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เพื่อ

และการจัดการองค์กร

รับกับกระแสความคลั่งไคล้ฟุตบอลทั่วโลกที่ถูกจุดขึ้น
ทุก 4 ปี ผมคิดว่ามีบางแง่มุม ที่เราสามารถเรียนรู้
แนวคิดของ Visual Management ได้จากเกมการแข่งขัน และชวน
ท่านผู้อ่านคิดกันต่อถึงการน�ำไปใช้ในการจัดการองค์กรครับ
ลองจินตนาการว่า เราหลุดเข้าไปเป็นนักเตะคนหนึ่งในเกม
ฟุตบอล โดยที่ไม่รู้ว่าแข่งกับใคร เพื่อนร่วมทีมคือคนแปลกหน้า
ไม่รู้จักสักคน ในสนามไม่มีข้อมูลอะไรทั้งสิ้นให้เห็น แรงจูงใจในการ
เล่นอย่างเต็มที่ มันคงหดหายไปเยอะนะครับ
หลักการของ Visual Management (บางองค์กรก็เรียกว่า
Visual Control หรือ Visualization) คือ องค์กรต้องให้ความส�ำคัญ
กับ ข้อมูลข่าวสารที่จ�ำเป็นในการท�ำงาน ผ่านสายตาของพนักงาน
เห็น “ข้อมูล” อะไร ในเกมฟุตบอลกันบ้างครับ?
สิ่งสะดุดตาอย่างแรกทุกสนามฟุตบอล คือ กระดาน Scoreboard ที่เห็นได้จากนักเตะ และผู้ชมทั่วสนาม แสดงถึงข้อมูลพื้นฐาน
อย่างเช่น เวลาผ่านไปกี่นาทีแล้ว ขณะนี้ยังเสมอกันอยู่ หรือมีทีมใด
ขึ้นน�ำอยู่กี่ประตู ซึ่งมีผลอย่างมากในการก�ำหนดแผนการเล่นต่อไป
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเกม

เราอาจเปรียบเทียบภาพนี้ได้กับ พนักงานที่ท�ำงานกันอยู่ใน
องค์กรว่า รับรู้เป้าหมาย และผลการท�ำงาน ที่เป็นไปอย่างชัดเจน
อยู่ตลอดหรือไม่ ผลลัพธ์ในที่นี้เป็นได้ทั้งในเรื่องปริมาณ คุณภาพ
ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของลูกค้าหรือตัวชี้วัดอื่นก็ได้
นอกเหนือจากการรับรูผ้ ลในปัจจุบนั แล้ว แผนต่อไปข้างหน้า
คือ สิ่งที่ต้องรับรู้อย่างชัดเจนเช่นกันพูดให้ง่ายขึ้นคือ องค์กรต้อง
สื่อสารให้พนักงานเห็นทั้ง “แผน และผล” นั่นเองครับ
เรื่องที่ดูจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มีความส�ำคัญ คือ “ขนาด”
และ “ต�ำแหน่ง” ผมเคยเจอบอร์ดควบคุมการท�ำงานในหลายองค์กร
ทีต่ วั หนังสือเล็กมากอ่านไม่รเู้ รือ่ ง วางในต�ำแหน่งทีต่ อ้ งแหงนคอมอง
ขึ้นไป แถมยังมีข้าวของเกะกะหน้าบอร์ดอีก
ที่สนาม เราจะเห็น เส้น ขอบสนาม กรอบเขตโทษ เส้นประตู
จุดเริ่มต้นเขี่ยลูก ต�ำแหน่งจุดโทษหรือมุมสนามส�ำหรับเตะมุม เส้น
ทั้งหมดจะเป็นตัวก�ำกับพฤติกรรมของผู้เล่น ให้เล่นในกรอบกติกา
ที่ก�ำหนด และเป็นเครื่องมือในการตัดสินเกมให้กับกรรมการด้วย
ในองค์กรก็ย่อมต้องการให้ พนักงานปฏิบัติงาน ตามกรอบ
อะไรบางอย่างเช่นกัน กรอบที่ว่านี้ อยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น
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มาตรฐานการท�ำงาน คู่มือ (Manual) ค�ำแนะน�ำ (Instruction/Guideline) ปรัชญาหรือค่านิยมในการท�ำงาน ที่พนักงานต้องรับรู้ได้อย่าง
ชัดเจน
ในภาคการผลิตรวมถึงภาคบริการบางประเภท การตีเส้น เพือ่
จัดแบ่งพืน้ ที่ จะมีความส�ำคัญมาก เพือ่ แบ่งพืน้ ทีท่ ำ� งาน ทางเดิน ทีว่ าง
ชิ้นงานที่ผลิตหรือของเสียที่เกิด ที่จัดวางอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร
เพื่อให้เป็นระเบียบไม่สับสน
เส้นทีต่ ใี นพืน้ ทีท่ ำ� งาน จะเป็นเครือ่ งมืออย่างง่ายๆ ทีท่ ำ� ให้ใคร
ก็ได้เมื่อเห็นแล้ว รู้ได้ทันทีว่า มีการปฏิบัติงาน หรือจัดวางสิ่งของที่ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานเกิดขึ้นแล้ว
ถัดจากเรือ่ งสนามเราจะพบ นักเตะจากทัง้ 2 ทีม และกรรมการ
ที่แยกกันด้วย สีเสื้อ สีเป็นเครื่องมือง่ายๆ แต่มีประโยชน์อย่างมากใน
การแบ่งประเภท จัดหมวดหมู่ เพราะสายตาคนเราแยกความแตกต่าง
ของสีได้ง่ายๆ แค่การมองแวบเดียว เราจึงเห็นการน�ำ สี ไปใช้ในการ
แบ่งหมวดหมู่หรือแบ่งประเภท สิ่งต่างๆ เช่น เอกสารในส�ำนักงาน
การจัดเก็บสินค้า ความแตกต่างของข้อมูล เส้นกราฟ แผนภูมิ บน
เอกสาร การระบุสถานะของกระบวนการว่าปกติดีอยู่หรือไม่
สีเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญ กับเกมฟุตบอลอีกเรื่องคือ ใบเหลืองใบแดง เมื่อมันถูกชูขึ้น ผมว่าเป็นความชาญฉลาด ของผู้ที่คิดภาษา
สัญลักษณ์เช่นนีใ้ นเกมนะครับ เพราะเป็นวิธสี อื่ สารทีค่ นทัง้ สนามเข้าใจ
โดยไม่ต้องใช้ค�ำพูดใดๆ เลย
เสื้อนักเตะ ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกคือ ข้อความบนหลังเสื้อ ซึ่ง
จะเป็นชื่อผู้เล่น อยู่บนหมายเลข ในเมื่อมีชื่อบอกอยู่แล้ว ท�ำไมต้องมี
หมายเลขอีกด้วยให้มันซ�้ำซ้อนครับ?
ถึงแม้วา่ สิง่ ทีต่ อ้ งการบอกผูช้ มคือ นักเตะคือใคร แต่หมายเลข
มีขนาดที่ใหญ่กว่าชื่อมาก สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายกว่า และ
เป็นภาษาสากลที่ใครๆ ก็เข้าใจ
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สิง่ ทีเ่ รียนรูไ้ ด้คอื ข้อมูลเดียวกันแต่มี วิธกี ารน�ำเสนอ ได้หลาย
วิธี ลักษณะเช่นนี้ ยังมีในอีกหลายองค์กร ทีแ่ ปลงข้อมูลทีซ่ บั ซ้อนหรือ
ยืดยาว มาเป็น Code หรือข้อความย่อ เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น ลดความ
สับสนผู้ปฏิบัติงาน
ผมเคยร่วมงานกับองค์กรหนึง่ ทีใ่ ช้ การ์ตนู ภาพ ใส่ในรายงาน
เพือ่ บอกถึงสถานการณ์ตลาดในพืน้ ทีเ่ ขตการขายต่างๆ รูปทีใ่ ช้สอื่ คือ
พระอาทิ ต ย์ - เมฆ-ฝนตก-ฟ้ า ผ่ า แทนตลาดที่ ดี ย อดขายเป็ น ไป
ตามแผน จนถึงตลาดแย่ ผู้บริหารที่เห็นรายงานปราดเดียว ก็เข้าใจ
ภาพรวมได้ทันที
ดังนัน้ การเลือกข้อความทีจ่ ะมาสือ่ ให้กลุม่ เป้าหมายรับทราบ
เป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์อย่างหนึ่ง เช่น ข้อมูลตัวเลข สามารถ
จัดหมวดหมูข่ องข้อมูล และน�ำเสนอในรูปแบบของตารางหรือจะท�ำให้
เห็นภาพมากขึ้น ก็กลายมาเป็นกราฟรูปแบบต่างๆ
ยังมีสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จาก “สิ่ ง ที่ ม องไม่ เ ห็ น ” ได้อีกครับ
ทั้งสนามเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ผู้เล่นในทีมเดียวกันเห็นกันและกันหมด
การส่งลูกไปข้างหน้า ด้านข้าง คืนหลัง ส่งสั้น ส่งยาวให้ใครก็ได้ ไม่มี
ข้อจ�ำกัดใดๆ ทั้งสิ้น
องค์กรไม่น้อยครับที่พื้นที่ท�ำงาน เป็นอาณาจักรส่วนตัวหรือ
หน่วยงาน ต่างคนต่างอยู่ ด้วยฉากกั้นพื้นที่ การรับส่งงาน ต้องผ่าน
ขั้นตอนที่ไม่จ�ำเป็นมากมาย ปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างมนุษย์
กลายเป็นการกดแป้นคอมพิวเตอร์หรือจิ้มมือถือแทน
ดังนั้นในปัจจุบัน องค์กรหลายแห่งที่ให้ความส�ำคัญกับ
มนุษย์สัมพันธ์ ระหว่างพนักงาน จึงออกแบบให้เป็น ส�ำนักงานเปิด
โล่ ง พนั ก งานสามารถเห็ น กั น และกั น ได้ ง ่ า ยหรื อ การออกแบบ
ส�ำนักงานในโรงงานทีช่ นั้ ลอย สามารถมองทะลุกระจกลงมาเห็นภาพ
ทั่วทั้งโรงงานได้
“สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น” หรือส�ำนวนฝรัง่ ทีก่ ล่าวว่า “Seeing
is believing” คือการให้ความส�ำคัญกับสิ่งที่สายตามองเห็น ที่เรา
สามารถเรียนรู้ และน�ำหลักการง่ายๆ นี้มาใช้ เพื่อประโยชน์ต่อการ
จัดการองค์กรครับ TPA
news

