
19TPA news

L
e
a
n
 
&
 
P
r
o
d
u
c
t
iv
it
y

Lean & Productivity

June 2018 ●  No. 258

เพื่อ
รับกับกระแสควำมคล่ังไคล้ฟุตบอลทั่วโลกที่ถูกจุดขึ้น

ทุก 4 ปี ผมคิดว่ำมีบำงแง่มุม ที่เรำสำมำรถเรียนรู้ 

แนวคิดของ Visual Management ได้จำกเกมกำรแข่งขัน และชวน

ท่ำนผู้อ่ำนคิดกันต่อถึงกำรน�ำไปใช้ในกำรจัดกำรองค์กรครับ

ลองจินตนำกำรว่ำ เรำหลุดเข้ำไปเป็นนักเตะคนหนึ่งในเกม

ฟุตบอล โดยที่ไม่รู ้ว่ำแข่งกับใคร เพื่อนร่วมทีมคือคนแปลกหน้ำ 

ไม่รู้จักสักคน ในสนำมไม่มีข้อมูลอะไรทั้งสิ้นให้เห็น แรงจูงใจในการ

เล่นอย่างเต็มที ่มันคงหดหำยไปเยอะนะครับ

หลักกำรของ Visual Management (บางองค์กรก็เรียกว่า 

Visual Control หรือ Visualization) คือ องค์กรต้องให้ควำมส�ำคัญ

กับ ข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็นในการท�างาน ผ่ำนสำยตำของพนักงำน 

เห็น “ข้อมูล” อะไร ในเกมฟุตบอลกันบ้ำงครับ?

สิ่งสะดุดตำอย่ำงแรกทุกสนำมฟุตบอล คือ กระดาน Score-

board ที่เห็นได้จำกนักเตะ และผู้ชมทั่วสนำม แสดงถึงข้อมูลพื้นฐำน

อย่ำงเช่น เวลำผ่ำนไปกี่นำทีแล้ว ขณะนี้ยังเสมอกันอยู่ หรือมีทีมใด

ขึ้นน�ำอยู่กี่ประตู ซึ่งมีผลอย่ำงมำกในกำรก�ำหนดแผนกำรเล่นต่อไป 

เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของเกม

เรำอำจเปรียบเทียบภำพนี้ได้กับ พนักงำนที่ท�ำงำนกันอยู่ใน

องค์กรว่ำ รับรู้เป้าหมาย และผลการท�างาน ที่เป็นไปอย่ำงชัดเจน

อยู่ตลอดหรือไม่ ผลลัพธ์ในที่นี้เป็นได้ทั้งในเรื่องปริมำณ คุณภำพ 

ประสิทธิภำพ ควำมพึงพอใจของลูกค้ำหรือตัวชี้วัดอื่นก็ได้

นอกเหนอืจำกกำรรบัรูผ้ลในปัจจบุนัแล้ว แผนต่อไปข้างหน้า 

คือ สิ่งที่ต้องรับรู้อย่ำงชัดเจนเช่นกันพูดให้ง่ำยขึ้นคือ องค์กรต้อง

สื่อสำรให้พนักงำนเห็นทั้ง “แผน และผล” นั่นเองครับ

เรื่องที่ดูจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มีควำมส�ำคัญ คือ “ขนาด” 

และ “ต�าแหน่ง” ผมเคยเจอบอร์ดควบคุมกำรท�ำงำนในหลำยองค์กร 

ทีต่วัหนงัสอืเลก็มำกอ่ำนไม่รูเ้รือ่ง วำงในต�ำแหน่งทีต้่องแหงนคอมอง

ขึ้นไป แถมยังมีข้ำวของเกะกะหน้ำบอร์ดอีก 

ที่สนำม เรำจะเห็น เส้น ขอบสนำม กรอบเขตโทษ เส้นประตู 

จุดเริ่มต้นเขี่ยลูก ต�ำแหน่งจุดโทษหรือมุมสนำมส�ำหรับเตะมุม เส้น

ท้ังหมดจะเป็นตัวก�ากับพฤติกรรมของผู้เล่น ให้เล่นในกรอบกติกำ

ที่ก�ำหนด และเป็นเครื่องมือในกำรตัดสินเกมให้กับกรรมกำรด้วย

ในองค์กรก็ย่อมต้องกำรให้ พนักงานปฏิบัติงาน ตำมกรอบ

อะไรบำงอย่ำงเช่นกัน กรอบที่ว่ำนี้ อยู่ในรูปแบบที่หลำกหลำย เช่น 
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สิง่ทีเ่รยีนรูไ้ด้คอื ข้อมลูเดยีวกนัแต่ม ีวธิกีารน�าเสนอ ได้หลำย

วิธ ีลักษณะเช่นนี ้ยังมใีนอีกหลำยองค์กร ทีแ่ปลงข้อมลูทีซ่บัซ้อนหรอื

ยืดยำว มำเป็น Code หรือข้อควำมย่อ เพื่อให้อ่ำนง่ำยขึ้น ลดควำม

สับสนผู้ปฏิบัติงำน

ผมเคยร่วมงำนกบัองค์กรหนึง่ทีใ่ช้ การ์ตูนภาพ ใส่ในรำยงำน 

เพือ่บอกถึงสถำนกำรณ์ตลำดในพืน้ทีเ่ขตกำรขำยต่ำงๆ รปูทีใ่ช้สือ่คอื 

พระอำทิตย์-เมฆ-ฝนตก-ฟ้ำผ่ำ แทนตลำดที่ดียอดขำยเป็นไป 

ตำมแผน จนถึงตลำดแย่ ผู้บริหำรที่เห็นรำยงำนปรำดเดียว ก็เข้ำใจ

ภำพรวมได้ทันที

ดงันัน้ กำรเลอืกข้อควำมทีจ่ะมำสือ่ให้กลุม่เป้ำหมำยรบัทรำบ 

เป็นทั้งศำสตร์ และศิลป์อย่ำงหนึ่ง เช่น ข้อมูลตัวเลข สำมำรถ 

จดัหมวดหมูข่องข้อมลู และน�ำเสนอในรปูแบบของตำรำงหรอืจะท�ำให้

เห็นภำพมำกขึ้น ก็กลำยมำเป็นกรำฟรูปแบบต่ำงๆ 

ยังมีสิ่งที่เรำเรียนรู ้ได้จำก “สิ่งท่ีมองไม่เห็น” ได้อีกครับ 

ทั้งสนำมเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ผู้เล่นในทีมเดียวกันเห็นกันและกันหมด 

กำรส่งลูกไปข้ำงหน้ำ ด้ำนข้ำง คืนหลัง ส่งสั้น ส่งยำวให้ใครก็ได้ ไม่มี

ข้อจ�ำกัดใดๆ ทั้งสิ้น

องค์กรไม่น้อยครับที่พื้นที่ท�ำงำน เป็นอำณำจักรส่วนตัวหรือ

หน่วยงำน ต่างคนต่างอยู่ ด้วยฉำกกั้นพื้นที่ กำรรับส่งงำน ต้องผ่ำน

ขั้นตอนที่ไม่จ�ำเป็นมำกมำย ปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่ำงมนุษย์ 

กลำยเป็นกำรกดแป้นคอมพิวเตอร์หรือจิ้มมือถือแทน 

ดังนั้นในปัจจุบัน องค์กรหลำยแห่งที่ให้ควำมส�ำคัญกับ 

มนุษย์สัมพันธ์ ระหว่ำงพนักงำน จึงออกแบบให้เป็น ส�านักงานเปิด

โล่ง พนักงำนสำมำรถเห็นกันและกันได้ง ่ำยหรือกำรออกแบบ

ส�ำนกังำนในโรงงำนทีช่ัน้ลอย สำมำรถมองทะลกุระจกลงมำเหน็ภำพ

ทั่วทั้งโรงงำนได้

“สบิปากว่าไม่เท่าตาเห็น” หรอืส�ำนวนฝรัง่ทีก่ล่ำวว่ำ “Seeing 

is believing” คือกำรให้ควำมส�ำคัญกับสิ่งที่สำยตำมองเห็น ที่เรำ

สำมำรถเรียนรู้ และน�ำหลักกำรง่ำยๆ นี้มำใช้ เพื่อประโยชน์ต่อกำร

จัดกำรองค์กรครับ

มำตรฐำนกำรท�ำงำน คู่มือ (Manual) ค�ำแนะน�ำ (Instruction/Guide-

line) ปรัชญำหรือค่ำนิยมในกำรท�ำงำน ที่พนักงำนต้องรับรู้ได้อย่ำง

ชัดเจน

ในภำคกำรผลติรวมถึงภำคบรกิำรบำงประเภท การตเีส้น เพือ่

จดัแบ่งพืน้ท่ี จะมคีวำมส�ำคญัมำก เพือ่แบ่งพืน้ทีท่�ำงำน ทำงเดนิ ทีว่ำง

ชิ้นงำนที่ผลิตหรือของเสียที่เกิด ที่จัดวำงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร 

เพื่อให้เป็นระเบียบไม่สับสน

เส้นทีต่ใีนพืน้ท่ีท�ำงำน จะเป็นเครือ่งมอือย่ำงง่ำยๆ ทีท่�ำให้ใคร

ก็ได้เมื่อเห็นแล้ว รู้ได้ทันทีว่ำ มีกำรปฏิบัติงำน หรือจัดวำงสิ่งของที่ไม่

เป็นไปตำมมำตรฐำนเกิดขึ้นแล้ว

ถดัจำกเรือ่งสนำมเรำจะพบ นกัเตะจำกทัง้ 2 ทมี และกรรมกำร 

ที่แยกกันด้วย สีเสื้อ สีเป็นเครื่องมือง่ำยๆ แต่มีประโยชน์อย่ำงมำกใน

กำรแบ่งประเภท จดัหมวดหมู ่เพรำะสำยตำคนเรำแยกควำมแตกต่ำง

ของสีได้ง่ำยๆ แค่กำรมองแวบเดียว เรำจึงเห็นกำรน�ำ สี ไปใช้ในกำร 

แบ่งหมวดหมู่หรือแบ่งประเภท สิ่งต่ำงๆ เช่น เอกสำรในส�ำนักงำน 

กำรจัดเก็บสินค้ำ ควำมแตกต่ำงของข้อมูล เส้นกรำฟ แผนภูมิ บน

เอกสำร กำรระบุสถำนะของกระบวนกำรว่ำปกติดีอยู่หรือไม่

สีเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญ กับเกมฟุตบอลอีกเรื่องคือ ใบเหลือง-

ใบแดง เมื่อมันถูกชูขึ้น ผมว่ำเป็นควำมชำญฉลำด ของผู้ที่คิดภำษำ

สญัลกัษณ์เช่นนีใ้นเกมนะครบั เพรำะเป็นวธิสีือ่สำรทีค่นทัง้สนำมเข้ำใจ 

โดยไม่ต้องใช้ค�ำพูดใดๆ เลย

เสื้อนักเตะ ยังมีสิ่งที่น่ำสนใจอีกคือ ข้อความบนหลังเสื้อ ซึ่ง

จะเป็นชื่อผู้เล่น อยู่บนหมำยเลข ในเมื่อมีชื่อบอกอยู่แล้ว ท�ำไมต้องมี

หมำยเลขอีกด้วยให้มันซ�้ำซ้อนครับ? 

ถงึแม้ว่ำ สิง่ท่ีต้องกำรบอกผูช้มคอื นกัเตะคอืใคร แต่หมำยเลข

มีขนำดที่ใหญ่กว่ำชื่อมำก สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายกว่า และ

เป็นภำษำสำกลที่ใครๆ ก็เข้ำใจ
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