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ในยุคของการแข่งขนั แม้แต่ชีวิตประจ าวนัของคนต้องการความสะดวกสบายมากขึน้ ข้าวของเคร่ืองใช้ต่าง  ๆ  
มีการออกแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป บางอย่างถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย 
(Multi-Functions) มากยิ่งขึน้ เช่น ปากกาด้ามเดียวแต่มีหลายสี เคร่ืองถ่ายเอกสารสามารถถ่ายเอกสารได้ ส่งแฟ็กส์ได้
และใช้เป็นเคร่ืองพริน้เตอร์ได้ โทรศพัท์มือถือสามารถพูดได้ สง่ข้อความได้ สามารถเลน่อินเทอร์เน็ตได้และถ่ายภาพได้ ยา
สระผมและครีมนวดผมอยูใ่นขวดเดียวกนั 

การเปลี่ยนแปลงนอกจากจะมีการเพิ่มเติมฟังก์ชั่นการท างานให้มากขึน้แล้ว สิ่งของต่าง ๆ ยงัถกูออกแบบให้มี
ความยืดหยุ่น (Flexible) มากขึน้กว่าเดิมด้วย เช่น เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ก็ถกูออกแบบให้เป็นแบบ "น๊อคดาวน์" ท่ีสามารถ
ประกอบได้ง่ายเคลื่อนย้ายได้สะดวก รถยนต์ถกูออกแบบให้เป็นรถ "อเนกประสงค์" สามารถปรับเปลี่ยนพืน้ที่การใช้สอย
ภายในให้สอดคล้องกบัการใช้งานในแตล่ะประเภท ของเลน่ของเด็ก ๆ ถกูออกแบบไปสูข่องเลน่ท่ีเป็นชิน้เดียวแบบเดียวไป
เป็นของเลน่ที่สามารถถอดชิน้ส่วนและประกอบเป็นรูปอื่น ๆ ได้ ซึ่งจะท าให้เด็ก ๆ สามารถต่อของเล่นได้ตามที่ต้องการ
มากขึน้ 

เราจะเห็นว่าในโลกปัจจุบันและอนาคต ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้มากกว่าหนึ่ง
อยา่งและในขณะเดียวกนัการใช้งานจะต้องสามารถปรับเปลีย่นได้ตามสถานการณ์ 

การจดัโครงสร้างองค์กรก็เช่นเดียวกนั จ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องอาศยัหลกัของการจดัองค์กรที่เรียกวา่ Multi-Flex 
Structure ซึ่งหมายถึงกลยุทธ์การจัดโครงสร้างองค์กรแบบพหุฟังก์ชั่นและมีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับสถานการณ์ที่
เปลีย่นแปลงไป ส าหรับค าวา่โครงสร้างที่ผมจะพดูถึงในที่นีไ้ม่ได้หมายถึงผงัการบริหารงานท่ีเป็นนามธรรมแต่เพียงอย่าง
เดียว แตจ่ะรวมถึงโครงสร้างของระบบบริหารงานในด้านตา่ง ๆ ด้วย เช่น โครงสร้างการบริหารระบบผลตอบแทน 

เพื่อให้การจัดโครงสร้างองค์กรยุคใหม่สามารถแข่งขนัได้ ผมจึงขอเสนอตัวอย่างแนวคิดในการจัดโครงสร้าง
องค์กรแบบ Multi-Flex Structure ในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

• Matrix Structure หมายถึง การออกแบบโครงสร้างการบริหารงานแบบไขว้กนัระหวา่งหนว่ยงานตา่ง ๆ (ฝ่าย
การตลาด ฝ่ายบัญชี ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซือ้ ฯลฯ) กับโครงการหรือคณะกรรมการชุดต่าง  ๆ ในองค์กร ทัง้นี ้
เพื่อให้บคุลากรในหนว่ยงานตา่ง ๆ ได้มีโอกาสท างานได้มากกวา่หนึง่หน้าที่ 



• Skills Matrix หมายถึง การออกแบบระบบการพฒันาทกัษะของบคุลากรให้มีมากกว่าหนึ่งทกัษะ เป็นการ
ออกแบบตารางไขว้ระหวา่งต าแหน่งงานกบัทกัษะที่จ าเป็นในหนว่ยงานหรือองค์กร โครงสร้างแบบนีจ้ะช่วย
ให้บคุลากรแตล่ะคนมีการพฒันาทกัษะที่หลากหลายมากขึน้ เราจะเห็นได้ชดัในอตุสาหกรรมที่ต้องการความ
ยืดหยุน่ในการท างาน วนันีน้าย ก.ท างานหน้าที่หนึง่ แต่พรุ่งนีอ้อร์เดอร์เปลีย่นงานในจดุที่นาย ก.เคยท าไม่มี 
หรือพนกังานในหนว่ยงานอื่นขาดงาน เราสามารถโยกย้ายนาย ก.ไปช่วยท างานในจดุอื่น ๆ ที่ต้องการได้ ถ้า
นาย ก.เป็นบคุลากรท่ีมีทกัษะมากกวา่หนึง่ 

• Network/Process Structure หมายถึง การจัดโครงสร้างการบริหารงานโดยมุ่งเน้นกระบวนการหรือ
เครือข่ายมากกว่าตามหน้าที่งาน เพราะแต่เดิมเรามกัจะให้ความส าคญักบัฟังก์ชัน่งานที่เป็นฝ่ายเป็นสว่น
หรือเป็นแผนกต่าง ๆ มากเกินไป ทุกคนก็จะค านึงถึงฝ่าย ส่วนหรือแผนกของตวัเอง โดยมองข้ามผลลพัธ์
สุดท้ายขององค์กรไป แต่ถ้าเราจัดโครงสร้างแบบใหม่โดยหันไปเน้นที่กระบวนการหรือเครือข่ายแทน 
(เครือข่ายหมายถึงการที่บคุลากรจากทกุหน่วยงานเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง ใน
ขณะเดียวกันก็ยังสังกัดอยู่กับฝ่ายงานเดิม) จะท าให้คนจากทุกหน่วยงานหันมาให้ความส าคัญกับ
กระบวนการหรือเครือขา่ยที่ตวัเองเก่ียวข้องมากกวา่ผลงานของหนว่ยงาน แต่การจดัโครงสร้างองค์กรแบบนี ้
จะต้องออกแบบระบบการประเมินผลงานให้สอดคล้องกนัไปด้วย เช่น แทนที่จะวดัวา่แตล่ะคนท างานประจ า
ในหนว่ยงานของตวัเองเพียงอยา่งเดียว อาจจะต้องก าหนดตวัชีว้ดัผลงานซึง่เป็นผลงานร่วมของกระบวนการ
หรือเครือขา่ยที่ตวัเองเข้าไปมีสว่นร่วมมากขึน้ 

ตวัอย่างเช่น แต่เดิมฝ่าย HR มักจะแบ่งงานออกเป็น งานสรรหาว่าจ้าง งานแรงงานสมัพันธ์ งานบริหาร
ผลตอบแทน งานด้านฝึกอบรม แล้วก็จดัแบง่คนให้แต่ละคนท าหน้าที่เฉพาะด้าน ใครท างานด้านสรรหาก็จะ
เก่งสรรหาอยู่เพียงอย่างเดียว และท างานสรรหาให้กบัทกุหนว่ยงาน แต่ถ้าเป็นการจดัโครงสร้างองค์กรแบบ
ใหม่ พนักงาน HR หนึ่งคนจะต้องท างานเป็นทุกด้าน (Multi-Skills) และเข้าไปดูแลรับผิดชอบงาน HR 
ทัง้หมดของหนว่ยงานท่ีท าก าไร (Profit Center) หรือหนว่ยงานยอ่ย (Business Unit) หนว่ยงานใดหนว่ยงาน
หนึง่ และรายงานตรงตอ่ผู้บริหารของหน่วยงานนัน้ ๆ ในขณะเดียวกนัก็รายงานโดยอ้อมตอ่ผู้ จดัการฝ่าย HR 
เราจะเห็นว่าเมื่อจดัโครงสร้างการบริหารแบบนีแ้ล้ว จะท าให้คนท างานมุ่งเน้นผลงานของกระบวนการหรือ
เครือขา่ยนัน้ ๆ มากกวา่การเน้นผลงานของฟังก์ชัน่งานเหมือนในอดีต 

• Flexi-Benefits หมายถึง การจัดระบบการบริหารผลตอบแทนที่มีความยืดหยุ่นตามความต้องการของ
พนกังานแตล่ะคน คนไหนแตง่งานแล้ว ก็ไมต้่องเลือกสวสัดิการเงินช่วยเหลอืกรณีสมรส คนไหนโสดก็ไมต้่อง
เลอืกสวสัดิการรักษาพยาบาลคู่สมรสและบตุร หลกัการนีค้ือการน าเอาหลกัการของร้านอาหารฟาสฟูดส์มา
ใช้ เหมือนกบัการท่ีแตล่ะคนมีเงินอยูค่นละ 100 บาท เมื่อแลกคปูองไปแล้ว ใครไม่อยากกินข้าวก็ไปเลอืกซือ้
ก๋วยเตี๋ยวแทน ใครไม่อยากดื่มน า้อดัลมก็ไปซือ้น า้ผลไม้ป่ันแทน การจัดสวสัดิการแบบนีจ้ะช่วยให้มีความ
ยืดหยุ่นในการเลือกใช้ของพนกังานได้ดียิ่งขึน้ ถ้าเป็นเช่นนี ้เราไม่ต้องมาพะวงว่าปีหน้าจะยกเลิกสวสัดิการ
ตวันี ้และเพิ่มสวสัดิการตวัใหม่อยา่งไร เพราะเราสามารถเพิ่มเมนอูาหารได้ตามสะดวก รายการไหนพนกังาน
ไมไ่ด้เลอืกเป็นเวลานานก็สามารถเอาออกจากรายการได้ โดยไมต้่องมีปัญหากบัพนกังาน 



• Flexi-Time หมายถึง การก าหนดเวลาเข้าและเลกิงานให้มีความยดืหยุน่ตามความเหมาะสมของแตล่ะคนแต่
ละงาน เช่น แทนที่จะก าหนดเวลาเข้าออกตายตวั ก็ก าหนดช่วงของเวลาเข้าออกงานใหม่ เช่น สามารถเข้า
ท างานได้ระหว่างเวลา 07.00 -09.00 น. และเมื่อท างานครบตามชั่วโมงที่บริษัทก าหนดแล้วก็สามารถเลิก
งานได้ระหว่างเวลา 04.00 - 06.00 น. แต่เพื่อไม่เกิดความวุ่นวายในการบริหารจัดการก็อาจจะต้องมีการ
ก าหนดกติกาเพิ่มเติมบ้าง เช่น ต้องเลือกเวลาเข้าออกงานล่วงหน้าและต้องใช้แบบที่เลือกอย่างน้อยหนึ่ง
เดือนติดต่อกันหรือทุกหน่วยงานในช่วงเวลา 08.00 - 05.00 น. จะต้องมีคนท างาน เพื่อไม่ให้เกิดความ 
ไมส่ะดวกตอ่การติดตอ่ของลกูค้า เป็นต้น 

• Flexi - Learning หมายถึง การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพราะบางคนไม่ชอบนัง่ห้องสมัมนา แต่
ถนดัที่จะอ่านหนงัสือเอง ถนัดที่จะเรียนจากซีดีรอม บางคนไม่ชอบเรียนหรือสมัมนาในตอนบ่าย แต่ชอบ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในช่วงเช้า บางคนงานเยอะในช่วงที่บริษัทจดัสมัมนา ไม่มีอารมณ์เรียนเพราะห่วงงาน บาง
คนไม่อยากเรียนในบางหวัข้อ แต่อยากพัฒนาความรู้ในอีกหัวหนึ่งซึ่งเก่ียวข้องกับการท างานเหมือนกัน 
ปัญหาเหลา่นีก็้ยงัเป็นปัญหาคาใจในการพฒันาคนในหลาย ๆ องค์กร จึงขอแนะน าวา่องค์กรไม่จ าเป็นต้อง
ก าหนดวิธีการเรียนแบบบงัคบั อาจจะก าหนดผลที่ต้องการจากการเรียนรู้น่าจะดีกว่า เช่น บริษัทหนึ่งมีการ
ก าหนดให้พนกังานทกุคนทดสอบภาษาองักฤษทกุปี ใครสอบผา่นมีเงินช่วยเหลอืให้ทกุเดอืน ใครสอบตก..อด
งดเงินช่วยเหลอื ดงันัน้ ใครจะไปเรียนภาษาองักฤษแบบไหนก็เป็นเร่ืองของแตล่ะคน บริษัท ไมต้่องมานัง่ปวด
หวัว่าจดัภาษาองักฤษแล้ว นกัเรียนโดดเรียนกนัเยอะ จดัแล้วไมเ่ห็นได้ผลเลย ทกุคนก็สอบผ่านหมดทัง้  ๆ ที่
บางคนก็ลอกข้อสอบเพื่อนมา 

สมยันีเ้ทคโนโลยีทนัสมยัมากขึน้ สื่อการเรียนการสอนมีมากขึน้ ดงันัน้ องค์กรจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเร่ืองการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ เรียน ในขณะเดียวกนัก็สอดคล้องกบัความต้องการขององค์กรด้วย 

สรุป การจัดโครงสร้างทัง้ที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการบริหารงานและบริหารคนขององค์กรยุคใหม ่
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึงหลกัส าคัญนอกเหนือจากหลกัการพืน้ฐานเร่ืองของการจัดสรรทรัพยากร (Resource 
Allocation) และการหลกัของการตรวจสอบและการควบคุม (Check & Balance) นัน่ก็คือหลกัของพหุฟังก์ชั่น (Multi-
Functions) และหลกัของความยืดหยุ่น (Flexible) ดงัตวัอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงจะท าให้องค์กรสามารถเพิ่ม
ศกัยภาพในการแขง่ขนัท่ียัง่ยืนและพร้อมที่จะเผชิญกบัการเปลีย่นแปลงทกุรูปแบบได้นะครับ...สวสัดีครับ 


