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อลำหม�านกันทั�งบรืิษัท!!!

เม่ือทุกคนเห็นประกาศุปรับโครงสร้างแบบสายฟ้ัาแลบ 

ท่ีปรากฏิในระบบอินทราเน็ตในเช้่าวันหน่่ง เป็นโครงสร้างแปลก

ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมาก็ว่าได้ ผ่า Business Unit ออกเป็น 2 ส่วน 

ส�าหรับหน่วยงานสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นงาน HR งานธุิรการ 

งานการเงินและบัญชี่ งานการตลาดและส่ือสารองค์กร ยังคง

เหมือนเดิม แต่มีเส้นประระบุชั่ดเจนว่าเป็น Supporting Unit 

ปรับโครงสร้างท�าไม?!? 

ในเม่ือก�าหนดให้ BU1 และ BU2 ด�าเนินการขายบริการ 

และผลติภัณฑ์์เกอืบจะเหมอืนกันก็ว่าได้ น่ันสิ...หรอืยังมีไส้ในอะไรอกี 

ท่ีพวกเรายังไม่รู้ แล้วใครจะสังกัด BU ไหนกันล่ะ พ่ีเต้ยเร็วกว่า 

ใครๆ แอบต่อสายตรงหาพ่ีดาวสุดสวย 

อ้าว!!! HR ก็ไม่รู้เร่ืองนี� เป็นไปได้ยังไง ไม่น่าเช่ื่อ (พ่ีเต้ย

พยายามคาดคั�น)

ไม่รู้จริงๆ ค่ะ พ่ีดาวยืนยัน CEO ท่านเอาไปท�าเอง เป็นไอเดีย 

ของท่านทั�งหมด 

อืมมม!!! อะไรหรือหวาน แกรู้อะไร รีบบอกมาให้ไว 

หวานเดาว่า...คงให้ BU1 และ BU2 ท�างานแข่งกันหา

รายได้ 

ฉันยังมองไม่เห็นประโยช่น์ท่ีจะให้พวกเรามาแข่งกันเอง 

คู่แข่งในตลาดมีตั�งเยอะแยะราวกะดอกเห็ด การรวมกัน ผน่กก�าลัง

กันจะไม่ดีกว่าหรือ...ว่าไหม 

ท่ีพูดแน่ใจนะ เราผน่กก�าลังกัน 

จะเกลยีดคุณหวานกต็รงนี�แหละ ท่ีช่อบเอาความจรงิมาพูด

ท่าน CEO ก�าลังคิดอะไรอยู่ 

เอ้า!!! คุณหวานช่่วยถึอดรหัสหน่อย ต่างมองมาท่ีหวาน

เป็นตาเดียวกัน

แสงอรุณ พูนพิพัฒธ์นศุรี

นักพััฒนาที่รึัพัยากรึมนุษย์

หวานว่า...คงเป็นกลยุทธ์ิในการท�าธุิรกิจของท่าน จ�าได้

ไหม...วนัแรกท่ีทา่นมารบัต�าแหนง่ ท่านพูดว่าอะไรบา้ง ท่านพูดตั�ง 

มากมาย ใครจะไปจ�าได้ จ�าได้แต่ว่า ในสถึานการณ์นี�จะไม่ลด 

เงินเดือน ฉันช่อบค�านี�ท่ีสุดแหละ 

ใช่่!!! แต่แกจ�าได้ไม่ครบประโยค ท่านพูดว่า “…จะไม่ลด

เงินเดือน ตราบใดท่ีพวกเราขยันขันแข็งช่่วยกัน”

มีอยู่ช่่วงหน่่ง ท่านพูดจริงจังมาก “ถ้้าเราไม่ปัรับุ ไม่

เปัล่ี่�ยิ่น เราไม่รอด้ จะช้้าห้รือเร็วเท่่านั�น…”  หวานว่า...ท่านส่ง

สัญญาณให้พวกเราตั�งแต่วันนั�นแล้วล่ะ  

แล้วท�าไมแกไม่บอก (น่กในใจ แหม!!! บอกแล้วยังกะจะ

ท�าอะไร ก็ยังชิ่ลล์เหมือนเดิม) ฉันจะไปรู้หรือว่าท่านจะท�าอะไร 

ท่านคงเห็นว่า ผ่านมาเกือบ 3 เดือนแล้ว พวกเรายังช่ะล่าใจไม่

แสดงฝีัมืออะไรให้เห็น รายได้ภาพรวมติดลบท่ีเป็นปัญหาใหญ่...

ก็ยังไม่มีท่าทีจะดีข่�น ท่านคงประเมินแล้ว ว่าปล่อยให้เป็นแบบนี�

ไม่ได้ มันเส่ียงเกินไป

แผนพิชิ่ตรายได้ท่ีเราช่่วยกันท�าส่งไปนั�น มันค่อนข้างจะ

ธิรรมดา เราเองยังไม่ต่ืนเต้น...ไม่รู้ส่กว้าวกับแผนเลย แล้วรายได้

จะเพ่ิมข่�นมากๆ ได้ยังไง ทุกคนว่าไหมล่ะ?!? 

มีบางโครงการท่ีเรามองว่าน่าจะดี ก็ติดกรอบเง่ือนไขโน้น

น่ีน่ัน ท�าไม่ได้ซะงั�น

เห็นด้วยเลย!!! อย่างไอเดียของพ่ีน้อง ฉันว่าน่าลองท�าดู 

พวกเราเลยช่่วยกันคิดต่อยอด ตอนนั�นเรายิ�มเลย...พอจะเห็นแสง

สว่างปลายอุโมงค์กัน

แต่พอน�าเสนอพ่ีเต้ย ไม่ทันไร แกเล่นเกม 20 ค�าถึามกับ

พวกเรา ใครจะไปตอบได้ทุกข้อ

เรือสองลำำา...

กัลยุุทธ์์ฝ่่าวิิกัฤติิ
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ท่ีคุ้นชิ่น ก็ไม่แน่ใจว่าจะก้าวหน้าไหม หวานบอก...ให้้ตัิ�งสุติิด่้ๆ 

สูุด้ลี่มห้ายิ่ใจเข้าลึี่กๆ แลี่ะปัล่ี่อยิ่ลี่มห้ายิ่ใจออกช้้าๆ ค่่อยิ่ๆ 

ท่บุท่วนตัิวเอง เราท่ำาอะไรได้้ด่้ เราม่ค่วามสุุขกับุการท่ำาอะไร 

แลี่ะเราอยิ่ากท่ำาอะไร 

ส�าหรับบางคนตัดสินใจง่ายมาก เพราะไม่ค่อยมีทักษะ

ความคิดสร้างสรรค์ และมองว่าการท�าอะไรใหม่ๆ ท่ีไม่เคยท�านั�น

เป็นความยุ่งยาก ต้องใช้่เวลาเรียนรู้กว่าจะท�าได้ 

ฝัน ช่นาภา อยากท�างานท่ีตนเองถึนัด และเช่ี่ยวช่าญ 

ซ่่งตนท�างานนี�มา 5 ปีแล้ว รู้ส่กเสียดายประสบการณ์ ถ้ึาต้อง 

ทิ�งไป จ่งเลือกท่ีจะอยู่ BU1

โต้ง พิษณุ บอกตามตรงว่าไม่ถึนัดเลยกับการคิด และเร่ิม

ต้นส่ิงใหม่ด้วยตัวเอง การท�างานใน BU1 น่าจะเป็นทางเลือกท่ีดี

ท่ีสุดส�าหรับตัวเอง 

หวาน ภารวี ช่อบคิดอะไรนอกกรอบ บ่อยครั�งท่ีมีความคิด

หรือมีมุมมองต่างจากคนอ่ืน ท่ีแน่ๆ เธิอไม่ช่อบความจ�าเจ ช่อบท�า

ส่ิงใหม่ ไม่รู้เหมือนกันว่า ส่ิงเหล่านี�จะเข้าข่าย “ความคิดสร้างสรรค์” 

ได้ไหม แต่หวานคิดว่าถ้ึาได้ท�างานของ BU2 น่าจะเป็นความ

ท้าทาย และสนุก หวานจ่งไม่ลังเลท่ีจะเลือก BU2     

ผ่�ง กุลธิิดา ท�างานมาแล้ว 10 ปี เร่ิมรู้ส่กอ่ิมตัว เธิอคิดว่า 

น่าจะน�าประสบการณ์ไปต่อยอดกับงานของ BU2 ได้เป็นอย่างดี 

และเธิอไม่กลัวท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ผ่�งจ่งตัดสินใจฝัากอนาคต 

ไว้กับ BU2 

ภายใต้โครงสร้างใหม่ การแข่งขันกันท�างานให้มีคุณภาพ 

และประสิทธิิภาพได้เร่ิมข่�น 

มารู้ภายหลังถ่ึงเบื�องล่กวิธีิคิดของท่าน CEO คือ เปรียบ 2 

BU เปน็เรือ 2 ล�า หากล�าท่ีใช้่ท�ามาหากนิมานาน ในอนาคตเกดิหา

ปลาได้น้อยลง ไมเ่พียงพอท่ีจะยงัชี่พ เรายังมีเรือส�ารอง ครั�งแรกเรา

ไม่สามารถึทิ�งเรือล�าเดิมได้ เรืออีกล�าจะเป็นท่ีพ่่งท่ีคอยส�ารวจ และ

หาน่านน��าใหม่ๆ เม่ือถ่ึงเวลานั�น เรือล�าใหม่จะแข็งแกร่ง สามารถึ

สู้ลมพายุฝันได้ อีกทั�งอาจได้พบน่านน��าท่ีอุดมสมบูรณ์ มีปลามาก 

และมีปลานานาช่นิด อีกทั�งมี Know-How เฉพาะในการหาปลาท่ี

เกิดจากการลองคิด ลองท�า รวมถ่ึงการแปรรูปปลา สร้างผลิตภัณฑ์์

ในแบรนด์ใหม่ เราก็จะสามารถึรับลูกเรือล�าแรกมาอยู่ด้วยกันได้ 

มาช่่วยกันหาปลาในแหล่งใหม่  

มาคอยติดตาม และคอยลุ้นกันว่า กลยุทธ์ิเรือ 2 ล�า จะฝ่ัา

วิกฤติไปได้หรือไม่

ถ้ึาเราแน่ใจทุกอย่าง 100% มันคงจะดีมากๆ แต่ในความ

เป็นจริง มันเป็นไปไม่ได้

ช่่าย ช่่าย ถ้ึาเรารู้ความเป็นไปทั�งหมด เราจะไม่รู้จักค�าว่า 

“ประเมิน ทดลองท�า” เลยนะ 

เออ!!! แล้วท�าไมหวานไม่พูดประโยคนั�นล่ะ  

น่ีฉัน Defense ไปหลายประเด็นแล้ว คุณๆ ไม่ได้ยินกันหรือจ๊ะ 

ถ้ึาเป็นระเบิดลง คงว่ิงหนีกันแทบไม่ทัน ขืนพูดประโยคแบบนั�น

ออกไปอกี มีหวังโดนน็อคคาห้องประชุ่มแน่ พ่ีเต้ยจะหาว่าฉันพูดจา

ยอกย้อน มันเป็นภัยแก่ตัวนะ พวกแกท�ายังกะไม่รู้จักพ่ีเต้ยดีแน่ะ 

โห!!! หวานประเมินพวกเราต�่าไป เราไม่ทิ�งหวานไม่ว่าอะไร

จะเกิดข่�น...เราจะเข้าปฐมพยาบาลทันทีเลย (หัวเราะข�าๆ กันไป)  

เฮ้้อ เฮ้้อ เฮ้้อ เสียงถึอนหายใจตามมาเป็นระลอก 

วันรุ่งข่�นมีประชุ่มด่วน ท่าน CEO ชี่�แจงวัตถุึประสงค์ และ

รายละเอียดของการปรับโครงสร้างในครั�งนี� ท้ายประชุ่มให้ทีม 

HR เป็น FA อ�านวยความสะดวกในการจัดสรรคนลงในแต่ละ 

Business Unit  

ให้พนักงานแตล่ะคนตัดสินใจด้วยตัวเอง ตามความสมคัรใจ 

และความเหมาะสม ว่าประสงค์จะท�างานกับ BU1 หรือ BU2  

หากใครต้องการท�างานท่ีมีกระบวนการท�างาน และระเบียบ 

แบบแผนท่ีชั่ดเจน น�าเสนอบริการ และผลิตภัณฑ์์ตัวเดิมท่ี 

คุ้นเคย ใน 5 ประเภทหลัก สามารถึลงช่ื่อได้กับ BU1 รับจ�านวน 

30 คน เท่านั�น 

ส่วนใครท่ีช่อบคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ในบริการ และผลิต-

ภัณฑ์์ทั�ง 5 ประเภท รวมถึ่งการท�างานรูปแบบใหม่ให้ลงช่ื่อได้ใน 

BU2 รับจ�านวนจ�ากัดเพียง 20 คน 

ส�าหรับ Chief of BU นั�น ท่าน CEO จะขอสงวนสิทธิิใน

การพิจารณาคัดสรรเอง โดยจากการสัมภาษณ์ และดูผลงานท่ี

ผ่านมาประกอบ 

ทั�งนี�ผลตอบแทน เช่่น เงินพิเศุษต่างๆ พนักงานจะได้รับ 

ไม่เท่ากันทุกคน ข่�นอยู่กับ Performance ของ BU ท่ีสังกัด คือจะไม่

เหมือนกับท่ีผ่านมา เพ่ือเป็นขวัญก�าลังใจในการท�างาน  

ทุ่กค่นตืิ�นเต้ินกับุการเปัล่ี่�ยิ่นแปัลี่ง+++

ท่ีส�าคัญต้องตัดสินใจให้เสร็จสิ�นภายในวันเดียวกันนี� โดย 

HR เปิดให้ลงช่ื่อสังกัดหน่วยงาน เวลา 14.00 น. ถ่ึง 16.30 น. 

แต่ละคนจะต้องระบุถ่ึงเหตุผล และความเหมาะสมกับงานนั�นๆ 

ใน Portfolio Card ด้วย 

พนักงานเร่ิมจับกลุ่มกัน พูดคุย และถึกถึ่งประเด็นต่างๆ 

เพ่ือประกอบการพิจารณา มีบางคนท่ีต่ืนเต้นเกินไปจนไม่รู้ว่าจะ

เลือกอะไรดี อยู่ BU2 ก็กลัว ไม่รู้จะเร่ิมต้นอย่างไรดี ครั�นจะอยู่ BU1 ขอบคุณ: ภาพสวยจากธินาคารจิตอาสา




