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เปิด
หนังสือพิมพ์ธุรกิจวันนี้ เห็นข่ำวประชำสัมพันธ์ 2 ชิ้น ให้

เป็นท่ีมำของบทควำมในครั้งนี้ครับ ชิ้นแรกเป็นโฆษณำ

โครงกำรของธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่ง ใช้ชื่อว่ำ Lean Supply Chain 

โดยทำงธนำคำรประกำศรับสมัคร ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำร 

และเคร่ืองดื่ม เพื่อมำเข้ำอบรมแนวคิดของ Lean และคำดหวังให้

สำมำรถน�ำหลักกำรกลับไปประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุงสถำนประกอบ

กำรของตนเองได้

ชิน้ท่ีสอง เป็นโฆษณำกำรอบรมสมัมนำทีท่ำงหนงัสอืพมิพ์ร่วม

จัดด้วย ในหัวข้อที่ว่ำ การบริหารแบบลีน (Lean Management) ผม

ปะติดปะต่อภำพจำกข่ำวทั้งสอง ท�ำให้เห็นว่ำ แนวคิดของ Lean นั้น 

ได้กลำยมำเป็น “ผลิตภัณฑ์ความรู้” หนึ่งที่มีควำมส�ำคัญ แม้แต่

ธนำคำรยังเลือกที่จะมำใช้เผยแพร่ เพื่อสร้ำงเครือข่ำย และพัฒนำ

องค์กรให้กับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย

ส�ำหรับด้ำนธุรกิจกำรจัดฝึกอบรมสัมมนำนั้น Lean เป็น 

หัวข้อหนึ่ง ท่ีเป็นกลยุทธ์ที่ส�ำคัญเพื่อการพัฒนาปรับปรุงองค์กร มำ

นำนแล้ว ในภำคกำรศึกษำ หำกมีกำรพูดถึงกำรจัดกำรกระบวนกำร

หรอืกำรจดักำรองค์กร กจ็ะมกีำรพดูถงึแนวคดิของ Lean เสมอ แม้แต่

ในภำครัฐเอง ก็มีกำรพูดถึง Lean Management ในแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบราชการไทย เพื่อน�ำมำปรับปรุงผลิตภำพ (Produc-

tivity) ในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยกล่ำวว่ำ “มุ่งขจัดความสูญเปล่าของ

การด�าเนินงานในทุกกระบวนการ ตัดกิจกรรม ที่ไม่มีประโยชน์หรือ

ไม่มีการเพิ่มคุณค่าในกระบวนการออกไป”

มำถึงตรงนี้ ฝำกค�ำถำมให้กับท่ำนผู้อ่ำนว่ำ รู้จักกับหลักกำร

ของ Lean แล้วหรอืยงัครบั ถ้ำยงั ผมคดิว่ำเป็นเรือ่งทีจ่�ำเป็นต้องเรยีน

รู้โดยด่วนครับ มีสถำบันฝึกอบรมให้เลือกหลำยแห่ง ที่จัดหลักสูตร

เกีย่วกบั Lean ส�ำหรบัในบทควำมนี ้ผมจะสรปุแนวคดิหลกัตำมพืน้ที่

ที่มีครับ

เริ่มต้นที่ ท�ำไมถึงใช้ค�ำว่ำ Lean ถ้ำแปลค�ำนี้ตรงตัวจะแปล

ได้ว่ำ ผอม เพรียว ไม่มีไขมัน Lean ได้ถูกน�ำมำใช้ขยำยควำม 

เปรียบเทียบเป็น Lean Organization หรือ Lean Enterprise 

หมำยถึงองค์กรที่มีประสิทธิภำพ มีควำมกระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว

ว่องไว ในกำรปฏิบัติงำน 

หลังจำกรู้จักค�ำว่ำ Lean แล้ว ค�ำส�ำคัญถัดมำ 2 ค�ำที่ต้อง

ท�ำควำมเข้ำใจคือ “คุณค่า (Value)” และ “ความสูญเสีย (Waste)” 

ครับ หลักคิดพื้นฐำนคือ ภำรกิจของทุกองค์กรนั้นคือ กำรส่งมอบ

คุณค่ำในรปูของสนิค้ำ และบรกิำร ให้กับลูกค้ำ และผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง 

อื่นๆ (Stakeholders) 

แต่ในชีวิตกำรท�ำงำนจริง กิจกรรม และทรัพยำกรที่ใช้อยู่ใน
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กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรที่ขาดไม่ได้
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องค์กรจ�ำนวนมำก กลับไม่ได้ใช้เพื่อสร้ำงคุณค่ำให้กับลูกค้ำเลย 

กจิกรรมเหล่ำน้ีคอืสิง่ท่ีเรยีกได้ว่ำเป็นควำมสญูเสยีหรอืควำมสูญเปล่ำ 

ตำมมมุมองของ Lean ทีต้่องขจดัออก หรอืท�ำให้ลดลง เพือ่ให้กจิกรรม

กำรท�ำงำนนั้น ส่งผลต่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และบริการอย่าง

แท้จริง

เพือ่ให้เหน็ภำพง่ำยขึน้ผมลองยกตวัอย่ำง เช่น แนวคดิ Lean 

บอกว่ำ การเคลือ่นย้าย/ขนถ่าย ในโรงงานเป็นความสูญเสยี สำเหตุ

เพรำะเป็นกำรท�ำงำน เพื่อกำรเปลี่ยนต�ำแหน่งของสินค้ำ จำกที่หนึ่ง

ไปยังอีกท่ีหนึง่เท่ำน้ันเอง โดยทีต่วัสนิค้ำเองไม่ได้มกีำรเพิม่มลูค่ำใดๆ 

เลย กจิกรรมน้ียิง่มีน้อยเท่ำไหร่ยิง่ด ีแล้วเปลีย่นไปท�ำงำนทีส่ร้ำงมลูค่ำ

จะดีกว่ำ

องค์กรทีไ่ด้รบักำรยกย่องว่ำเป็นต้นแบบของ Lean คอื โตโยต้า

มอเตอร์ เหตุผลส�ำคัญหนึ่งคือ กำรเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่องทั้งใน

แง่ของยอดขำย และผลก�ำไร จนก้ำวมำเป็นเบอร์หนึง่ของอตุสำหกรรม

ยำนยนต์ ในปัจจุบัน โตโยต้ำ ได้ก�ำหนดคุณค่ำที่เป็นเป้ำหมำยของ

ระบบกำรผลิตของตนเองว่ำ ต้องส่งมอบปัจจัยสำมประกำรให้กับ

ลูกค้ำคือ คุณภำพสูงสุด (Quality) ต้นทุนต�่ำสุด (Cost) และระยะ

เวลำกำรผลิตที่สั้นที่สุด (Delivery) 

เพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยนี ้ควำมสญูเสยีในระบบกำรผลติได้ถกู

ก�ำหนดขึ้น 7 ข้อ จำกนั้นได้น�ำมำสื่อสำรให้กับพนักงำนทรำบ เพื่อให้

ช่วยกันค้นหำ ควำมสูญเสียท่ีมีอยู่ในกระบวนกำรท�ำงำน และจะได้

แก้ไขปรับปรุงต่อไป ท่ำนทีส่นใจในรำยละเอยีดสำมำรถค้นหำข้อมลู

เพิ่มเติมด้วยค�ำว่ำ “ความสูญเสีย 7 ประการ” 

กำรขจัดควำมสูญเสียท้ัง 7 น้ัน โตโยต้ำได้ออกแบบระบบ 

กำรผลิตของตนเอง โดยแบ่งเป็น 2 องค์ประกอบหรือ 2 เสำหลัก 

ส�ำคัญคือ กำรจัดกำรด้ำน “ปริมาณ” และกำรจัดกำรด้ำน “คุณภาพ” 

ในควำมสูญเสียทั้ง 7 ข้อนั้น โตโยต้ำ กล่ำวว่ำควำมสูญเสีย

ที่ส�ำคัญที่สุดในธุรกิจของตนเอง คือ การผลิตมากเกินไป (Overpro-

duction) โดยให้ควำมหมำยเพิ่มเติมว่ำ คือกำรผลิตสินค้ำที่ลูกค้ำไม่

ต้องกำร มำกกว่ำทีล่กูค้ำต้องกำร  และเรว็กว่ำทีล่กูค้ำต้องกำร ลกูค้ำ

ในที่นี้นั้น กินควำมท้ังลูกค้ำภำยนอก และลูกค้ำภำยใน (หรือ

TPA
news

กระบวนกำรท�ำงำนถดัไป) ทีม่ำของระบบกำรผลติแบบทนัเวลำพอดี 

(JIT: Just In Time) เชื่อมโยงมำจำกหลักนี้นั่นเอง

ส�ำหรบัด้ำนคณุภำพ หลกักำรคอื ทกุๆ หน่วยของกระบวนกำร

นั้น มีส่วนร่วม และต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพของตนเอง คือกำร

ไม่ผลิตของเสีย และหำกเมื่อใดพบของเสีย ต้องหยุดกำรส่งมอบให้

กบักระบวนกำรถดัไปทนัท ีพร้อมกบัหยดุกระบวนกำร เพือ่ตรวจสอบ

หำต้นตอสำเหตุของปัญหำ (Root Cause)

หลกักำรจดักำรทัง้ด้ำนปรมิำณ และคณุภำพนี ้เน้นการมส่ีวน

ร่วมของพนักงานทุกคน ผ่ำนกิจกรรม Kaizen ในองค์กร โดยสร้ำง

วัฒนธรรมกำรท�ำงำนในองค์กรว่ำ ไม่ควรจะท�ำงำนแบบเดิมซ�้ำไป

เรื่อยๆ แต่ทุกคนต้องมีส่วนในกำรตั้งค�ำถำม เพื่อสร้ำงสรรค์กำร

ปรับปรุงงำนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

ท่ำนทีส่นใจอยำกศกึษำเพิม่เตมิ นอกเหนอืจำกกำรอบรมกบั

สถำบันต่ำงๆ 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 ทั้งสองเล่มมีกำรแปลเป็นภำษำไทย

ครับ 


