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ในยุคของการแข่งขัน แม้ แต่ชีวิตประจาวันของคนต้ องการความสะดวกสบายมากขึ ้น ข้ าวของเครื่ องใช้ ต่าง ๆ
มีการออกแบบให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป บางอย่างถูกออกแบบให้ สามารถใช้ งานได้ หลากหลาย
(Multi-Functions) มากยิ่งขึ ้น เช่น ปากกาด้ ามเดียวแต่มีหลายสี เครื่ องถ่ายเอกสารสามารถถ่ายเอกสารได้ ส่งแฟ็ กส์ได้
และใช้ เป็ นเครื่ องพริ น้ เตอร์ ได้ โทรศัพท์มือถือสามารถพูดได้ ส่งข้ อความได้ สามารถเล่นอินเทอร์ เน็ตได้ และถ่ายภาพได้ ยา
สระผมและครี มนวดผมอยูใ่ นขวดเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงนอกจากจะมีการเพิ่มเติมฟั งก์ชั่นการทางานให้ มากขึ ้นแล้ ว สิ่งของต่าง ๆ ยังถูกออกแบบให้ มี
ความยืดหยุ่น (Flexible) มากขึ ้นกว่าเดิมด้ วย เช่น เฟอร์ นิเจอร์ ต่าง ๆ ก็ถกู ออกแบบให้ เป็ นแบบ "น๊ อคดาวน์" ที่สามารถ
ประกอบได้ ง่ายเคลื่อนย้ ายได้ สะดวก รถยนต์ถกู ออกแบบให้ เป็ นรถ "อเนกประสงค์" สามารถปรับเปลี่ยนพื ้นที่การใช้ สอย
ภายในให้ สอดคล้ องกับการใช้ งานในแต่ละประเภท ของเล่นของเด็ก ๆ ถูกออกแบบไปสูข่ องเล่นที่เป็ นชิ ้นเดียวแบบเดียวไป
เป็ นของเล่นที่สามารถถอดชิ ้นส่วนและประกอบเป็ นรู ปอื่น ๆ ได้ ซึ่งจะทาให้ เด็ก ๆ สามารถต่อของเล่นได้ ตามที่ต้องการ
มากขึ ้น
เราจะเห็นว่าในโลกปั จจุบันและอนาคต ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้ องถูกออกแบบให้ สามารถใช้ งานได้ มากกว่าหนึ่ง
อย่างและในขณะเดียวกันการใช้ งานจะต้ องสามารถปรับเปลีย่ นได้ ตามสถานการณ์
การจัดโครงสร้ างองค์กรก็เช่นเดียวกัน จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องอาศัยหลักของการจัดองค์กรที่เรี ยกว่า Multi-Flex
Structure ซึ่งหมายถึ งกลยุท ธ์ ก ารจัด โครงสร้ างองค์ ก รแบบพหุฟั งก์ ชั่น และมี ค วามยื ดหยุ่น เพื่ อ รองรั บ สถานการณ์ ที่
เปลีย่ นแปลงไป สาหรับคาว่าโครงสร้ างที่ผมจะพูดถึงในที่นี ้ไม่ได้ หมายถึงผังการบริ หารงานที่เป็ นนามธรรมแต่เพียงอย่าง
เดียว แต่จะรวมถึงโครงสร้ างของระบบบริ หารงานในด้ านต่าง ๆ ด้ วย เช่น โครงสร้ างการบริ หารระบบผลตอบแทน
เพื่อให้ การจัดโครงสร้ างองค์ กรยุคใหม่สามารถแข่งขันได้ ผมจึงขอเสนอตัวอย่างแนวคิดในการจัดโครงสร้ าง
องค์กรแบบ Multi-Flex Structure ในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
• Matrix Structure หมายถึง การออกแบบโครงสร้ างการบริ หารงานแบบไขว้ กนั ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ (ฝ่ าย
การตลาด ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายผลิต ฝ่ ายจัดซื ้อ ฯลฯ) กับโครงการหรื อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในองค์ กร ทัง้ นี ้
เพื่อให้ บคุ ลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ได้ มีโอกาสทางานได้ มากกว่าหนึง่ หน้ าที่

• Skills Matrix หมายถึง การออกแบบระบบการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้ มีมากกว่าหนึ่งทักษะ เป็ นการ
ออกแบบตารางไขว้ ระหว่างตาแหน่งงานกับทักษะที่จาเป็ นในหน่วยงานหรื อองค์กร โครงสร้ างแบบนี ้จะช่วย
ให้ บคุ ลากรแต่ละคนมีการพัฒนาทักษะที่หลากหลายมากขึ ้น เราจะเห็นได้ ชดั ในอุตสาหกรรมที่ต้องการความ
ยืดหยุน่ ในการทางาน วันนี ้นาย ก.ทางานหน้ าที่หนึง่ แต่พรุ่งนี ้ออร์ เดอร์ เปลีย่ นงานในจุดที่นาย ก.เคยทาไม่มี
หรื อพนักงานในหน่วยงานอื่นขาดงาน เราสามารถโยกย้ ายนาย ก.ไปช่วยทางานในจุดอื่น ๆ ที่ต้องการได้ ถ้ า
นาย ก.เป็ นบุคลากรที่มีทกั ษะมากกว่าหนึง่
• Network/Process Structure หมายถึ ง การจัด โครงสร้ างการบริ ห ารงานโดยมุ่ ง เน้ นกระบวนการหรื อ
เครื อข่ายมากกว่าตามหน้ าที่งาน เพราะแต่เดิมเรามักจะให้ ความสาคัญกับฟั งก์ ชนั่ งานที่เป็ นฝ่ ายเป็ นส่วน
หรื อเป็ นแผนกต่าง ๆ มากเกิ นไป ทุกคนก็จะคานึงถึงฝ่ าย ส่วนหรื อแผนกของตัวเอง โดยมองข้ ามผลลัพธ์
สุด ท้ ายขององค์ ก รไป แต่ ถ้ า เราจัด โครงสร้ างแบบใหม่โดยหัน ไปเน้ น ที่ ก ระบวนการหรื อ เครื อ ข่า ยแทน
(เครื อข่ายหมายถึงการที่บคุ ลากรจากทุกหน่วยงานเข้ ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง ใน
ขณะเดี ย วกัน ก็ ยัง สัง กั ด อยู่กับ ฝ่ ายงานเดิ ม ) จะท าให้ ค นจากทุ ก หน่ ว ยงานหัน มาให้ ความส าคัญ กั บ
กระบวนการหรื อเครื อข่ายที่ตวั เองเกี่ยวข้ องมากกว่าผลงานของหน่วยงาน แต่การจัดโครงสร้ างองค์กรแบบนี ้
จะต้ องออกแบบระบบการประเมินผลงานให้ สอดคล้ องกันไปด้ วย เช่น แทนที่จะวัดว่าแต่ละคนทางานประจา
ในหน่วยงานของตัวเองเพียงอย่างเดียว อาจจะต้ องกาหนดตัวชี ้วัดผลงานซึง่ เป็ นผลงานร่วมของกระบวนการ
หรื อเครื อข่ายที่ตวั เองเข้ าไปมีสว่ นร่วมมากขึ ้น
ตัวอย่างเช่น แต่เดิมฝ่ าย HR มักจะแบ่งงานออกเป็ น งานสรรหาว่าจ้ าง งานแรงงานสัมพันธ์ งานบริ หาร
ผลตอบแทน งานด้ านฝึ กอบรม แล้ วก็จดั แบ่งคนให้ แต่ละคนทาหน้ าที่เฉพาะด้ าน ใครทางานด้ านสรรหาก็จะ
เก่งสรรหาอยู่เพียงอย่างเดียว และทางานสรรหาให้ กบั ทุกหน่วยงาน แต่ถ้าเป็ นการจัดโครงสร้ างองค์กรแบบ
ใหม่ พนัก งาน HR หนึ่ง คนจะต้ อ งท างานเป็ นทุก ด้ าน (Multi-Skills) และเข้ า ไปดูแลรั บ ผิ ด ชอบงาน HR
ทังหมดของหน่
้
วยงานที่ทากาไร (Profit Center) หรื อหน่วยงานย่อย (Business Unit) หน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึง่ และรายงานตรงต่อผู้บริ หารของหน่วยงานนัน้ ๆ ในขณะเดียวกันก็รายงานโดยอ้ อมต่อผู้จดั การฝ่ าย HR
เราจะเห็นว่าเมื่อจัดโครงสร้ างการบริ หารแบบนี ้แล้ ว จะทาให้ คนทางานมุ่งเน้ นผลงานของกระบวนการหรื อ
เครื อข่ายนัน้ ๆ มากกว่าการเน้ นผลงานของฟั งก์ชนั่ งานเหมือนในอดีต
• Flexi-Benefits หมายถึ ง การจัด ระบบการบริ ห ารผลตอบแทนที่ มี ค วามยื ด หยุ่น ตามความต้ อ งการของ
พนักงานแต่ละคน คนไหนแต่งงานแล้ ว ก็ไม่ต้องเลือกสวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีสมรส คนไหนโสดก็ไม่ต้อง
เลือกสวัสดิการรักษาพยาบาลคู่สมรสและบุตร หลักการนี ้คือการนาเอาหลักการของร้ านอาหารฟาสฟูดส์มา
ใช้ เหมือนกับการที่แต่ละคนมีเงินอยูค่ นละ 100 บาท เมื่อแลกคูปองไปแล้ ว ใครไม่อยากกินข้ าวก็ไปเลือกซื ้อ
ก๋วยเตี๋ยวแทน ใครไม่อยากดื่มน ้าอัดลมก็ไปซื ้อน ้าผลไม้ ปั่นแทน การจัดสวัสดิการแบบนี ้จะช่วยให้ มีความ
ยืดหยุ่นในการเลือกใช้ ของพนักงานได้ ดียิ่งขึ ้น ถ้ าเป็ นเช่นนี ้ เราไม่ต้องมาพะวงว่าปี หน้ าจะยกเลิกสวัสดิการ
ตัวนี ้ และเพิ่มสวัสดิการตัวใหม่อย่างไร เพราะเราสามารถเพิ่มเมนูอาหารได้ ตามสะดวก รายการไหนพนักงาน
ไม่ได้ เลือกเป็ นเวลานานก็สามารถเอาออกจากรายการได้ โดยไม่ต้องมีปัญหากับพนักงาน

• Flexi-Time หมายถึง การกาหนดเวลาเข้ าและเลิกงานให้ มีความยืดหยุน่ ตามความเหมาะสมของแต่ละคนแต่
ละงาน เช่น แทนที่จะกาหนดเวลาเข้ าออกตายตัว ก็กาหนดช่วงของเวลาเข้ าออกงานใหม่ เช่น สามารถเข้ า
ทางานได้ ระหว่างเวลา 07.00 -09.00 น. และเมื่อทางานครบตามชั่วโมงที่บริ ษัทกาหนดแล้ วก็สามารถเลิก
งานได้ ระหว่างเวลา 04.00 - 06.00 น. แต่เพื่อไม่เกิดความวุ่นวายในการบริ หารจัดการก็อาจจะต้ องมีการ
กาหนดกติกาเพิ่มเติมบ้ าง เช่น ต้ องเลือกเวลาเข้ าออกงานล่วงหน้ าและต้ องใช้ แบบที่เลือกอย่างน้ อยหนึ่ง
เดื อนติ ดต่อกันหรื อทุกหน่วยงานในช่วงเวลา 08.00 - 05.00 น. จะต้ องมี คนท างาน เพื่ อไม่ให้ เกิ ด ความ
ไม่สะดวกต่อการติดต่อของลูกค้ า เป็ นต้ น
• Flexi - Learning หมายถึง การเรี ยนรู้ ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพราะบางคนไม่ชอบนัง่ ห้ องสัมมนา แต่
ถนัดที่จะอ่านหนังสือเอง ถนัดที่จะเรี ยนจากซีดีรอม บางคนไม่ชอบเรี ยนหรื อสัมมนาในตอนบ่าย แต่ชอบ
เรี ยนรู้ สิ่งใหม่ ๆ ในช่วงเช้ า บางคนงานเยอะในช่วงที่บริ ษัทจัดสัมมนา ไม่มีอารมณ์เรี ยนเพราะห่วงงาน บาง
คนไม่อยากเรี ยนในบางหัวข้ อ แต่อยากพัฒ นาความรู้ ในอีกหัวหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้ องกับการทางานเหมือนกัน
ปั ญหาเหล่านี ้ก็ยงั เป็ นปั ญหาคาใจในการพัฒนาคนในหลาย ๆ องค์กร จึงขอแนะนาว่าองค์กรไม่จาเป็ นต้ อง
กาหนดวิธีการเรี ยนแบบบังคับ อาจจะกาหนดผลที่ต้องการจากการเรี ยนรู้น่าจะดีกว่า เช่น บริ ษัทหนึ่งมีการ
กาหนดให้ พนักงานทุกคนทดสอบภาษาอังกฤษทุกปี ใครสอบผ่านมีเงินช่วยเหลือให้ ทกุ เดือน ใครสอบตก..อด
งดเงินช่วยเหลือ ดังนัน้ ใครจะไปเรี ยนภาษาอังกฤษแบบไหนก็เป็ นเรื่ องของแต่ละคน บริ ษัท ไม่ต้องมานัง่ ปวด
หัวว่าจัดภาษาอังกฤษแล้ ว นักเรี ยนโดดเรี ยนกันเยอะ จัดแล้ วไม่เห็นได้ ผลเลย ทุกคนก็สอบผ่านหมดทัง้ ๆ ที่
บางคนก็ลอกข้ อสอบเพื่อนมา
สมัยนี ้เทคโนโลยีทนั สมัยมากขึ ้น สื่อการเรี ยนการสอนมีมากขึ ้น ดังนัน้ องค์กรจึงจาเป็ นต้ องปรับเปลี่ยนเรื่ องการ
เรี ยนรู้ให้ เหมาะสมกับความต้ องการของผู้เรี ยน ในขณะเดียวกันก็สอดคล้ องกับความต้ องการขององค์กรด้ วย
สรุ ป การจัด โครงสร้ างทัง้ ที่เป็ นฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์ ในการบริ หารงานและบริ หารคนขององค์ กรยุคใหม่
จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องคานึงถึงหลักสาคัญ นอกเหนือจากหลักการพืน้ ฐานเรื่ องของการจัดสรรทรัพยากร (Resource
Allocation) และการหลักของการตรวจสอบและการควบคุม (Check & Balance) นัน่ ก็ คือหลักของพหุฟังก์ ชั่น (MultiFunctions) และหลักของความยืดหยุ่น (Flexible) ดังตัวอย่างที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น จึงจะทาให้ องค์กรสามารถเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันที่ยงั่ ยืนและพร้ อมที่จะเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงทุกรูปแบบได้ นะครับ...สวัสดีครับ

