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บทคัดย่อ

	 บทความนี้น�าเสนอเกี่ยวกับการจัดส�านักงานแบบ	Mobile	Office	โดยประยุกต์แนวคิดการจัดการเรียนรู้เข้ากับการจัดส�านักงาน	
และตัวอย่างการจัดส�านักงานขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย	ได้แก่	บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	บัตรกรุงไทย	จ�ากัด	
(มหาชน)	และ	บริษัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของการจัดส�านักงานและสภาพ
แวดล้อมภายในส�านักงาน	 ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน	 และการด�าเนินงานขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้	ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงของโลกธุรกิจยุคปัจจุบันนี้

Abstract

	 This	article	presents	mobile	office	which	has	applied	the	concept	of	knowledge	management	into	the	office	layout,	
along	with	the	examples	of	Thai	business	office	such	as	True	Corporation	PCL.,	Krungthai	Card	PCL.,	and	Total	Access	
Communication	PCL.	Hence,	it	reveals	the	importance	of	the	environment	within	the	office	building	and	its	effect	on	the	
performance	of	employees	and	management	to	meet	the	goals	set	by	the	organization	under	the	current	rapidly	changing	
business	world	and	the	dynamic	of	these	modern	times.

บทน�ำ

	 โลกในยุคดิจิทัล	(Digital	Age)	ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นโลกไร้พรมแดน	เกิดการเชื่อมโยงสังคม	เศรษฐกิจ	
การค้า	 การลงทุน	 และข้อมูลข่าวสารจนเป็นหนึ่งเดียวกัน	 อาศัยความรู้เป็นพลังขับเคลื่อน	 โดยใช้นวัตกรรม	 เทคโนโลยีสารสนเทศ							
การจดัการความรู้	และการพฒันาทรพัยากรมนษุย์เป็นปัจจยัส�าคญัในการเสรมิสร้างศกัยภาพการแข่งขนัทางธรุกจิ	องค์กรธรุกจิจงึจ�าเป็น
ต้องปรบัตวัรบักบัการเปลีย่นแปลง	ด้วยแนวทาง	และวธิกีารในการจดัการเชงิกลยทุธ์ทีเ่ป็นรปูธรรม	ชดัเจน	สอดคล้องไปในทศิทางเดยีวกนั	
เพื่อให้การท�างานของพนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ	 ตลอดจนส่งผลให้องค์กร
สามารถอยูร่อดได้	สร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนั	แต่เนือ่งจากปัจจยัต่างๆ	มกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็	จนองค์กรปรบัตวัไม่ทนั	
น�ามาสู่ปัญหาใหม่ที่คาดไม่ถึงอยู่เสมอ	ธุรกิจจึงต้องเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับทุกประเด็น	อันอาจจะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่	จึงจะถือว่า
น�าองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนแท้จริง	(ธีรยุส	วัฒนาศุภโชค,	2553)	
	 ส�านักงานถือเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจ	 นอกเหนือจากปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคล	 เงินทุน	 วัตถุดิบ	 และ
กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ	 ส�านักงานจึงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเช่นกัน	 เพราะส�านักงานเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของ
พนักงานในองค์กร	เป็นศูนย์รวมทรัพยากรการบริหาร	ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ	ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และแผนที่องค์กรก�าหนดไว้	
(วราภรณ์	รุ่งเรืองกลกิจ	และ	ธนชัย	ยมจินดา,	2553)	การจัดการภายในส�านักงานจึงจ�าเป็นต้องประยุกต์แนวคิดทางการบริหารสมัยใหม่	
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เพื่อให้การด�าเนินงานของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
สร้างความรู้สึกผูกพันระหว่างพนักงานด้วยกัน	 และกับองค์กร	
ตลอดจนสร้างแรงจูงใจในการท�างานให้บรรลุทั้งเป้าหมายในงาน
ที่ตนเองรับผิดชอบ	และเป้าหมายขององค์กร	ตลอดจนวิสัยทัศน์	
และกลยุทธ์ที่องค์กรก�าหนดไว้	 รวมทั้งท�างานด้วยพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร	 ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการบริหาร
และการพฒันาองค์กรอกีชนดิหนึง่ทีอ่งค์กรธรุกจิน�ามาใช้เป็นกรอบ
วิธีการปฏิบัติของพนักงานและก�าหนดทิศทางขององค์กร	(บุญคลี	
ปลั่งศิริ,	2548,	6)	
	 ในปัจจุบันการจัดวางผังส�านักงาน	(Office	Layout)	 มี
อิทธิพลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน	
การจัดรูปแบบส�านักงานที่ดีช่วยให้กระบวนการในการท�างาน
ด�าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว	 นอกจากนี้แล้ว	 การจัดสภาพ
แวดล้อมในส�านกังานให้เหมาะสมกบัพนกังานทีม่กีารปฏบิตัหิน้าที่
ที่แตกต่างกัน	 ย่อมส่งผลต่อสุขภาพจิต	 และสุขภาพกายของ								
ผู้ปฏิบัติงาน	ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพของงานได้	อีกทั้งยังเป็นส่วน
หนึ่งที่สร้างความสวยงาม	 สะอาด	 เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่										
ผู้พบเห็น	อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร	(เนตร์พัณณา	
ยาวิราช,	2553)	รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศการท�างานที่ดี	การ
ตกแต่งภายในส�านกังานทีด่ทูนัสมยั	มรีปูแบบ	เพือ่ให้พนกังานเกดิ
ความสุขในการท�างาน	และสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท�างานทั่ว
ทุกส่วนขององค์กร	(KTC	 ปรับสิ่งแวดล้อมการท�างาน	 เพื่อสร้าง	
“Creativity”,	2552)	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	กุสุมา	จ้อย-
ช้างเนยีม	(2547)	ทีศ่กึษาเรือ่งแรงจงูใจในการท�างานของพนกังาน	
พบว่า	สภาพแวดล้อมในการท�างานมคีวามสมัพนัธ์กบัแรงจงูใจใน
การท�างาน	ทัง้นีเ้ป็นเพราะสภาพแวดล้อมในขณะทีพ่นกังานท�างาน
จะส่งผลต่อความรู้สึกในการท�างาน	 ถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสม	
เช่น	 แสงและอุณหภูมิพอเหมาะ	 ไม่มีเสียงรบกวน	 ก็จะส่งผลให้
พนักงานมีสมาธิในการท�างาน	นอกจากนี้	 อุปกรณ์ในการท�างาน
ที่พร้อมและครบครัน	 จะเอื้ออ�านวยความสะดวกให้พนักงาน
สามารถท�างานได้อย่างสะดวกและคล่องตัว	 ถ้าพนักงานอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม	 อุปกรณ์ส�านักงานขาดแคลนหรือ
ช�ารุด	ก็จะส่งผลให้พนักงานเกิดความหงุดหงิด	ความเครียด	ไม่
สามารถท�างานให้ออกมาได้ผลตามที่ก�าหนดไว้	 แม้จะมีความ
สามารถและความตั้งใจเพียงใดก็ตาม
	 ดังนั้น	การจัดวางผังส�านักงานและการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในส�านกังาน	จงึเป็นอกีกลยทุธ์หนึง่ทีผู่บ้รหิารองค์กรธรุกจิควร
ให้ความส�าคัญและหาวิธีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีในการ
ท�างาน	 ที่จะก่อให้เกิดการท�างานที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	
พนักงานมีขวัญก�าลังใจในการท�างาน	 อันจะน�าไปสู่ผลิตภาพของ

งานและความพงึพอใจในงานของผูป้ฏบิตังิาน	บทความนีจ้งึขอน�า
เสนอแนวคิดการจัดส�านักงาน	และตัวอย่างการจัดส�านักงานของ
องค์กรธรุกจิในประเทศไทย	เพือ่แสดงให้เหน็ถงึรปูแบบของการจดั
ส�านักงานในยุคปัจจุบัน
  
กำรจัดส�ำนักงำนแบบ Mobile Office

	 การจดัส�านกังานทีเ่รยีกว่า	Mobile	Office	นีถ้กูพฒันาโดย	
คนูโิอะ	ยชูโิอดะ	(Kunio	Ushioda)	รองผูอ้�านวยการด้านการตลาด	
บริษัท	NTT	DOCOMO	ประเทศญี่ปุ่น	 มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะส่ง
เสริมให้เกิดการจัดการความรู้	(Knowledge	Management:	KM)	
ภายในองค์กร	 โดยประยุกต์มาจากแนวคิดการจัดการความรู้ของ	
ดร.อิกุจิโร	โนนากะ	(Professor	Ikujiro	Nonaka,	SECI	Model)	ซึ่ง
คาดหวังว ่ารูปแบบการจัดส�านักงานดังกล ่าวจะส ่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและความส�าเร็จของ
องค์กร	โดยยูชิโอดะได้จัดแบ่งส่วนของส�านักงานตามลักษณะการ
ใช้งานเป็น	4	ส่วนดังนี้	(Umemoto,	2002)
	 1.	ส่วนปฏิบัติงาน	(Base	Zone)	 เป็นพื้นที่ส�าหรับการ
ปรกึษาเพือ่วางแผนการปฏบิตังิานร่วมกนั	ประกอบด้วยโต๊ะท�างาน
ขนาดใหญ่	มีที่นั่งจ�านวน	4	-	6	ที่นั่ง	โดยไม่มีใครเป็นเจ้าของและ
ไม่มีที่นั่งประจ�า	 พนักงานจะนั่งท�างานเป็นกลุ่มตามโต๊ะท�างานที่
จัดไว้ได้อย่างอิสระและสามารถสลับเปลี่ยนหมุนเวียนที่นั่งได้ตาม
กลุ่มงานที่ต้องการจะประสานงาน	 หรือตามกลุ่มงานที่ต้องการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน	มีการจัดวางโต๊ะดังกล่าวในห้องที่เปิดโล่ง	ไม่มี
ผนังกั้น	 พนักงานแต่ละคนใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือส�าคัญ	
เอกสารส่วนใหญ่จัดเก็บไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตลอด
เวลา	 ส่วนเอกสารส�าคัญหรือทรัพย์สินส่วนตัวของพนักงานจะจัด
เกบ็ไว้ทีตู่เ้กบ็ของ	(Locker)	ประจ�าตวั	การจดัพืน้ทีส่่วนนีจ้ะอ�านวย
ความสะดวกให้พนักงานปรึกษาหารือเรื่องงาน	 และประสานงาน
ร่วมกันได้อย่างใกล้ชิด	 ท�าให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้
ซึ่งกันและกัน	
	 2.	 ส่วนงานสร้างสรรค์	(Creative	Zone)	เป็นพืน้ทีส่�าหรบั
งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือน�าเสนอข้อมูล	 มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต	 เพื่ออ�านวย
ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลและน�าเสนอผลงาน	การจัดพื้นที่
ส่วนสร้างสรรค์นี้มักจะจัดให้อยู่ริมหน้าต่าง	 กั้นสัดส่วนของห้อง
ประชมุด้วยกระถางต้นไม้ทีว่างเรยีงเป็นแนว	เพือ่ทีจ่ะสามารถปรบั
เปลี่ยนพื้นที่ใหม่ได้ตามความต้องการ	การจัดพื้นที่ส่วนนี้จะจัดไว้
ส�าหรับการประชุมของคณะท�างานกลุ่มเล็กๆ	เพื่อเปิดโอกาสให้มี
การระดมสมองหาแนวคิดใหม่ๆ	
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	 3.	ส่วนงานสมาธิ	(Concentration	Zone)	เป็นพื้นที่ส่วน
บุคคล	 มีความเป็นส่วนตัวสูง	 เพื่อที่จะพัฒนาแนวคิดจากการ
ประชุมระดมความคิดในส่วนงานสร้างสรรค์	 โดยเฉพาะงาน
ออกแบบ	 งานวางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 และงานเขียน
โครงการส�าคัญ	ดังนั้น	ส�านักงานในส่วนนี้จะถูกจัดให้เป็นสัดส่วน
ด้วยผนงักัน้แบบเคลือ่นย้ายได้	(Partitions)	เหมาะส�าหรบัพนกังาน
ทีต้่องการสมาธใินการท�างานมาก	มบีรรยากาศเงยีบสงบ	และไม่มี
คนพลุกพล่าน
	 4.	ส่วนพักผ่อน	(Refresh	Zone)	 เป็นพื้นที่จัดไว้ส�าหรับ
เป็นที่พักผ่อนของพนักงาน	 เพื่อผ่อนคลายภารกิจจากการท�างาน	
ซึ่งประกอบด้วยที่สูบบุหรี่	 ตู้แช่เครื่องดื่มแบบหยอดเหรียญ	ที่พัก
อ่านหนงัสอืพมิพ์	พืน้ทีใ่นส่วนนีน้อกจากเป็นทีพ่กัผ่อนของพนกังาน
แล้วยงัเป็นสถานทีใ่ห้พนกังานได้พดูคยุท�าความรูจ้กัเพือ่นร่วมงาน
จากหน่วยงานอื่นๆ	ภายในองค์กรเดียวกันได้อีกด้วย
	 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า	การจัดส�านักงานแบบ	Mobile	
Office	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานดังนี้	ประการแรก	ท�าให้
ส�านักงานมีพื้นที่ว ่าง	 และมีความโล่งโปร่งมากขึ้น	 ซึ่งเป็น
บรรยากาศที่ดีในการส่งเสริมการท�างาน	 ลดความเป็นทางการใน
ส�านักงานลง	 ประการที่สอง	 ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้	
ซึ่งกันและกันมากขึ้น	 รวมถึงลดช่องว่างระหว่างพนักงานด้วยกัน	
ท�าให้เกิดการท�างานเป็นทีมได้มากขึ้น	 เนื่องจากพนักงานได้มี
โอกาสท�าความรู ้จักกัน	 และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
พนักงานด้วยกัน	และประการที่สาม	ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยลด
การใช้กระดาษ	 เนื่องจากข้อมูลต่างๆ	 จะถูกจัดเก็บด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเรียกใช้ได้จากคอมพิวเตอร์ทุก
เครื่องในส�านักงาน	
	 ส�านักงานขององค ์กรธุรกิจสามารถพัฒนารูปแบบ
ส�านกังานให้เป็น	Mobile	Office	ได้ไม่ยากนกั	เนือ่งจากส�านกังาน
ขององค์กรธุรกิจส่วนใหญ่มีความพร้อมอยู่แล้ว	อุปกรณ์ส�านักงาน
ที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติม	 ก็จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	
(Notebook	Computer)	ประจ�าตวัของพนกังาน	ซึง่ในขณะนีส่้วน
ใหญ่พนักงานจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	 (Personal	
Computer)	 ใช้งานในส�านักงาน	 ซึ่งความส�าเร็จของการจัด
ส�านักงานแบบ	Mobile	Office	นี้	 ยูชิโอดะได้ให้ความเห็นว่าจะ
ต้องมกีารวางแผนร่วมกนั	ระหว่างพนกังานและผูบ้รหิารในองค์กร	
เพื่อให้เกิดการยอมรับ	 และการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน	(เสถียร		
อุสาหะ,	 ม.ป.ป.)	 นอกจากนี้	 การน�าระบบการจัดการส�านักงาน
แบบ	Mobile	Office	มาใช้ยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายของการใช้ส�านกังาน
ลง	รวมทั้งผลพลอยได้ที่ตามมาก็คือ	ประสิทธิภาพในการท�างาน
ของพนักงานที่เพิ่มขึ้น	(ไพเราะ	เลิศวิราม,	2544)

กำรจัดส�ำนักงำนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

	 บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นองค์กรธุรกิจ
ที่ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม	 บริการคอนเทนต์	
(Contents)	และสื่อต่างๆ	อย่างครบวงจร	ซึ่งได้มีการพัฒนาภาพ
ลักษณ์ภายใต้แบรนด์	 “ทรู	 (TRUE)”	 และเปลี่ยนชื่อบริษัท	 เมื่อ					
ปี	พ.ศ.	2547	(บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด,	2554)	ในการพัฒนา
แบรนด์ของบรษิทัครัง้นี	้ได้มกีารปรบัปรงุอาคารส�านกังานใหญ่	ให้
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแบรนด์ด้วย	 โดยการตกแต่งส�านักงาน
แต่ละชั้นด้วยแนวคิดหลักที่พยายามจะสื่อถึงการมีตัวตนที่แท้จริง
ของบริษัท	คือ	การมีกันและกัน	(The	true	value	of	life	-	a	bring	
together)	ซึ่งถือเป็นหัวใจส�าคัญของรูปแบบการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัทนับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อเป็นต้นมา	การตกแต่งส�านักงานจะแฝง
คุณค่าในแง่ของการท�าธุรกิจ	 เช่น	 การให้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเรว็สงู	ธรุกจิเกมออนไลน์	โทรศพัท์มอืถอื	โทรศพัท์บ้าน	และ
ธุรกิจอื่นๆ	อีกหลายอย่าง	พร้อมกับความต้องการสูงสุด	คือการ
ให้พนกังานซมึซบัคณุค่าของธรุกจิเหล่านัน้	เพือ่ช่วยให้พนกังานได้
เข้าใจธรุกจิของบรษิทัอย่างลกึซึง้	และให้บรกิารทีด่แีก่ลกูค้าดงัเช่น
กับทีบ่รษิทัได้บรกิารพนกังานด้วยในเวลาเดยีวกนั	(น�า้ค้าง	ไชยพฒุ,	
2550)	ซึ่งรูปแบบหลักของการจัดส�านักงาน	มีดังต่อไปนี้
	 1.	การจดัส�านกังานแบบ	Mobile	Office	เพือ่ให้ส�านกังาน
มีความยืดหยุ่น	 เปิดกว้าง	 โดยพนักงานมีเพียงคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา	ก็สามารถเลือกโต๊ะท�างานได้ตามที่ต้องการ	
	 2.	การจัดระบบส�านักงานให้เป็นส�านักงานไร้กระดาษ	
(Paperless	Office)	ที่ลดการใช้กระดาษ	ซึ่งเป็นต้นทุนอย่างหนึ่ง
ในการด�าเนนิงานของธรุกจิ	โดยการจดัตัง้ศนูย์กลางรวบรวมข้อมลู	
(Document	Center)	 เปลี่ยนการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ
กระดาษที่ใส่ไว้ในแฟ้มเอกสารมาเป็นการบันทึกข้อมูลลงในระบบ
คอมพิวเตอร์ทั้งหมด	
	 3.	การจัดโต๊ะท�างานหนึ่งชุดให้พร้อมส�าหรับการท�างาน	
เรยีกว่า	Hot	Desk	ประกอบด้วยโต๊ะ	เก้าอี้	และอปุกรณ์ต่อพ่วงเพือ่
ท�าการเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู	เพือ่เปิดโอกาสให้พนกังาน
สามารถเลือกที่นั่งของตนได้ตามใจชอบในแต่ละวัน	 เป็นการเปิด
โลกทัศน์ในการท�างานแบบใหม	่ ที่พนักงานย้ายไปนั่งท�างานที่ใด
ก็ได้	และช่วยปลดพันธนาการให้กับองค์กรหรือแม้แต่ตัวพนักงาน
เองที่เคยคิดว่า	โต๊ะท�างาน	และสถานที่เก็บของใช้ในที่ท�างานเป็น
ของพนักงานคนหนึ่งคนใด	การจัดพื้นที่แบบ	Hot	Desk	จึงเปรียบ
เสมอืนกบัการปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรให้พนกังาน	เพือ่ให้มองเหน็
คุณค่าของการท�างานแบบใหม่	ก่อนที่จะให้บริการแก่ลูกค้า		
	 การปรบัปรงุสภาพแวดล้อมภายในส�านกังานของบรษิทัไม่ได้
เป็นเพียงแค่การตกแต่งให้สวยงามตามแนวคิดของการด�าเนิน
ธุรกิจทั้งหมดของบริษัทเท่านั้น	 แต่ยังรวมถึงการท�าให้พนักงาน
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สามารถท�างานได้อย่างคล่องตัว	 และประหยัดเงินด้วยในเวลา
เดียวกัน	ทั้งนี้จากผลการวิจัยของศิวพร	โปรยานนท์	(2554)	เกี่ยว
กับสภาพแวดล้อมในการท�างานทางกายภาพ	 ของบริษัท	 ทรู	
คอร์ปเปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	พบว่ามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้และการเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท�างาน	เพราะมี
แสงสว่างที่เพียงพอ	 สถานที่ท�างานมีการจัดอย่างเป็นระเบียบ	
สะอาด	 ปราศจากกลิ่นรบกวนหรือเสียงที่ท�าให้เกิดความร�าคาญ	
สภาพอากาศทีถ่่ายเทสะดวก	มรีะดบัอณุหภมูทิีเ่หมาะสม	อปุกรณ์
ต่างๆ	มีเหมาะสม	มีคุณภาพ	สะดวกแก่การใช้งานและเพียงพอ
กับความต้องการ	 ดังนั้นการตกแต่งส�านักงานของบริษัท	 จึงเป็น
ผลให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจและมีความสะดวกสบายในการ
ท�างาน	น�าไปสู่ประสิทธิภาพในการท�างานเพิ่มขึ้น	และยังเป็นการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย	

กำรจัดส�ำนักงำนของบริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน)  

	 บรษิทั	บตัรกรงุไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	หรอื	KTC	เป็นองค์กร
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคในประเทศไทย	ในปี	พ.ศ.	2549	บริษัท
ได้ปฏวิตักิฎเกณฑ์และรปูแบบของสถาบนัการเงนิไทย	ด้วยการเปิด
ตัวส�านักงานแนวคิดใหม่	 “KTC	Smart	Office”	 โดยเน้นรูปแบบ
ของการเป็นองค์กรสร้างสรรค์	(Creative	Organization)	เพื่อจุด
ประกายความคิดในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้
แก่ลกูค้า	และเพิม่สสีนัความสนกุให้กบับรรยากาศการท�างาน	ทัง้นี้
เพือ่ตอกย�า้ในการเป็นแบรนด์ผูน้�าทีม่ภีาพลกัษณ์องค์กรอนัโดดเด่น	
ด้วยบุคลิกทั้ง	5	ประการได้แก่	ความทันสมัย	(Modern)	ความไม่
หยดุนิง่	(Dynamic)	การท�างานอย่างมอือาชพี	(Professional)	การ
ให้ความใกล้ชิดและความสนุกสนานแก่ลูกค้า	(Fun	and	Friendly)	
และการท�างานแบบง่ายสบาย	(Simple)	แต่มีความคิดนอกกรอบ
และสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ	อย่างต่อเนือ่ง	(วฒันะชยั	ยะนนิทร,	2549)	
ดงันัน้ผูบ้รหิารบรษิทั	จงึได้พฒันาสถานทีท่�างานให้เป็น	KTC	Smart	
Office	โดยหลักการของส�านักงานรูปแบบใหม่	มี	3	ประการ	ดัง-
ต่อไปนี้	(รัชปราณี	ช�านาญณรงค์,	2552)
	 1.	 ไม่มีอาณาเขต	(No	Boundary)	 บริษัทยกเลิกที่นั่ง
ประจ�าของพนักงานแต่ละคน	 ยกเว้นผู ้บริหารระดับสูง	 โดย
พนักงานทุกคนสามารถเลือกที่นั่งได้อย่างอิสระ	ไม่มีการแบ่งแยก
ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน	 พนักงานหมุนเวียนที่นั่งกันไป	 เพื่อ
ลดความเป็นเจ้าของพืน้ที	่ไม่มอีาณาเขตของตนเอง	มกีารจดัพืน้ที่
ส�าหรับประชุมรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน	 เพื่อสนับสนุนการปรึกษา
หารือและระดมความคิดระหว่างการท�างาน	 รวมทั้งการจัดพื้นที่
ส�าหรับพักผ่อนไว้หลายจุดในส�านักงาน

	 2.	 รูปแบบการท�างานใหม่	 (New	Working	Lifestyle)		
บริษัทให้พนักงานสามารถเลือกที่นั่งท�างานได้อย่างอิสระ	ดังนั้นที่
หน้าประตูแต่ในละชั้นจะมีจุดลงทะเบียนเพื่อเลือกที่นั่งด้วยบัตร
พนกังาน	การใช้คอมพวิเตอร์แบบพกพาของพนกังานสามารถเชือ่ม
ต่อกันด้วยระบบ	WI-FI	ทั่วทั้งพื้นที่ส�านักงาน	โต๊ะท�างานได้รับการ
ออกแบบให้กะทัดรัดไม่มีลิ้นชัก	 หรือตู้เก็บเอกสาร	 เพื่อลดพื้นที่
ใช้สอยส่วนตัว	 ให้วางได้เพียงคอมพิวเตอร์แบบพกพา	 สัมภาระ
ส่วนตวัของพนกังานให้เกบ็ไว้ทีตู่เ้กบ็ของ	(Locker)	นอกจากนีแ้ล้ว
บริษัทยังได้น�าระบบการจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์	
(e-Document)	มาใช้ในการท�างาน	ส่วนอุปกรณ์ส�านักงานอื่นๆ	
เช่น	 เครื่องโทรสาร	เครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่องพิมพ์เอกสาร	และ
เครื่องสแกนเนอร์	 เป็นต้น	 บริษัทได้เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อให้
พนักงานใช้ร่วมกัน	
	 3.	การพักผ่อน	(Relaxation)	 บริษัทจัดพื้นที่ส�าหรับการ
พบปะพูดคุย	และพักผ่อนไว้ในบริเวณพื้นที่ส�านักงาน	เช่น	มุมพัก
ผ่อน	โต๊ะพูล	โต๊ะปิงปอง	เป็นต้น	เพื่อบรรเทาความเคร่งเครียดใน
การท�างาน	 และตอบสนองนโยบายบริษัทที่ต้องการให้พนักงานมี
การพบปะหารอื	และแลกเปลีย่นความคดิเหน็ทัง้เรือ่งงานและเรือ่ง
ส่วนตัวได้อย่างสะดวกสบายในระหว่างเวลาท�างาน
	 การปรับปรุงอาคารส�านักงานของบริษัทจึงไม่ได้เป็นเพียง
แค่ภาพลักษณ์ใหม่ที่ดูสดใสกว่าเดิม	หรือเป็นการสร้างกระแส	แต่
เป็นบริบทหนึ่งของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
สมัยใหม่	 ที่พยายามท�าทุกอย่างให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร	 ทั้งจาก
ภายในและภายนอก	นบัได้ว่าเป็นการเปิดมติใิหม่ขององค์กรธรุกจิ
ทางด้านการเงิน	 โดยการสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ให้พนักงานมี
ความสขุในการท�างาน	มทีศันคตทิีด่	ีบรรยากาศการท�างานทีส่ดใส	
ตกแต่งส�านักงานให้มีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย	 เพื่อให้พนักงานเกิด
ความสุขในการท�างาน	 สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ	และส่งเสรมิให้เกดิความคดิสร้างสรรค์ในการท�างาน
ทั่วทุกส่วนขององค์กร	 ซึ่งจากผลการวิจัยของรัชปราณี	 ช�านาญ-
ณรงค์	 (2552)	 ที่ศึกษารูปแบบในการออกแบบสภาพแวดล้อม
ภายในส�านกังานของบรษิทับตัรกรงุไทย	พบว่า	KTC	Smart	Office	
เป็นการผสานวัฒนธรรมองค์กร	ลักษณะการท�างานของพนักงาน	
หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กร	 ภายใต้แนวคิดการจัดสภาพ
แวดล้อมภายในส�านักงาน	และแนวคิดส�านักงานเพื่อการเรียนรู้ที่
ส่งเสรมิการแลกเปลีย่นทกัษะความรูร้ะหว่างพนกังานเพือ่สร้างองค์
ความรู้ใหม่ในองค์กร	 รวมทั้งพนักงานมีความเห็นด้วยว่าองค์
ประกอบโดยรวมของส�านักงานในรูปแบบ	KTC	Smart	Office	เป็น
ปัจจัยส่งเสริมให้พนักงานสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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กำรจัดส�ำนักงำนของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด 

(มหำชน)

	 บริษัท	 โทเทิ่ล	 แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	 จ�ากัด	(มหาชน)	
ภายใต้ชือ่ทางการค้า	“ดแีทค	(Dtac)”	เป็นองค์กรธรุกจิทีใ่ห้บรกิาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่	ในปี	พ.ศ.	2552	บริษัทได้ย้ายส�านักงานใหญ่ไป
ยังอาคารจัตุรัสจามจุรี	ถนนพญาไท		เพื่อรองรับจ�านวนพนักงาน
ที่เพิ่มมากขึ้นตามอัตราการขยายตัวทางธุรกิจ	 และต้องการรวม
ศนูย์พนกังานทีก่ระจายอยูต่ามอาคารส�านกังานต่างๆ	เข้าไว้ด้วยกนั	
ในอาคารส�านักงานใหม่ที่เรียกชื่อว่า	Dtac	House	ซึ่งเป็นไปตาม
วิถีดีแทค	 หรือ	Dtac	Way	 ภายใต้บรรยากาศแห่งความสุขและ
ความอบอุ่น	ด้วยการสร้างสายสัมพันธ์ในการท�างาน	 เสริมความ
แขง็แกร่งให้กบัวฒันธรรมองค์กร	เพือ่สร้างสรรค์สนิค้าและบรกิาร
สู่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	(กรุงเทพธุรกิจออนไลน์,	2552)
	 การย้ายและปรับปรุงส�านักงานให้เป็น	Dtac	House	 มี
เหตุผลหลัก	5	ประการ	ได้แก่	 เพื่อประสิทธิผลจากการรวมศูนย์	
(Productivity)	 เพื่อพลังแห่งการสร้างสรรค์	 (Enhance	Dtac	
Creativity)	 เพื่อเป็นส�านักงานที่ดีที่สุดของพนักงาน	(Employee	
Comes	First)	 เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการดูแลการใช้งานของลูกค้า
มาตรฐานระดับโลก	(World	Class	SOC)	และเพื่อการลงทุนที่คุ้ม
ค่าที่สุด	(The	Most	Efficiency	Investment	in	Southeast	Asia)	
จากเหตุผลดังกล่าว	 การจัดสรรพื้นที่ส�านักงานจึงแบ่งออกเป็น					
5	รปูแบบ	ดงัต่อไปนี	้(บรษิทั	โทเทิล่	แอค็เซส็	คอมมนูเิคชัน่	จ�ากดั,	
2552)
	 1.	 เพลิน	(Play	and	Learn)	เป็นรูปแบบการจัดส�านักงาน
ในส่วนพื้นที่ทั่วไป	(Common	Floor)	 ที่เปิดกว้างเพื่อเป็นแหล่ง
พบปะสังสรรค์ของพนักงาน	 มีพื้นที่ให้เลือกใช้เป็นที่ประชุมย่อย	
ต้อนรับผู้มาติดต่อ	ดื่มกาแฟ	น�้าผลไม้	มุมไอศกรีม	ร้านจ�าหน่าย
ของที่ระลึก	รวมถึงเป็นพื้นที่จัดกิจกรรม	หรือนิทรรศการ	ซึ่งการ
จัดส�านักงานจะมีลักษณะเป็นแบบเปิด	 (Open	Office)	 ไม่มี						
ผนงักัน้	เพือ่เปิดกว้างรบัความคดิใหม่ๆ	สนบัสนนุการแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น	 ทุกพื้นที่ใน	Dtac	House	 ส่งเสริมให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ	 พนักงานสามารถเปลี่ยนบรรยากาศการท�างาน
หรือนัดประชุม	 และยังสามารถสนุกลื่นไหลคลายเครียดได้ที่
กระดานลื่นระหว่างชั้น	32-31	
	 2.	ส�านักงานสุขภาพดี	 (Healthy	Workplace)	 การ
ออกแบบโต๊ะ	 เก้าอี้ท�างาน	 ตามหลักสรีรศาสตร์	 และอุปกรณ์
ตกแต่ง	เช่น	ม่าน	พรม	ทีถ่กูสขุลกัษณะ	ปลอดภยัต่ออากาศภายใน
ส�านักงาน	 พนักงานสามารถใช้เวลาหลังเลิกงานที่ชั้นสร้างสรรค์	
(Creativity	Floor)	เพื่อพบปะสังสรรค์	ออกก�าลังกายแบบเลือกได้
ตามความถนดั	บรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิให้พนกังานออกก�าลงักาย	

โดยจัดสถานที่และอุปกรณ์ออกก�าลังกาย	เช่น	ลู่วิ่งในร่ม	อุปกรณ์
ฟิตเนส	(Fitness)	โต๊ะพูล	โต๊ะปิงปอง	สนามฟุตซอลในร่ม	เป็นต้น	
หรือจะเลือกกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ	 เช่น	 โยคะ	แอโรบิก	ห้อง
ซ้อมดนตรี	ห้องคาราโอเกะ	ตู้เกม	เป็นต้น
	 3.	ส�านักงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	(Green	Office)	บริษัท
ค�านึงถึงความเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ทุกองค์-
ประกอบเกดิขึน้จากความใส่ใจ	ไม่ว่าจะเป็นการเลอืกใช้พรมทีผ่ลติ
จากส่วนประกอบของขวดน�้าดืม่รไีซเคลิ	ตวัอาคารใช้กระจก	2	ชัน้
กันความร้อนจากภายนอกเพื่อผ่อนภาระให้กับเครื่องปรับอากาศ
ภายใน	 แสงสว่างจากหลอดไฟประหยัดพลังงาน	 ลิฟต์โดยสารที่
ช ่วยประหยัดพลังงานด ้วยการค�านวณรอบขึ้นลงอย ่างมี
ประสิทธิภาพ
	 4.	ห้องท�างานผู้บริหารสมถะ	(Humble	Management	
Office)	 บริษัทจัดสรรพื้นที่ส่วนใหญ่ให้กับพนักงานอย่างเต็มที่	
ส�าหรับห้องท�างานผู้บริหารซึ่งมีภารกิจภายนอก	 ไม่ค่อยได้นั่ง
ประจ�าโต๊ะ	 ไม่เน้นการตกแต่งหรูหรากว่าพนักงานทั่วไป	 และใช้
พื้นที่เท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น
	 5.	ศูนย์ควบคุมและปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานระดับโลก	
(World	Class	SOC)		SOC	ศูนย์ควบคุมและปฏิบัติการของบริษัท
ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ	 ให้เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึง	
ควบคมุ	และแก้ไขปัญหา	ตลอดจนตดิตามผลอย่างมปีระสทิธภิาพ	
โดยบริษัทได้พัฒนาโปรแกรม	DSMART	 ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเครอืข่าย	ท�าให้เหน็ปัญหาของระบบได้ทัง้ภาพรวมและเชงิลกึ	
ติดตามสถานะของปัญหาที่เกิดขึ้น	ติดตามปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
ก่อนส่งผลกระทบถึงลูกค้า	 ปฏิบัติการโดยทีมเทคนิคที่พร้อมเข้า
ควบคมุและแก้ไขปัญหาทีซ่บัซ้อนเกนิกว่าทีเ่จ้าหน้าทีบ่รกิารลกูค้า
จะแก้ไขได้ตลอด	24	ชั่วโมง	โดยเป้าหมายหลักคือ	การลดระยะ
เวลาในการแก้ปัญหา	 เพิ่มคุณภาพของเครือข่ายและบริการ	 เพื่อ
ความน่าเชื่อถือและสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า
	 จากการสร้าง	Dtac	House	ตามแนวคิด	Dtac	Way	ของ
บริษัท	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรวมศูนย์	เกิดการท�างานแบบ
เป็นทมีทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	โดยเฉพาะการประสานงานและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่า
เดิม	และทุกองค์ประกอบที่รวมกันเป็น	Dtac	House	แห่งนี้	 จะ
ท�าให้บรษิทัเป็นองค์กรทีม่วีฒันธรรมแขง็แกร่ง	ภายใต้สิง่แวดล้อม
ในการท�างานที่สนับสนุนแรงบันดาลใจ	 และความคิดสร้างสรรค์	
รวมไปถึงเติมเต็มความเป็นองค์กรสุขภาวะ	(Happy	Workplace)	
ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
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บทสรุป

	 การเปลี่ยนแปลงในการบริหารธุรกิจอย่างมากมายใน
ปัจจุบัน	 ล้วนเป็นผลมาจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรง	 ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างไร้ขีดจ�ากัดและไร้พรมแดน	เพื่อ
ให้ได้มาซึง่ความได้เปรยีบในการแข่งขนัและสามารถด�าเนนิอยูร่อด
ได้อย่างยัง่ยนื	ผูบ้รหิารองค์กรธรุกจิจงึต้องใช้ความรูค้วามสามารถ	
ตลอดจนความพยายามทีจ่ะปรบัวสิยัทศัน์	และกลยทุธ์ขององค์กร
ให้มุง่สูเ่ป้าหมายตามทีค่าดหวงัไว้อย่างดทีีส่ดุในแต่ละสถานการณ์
ที่เปลี่ยนไป	ส�านักงานถือได้ว่าเป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่ง	ที่จะ
ช่วยให้การด�าเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมาย	 เพราะเป็นสถานที่ปฏิบัติ
งานของพนกังาน	ประกอบกบัองค์ความรูใ้หม่		ทางด้านการบรหิาร
ทรพัยากรมนษุย์ได้ให้ความส�าคญักบัการพฒันาศกัยภาพพนกังาน
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ควบคูไ่ปกบัคณุภาพชวีติของพนกังาน	ดงันัน้การจดัส�านกังานและ
สภาพแวดล้อมภายในส�านกังานไม่ว่าจะเป็นการจดัส�านกังานแบบ	
Mobile	Office	หรือตัวอย่างการจัดส�านักงานขององค์กรธุรกิจใน
ประเทศไทย	 ที่แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวขององค์กรธุรกิจ	 ด้วย
การสร้างสรรค์ส�านักงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	 และกลยุทธ์	
รวมไปถึงหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กร	 เพื่อให้พนักงานรับรู้และ
ปฏิบัติร่วมกัน	 ในขณะเดียวกันก็สร้างวัฒนธรรมองค์กร	 ที่เป็น
ปัจจัยช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการท�างานให้แก่พนักงานใน
องค์กร	ผ่านรูปแบบการจัดส�านักงาน	และสภาพแวดล้อมภายใน
ส�านกังาน	นบัได้ว่าการบรหิารจดัการส�านกังานเป็นอกีกลยทุธ์หนึง่
ทีน่�าองค์กรไปสูค่วามเป็นเลศิ	โดยใช้รปูแบบการจดัส�านกังานเป็น
เครื่องมือส�าคัญในการผลักดันผลการปฏิบัติงานขององค์กร
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