
การควบคมุดว้ยการมองเห็น ( Visual Control)  

ความหมายของ Visual Control  
โดยปกตแิลว้คนเราจะรับรูผ้า่นทางประสาทสมัผัสทัง้หา้ไดแ้กก่ารมองเห็นการไดย้นิการดมกลิน่การ
ชมิรสและการสมัผัสโดยผา่นอวยัวะตา่งๆเชน่ตาหจูมกูลิน้และผวิหนัง 

ประสาทสมัผัส  อวยัวะ  
การมองเห็น  ตา  
การไดย้นิ  ห ู 
การดมกลิน่  จมกู  
การชมิรส  ลิน้  
การสมัผัส  ผวิหนัง  

ประสาทสมัผัสทีใ่ชม้ากทีส่ดุและมกัจะใชพ้รอ้ม ๆ กนัในการสือ่สารในชวีติประจ าวนั ไดแ้ก ่การ
มองเห็นและการไดย้นิ การรับสารโดยการไดย้นิอยา่งเดยีวมขีอ้จ ากดัตา่งๆ มากมาย เชน่ ในสถานที่
ทีม่เีสยีงดงั หรอืเสยีงรบกวนอืน่ ๆ อาจเป็นอปุสรรคตอ่การไดย้นิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การพดูคยุกนั
เฉย ๆ จะไมม่หีลกัฐานอะไรหลงเหลอืไวใ้หอ้า้งองิได ้หากมกีารถา่ยทอดไปยงับคุคลอืน่ตอ่จะ
ผดิเพีย้นไดง้า่ย Visual Control จงึเขา้มามบีทบาทคอ่นขา้งมากในการสือ่สารผา่นการมองเห็นใน
รปูแบบตา่ง ๆ เชน่ ป้าย สญัลกัษณ์ แถบส ีเครือ่งหมาย รปูภาพ กราฟ ฯลฯ ดงัค ากลา่วในส านวน
ทีว่า่ “สบิปากวา่ไมเ่ทา่หนึง่ตาเห็น” หรอื “ภาพหนึง่ภาพแทนค าบรรยายนับพัน”  

 
Visual แปลวา่ ส ิง่ทีม่องเห็นดว้ยภาพ Control แปลวา่ การควบคมุ ดงัน ัน้ Visual Control 
จงึหมายถงึ  
• เทคนคิทีใ่ชใ้นการสือ่สารผา่นการมองเห็น โดยแสดงใหเ้ห็นผลการปฏบิัตงิาน เห็นความผดิปกต ิ
หรอืสือ่สารความหมายบางอยา่งใหเ้ห็นไดอ้ยา่งสะดวก ชดัเจนและเขา้ใจไดง้า่ยขึน้ Visual Control
จงึอาจอยูใ่นรปูสญัลกัษณ์แผน่ป้ายสญัญาณไฟแถบสรีปูภาพกราฟฯลฯเป็นตน้ 

 
หากโลกนีไ้มม่ ีVisual Control จะเกดิอะไรขึน้ ? 

ลองจนิตนาการถงึสนามแขง่ฟตุบอลในงานแขง่กฬีาสทีีโ่รงเรยีนแหง่หนึง่ที ่
•  กองเชยีรท์ัง้สองฝ่ายแตง่กายสเีหมอืนกนั 
•  นักฟตุบอลทมีเดยีวกนัแตแ่ตง่กายไมเ่หมอืนกนัเลย 
•  หรอืนักฟตุบอลทัง้สองทมี รวมทัง้กรรมการแตง่กายเหมอืนกนัหมด 
•  ผูรั้กษาประตใูสเ่สือ้แขนสัน้เหมอืนนักเตะ 
•  ทีเ่สือ้นักฟตุบอลแตล่ะคนไมม่หีมายเลขประจ าตวั 
•  เสน้ขอบสนาม เสน้แบง่ฝ่าย และเสน้เขตประต ูไมช่ดัเจน 
•  ในสนามไมม่สีกอรบอรด์บอกจ านวนประตทูีแ่ตล่ะฝ่ายท าได ้
•  ไมม่นีาฬกิาแสดงเวลาใหนั้กฟตุบอลและคนดทูราบเวลาทีผ่า่นไปแลว้ 
•  กรรมการไมช่ใูบแดง ใบเหลอืงใหเ้ห็นเวลาลงโทษ (แคใ่ชว้ธิพีดูแจง้ใหนั้กเตะทราบ หรอืตะโกน
บอกคนด)ู  

หรอื ลองจนิตนาการถงึการเดนิทางบนทอ้งถนนที ่
•  สญัญาณไฟจราจรเสยี 
•  ไมม่เีสน้แบง่ชอ่งทางจราจร 



•  ไมม่ป้ีายบอกทาง 
•  ป้ายบอกทางขึน้ทางดว่นใชส้เีดยีวกบัป้ายบอกทางปกต ิ
•  รถโดยสารประจ าทางไมม่หีมายเลขสายรถ 
•  รถแท็กซีพ่น่สเีหมอืนรถยนตส์ว่นบคุคลปกต ิและไมม่ป้ีายไฟแท็กซี ่
•  รถแท็กซีไ่มม่ป้ีายไฟทีใ่ชแ้สดงวา่รถวา่งหรอืมผีูโ้ดยสาร 
•  รถยนตแ์ตล่ะคนัไมม่เีลขทะเบยีนรถ 
•  รถแตล่ะคนัไมเ่ปิดไฟเลีย้วเวลาเลีย้ว 
•  ไฟเบรกรถยนตเ์สยี เวลาเหยยีบเบรกแลว้ไมม่ไีฟเบรกขึน้ 
•  เวลารถจอดหรอืเสยีอยูข่า้งถนน ไมเ่ปิดไฟกระพรบิ  

Visual Control เป็นเทคนคิการสือ่สารผา่นการมองเห็นทีอ่ยูร่อบ ๆ ตวัเรา และเห็นกนัอยูใ่น
ชวีติประจ าวนัทกุ ๆ วนัอยูแ่ลว้ เนือ่งจากเป็นเทคนคิงา่ย ๆ แตม่ปีระสทิธภิาพสงูในการสือ่สาร เราจงึ
สามารถมองหา Visual Control ไดใ้นเกอืบทกุสถานที ่เชน่ ตามทอ้งถนน ในโรงเรยีน โรงพยาบาล 
สถานตี ารวจ รา้นสะดวกซือ้ หา้งสรรพสนิคา้ ตลาด สวนสนุก พพิธิภณัฑ ์สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ 
ในบรษัิทหรอืโรงงานตา่ง ๆ สถานทีร่าชการตา่ง ๆ ฯลฯ เพยีงแตเ่ราอาจไมไ่ดส้งัเกต หรอืไมไ่ดใ้ห ้
ความส าคญัเทา่ทีค่วรในการน ามาขยายผลและประยกุตใ์ชเ้พิม่เตมิเพือ่ใหเ้กดิประโยชนใ์นการ
ท างาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในงานทีม่โีอกาสผดิพลาดและสง่ผลใหเ้กดิอบุตัเิหต ุหรอืความเสยีหาย
มาก เทคนคิ Visual Control จงึเป็นเทคนคิพืน้ฐานในการเพิม่ Productivity ทีส่ามารถชว่ยชว่ยให ้
การท างานมปีระสทิธภิาพ มคีณุภาพ และมคีวามปลอดภยัมากยิง่ขึน้  

 การประยกุตใ์ช ้Visual Control 
ในการเลอืกและน าเทคนคิ Visual Control มาประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัหรอืในสถานทีท่ างาน 
อาจเริม่จากการใชเ้ทคนคิงา่ย เชน่ เทคนคิการตัง้ค าถาม 5 W 1 H เพือ่หาเหตแุละผลในการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคนคิ Visual Control นัน้ ๆ เชน่  

5 W 1 H  ตวัอยา่งค าถาม  

Why หรอื ท าไม  •  ท าไมถงึตอ้งน า Visual Control มาใช ้
•  ท าไมจงึเกดิความผดิพลาดหรอืปัญหาตา่ง ๆ ขึน้ 
•  ท าไมถงึตอ้งเลอืก Visual Control แบบนัน้มาใช ้
•  ฯลฯ  

How หรอื อยา่งไร  •  จะน า Visual Control เขา้มาชว่ยแกปั้ญหาไดอ้ยา่งไร 
•  ความผดิพลาดตา่ง ๆ เกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร 
•  จะสือ่สารใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้ใจใน Visual Control นัน้ ๆ ไดอ้ยา่งไร 
•  ฯลฯ  

What หรอื อะไร  •  สือ่หรอืเทคนคิ Visual Control อะไรทีค่วรน ามาใช ้
•  อะไรบา้งทีจ่ะเป็นอปุสรรคหรอืขอ้จ ากดัในการใช ้Visual Control 
•  ฯลฯ  

When หรอื เมือ่ไร  •  ตอ้งการใช ้Visual Control ในการสือ่สารผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบเมือ่ไร 
•  ความผดิพลาดตา่ง ๆ มกัเกดิขึน้เมือ่ไร 
•  จะน า Visual Control เขา้มาใชเ้มือ่ไร 
•  ฯลฯ  

Where หรอื ทีไ่หน  •  กลุม่เป้าหมายทีต่อ้งการใช ้Visual Control อยูท่ีไ่หน 
•  จะตดิตัง้ Visual Control ทีบ่รเิวณไหนจงึจะเห็นไดง้า่ยและชดัทีส่ดุ 
•  ความผดิพลาดตา่ง ๆ มกัเกดิขึน้ทีบ่รเิวณใด 
•  ฯลฯ  



Who หรอื ใคร  •  ใครเป็นกลุม่เป้าหมายทีต่อ้งการใช ้Visual Control สือ่สารใหท้ราบ 
•  ใครเป็นผูท้ีม่กัท าใหเ้กดิความผดิพลาด 
•  ใครเป็นผูท้ีค่วรน า Visual Control ไปใช ้
•  ฯลฯ  

 ตวัอยา่งเชน่ การน า Visual Control และเทคนคิการตัง้ค าถาม 5 W 1 H มาประยกุตใ์ชข้องบรษัิท
น าเทีย่วแหง่หนึง่เพือ่แกปั้ญหานักทอ่งเทีย่วพลัดหลงจากกลุม่ และหลงจากมคัคเุทศกใ์นระหวา่ง
การน าเทีย่ว  

5 W 1 H  ค าถาม  ค าตอบ  

Why  ท าไมนักทอ่งเทีย่วถงึมกัพลดั
หลง  

ในสถานทีท่อ่งเทีย่วมนัีกทอ่งเทีย่วหลายกลุม่ และ
มเีสยีงดงัท าใหเ้รยีกกนัไมไ่ดย้นิ นักทอ่งเทีย่วแตล่ะ
กลุม่ไมม่สีญัลกัษณ์เฉพาะกลุม่  

Who  ใครบา้งทีพ่ลดัหลง และใครบา้ง
ตอ้งตามหา  

นักทอ่งเทีย่วทกุคนมโีอกาสพลดัหลงจากกลุม่ เมือ่
นักทอ่งเทีย่วหลงจากกลุม่ มคัคเุทศกอ์าจตามหาไม่
พบเนือ่งจากจ านักทอ่งเทีย่วในกลุม่ของตนไดไ้ม่
หมด  

How  ท าอยา่งไรจงึจะไมใ่ห ้
นักทอ่งเทีย่วพลดัหลง  

ตอ้งมสีญัลกัษณ์เฉพาะกลุม่ทีท่ าใหนั้กทอ่งเทีย่ว
เห็นกลุม่และมกัคเุทศของตนไดง้า่ยแมว้า่จะอยูไ่กล 
มคีนมากยนืบงักนั หรอืไมไ่ดย้นิเสยีงตะโกนเรยีก  

What  จะใช ้Visual Control อะไรเขา้
มาชว่ยแกปั้ญหา  

ใชส้หีรอืสญัลกัษณ์เฉพาะกลุม่ของตนทีส่ามารถ
มองเห็นไดช้ดัเจนวา่เป็นนักทอ่งเทีย่วในกลุม่ของ
ตน เชน่ ใหนั้กทอ่งเทีย่วใสห่มวกและตดิเข็มกลดั
ของบรษัิท และใหม้กัคเุทศก็ถอืธงของบรษัิท  

Where  จะตดิ Visual Control ทีไ่หนจงึ
จะเห็นไดช้ดั  

นักทอ่งเทีย่วทกุคนจะตอ้งตดิเข็มกลัดทีห่นา้อกเสือ้
ดา้นซา้ยเหมอืนกนัเพือ่ใหม้องหาไดง้า่ย และธงสี

ของบรษัิทจะตอ้งตดิทีป่ลายไมแ้ละชขูึน้สงู ๆ 
ตลอดเพือ่ใหนั้กทอ่งเทีย่วเห็นไดช้ดัแมว้า่อยูไ่กล 
เมือ่นักทอ่งเทีย่วหายจากกลุม่ก็ตอ้งพยายามมองสงู 
ๆ เพือ่หาธงของบรษัิท  

When  เมือ่ไรทีค่วรใช ้Visual Control  ทกุครัง้กอ่นลงจากรถจะตอ้งใหนั้กทอ่งเทีย่วใส่

หมวกและตดิเข็มกลดัทกุคน และมคัคเุทศกจ์ะตอ้ง
ชธูงสขีึน้สงูตลอดเวลาในขณะน าเทีย่ว  

 

ประเภทของ Visual Control 
การแบง่ประเภทของ Visual Control สามารถแบง่ไดห้ลายลกัษณะ เชน่ แบง่ตามประโยชนใ์นการ
ประยกุตใ์ช ้เป็นกลุม่ 
•  Visual Control เพือ่ความปลอดภยั เชน่ สญัลกัษณ์ความปลอดภยัแบบตา่ง ๆ 
•  Visual Control เพือ่ปรับปรงุคณุภาพ เชน่ ตวัอยา่งลกัษณะงานด ีงานเสยี 
•  Visual Control เพือ่การบรหิารสนิคา้คงคลงั เชน่ ป้ายบอกประเภทสนิคา้ตา่ง ๆ 
•  Visual Control เพือ่การบ ารงุรักษาเครือ่งจักร เชน่ ขดีบอกระดบัสงูสดุ ต า่สดุของน ้ามนัเครือ่ง 
•  Visual Control เพือ่การสง่เสรมิการขาย เชน่ ป้ายโฆษณาสนิคา้ 
•  Visual Control เพือ่ตดิตามผลการปฏบิตังิาน เชน่ กราฟแสดงผลการปฏบิตังิานของ แตล่ะ
แผนกฯลฯ  



ในทีน่ีจ้ะขอยกตวัอยา่งสือ่ Visual Control ตามลกัษณะการสือ่สารของตวั Visual Control เชน่  

สือ่ Visual 
Control  

ตวัอยา่งการประยกุตใ์ช ้ 

ส ี สเีสือ้กฬีาส ีสปีระจ าโรงเรยีน สธีนบตัรหรอืเหรยีญ สบีางสมีกัถกูใชใ้นการสือ่
ความหมายทีค่อ่นขา้งยอมรับเป็นสากล จงึตอ้งควรศกึษาและระวงัในการ
เลอืกใชเ้ชน่  

สเีขยีว มกัใชห้มายถงึ ความปลอดภยั หรอืความเป็นธรรมชาต ิไมเ่ป็นพษิ
หรอืไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม  

สเีหลอืง มกัหมายถงึ ใหร้ะวงัเพราะอาจเกดิความผดิพลาดหรอือนัตรายได ้ 

ป้ายไฟ  สญัญาณไฟจราจร ป้ายไฟรถแท็กซี ่แถบสะทอ้นแสงใหเ้ห็นเวลากลางคนื 
ป้ายไฟบอกสถานการณท์ างานของเครือ่งจักร ไซเรนรถต ารวจหรอื
รถพยาบาล ฯลฯ การเลอืกใชส้ป้ีายไฟควรพจิารณาถงึความหมายของสี

ประกอบดว้ย เชน่ สขีองสญัญาณไฟจราจร  

สญัลกัษณ์ หรอืหรอื
เครือ่งหมาย  

เครือ่งหมายจราจร ทางมา้ลาย เครือ่งหมายความปลอดภัย เครือ่งหมาย
ลกูเสอื เครือ่งหมายบอกยศของทหาร ต ารวจ เครือ่งหมายการคา้หรอืโลโก ้
ของบรษัิทตา่ง ๆ รวมทัง้รอยขดี รอยบากตา่ง ๆ เชน่ การท ารอยบากทีโ่ตะ๊ที่
ระยะ 1 เมตรของพอ่คา้ผา้ แลว้วดัความยาวของผา้เทยีบกบัรอยบากนีเ้มือ่
ลกูคา้มาซือ้ผา้ (ทีข่ายเป็นเมตร) ชว่ยใหไ้มต่อ้งใชไ้มเ้มตร  

ภาพถา่ย หรอื
ภาพวาด  

ภาพถา่ยตวัอยา่งนักเรยีนทีแ่ตง่กายถกูระเบยีบ ภาพถา่ยตวัอยา่งอาหารใน
เมนูอาหาร หรอืในกรณีของการรณรงคเ์พือ่ลดอบุตัเิหตมุกัใชภ้าพถา่ยความ
เสยีหายหรอืการบาดเจ็บจรงิเพือ่กระตุน้ใหเ้กดิจติส านกึในการป้องกนั
อบุตัเิหตจุากการเห็นภาพถา่ยจรงิ  

ชิน้งานตวัอยา่งจรงิ 
หรอืแบบจ าลอง  

ตวัอยา่งเงือ่นแบบตา่ง ๆ ในวชิาลกูเสอื ตวัอยา่งเครือ่งหมายลกูเสอืที่
โรงเรยีนอนุญาตใหใ้ช ้แบบจ าลองอาคารตา่ง ๆ ภายในโรงเรยีน หุน่จ าลอง
แสดงอวยัวะตา่ง ๆ ในตวัคน โครงกระดกูจ าลอง ตัวอยา่งเหรยีญหรอืธนบตัร
ปลอม  

แบบแปลน แผนผัง
(อาคาร ,Drawing )  

ผังแสดงอาณาบรเิวณบรเิวณโรงเรยีน แผนทีใ่นการเดนิทาง ผังโครงสรา้ง
องคก์ร Drawing แสดงสว่นประกอบของเครือ่งจักร  

กราฟ แผนภมู ิ กราฟเสน้แสดงยอดขายของรา้นคา้ในเดอืนตา่ง ๆ กราฟแทง่แสดงจ านวน
นักเรยีนระดบัชัน้ตา่ง ๆ กราฟวงกลมแสดงอตัราสว่นระหวา่งนักเรยีนชายและ
นักเรยีนหญงิ  

ตาราง  ตารางแสดงประเภทและจ านวนเหรยีญรางวลัทีไ่ดใ้นการแขง่กฬีาทีแ่ตล่ะสี

ได ้ตารางบอกคะแนนในสนามแขง่บาสเก็ตบอล  

ขอ้ความตา่ง ๆ  ป้ายชือ่โรงเรยีน ป้ายค าขวญัวนัเด็ก ป้ายค าขวญัประจ าโรงเรยีน พระบรม
ราโชวาททีส่ าคญั ป้ายชือ่แผนกในโรงพยาบาล ป้ายบอกทางรมิถนน ป้าย
รณรงคส์ง่เสรมิตา่ง ๆ  

ตวัเลข  หมายเลขรถประจ าทาง หมายเลขชานชาลารถไฟ หมายเลขประจ าตวัทีเ่สือ้
นักกฬีา นาฬกิาดจิติอล สกอรบอรด์ในสนามกฬีา  

เครือ่งแบบ  เครือ่งแบบนักเรยีน ลกูเสอื เนตรนาร ีต ารวจ ทหาร พยาบาล ธงชาตหิรอื ธง
ประจ าหน่วยงานตา่ง ๆ  

อืน่ ๆ  ประภาคารบนเกาะกลางทะเลหรอืรมิชายฝ่ัง  



          ตวัอยา่งสือ่ Visual Control ตามลกัษณะการสือ่สารของตวั Visual Control ขา้งตน้เป็น
เพยีงตวัอยา่งเล็ก ๆ นอ้ย ๆ สว่นหนึง่เทา่นัน้ ยงัมกีารประยกุตใ์ช ้Visual Control จรงิในการสือ่สาร
อืน่ ๆ อกีมากมายนับไมถ่ว้นในทกุธรุกจิและทกุกจิกรรม นอกจากนีต้วัอยา่งขา้งตน้ยงัเป็นเพยีงการ
แบง่ประเภทตามลกัษณะการสือ่สารเพือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจการประยกุตใ์ช ้Visual Control ใหม้ากขึน้
เทา่นัน้ ในการประยกุตใ์ช ้Visual Control ในชวีติประจ าวนัจรงิ ๆ อาจใชส้ือ่ Visual Control หลาย 
ๆ รปูแบบผสมกนัเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการสือ่สารมากทีส่ดุ เชน่  

• การใชแ้ผนภมูหิรอืกราฟในการแสดงผล จะตอ้งค านงึถงึสทีีจ่ะใชเ้พือ่ใหส้งัเกตเห็นไดง้า่ยและ
ชดัเจนทีส่ดุ หรอือาจใชร้ปูภาพ เชน่ รปูวาดนักเรยีนชายและหญงิแทนจ านวนนักเรยีนชาย หญงิ ใน
โรงเรยีนแทนการใชก้ราฟแทง่ เพือ่ดงึดดูความสนใจของผูด้ ู 

• ป้ายค าขวญัรณรงคเ์พือ่ลดอบุตัเิหต ุอาจมรีปูอบุตัเิหต ุกราฟสถติอิบุตัเิหต ุและตดิไฟกะพรบิ เพือ่
ดงึดดูความสนใจโดยเฉพาะในเวลากลางคนื  

• เสือ้ผูรั้กษาประตทูมีฟตุบอลทีม่ลีกัษณะและสตีา่งจากผูเ้ลน่ทัว่ไป เชน่ ใชเ้สือ้แขนยาว และมกัใช ้

หมายเลข 1 เพือ่ใหค้นด ูกรรมการ และผูเ้ลน่ดว้ยกนัเองมองเห็นไดช้ดัเจนมากยิง่ขึน้  

ภาพตวัอยา่ง Visual Control 

 

 

 

 

 

 



การปฏบิตั ิส สะดวก และ Visual Control ตอ้งค านงึถงึหลักการส าคญั          
3 ประการ คอื  

1. ประสทิธภิาพ  

หมายถงึ การปฏบิตั ิส สะดวก โดยการ ประยกุตใ์ชป้้ายชีบ้ง่การท าสนัแฟ้มเอกสาร การใช ้

สญัลกัษณ์ส ีการจัดสิง่ของเป็นระบบหมวดหมูผู่ป้ฏบิตักิจิกรรม 5 ส ตอ้งค านงึถงึเรือ่งประสทิธภิาพ 
ความเหมาะสมในการใชง้านสิง่ของนัน้ ท าป้ายชีบ้ง่เพือ่ใหส้ะดวกในการคน้หา การจัดเรยีง
เครือ่งมอืตามล าดบัขัน้ตอนในการใชง้าน  

2. คณุภาพ  

หมายถงึ การจัดเก็บสิง่ของ โดยค านงึถงึหลกัคณุภาพของสิง่ของนัน้ การจัดเก็บจ าเป็นตอ้ง
ค านงึถงึหลักคณุภาพ นอกจากนัน้การน าไปใชง้านตอ้งค านงึถงึหลกัการ FIFO: Fist In First Out 
คอื สิง่ของใดซือ้มากอ่นจัดเก็บเขา้ไปในคลงัสนิคา้กอ่น ตอ้งน าสิง่ของนัน้ไปใชก้อ่น เพือ่ใหเ้กดิ
การหมนุเวยีน 
 

3. ความปลอดภยั  
 

หมายถงึ การจัดเก็บสิง่ของ โดยค านงึถงึหลกัความปลอดภยั ทัง้ในเรือ่งมาตรฐานการจัดวางความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บ รวมถงึความปลอดภยัของผูจั้ดเก็บสิง่ของเหลา่นัน้ดว้ย  

หลกัการท า ส สะดวก ในบรเิวณพืน้ทีส่ านกังาน 
 
บรเิวณพืน้ทีส่ านักงานมกีารจัดวาง โตะ๊ เกา้อี ้อปุกรณ์เครือ่งใชส้ านักงานอยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
สะดวกในการท างานและ มจี านวนทีเ่หมาะสม โดยการจัดวางผังส านักงาน (Layout) ควรค านงึถงึ
ประสทิธภิาพในการท างาน 
 
ในส านักงานมผัีงแสดงพืน้ทีท่ างาน รวมถงึป้ายแสดงหอ้ง หน่วยงาน ชือ่ต าแหน่งของผูท้ างาน จดุ
ทีบ่คุคลภายนอกตอ้งตดิตอ่ 
 
ตูเ้อกสารมกีารจัดเก็บเอกสาร โดยแบง่หมวดหมูเ่อกสาร และหนา้ตูเ้อกสารมกีารจัดท าป้ายดชันี
แสดงวา่ในตูเ้ก็บมเีอกสารใดอยูบ่า้ง แฟ้มเอกสารมกีารจัดท าป้ายชีบ้ง่สนัแฟ้มแสดงชนดิของ
เอกสารและมหีมายเลขล าดบัของแฟ้มในตู ้รวมถงึอาจมกีารใชส้ญัลกัษณ์ส ีแบง่ประเภทแฟ้มได ้
ดว้ย 
 
แบบฟอรม์ มกีารจัดท าป้ายชือ่ ชนดิของแบบฟอรม์ตดิอยูท่ีห่นา้ชอ่งเก็บแบบฟอรม์ 
 
เอกสารส าคญัของส านักงาน ควรมกีารจัดเก็บในบรเิวณพเิศษทีเ่หมาะสมนอกจากนัน้เอกสารทาง
บญัชมีคีวามจ าเป็นตอ้งเก็บ ไวเ้ป็นเวลานาน ควรมกีารจัดเก็บ ใหเ้ป็นระเบยีบโดยจัดเก็บลงในกลอ่ง
และทีก่ลอ่งมป้ีายตดิแสดงรายละเอยีด เชน่ ชนดิของเอกสาร ปีทีจ่ัดเก็บ ผูรั้บผดิชอบ 

กญุแจ หรอืวสัดตุา่ง ๆ ควรมหีมายเลข หรอืเลขรหสัก ากบั และหาจดุจัดวางทีเ่หมาะสม เชน่ อาจ
อยูบ่นแผง หรอืกลอ่ง โดยมป้ีาย บอกเลขล าดบั หรอืเลขรหสัตดิไว ้
 
บอรด์ประกาศ ควรปรับปรงุขอ้มลู บนบอรด์ในส านักงาน หน่วยงาน ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอขอ้มลูใดที่



ไมต่อ้งการแลว้ควรสะสาง ออกไปจากบอรด์ประกาศนอกจากนัน้ควรจัดบอรด์ประกาศใหส้วยงามน่า
อา่น 
 
อปุกรณ์ป้องกนัอคัคภียั ไดแ้ก ่ถงัดบัเพลงิ ตูเ้ก็บสายดบัเพลงิ ควรมกีารตรวจสอบอยา่งสม า่เสมอวา่
อปุกรณ์ตา่งๆ อยูใ่นสภาพ พรอ้มใชง้าน ถงัดบัเพลงิตอ้งตรวจสอบความดนัในถังวา่อยูใ่นระดบัใช ้

งาน 
 
อปุกรณ์เครือ่งใชใ้นส านักงานไดรั้บการเชค็ท าความสะอาดและตรวจสอบอยา่งสม า่เสมอ เชน่ 
เครือ่งคอมพวิเตอร ์เครือ่งถา่ย เอกสาร โทรศพัท ์โทรสาร 
 
ควรด าเนนิการ ส สะสาง และ ส สะดวก ขอ้มลูในเครือ่งคอมพวิเตอร ์โดยสะสางขอ้มลูไฟล์
คอมพวิเตอรท์ีไ่มจ่ าเป็นแลว้ นอกจากนัน้ควรจัดเก็บไฟลค์อมพวิเตอรเ์ป็น Folder เพือ่ทีข่อ้มลูใน
คอมพวิเตอรจ์ะไดเ้ป็นระบบระเบยีบและใชง้านสะดวก 

หลกัการท า ส สะดวก ในบรเิวณพืน้ทีอ่าคาร 

เครือ่งมอืทีใ่ชง้านรว่มกนั 
- วางแผนการจัดเก็บเครือ่งมอืใหเ้ป็นหมวดหมู ่เชน่ หมวดเครือ่งมอืโสตฯ หมวดอปุกรณ์ส านักงาน  
- ก าหนดต าแหน่งของทีจั่ดเก็บเครือ่งมอื และมกีารใชเ้สน้ ส ีป้ายชีบ้ง่ แสดงพืน้ทีว่างเครือ่งมอื 
- จัดเก็บเครือ่งมอื  
- มป้ีายชือ่ของผูท้ีห่ยบิไปใชแ้ละวนัทีผู่ห้ยบิยมืไปใช ้
- ก าหนดมาตรฐานใหผู้ใ้ชเ้ครือ่งมอืเก็บเครือ่งมอืเขา้ทีเ่มือ่ใชง้านเสร็จ 
- ระบชุือ่ผูรั้บผดิชอบดแูลเครือ่งมอื 
- ไมว่างสิง่ของอยา่งอืน่ในทีเ่ก็บเครือ่งมอื 

พสัดคุงคลงั 
 
- มป้ีายแสดงต าแหน่งการวางของ 
- มป้ีายชีบ้ง่พัสด ุ
- ก าหนดระดบั ต า่สดุ สงูสดุ ของการจัดเก็บใหเ้ห็นไดง้า่ยและชดัเจน 
- การจัดเก็บและหยบิใชต้อ้งค านงึถงึหลกัการ FIFO ( First In – First Out ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตวัอยา่งการท า Visual Control ใน Office 

 

ตวัอยา่งการท าป้ายเป้าหมายใหช้ดัเจน 
 

 
 
 


