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เปิด

หนังสือพิมพ์ธุรกิจวันนี้ เห็นข่าวประชาสัมพันธ์ 2 ชิ้น ให้
เป็นที่มาของบทความในครั้งนี้ครับ ชิ้นแรกเป็นโฆษณา
โครงการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ใช้ชื่อว่า Lean Supply Chain
โดยทางธนาคารประกาศรับสมัคร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม เพื่อมาเข้าอบรมแนวคิดของ Lean และคาดหวังให้
สามารถน�ำหลักการกลับไปประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุงสถานประกอบ
การของตนเองได้
ชิน้ ทีส่ อง เป็นโฆษณาการอบรมสัมมนาทีท่ างหนังสือพิมพ์รว่ ม
จัดด้วย ในหัวข้อที่ว่า การบริหารแบบลีน (Lean Management) ผม
ปะติดปะต่อภาพจากข่าวทั้งสอง ท�ำให้เห็นว่า แนวคิดของ Lean นั้น
ได้กลายมาเป็น “ผลิตภัณฑ์ความรู้” หนึ่งที่มีความส�ำคัญ แม้แต่
ธนาคารยังเลือกที่จะมาใช้เผยแพร่ เพื่อสร้างเครือข่าย และพัฒนา
องค์กรให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ส�ำหรับด้านธุรกิจการจัดฝึกอบรมสัมมนานั้น Lean เป็น
หัวข้อหนึ่ง ที่เป็นกลยุทธ์ที่ส�ำคัญเพื่อการพัฒนาปรับปรุงองค์กร มา
นานแล้ว ในภาคการศึกษา หากมีการพูดถึงการจัดการกระบวนการ
หรือการจัดการองค์กร ก็จะมีการพูดถึงแนวคิดของ Lean เสมอ แม้แต่
ในภาครัฐเอง ก็มีการพูดถึง Lean Management ในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย เพื่อน�ำมาปรับปรุงผลิตภาพ (ProducFebruary 2018 No. 254
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tivity) ในการปฏิบัติราชการ โดยกล่าวว่า “มุ่งขจัดความสูญเปล่าของ
การด�ำเนินงานในทุกกระบวนการ ตัดกิจกรรม ที่ไม่มีประโยชน์หรือ
ไม่มีการเพิ่มคุณค่าในกระบวนการออกไป”
มาถึงตรงนี้ ฝากค�ำถามให้กับท่านผู้อ่านว่า รู้จักกับหลักการ
ของ Lean แล้วหรือยังครับ ถ้ายัง ผมคิดว่าเป็นเรือ่ งทีจ่ ำ� เป็นต้องเรียน
รู้โดยด่วนครับ มีสถาบันฝึกอบรมให้เลือกหลายแห่ง ที่จัดหลักสูตร
เกีย่ วกับ Lean ส�ำหรับในบทความนี้ ผมจะสรุปแนวคิดหลักตามพืน้ ที่
ที่มีครับ
เริ่มต้นที่ ท�ำไมถึงใช้ค�ำว่า Lean ถ้าแปลค�ำนี้ตรงตัวจะแปล
ได้ว่า ผอม เพรียว ไม่มีไขมัน Lean ได้ถูกน�ำมาใช้ขยายความ
เปรียบเทียบเป็น Lean Organization หรือ Lean Enterprise
หมายถึงองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีความกระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว
ว่องไว ในการปฏิบัติงาน
หลังจากรู้จักค�ำว่า Lean แล้ว ค�ำส�ำคัญถัดมา 2 ค�ำที่ต้อง
ท�ำความเข้าใจคือ “คุณค่า (Value)” และ “ความสูญเสีย (Waste)”
ครับ หลักคิดพื้นฐานคือ ภารกิจของทุกองค์กรนั้นคือ การส่งมอบ
คุณค่าในรูปของสินค้า และบริการ ให้กบั ลูกค้า และผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
อื่นๆ (Stakeholders)
แต่ในชีวิตการท�ำงานจริง กิจกรรม และทรัพยากรที่ใช้อยู่ใน
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องค์กรจ�ำนวนมาก กลับไม่ได้ใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าเลย
กิจกรรมเหล่านีค้ อื สิง่ ทีเ่ รียกได้วา่ เป็นความสูญเสียหรือความสูญเปล่า
ตามมุมมองของ Lean ทีต่ อ้ งขจัดออก หรือท�ำให้ลดลง เพือ่ ให้กจิ กรรม
การท�ำงานนั้น ส่งผลต่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และบริการอย่าง
แท้จริง
เพือ่ ให้เห็นภาพง่ายขึน้ ผมลองยกตัวอย่าง เช่น แนวคิด Lean
บอกว่า การเคลือ่ นย้าย/ขนถ่าย ในโรงงานเป็นความสูญเสีย สาเหตุ
เพราะเป็นการท�ำงาน เพื่อการเปลี่ยนต�ำแหน่งของสินค้า จากที่หนึ่ง
ไปยังอีกทีห่ นึง่ เท่านัน้ เอง โดยทีต่ วั สินค้าเองไม่ได้มกี ารเพิม่ มูลค่าใดๆ
เลย กิจกรรมนีย้ งิ่ มีนอ้ ยเท่าไหร่ยงิ่ ดี แล้วเปลีย่ นไปท�ำงานทีส่ ร้างมูลค่า
จะดีกว่า
องค์กรทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่าเป็นต้นแบบของ Lean คือ โตโยต้า
มอเตอร์ เหตุผลส�ำคัญหนึ่งคือ การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งใน
แง่ของยอดขาย และผลก�ำไร จนก้าวมาเป็นเบอร์หนึง่ ของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ในปัจจุบัน โตโยต้า ได้ก�ำหนดคุณค่าที่เป็นเป้าหมายของ
ระบบการผลิตของตนเองว่า ต้องส่งมอบปัจจัยสามประการให้กับ
ลูกค้าคือ คุณภาพสูงสุด (Quality) ต้นทุนต�่ำสุด (Cost) และระยะ
เวลาการผลิตที่สั้นที่สุด (Delivery)
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายนี้ ความสูญเสียในระบบการผลิตได้ถกู
ก�ำหนดขึ้น 7 ข้อ จากนั้นได้น�ำมาสื่อสารให้กับพนักงานทราบ เพื่อให้
ช่วยกันค้นหา ความสูญเสียที่มีอยู่ในกระบวนการท�ำงาน และจะได้
แก้ไขปรับปรุงต่อไป ท่านทีส่ นใจในรายละเอียดสามารถค้นหาข้อมูล
เพิ่มเติมด้วยค�ำว่า “ความสูญเสีย 7 ประการ”
การขจัดความสูญเสียทั้ง 7 นั้น โตโยต้าได้ออกแบบระบบ
การผลิตของตนเอง โดยแบ่งเป็น 2 องค์ประกอบหรือ 2 เสาหลัก
ส�ำคัญคือ การจัดการด้าน “ปริมาณ” และการจัดการด้าน “คุณภาพ”
ในความสูญเสียทั้ง 7 ข้อนั้น โตโยต้า กล่าวว่าความสูญเสีย
ที่ส�ำคัญที่สุดในธุรกิจของตนเอง คือ การผลิตมากเกินไป (Overproduction) โดยให้ความหมายเพิ่มเติมว่า คือการผลิตสินค้าที่ลูกค้าไม่
ต้องการ มากกว่าทีล่ กู ค้าต้องการ และเร็วกว่าทีล่ กู ค้าต้องการ ลูกค้า
ในที่ นี้ นั้ น กิ น ความทั้ ง ลู ก ค้ า ภายนอก และลู ก ค้ า ภายใน (หรื อ

กระบวนการท�ำงานถัดไป) ทีม่ าของระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี
(JIT: Just In Time) เชื่อมโยงมาจากหลักนี้นั่นเอง
ส�ำหรับด้านคุณภาพ หลักการคือ ทุกๆ หน่วยของกระบวนการ
นั้น มีส่วนร่วม และต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพของตนเอง คือการ
ไม่ผลิตของเสีย และหากเมื่อใดพบของเสีย ต้องหยุดการส่งมอบให้
กับกระบวนการถัดไปทันที พร้อมกับหยุดกระบวนการ เพือ่ ตรวจสอบ
หาต้นตอสาเหตุของปัญหา (Root Cause)
หลักการจัดการทัง้ ด้านปริมาณ และคุณภาพนี้ เน้นการมีสว่ น
ร่วมของพนักงานทุกคน ผ่านกิจกรรม Kaizen ในองค์กร โดยสร้าง
วัฒนธรรมการท�ำงานในองค์กรว่า ไม่ควรจะท�ำงานแบบเดิมซ�้ำไป
เรื่อยๆ แต่ทุกคนต้องมีส่วนในการตั้งค�ำถาม เพื่อสร้างสรรค์การ
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
ท่านทีส่ นใจอยากศึกษาเพิม่ เติม นอกเหนือจากการอบรมกับ
สถาบันต่างๆ แล้ว ผมแนะน�ำหนังสือ 2 เล่ม เล่มแรกชื่อ The Toyota
Way, 14 Management Principles from the World’s Greatest
Manufacturer กับ Lean Thinking, Banish Waste and Create
Wealth in your Corporation ทั้งสองเล่มมีการแปลเป็นภาษาไทย
ครับ TPA
news

February 2018 No. 254
●

21

