ากับเป็ นการละเลยคุณภาพการทางานของบางฝ่ ายไปก็
เป็ นได ้ ยกตัวอย่างเช่น ฝ่ ายทีต
่ ้องใช ้ความคิดสร ้างสรรค์ คิดวางแผน คิดแก ้ปั ญหาต่างๆ ซึง่ ต ้อง
ใช ้การทางานเป็ นทีม การจัดโต๊ะในลักษณะนั น
้ อาจทาให ้การทางานไม่สะดวก พนั กงานต ้องหัน
กลับไปกลับมาเสมอ การจัดโต๊ะให ้หันหน ้าเข ้าหากัน หรือจัดโต๊ะห่างๆ กัน ห ้องหนึง่ มีจานวนคน
ไม่มากเกินไป ตกแต่งห ้องอย่างดูมจ
ี น
ิ ตนาการ อาจมีภาพต่างๆ ทีช
่ ว่ ยเขีย
่ ให ้เกิดความคิด
สร ้างสรรค์ ย่อมช่วยให ้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึน
้ ได ้
สานั กงานบางแห่งต ้องการประหยัดต ้นทุน จึงกาหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดเครือ
่ งปรับอากาศ เช่น
้าแทน
ให ้เปิ ดพัดลม และเปิ ดหน ้าต่างระบายอากาศในตอนเช
เพราะคิดว่าอากาศภายนอกจะยัง
เย็นสบาย แต่นโยบายเช่นนี้ อาจมีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน เพราะหากอากาศภายนอก
ร ้อนอบอ ้าว อากาศภายในก็อบอ ้าว ย่อมทาให ้คนทางานเกิดความอึดอัด อ่อนเพลีย ไม่สามารถ
ทางานได ้มีประสิทธิภาพเท่าทีค
่ วร แทนทีจ
่ ะประหยัดต ้นทุนกลับกลายเป็ นต ้องเสียต ้นทุนเพิม
่
มากขึน
้ ไปอีก
เรือ
่ งเหล่านี้ดเู หมือนเล็กๆ น ้อยๆ แต่สาหรับผมในฐานะผู ้บริหารองค์กรหลายแห่ง ผมจะ
ให ้ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ เพราะตระหนั กว่าสภาพแวดล ้อมขององค์กร มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการทางานของทีมงานทุกคนไม่มากก็น ้อย การจัดสภาพแวดล ้อมในทีท
่ างานให ้มี
ความเหมาะสมกับลักษณะขององค์กร จะมีสว่ นช่วยทาให ้องค์กรประสบความสาเร็จ ทัง้ ในเชิง
ขับเคลือ
่ นไปถึงเป้ าหมายทีก
่ าหนดไว ้ การขยายศักยภาพพนั กงานแต่ละคนในการทางาน และ
การเพิม
่ ขีดความสามารถแข่งขันขององค์กร ฯลฯ ดังนั น
้ ในองค์กรทีผ
่ มมีสว่ นบริหาร ผมจะ
พยายามจัดสภาพแวดล ้อมให ้เหมาะสม โดยยึดหลัก "คนทางานเป็ นศูนย์กลาง" ให ้มากทีส
่ ด
ุ ใน
่
การจัดการสภาพแวดล ้อมขององค์กร จาเป็ นอย่างยิง่ ต ้องมีการปรึกษาหารือกับผู ้เชียวชาญด ้าน
การออกแบบ โดยผมจะให ้ข ้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ
่ การออกแบบ โดยพิจารณาและให ้
ความสาคัญเกีย
่ วกับองค์ประกอบเหล่านี้ อาทิ
สอดคล้องก ับภาพล ักษณ์ขององค์กร
องค์กรจะต ้องสะท ้อนภาพลักษณ์ขององค์กร ควรจัดสภาพแวดล ้อมทีป
่ รากฏภายนอกให ้
สอดคล ้องกับเป้ าหมายการดาเนินงานขององค์กร เพือ
่ ให ้ผู ้ทีม
่ าติดต่อและพนั กงานทุกคน
ตระหนั ก
ในตัวตนขององค์กรร่วมกัน สาหรับองค์กรทีผ
่ มบริหารอยูน
่ ัน
้ มีสองลักษณะ ลักษณะแรก
เป็ นองค์กรเชิงธุรกิจ ดาเนินธุรกิจเกีย
่ วกับโปรแกรม/หนั งสือคอมพิวเตอร์และบริการด ้านการ
ท่องเทีย
่ ว การจัดสภาพแวดล ้อมในองค์กรจึงเน ้นความทันสมัย ตัง้ แต่ อาคารสานั กงาน สถานที่
ต ้อนรับ ห ้องทางานในแผนกต่างๆ ฯลฯ เพือ
่ สะท ้อนให ้เห็นว่าเป็ นองค์กรทีม
่ ค
ี วามทันสมัยใน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี เมือ
่ ลูกค ้าเข ้ามาติดต่อในสานั กงานจะเกิดความประทับใจในองค์กร
ไว ้วางใจในผลิตภัณฑ์และการบริการ และทีส
่ าคัญเกิดความมั่นใจในภาพลักษณ์ทางธุรกิจทีม
่ ี
ความมั่นคงและเป็ นผู ้นาในด ้านดังกล่าว นามาซึง่ การติดต่อและดาเนินธุรกิจกับองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง
องค์กรอีกลักษณะหนึง่ ทีผ
่ มบริหารอยูน
่ ัน
้ เป็ นองค์กรเกีย
่ วกับงานทางด ้านวิชาการและการ
่ ถือในลักษณะเป็ นสถาบันทางวิชาการ
วิจัย ดังนั น
้ องค์กรจะต ้องมีภาพลักษณ์ทม
ี่ ค
ี วาม น่าเชือ
และการวิจัย โดยจะให ้ความสาคัญกับศูนย์ข ้อมูลทีม
่ ค
ี วามพร ้อมในด ้านข ้อมูลทีเ่ ป็ นเอกสาร มี
การจัดเอกสารเป็ นหมวดหมู่ ห ้องทางานนั กวิจัยทีม
่ ค
ี วามเป็ นระเบียบ และการบริการข ้อมูลทาง
อินเทอร์เนตให ้กับผู ้มาติดต่อหรือลูกค ้าทีใ่ ห ้ความสนใจกับข ้อมูลข่าวสารทีอ
่ งค์กรเปิ ดให ้บริการ
เป็ นต ้น
สอดคล้องก ับแต่ละฝ่ายในองค์กร
สิง่ สาคัญอีกประการหนึง่ ของการจัดสภาพแวดล ้อมในทีท
่ างาน คือ การพิจารณา
โครงสร ้างภายในองค์กรว่ามีฝ่าย มีแผนกอะไรบ ้าง เพือ
่ จัดให ้เหมาะสม ฝ่ ายทีเ่ กีย
่ วกับการผลิต
นวัตกรรมประเภทหนั งสือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ห ้องทางานจะต ้องมีความทันสมัย มีความ
พร ้อมของเทคโนโลยีในการส่งเสริมผลิตผลงาน เพือ
่ ทาให ้พนั กงานเกิดความสะดวกสบายใน
การทางาน เกิดความคิดสร ้างสรรค์ในการผลิตงาน หากเป็ นฝ่ ายวิจัยทางด ้านวิชาการ ทีต
่ ้องการ
สมาธิในการทางาน อาจต ้องจัดให ้มีฉากกัน
้ ระหว่างโต๊ะทางานเพือ
่ ไม่ให ้เกิดการรบกวนของแต่
ั
้
ละคนในการคิดงาน และมีชนวางหนั งสือ/เอกสารให ้กับนั กวิจัยแต่ละคนเพือ
่ สะดวกในการหยิบ
ใช ้เอกสาร เป็ นต ้น
ในส่วนของห ้องประชุมซึง่ ใช ้เป็ นทีป
่ ระชุมของแต่ละฝ่ ายและการประชุมรวมขององค์กร
ซึง่ มีความสาคัญต่อผลสัมฤทธิแ
์ ละเป้ าหมายขององค์กร การจัดห ้องประชุมจะมีลักษณะทีท
่ าให ้
้สี
ทุกคนในองค์กรมีโอกาสได ้แสดงความคิดเห็น การจัดวางตาแหน่งโต๊ะ เก ้าอี้ การใช ภายใน
ห ้อง และองค์ประกอบอืน
่ ๆ ทีท
่ าให ้เกิดบรรยากาศทีเ่ ป็ นกันเอง และนามาซึง่ ประสิทธิภาพ
สูงสุดในการประชุม
ิ ธิภาพในการทางาน
พน ักงานเกิดประสท
การจัดวางตาแหน่งโต๊ะทางาน ทัง้ ของฝ่ ายและของพนั กงานแต่ละคน จะคานึงถึง
ประสิทธิภาพการทางานของทุกคนให ้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และความสุขในการทางานของ
พนั กงานทุกคน เช่น พืน
้ ทีข
่ องห ้องทางานทีจ
่ ะไม่เกิดความอึดอัดหรือรู ้สึกคับแคบในการทางาน
การมีสมาธิในการคิดงานทางานโดยไม่ถก
ู รบกวนจากสภาวะแวดล ้อมภายนอก หรือการจัดให ้มีตู ้
ปลาเล็กๆ ไว ้ในห ้องทางาน เพือ
่ ผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างทางานด ้วยการให ้อาหารปลา
หรือมองปลาว่ายน้ าไปมา การควบคุมให ้เกิดความเป็ นระเบียบเรียบร ้อย โดยจัดโต๊ะทางานให ้
เรียบร ้อย เพราะโต๊ะพนั กงานทีไ่ ม่มก
ี ารจัดเอกสารอย่างเป็ นระเบียบ ปล่อยเอกสารกองพะเนิน
บนโต๊ะ อาจจะลดทอนประสิทธิภาพการทางานของตนและก่อให ้เกิดมลภาวะต่อเพือ
่ นร่วมห ้อง
ทางานได ้ เป็ นต ้น
องค์กรทีใ่ ห ้ความสาคัญกับการจัดสภาพแวดล ้อมในองค์กร ย่อมสร ้างภาพลักษณ์และ
ความมั่นใจในการดาเนินธุรกิจกับลูกค ้า ตลอดจนสนั บสนุนให ้พนั กงานเกิดประสิทธิภาพในการ
ทางาน นามาซึง่ การปลดปล่อยศักยภาพ การเพิม
่ ขีดความสามารถของพนั กงาน และไปถึง
เป้ าหมายและผลสาเร็จทีต
่ งั ้ ไว ้ขององค์กร
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