
จดัออฟฟิศให ้"คนเป็นศนูยก์ลาง" 

จากประสบการณ์ทีผ่มบรหิารงานในฐานะผูน้ าองคก์รหลายแหง่ ผมไดรั้บขอ้คดิอยา่งหนึง่วา่ 

นอกจากองคก์รตอ้งคดิ "จัดหาคนใหเ้หมาะกับงาน" (put the right man in the right job) 

แลว้ สิง่หนึง่ทีต่อ้งคดิควบคูก่ันไปคอื "จัดทีท่างใหเ้หมาะกับคน"  (design the right 
workplace for the right person) ดว้ยเหตผุลทีว่า่ แมค้นทีม่ศีักยภาพ มคีวามรูค้วามสามารถ
ในต าแหน่งหนา้ทีท่ีจั่ดเตรยีมไวใ้ห ้แตห่ากสภาพแวดลอ้มการท างานไมเ่อือ้ตอ่การท างาน ยอ่ม

สง่ผลลดทอนศักยภาพทีม่อียูใ่นตัวเขาไปไดอ้ยา่งน่าเสยีดาย 

         ผูบ้รหิารหรอืผูน้ าองคก์รจ านวนไมน่อ้ย อาจไมค่อ่ยไดใ้สใ่จหรอืใหค้วามส าคัญตอ่การจัด

สภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกับคนท างานมากนัก เพราะอาจไมไ่ดต้ระหนักหรอืคดิไม่
ถงึวา่แทจ้รงิแลว้ สภาพแวดลอ้มในทีท่ างานสามารถสง่อทิธพิลทัง้ในมมุบวกและมมุลบไดอ้ยา่ง
มากทเีดยีว 

         การจัดโต๊ะท างานเหมอืนกันหมดทกุแผนกในองคก์ร โดยไมไ่ดใ้สใ่จในรายละเอยีดถงึ
วธิกีารท างานของแตล่ะฝ่าย อาจเทา่กับเป็นการละเลยคณุภาพการท างานของบางฝ่ายไปก็

เป็นได ้ยกตัวอยา่งเชน่ ฝ่ายทีต่อ้งใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์คดิวางแผน คดิแกปั้ญหาตา่งๆ ซึง่ตอ้ง
ใชก้ารท างานเป็นทมี การจัดโต๊ะในลักษณะนัน้อาจท าใหก้ารท างานไมส่ะดวก พนักงานตอ้งหัน
กลับไปกลับมาเสมอ การจัดโต๊ะใหห้ันหนา้เขา้หากัน หรอืจัดโต๊ะหา่งๆ กัน หอ้งหนึง่มจี านวนคน

ไมม่ากเกนิไป ตกแตง่หอ้งอยา่งดมูจีนิตนาการ อาจมภีาพตา่งๆ ทีช่ว่ยเขีย่ใหเ้กดิความคดิ
สรา้งสรรค ์ยอ่มชว่ยใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ได ้

         ส านักงานบางแหง่ตอ้งการประหยัดตน้ทนุ จงึก าหนดเวลาเปิด-ปิดเครือ่งปรับอากาศ เชน่ 
ใหเ้ปิดพัดลม และเปิดหนา้ตา่งระบายอากาศในตอนเชา้แทน เพราะคดิวา่อากาศภายนอกจะยัง
เย็นสบาย แตน่โยบายเชน่นี้ อาจมผีลตอ่ประสทิธภิาพการท างาน เพราะหากอากาศภายนอก

รอ้นอบอา้ว อากาศภายในก็อบอา้ว ยอ่มท าใหค้นท างานเกดิความอดึอัด ออ่นเพลยี ไมส่ามารถ
ท างานไดม้ปีระสทิธภิาพเทา่ทีค่วร แทนทีจ่ะประหยัดตน้ทนุกลับกลายเป็นตอ้งเสยีตน้ทนุเพิม่

มากขึน้ไปอกี 

         เรือ่งเหลา่นี้ดเูหมอืนเล็กๆ นอ้ยๆ แตส่ าหรับผมในฐานะผูบ้รหิารองคก์รหลายแหง่ ผมจะ

ใหค้วามส าคัญเป็นอยา่งยิง่ เพราะตระหนักวา่สภาพแวดลอ้มขององคก์ร มผีลกระทบตอ่
ประสทิธภิาพการท างานของทมีงานทกุคนไมม่ากก็นอ้ย การจัดสภาพแวดลอ้มในทีท่ างานใหม้ี
ความเหมาะสมกับลักษณะขององคก์ร จะมสีว่นชว่ยท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จ ทัง้ในเชงิ

ขับเคลือ่นไปถงึเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้การขยายศักยภาพพนักงานแตล่ะคนในการท างาน และ
การเพิม่ขดีความสามารถแขง่ขันขององคก์ร ฯลฯ ดังนัน้ ในองคก์รทีผ่มมสีว่นบรหิาร ผมจะ
พยายามจัดสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม โดยยดึหลัก "คนท างานเป็นศนูยก์ลาง" ใหม้ากทีส่ดุ ใน

การจัดการสภาพแวดลอ้มขององคก์ร จ าเป็นอยา่งยิง่ตอ้งมกีารปรกึษาหารอืกับผูเ้ชีย่วชาญดา้น
การออกแบบ โดยผมจะใหข้อ้มลูตา่ง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การออกแบบ โดยพจิารณาและให ้
ความส าคัญเกีย่วกับองคป์ระกอบเหลา่นี้ อาท ิ

สอดคลอ้งกบัภาพลกัษณข์ององคก์ร 

         องคก์รจะตอ้งสะทอ้นภาพลักษณ์ขององคก์ร ควรจัดสภาพแวดลอ้มทีป่รากฏภายนอกให ้
สอดคลอ้งกับเป้าหมายการด าเนนิงานขององคก์ร เพือ่ใหผู้ท้ ีม่าตดิตอ่และพนักงานทกุคน
ตระหนัก 

         ในตัวตนขององคก์รรว่มกัน ส าหรับองคก์รทีผ่มบรหิารอยูนั่น้ มสีองลักษณะ ลักษณะแรก

เป็นองคก์รเชงิธรุกจิ ด าเนนิธรุกจิเกีย่วกับโปรแกรม/หนังสอืคอมพวิเตอรแ์ละบรกิารดา้นการ
ทอ่งเทีย่ว การจัดสภาพแวดลอ้มในองคก์รจงึเนน้ความทันสมัย ตัง้แต ่อาคารส านักงาน สถานที่
ตอ้นรับ หอ้งท างานในแผนกตา่งๆ ฯลฯ เพือ่สะทอ้นใหเ้ห็นวา่เป็นองคก์รทีม่คีวามทันสมัยใน



นวัตกรรมและเทคโนโลย ีเมือ่ลกูคา้เขา้มาตดิตอ่ในส านักงานจะเกดิความประทับใจในองคก์ร 
ไวว้างใจในผลติภัณฑแ์ละการบรกิาร และทีส่ าคัญเกดิความมั่นใจในภาพลักษณ์ทางธรุกจิทีม่ี

ความมั่นคงและเป็นผูน้ าในดา้นดังกลา่ว น ามาซึง่การตดิตอ่และด าเนนิธรุกจิกับองคก์รอยา่ง
ตอ่เนื่อง 

         องคก์รอกีลักษณะหนึง่ทีผ่มบรหิารอยูนั่น้เป็นองคก์รเกีย่วกับงานทางดา้นวชิาการและการ
วจัิย ดังนัน้องคก์รจะตอ้งมภีาพลักษณ์ทีม่คีวาม น่าเชือ่ถอืในลักษณะเป็นสถาบันทางวชิาการ
และการวจัิย โดยจะใหค้วามส าคัญกับศนูยข์อ้มลูทีม่คีวามพรอ้มในดา้นขอ้มลูทีเ่ป็นเอกสาร มี

การจัดเอกสารเป็นหมวดหมู ่หอ้งท างานนักวจัิยทีม่คีวามเป็นระเบยีบ และการบรกิารขอ้มลูทาง
อนิเทอรเ์นตใหก้ับผูม้าตดิตอ่หรอืลกูคา้ทีใ่หค้วามสนใจกับขอ้มลูขา่วสารทีอ่งคก์รเปิดใหบ้รกิาร 
เป็นตน้ 

สอดคลอ้งกบัแตล่ะฝ่ายในองคก์ร 

         สิง่ส าคัญอกีประการหนึง่ของการจัดสภาพแวดลอ้มในทีท่ างาน คอื การพจิารณา
โครงสรา้งภายในองคก์รวา่มฝ่ีาย มแีผนกอะไรบา้ง เพือ่จัดใหเ้หมาะสม ฝ่ายทีเ่กีย่วกับการผลติ

นวัตกรรมประเภทหนังสอืและโปรแกรมคอมพวิเตอร ์หอ้งท างานจะตอ้งมคีวามทันสมัย มคีวาม
พรอ้มของเทคโนโลยใีนการสง่เสรมิผลติผลงาน เพือ่ท าใหพ้นักงานเกดิความสะดวกสบายใน
การท างาน เกดิความคดิสรา้งสรรคใ์นการผลติงาน หากเป็นฝ่ายวจัิยทางดา้นวชิาการ ทีต่อ้งการ

สมาธใินการท างาน อาจตอ้งจัดใหม้ฉีากกัน้ระหวา่งโต๊ะท างานเพือ่ไมใ่หเ้กดิการรบกวนของแต่
ละคนในการคดิงาน และมชีัน้วางหนังสอื/เอกสารใหก้ับนักวจัิยแตล่ะคนเพือ่สะดวกในการหยบิ
ใชเ้อกสาร เป็นตน้ 

         ในสว่นของหอ้งประชมุซึง่ใชเ้ป็นทีป่ระชมุของแตล่ะฝ่ายและการประชมุรวมขององคก์ร 
ซึง่มคีวามส าคัญตอ่ผลสมัฤทธิแ์ละเป้าหมายขององคก์ร การจัดหอ้งประชมุจะมลีักษณะทีท่ าให ้

ทกุคนในองคก์รมโีอกาสไดแ้สดงความคดิเห็น การจัดวางต าแหน่งโต๊ะ เกา้อี ้การใชส้ภีายใน
หอ้ง และองคป์ระกอบอืน่ ๆ ทีท่ าใหเ้กดิบรรยากาศทีเ่ป็นกันเอง และน ามาซึง่ประสทิธภิาพ
สงูสดุในการประชมุ 

พนกังานเกดิประสทิธภิาพในการท างาน 

         การจัดวางต าแหน่งโต๊ะท างาน ทัง้ของฝ่ายและของพนักงานแตล่ะคน จะค านงึถงึ
ประสทิธภิาพการท างานของทกุคนใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ และความสขุในการท างานของ
พนักงานทกุคน เชน่ พืน้ทีข่องหอ้งท างานทีจ่ะไมเ่กดิความอดึอัดหรอืรูส้กึคับแคบในการท างาน 

การมสีมาธใินการคดิงานท างานโดยไมถ่กูรบกวนจากสภาวะแวดลอ้มภายนอก หรอืการจัดใหม้ตีู ้
ปลาเล็กๆ ไวใ้นหอ้งท างาน เพือ่ผ่อนคลายความตงึเครยีดระหวา่งท างานดว้ยการใหอ้าหารปลา

หรอืมองปลาวา่ยน ้าไปมา การควบคมุใหเ้กดิความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย โดยจัดโต๊ะท างานให ้
เรยีบรอ้ย เพราะโต๊ะพนักงานทีไ่มม่กีารจัดเอกสารอยา่งเป็นระเบยีบ ปลอ่ยเอกสารกองพะเนนิ
บนโต๊ะ อาจจะลดทอนประสทิธภิาพการท างานของตนและกอ่ใหเ้กดิมลภาวะตอ่เพือ่นรว่มหอ้ง

ท างานได ้เป็นตน้ 

         องคก์รทีใ่หค้วามส าคัญกับการจัดสภาพแวดลอ้มในองคก์ร ยอ่มสรา้งภาพลักษณ์และ

ความมั่นใจในการด าเนนิธรุกจิกับลกูคา้ ตลอดจนสนับสนุนใหพ้นักงานเกดิประสทิธภิาพในการ
ท างาน น ามาซึง่การปลดปลอ่ยศักยภาพ การเพิม่ขดีความสามารถของพนักงาน และไปถงึ
เป้าหมายและผลส าเร็จทีต่ัง้ไวข้ององคก์ร 
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