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เพื่อ
รับกับกระแสความคลั่งไคล้ฟุตบอลทั่วโลก ที่ถูกจุดขึ้น

ทุก 4 ปี ผมคิดว่ามีบางแง่มุม ที่เราสามารถเรียนรู้ 

แนวคิดของ Visual Management ได้จากเกมการแข่งขัน และชวน

ท่านผู้อ่านคิดกันต่อ ถึงการน�าไปใช้ในการจัดการองค์กรครับ

ลองจินตนาการว่า เราหลุดเข้าไปเป็นนักเตะคนหนึ่งในเกม

ฟตุบอล โดยทีไ่ม่รูว่้าแข่งกบัใคร เพือ่นร่วมทมีคอืคนแปลกหน้าไม่รูจ้กั

สักคน ในสนามไม่มีข้อมูลอะไรทั้งสิ้นให้เห็น แรงจูงใจในการเล่น

อย่างเต็มที่ มันคงหดหายไปเยอะนะครับ

หลักการของ Visual Management (บางองค์กรก็เรียกว่า 

Visual Control หรือ Visualization) คือ องค์กรต้องให้ความส�าคัญ

กับ ข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็นในการท�างาน ผ่านสายตาของพนักงาน 

เห็น “ข้อมูล” อะไร ในเกมฟุตบอลกันบ้างครับ?

สิ่งสะดุดตาอย่างแรกทุกสนามฟุตบอล คือ กระดาน Score-

board ที่เห็นได้จากนักเตะ และผู้ชมทั่วสนาม แสดงถึงข้อมูลพื้นฐาน

อย่างเช่น เวลาผ่านไปกี่นาทีแล้ว ขณะนี้ยังเสมอกันอยู่ หรือมีทีมใด

ขึ้นน�าอยู่กี่ประตู ซึ่งมีผลอย่างมากในการก�าหนดแผนการเล่นต่อไป 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเกม

เราอาจเปรียบเทียบภาพนี้ได้กับ พนักงานที่ท�างานกันอยู่ใน

องค์กรว่า รับรู้เป้าหมาย และผลการท�างาน ที่เป็นไปอย่างชัดเจน

อยู่ตลอดหรือไม่ ผลลัพธ์ในที่นี้เป็นได้ทั้งในเรื่องปริมาณ คุณภาพ 

ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของลูกค้าหรือตัวชี้วัดอื่นก็ได้

นอกเหนอืจากการรบัรูผ้ลในปัจจบุนัแล้ว แผนต่อไปข้างหน้า 

คือสิ่งที่ต้องรับรู้อย่างชัดเจนเช่นกัน พูดให้ง่ายขึ้นคือ องค์กรต้อง

สื่อสารให้พนักงานเห็นทั้ง “แผนและผล” นั่นเองครับ

เรื่องที่ดูจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มีความส�าคัญ คือ “ขนาด” 

และ “ต�าแหน่ง” ผมเคยเจอบอร์ดควบคุมการท�างานในหลายองค์กร 

ทีต่วัหนงัสอืเลก็มากอ่านไม่รูเ้รือ่ง วางในต�าแหน่งทีต้่องแหงนคอมอง

ขึ้นไป แถมยังมีข้าวของเกะกะหน้าบอร์ดอีก 

ที่สนาม เราจะเห็น เส้น ขอบสนาม กรอบเขตโทษ เส้นประตู 

จุดเริ่มต้นเขี่ยลูก ต�าแหน่งจุดโทษหรือมุมสนามส�าหรับเตะมุม 
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เสือ้นกัเตะ ยงัมสีิง่ทีน่่าสนใจอกีคอื ข้อความบนหลงัเสือ้ ซึง่

จะเป็นชื่อผู้เล่น อยู่บนหมายเลข ในเมื่อมีชื่อบอกอยู่แล้ว ท�าไมต้อง

มีหมายเลขอีกด้วยให้มันซ�้าซ้อนครับ? 

ถึงแม้ว่า สิ่งที่ต้องการบอกผู ้ชมคือ นักเตะคือใคร แต่

หมายเลขมขีนาดทีใ่หญ่กว่าชือ่มาก สามารถสือ่สารให้เข้าใจได้ง่าย

กว่า และเป็นภาษาสากลที่ใครๆ ก็เข้าใจ

ส่ิงที่เรียนรู้ได้คือ ข้อมูลเดียวกันแต่มี วิธีการน�าเสนอ ได้

หลายวิธี ลักษณะเช่นนี้ ยังมีในอีกหลายองค์กร ที่แปลงข้อมูลที่ 

ซับซ้อนหรือยืดยาว มาเป็น Code หรือข้อความย่อ เพื่อให้อ่านง่าย

ขึ้น ลดความสับสนผู้ปฏิบัติงาน

ผมเคยร่วมงานกบัองค์กรหนึง่ทีใ่ช้ การ์ตนูภาพ ใส่ในรายงาน 

เพือ่บอกถงึสถานการณ์ตลาดในพืน้ทีเ่ขตการขายต่างๆ รปูทีใ่ช้สือ่คอื 

พระอาทิตย์-เมฆ-ฝนตก-ฟ้าผ่า แทนตลาดที่ดียอดขายเป็นไปตาม

แผน จนถึงตลาดแย่ ผู้บริหารที่เห็นรายงานปราดเดียว ก็เข้าใจภาพ

รวมได้ทันที

ดังนัน้ การเลอืกข้อความทีจ่ะมาสือ่ให้กลุม่เป้าหมายรบัทราบ 

เป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์อย่างหนึ่ง เช่น ข้อมูลตัวเลข สามารถจัด

หมวดหมู่ของข้อมูล และน�าเสนอในรูปแบบของตารางหรือจะท�าให้

เห็นภาพมากขึ้น ก็กลายมาเป็นกราฟรูปแบบต่างๆ 

ยังมีส่ิงที่เราเรียนรู้ได้จาก “สิ่งท่ีมองไม่เห็น” ได้อีกครับ ทั้ง

สนามเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ผู้เล่นในทีมเดียวกันเห็นกันและกันหมด การ

ส่งลูกไปข้างหน้า ด้านข้าง คืนหลัง ส่งสั้น ส่งยาวให้ใครก็ได้ ไม่ม ี

ข้อจ�ากัดใดๆ ทั้งสิ้น

องค์กรไม่น้อยครับที่พื้นที่ท�างาน เป็นอาณาจักรส่วนตัวหรือ

หน่วยงาน ต่างคนต่างอยู ่ ด้วยฉากกั้นพื้นที่ การรับส่งงานต้องผ่าน

ขัน้ตอนทีไ่ม่จ�าเป็นมากมาย ปฏสิมัพนัธ์โดยตรงระหว่างมนษุย์กลาย

เป็น การกดแป้นคอมพิวเตอร์หรือจิ้มมือถือแทน 

ดังนั้น ในปัจจุบันองค์กรหลายแห่งที่ให้ความส�าคัญกับ 

มนุษย์สัมพันธ์ ระหว่างพนักงาน จึงออกแบบให้เป็น 

ส�านักงานเปิดโล่ง พนักงานสามารถเห็นกันและกันได้

ง่ายหรือการออกแบบส�านักงานในโรงงานที่ช้ันลอย 

สามารถมองทะลกุระจกลงมาเหน็ภาพทัว่ทัง้โรงงานได้

“สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น” หรือส�านวนฝรั่งที่

กล่าวว่า “Seeing is believing” คือ การให้ความส�าคัญ

กบัสิง่ทีส่ายตามองเหน็ ทีเ่ราสามารถเรยีนรู ้และน�าหลกั

การง่ายๆ นี้มาใช้ เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการองค์กร

ครับ

เส้นทั้งหมดจะเป็นตัวก�ากับพฤติกรรมของผู้เล่น ให้เล่นในกรอบ

กติกาที่ก�าหนด และเป็นเครื่องมือในการตัดสินเกม ให้กับกรรมการ

ด้วย

ในองค์กรก็ย่อมต้องการให้ พนักงานปฏิบัติงาน ตามกรอบ

อะไรบางอย่างเช่นกัน กรอบที่ว่านี้ อยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น 

มาตรฐานการท�างาน คูม่อื (Manual) ค�าแนะน�า (Instruction/Guide-

line) ปรัชญาหรือค่านิยม ในการท�างาน ที่พนักงานต้องรับรู้ได้อย่าง

ชัดเจน

ในภาคการผลิตรวมถึงภาคบริการบางประเภท การตีเส้น 

เพ่ือจดัแบ่งพืน้ที ่จะมคีวามส�าคญัมาก เพือ่แบ่ง พืน้ทีท่�างาน ทางเดนิ 

ที่วางชิ้นงานที่ผลิตหรือของเสียท่ีเกิด ท่ีจัดวางอุปกรณ์ เครื่องมือ 

เครื่องจักร เพื่อให้เป็นระเบียบไม่สับสน

เส้นที่ตีในพื้นที่ท�างาน จะเป็นเครื่องมืออย่างง่ายๆ ที่ท�าให้

ใครก็ได้เมื่อเห็นแล้ว รู้ได้ทันทีว่า มีการปฏิบัติงาน หรือจัดวางสิ่งของ

ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเกิดขึ้นแล้ว

ถัดจากเรื่องสนาม เราจะพบ นักเตะจากทั้ง 2 ทีม และ

กรรมการ ที่แยกกันด้วย สีเสื้อ สีเป็นเครื่องมือง่ายๆ แต่มีประโยชน์

อย่างมาก ในการแบ่งประเภท จดัหมวดหมู ่เพราะสายตาคนเรา แยก

ความแตกต่างของสี ได้ง่ายๆ แค่การมองแวบเดียว

เราจึงเห็นการน�า สี ไปใช้ในการ แบ่งหมวดหมู่หรือแบ่ง

ประเภท สิ่งต่างๆ เช่น เอกสารในส�านักงาน การจัดเก็บสินค้า ความ

แตกต่างของข้อมูล เส้นกราฟ แผนภูมิ บนเอกสาร การระบุสถานะ

ของกระบวนการว่าปกติดีอยู่หรือไม่

สเีป็นเคร่ืองมอืทีส่�าคญั กับเกมฟตุบอลอกีเรือ่งคอื ใบเหลอืง-

ใบแดง เมื่อมันถูกชูขึ้น ผมว่าเป็นความชาญฉลาด ของผู้ที่คิดภาษา

สัญลักษณ์เช่นนี้ในเกมนะครับ เพราะเป็นวิธีสื่อสารที่คนทั้งสนาม

เข้าใจ โดยไม่ต้องใช้ค�าพูดใดๆ เลย
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