
Visual Management
การจัดการองคกรเเละ

 เพื่อรับกับกระแสความคลั่งไคลฟุตบอลทั่วโลก 
ที่ถูกจุดข้ึนทุก 4 ป ผมคิดวามีบางแงมุมที่เราสามารถ 
เรียนรู แนวคิดของ Visual Management ไดจากเกม 
การแขงขัน และชวนทานผูอานคิดกันตอ ถึงการนําไปใช 
ในการจัดการองคกรครับ
 ลองจินตนาการวา เราหลุดเขาไปเปนนักเตะ 
คนหนึง่ในเกมฟตุบอล โดยทีไ่มรูวาแขงกบัใคร เพือ่นรวมทมี 
คือคนแปลกหนาไมรูจักสักคน ในสนามไมมีขอมูลอะไร 
ทัง้สิน้ใหเห็น แรงจงูใจในการเล�นอย�างเต็มที ่ มันคงหดหาย 
ไปเยอะนะครับ
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หลกัการของ Visual Management (บาง 
องค�กรก็เรียกว�า Visual Control หรือ 
Visualization) คือ องคกรตองใหความ 
สําคัญกับ ข�อมูลข�าวสารที่จําเป�นในการ 
ทํางาน ผานสายตาของพนักงาน เห็น 
“ขอมูล” อะไรในเกมฟตุบอลกันบางครับ?
  

สิ่งสะดุดตาอยางแรกในทุกสนามฟุตบอล 
คือ กระดาน Scoreboard ทีเ่หน็ไดจาก 
นักเตะและผูชมท่ัวสนาม แสดงถึงขอมูล 
พื้นฐานอยางเชน เวลาผานไปกี่นาทีแลว 
ขณะนี้ยังเสมอกันอยู หรือมีทีมใดขึ้นนํา 
อยูกีป่ระต ูซึง่มีผลอยางมากในการกาํหนด 
แผนการเลนตอไป เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
ของเกม

เราอาจเปรียบเทียบภาพนี้ไดกับพนักงาน 
ที่ทํางานกันอยูในองคกรวา รับรู�เป�าหมาย 
และผลการทํางาน ที่เปนไปอยางชัดเจน 
อยูตลอดหรือไม ผลลัพธในท่ีนี้เปนไดทั้ง 
ในเร่ืองปริมาณ คุณภาพ ประสิทธิภาพ 
ความพึงพอใจของลูกคา หรือตัวชี้วัดอ่ืน 
กไ็ด
 

นอกเหนือจากการรับรูผลในปจจุบันแลว 
แผนต�อไปข�างหน�า คือสิ่งที่ตองรับรูอยาง 
ชัดเจนเชนกัน พูดใหงายขึ้นคือ องคกร 
ตองสื่อสารใหพนักงานเห็นทั้ง “แผน และ 
ผล” น่ันเองครับ

กระดาน Scoreboard 
รบัรูเปาหมายและผลการทาํงาน



เสนทัง้หมด
จะเปนตวักาํกบัพฤตกิรรมของผูเลน

เรื่องที่ดูจะเปนเรื่องเล็กนอยแตมีความสําคัญ คือ “ขนาด” 
และ “ตําแหน�ง” ผมเคยเจอบอรดควบคุมการทํางาน 
ในหลายองคกรที่ตัวหนังสือเล็กมากอานไมรูเร่ือง วางใน 
ตาํแหนงทีต่องแหงนคอมองขึน้ไป แถมยังมีขาวของเกะกะ 
หนาบอรดอีก

ที่สนามเราจะเห็น เส�น ขอบสนาม กรอบเขตโทษ เสน 
ประตู จุดเร่ิมตนเขี่ยลูก ตําแหนงจุดโทษ หรือมุมสนาม 
สาํหรับเตะมุม เส�นทัง้หมดจะเป�นตวักาํกบัพฤตกิรรมของ 
ผู�เล�น ใหเลนในกรอบกติกาที่กําหนด และเปนเคร่ืองมือ 
ในการตัดสินเกมใหกับกรรมการดวย

ในองคกรก็ยอมตองการให พนักงานปฏิบัติงาน ตาม 
กรอบอะไรบางอยางเชนกัน กรอบที่วานี้อยูในรูปแบบที่ 
หลากหลาย เชน มาตรฐานการทํางาน, คูมือ (Manual), 
คําแนะนํา (Instruction/Guideline), ปรัชญาหรือคานิยม 
ในการทํางาน ที่พนักงานตองรับรูไดอยางชัดเจน

ในภาคการผลิตรวมถึงภาคบริการบางประเภท การตีเส�น 
เพือ่จัดแบงพืน้ทีจ่ะมีความสาํคญัมาก เพือ่แบงพืน้ทีทํ่างาน 
ทางเดิน ที่วางชิ้นงานที่ผลิตหรือของเสียที่เกิด ที่จัดวาง 
อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เพือ่ใหเปนระเบียบไมสบัสน
เสนทีต่ใีนพืน้ทีท่าํงาน จะเปนเคร่ืองมืออยางงายๆ ทีท่าํให 
ใครก็ไดเม่ือเห็นแลวรูไดทันทีวามีการปฏิบัติงาน หรือ 
จัดวางสิ่งของที่ไมเปนไปตามมาตรฐานเกิดขึ้นแลว



ถัดจากเร่ืองสนาม เราจะพบนักเตะจากท้ัง 2 ทีม และ 
กรรมการ ท่ีแยกกันดวย สีเส้ือ สีเปนเคร่ืองมืองายๆ แต 
มีประโยชนอยางมากในการแบงประเภท หรือจัดหมวดหมู 
เพราะสายตาคนเราแยกความแตกตางของสี ไดงายๆ แค 
การมองแวบเดียว

เราจึงเห็นการนําสีไปใชในการ แบ�งหมวดหมู� หรือแบ�ง 
ประเภท ส่ิงตางๆ เชน เอกสารในสํานักงาน การจัดเก็บ 
สินคา ความแตกตางของขอมูล เสนกราฟ แผนภูมิ 
บนเอกสารการระบุสถานะของกระบวนการ วาปกติดีอยู 
หรือไม

สีเปนเคร่ืองมือที่สําคัญ สําหรับเกมฟุตบอลอีกเร่ือง คือ 
ใบเหลอืง-ใบแดง เม่ือมันถกูชขูึน้ ผมวาเปนความชาญฉลาด 
ของผูทีค่ดิภาษาสญัลกัษณเชนนีใ้นเกมนะครับ เพราะเปน 
วธีิสือ่สารทีค่นท้ังสนามเขาใจ โดยไมตองใชคาํพดูใดๆ เลย

เสื้อนักเตะ ยังมีสิ่งที่นาสนใจอีกคือ ข�อความบนหลังเสื้อ 
ซึง่จะเปนชือ่ผูเลน อยูบนหมายเลข ในเม่ือมีชือ่บอกอยูแลว 
ทําไมตองมีหมายเลขอีกดวยใหมันซํ้าซอนครับ? 

ถึงแมวา สิ่งที่ตองการบอกผูชมคือ นักเตะคือใคร แต 
หมายเลขมีขนาดทีใ่หญกวาชือ่มาก สามารถสือ่สารให�เข�าใจ 
ได�ง�ายกว�า และเปนภาษาสากลที่ใครๆ ก็เขาใจ

สิ่งที่เรียนรูไดคือ ขอมูล-เดียวกัน แตมี วิธีการนําเสนอ ได 
หลายวิธี ลักษณะเชนนี้ ยังมีในอีกหลายองคกร ที่แปลง 
ขอมูลที่ซับซอนหรือยืดยาว มาเปน Code หรือขอความ 
ยอ เพื่อใหอานงายขึ้น ลดความสับสนผูปฏิบัติงาน

สเีสือ้ 
แบงหมวดหมูหรอืแบงประเภท



ผมเคยรวมงานกบัองคกรหนึง่ องคกรนัน้  
ใช การ�ตนูภาพ ใสในรายงาน เพือ่บอกถงึ 
สถานการณ ตลาดในพ้ืนท่ีเขตการขาย 
ตางๆ รูปที่ใชสื่อคือ พระอาทิตย-เมฆ- 
ฝนตก-ฟาผา แทนตลาดที่ดี ยอดขาย 
เปนไปตามแผน จนถึงตลาดแย ผูบริหาร 
ทีเ่หน็รายงานปราดเดยีว กเ็ขาใจภาพรวม 
ไดทันที

ดังนั้น การเลือกขอความที่จะมาสื่อใหกับ 
กลุมเปาหมายรับทราบ เปนทัง้ศาสตร และ 
ศิลปอยางหนึ่ง เชน ขอมูลตัวเลขสามารถ 
จัดหมวดหมูของขอมูล และนําเสนอใน 
รูปแบบของตาราง หรือจะทําใหเห็นภาพ 
มากขึน้ กก็ลายมาเปนกราฟรูปแบบตางๆ 

ยังมีสิง่ท่ีเราเรียนรูไดจาก “สิง่ทีม่องไม�เหน็” 
ไดอีกครับ ทัง้สนามเปนพืน้ทีเ่ปดโลง ผูเลน 
ในทีมเดียวกันเห็นกันและกันหมด การสง 
ลูกไปขางหนา ดานขาง คืนหลัง สงสั้น 
สงยาวใหใครกไ็ด ไมมีขอจํากดั ใดๆ ทัง้สิน้

องคกรไมนอยครับที่พ้ืนท่ีทํางาน เปน 
อาณาจักรสวนตัวหรือหนวยงาน ต�างคน 
ต�างอยู� ดวยฉากกั้นพื้นที่ การรับสงงาน 
ตองผานขั้นตอนที่ไม จําเป นมากมาย 
ปฏิสัมพันธโดยตรงระหวางมนุษย กลาย 
เปนการกดแปนคอมพิวเตอร หรือการจ้ิม 
มอืถอืแทน 

สิง่ทีม่องไมเหน็
ตางคนตางอยู



“สิบปากวาไมเทาตาเห็น” หรือ สํานวนฝรั่งที่กลาววา 
“Seeing is believing” คือการใหความสําคัญกับ 
สิง่ทีส่ายตามองเหน็ ทีเ่ราสามารถเรยีนรู และนาํหลักการ 
งายๆ นี้มาใช เพื่อประโยชนตอการจัดการองคกรครับ

ดังนั้นในปจจุบัน องคกรหลายแหงที่ใหความสําคัญกับ มนุษย�สัมพันธ� 
ระหวางพนกังาน จึงออกแบบใหเปน สาํนกังานเป�ดโล�ง พนกังานสามารถ 
เห็นกันและกันไดงาย หรือ การออกแบบสํานักงานในโรงงานที่ชั้นลอย 

สามารถมองทะลุกระจกลงมาเห็นภาพทั่วทั้งโรงงานได


