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Lean
“เรา

กำาลัังดำำาเนิินิการในิฐานิะบริษััที่ระดำับโลักอย่างแที่้จริง 

ดำ้วยแนิวที่างของวัฒนิธรรมองค์์กรร่วมกันิ... โดำยระบุ 

DNA พิ้�นิฐานิอันิโดำดำเด่ำนิของบริษััที่ เป็นิค่์านิิยมของการจัดำการ 

แลัะวิธีการจัดำการที่างธุรกิจในิชื่้�อว่า วิถีีโตโยต้า”

ในการศ้กษาแนวิคิดระบ้บ้ Lean นั�น องค์กรต้่นแบ้บ้ทิี�มัก

จะถ่กอ้างอิงอยั่่เสมอค่อโต่โยัต่้า เคยัสงสัยัไหมครับ้วิ่า เหตุ่ใดจ้งเป้็น

เชี่นนั�น? ทิั�งๆ ทิี� Lean ไม่ได้้เป็นเร่�องให้ม่เลย้ มีหนังส่อทิี�มีหัวิชี่�อนี� 

ออกมามากมายั ต่ั�งแต่่เลิ่มแรกทิี�ต่ีพิมพ์ต่ั�งแต่่ป้ี 1991 แลิ้วิ

หากกลิา่วิถ้งป้จัจยััแห่งควิามสำาเรจ็แลิว้ิ ควิามร่ใ้น “ห้ลกัก�ร” 

หร่อ “เคำร่�องม่อ” ต่่างๆ นั�น เป้็นควิามสำาคัญส่วินเดียัวิ อีกด้านทิี�ขึ้าด

ไป้ไมไ่ด ้เป้น็สว่ินเต่มิเต่ม็เก่�อหนนุต่อ่การนำาหลิกัการไป้ป้ฏิิบ้ตั่ ิใหเ้กดิ

ป้ระโยัชีน์ได้จริง ค่อ วิัฒนธิรรมองค์กร

องค์กรจำานวินมากให้ควิามสำาคัญกับ้ “วัฒนธรรม” มานาน

แลิ้วิ มีการรณ์รงค์ส่งเสริม ส่�อสารกับ้พนักงาน ด้วิยัคำาหลิากหลิายั

เชี่น ค่านิยมหลื่ัก (Core Value) ปรัช่ญา (Philosophy) อุดมการณ์์ 

ความเช่่�อ หร่อ DNA เป้็นต่้น

ภาพ “ภู่เข้�นำ��แข้็ง” ถ่กนำามาใชี้เป้รียับ้เทิียับ้วิ่า วิัฒนธิรรมมี

หลิายัระดับ้ นำ�าแขึ้็งทิี�มองเห็นเหน่อนำ�า เป้รียับ้ได้กับ้สิ�งทิี�จับ้ต่้องง่ายั

จากคนนอก เชี่น บ้รรยัากาศพ่�นทิี�ทิำางาน การแต่่งกายัขึ้องพนักงาน  

Logo ผังโครงสร้าง พิธิีการ คำาป้ระกาศวัิฒนธิรรม คำาสัมภาษณ์์ 

ผ่้บ้ริหาร เป้็นต่้น

วัฒนธรรมท่ีแข็็งแรง
เบื�องห้ลังความสำาเร็จระบบ
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Respect - เคารพนับ้ถ่อ ยัอมรับ้ผ่้อ่�น แสดงควิามรับ้ผิดชีอบ้ 

สร้างควิามไวิ้วิางใจซี้�งกันแลิะกัน (Mutual Trust)

Teamwork - กระตุ้่น แลิะสรา้งโอกาสการเจรญิเต่บิ้โต่ พฒันา

เพิ�มขึ้ีดควิามสามารถส่งสุดทิั�งขึ้องต่ัวิพนักงานเองแลิะทิีม

คำากล่าวแสดงถึงวัฒนธรรม

บ้ริษัทิแม่ได้จัดทิำาค่่ม่อเพ่�ออธิิบ้ายัหลิักการ แลิะนำา “คำาพููด” 

ขึ้องผ่้ก่อตั่�ง แลิะผ่้บ้ริหารสำาคัญในองค์กรมาใชี้ ส่่�อส่�รให้้เห้็นภู�พ

มากขึ้้�น เชี่น 

“การมาถึึงจัุดนี�ได้ในวันนี�...เกิดจัากความมุ่งมั�นขัองคน

จัำานวนมาก ด้วยระยะเวลื่านานหลื่ายๆ ปี...แลื่ะการก้าวขั้ามความ

ลื่้มเหลื่วมานับครั�งไม่ถึ้วน” 

“การไม่ทำาอะไรหร่อการไม่เปลื่ี�ยนแปลื่งปรับปรุงอะไร ค่อ 

สิ�งเลื่วร้ายที�สุดที�เราจัะสามารถึทำาได้” 

“เขัา้ไปสงัเกต้กระบวนการผลื่ติ้ เปดิรบัสิ�งที�พูบ ไมค่าดการณ์์

สรุปเอาเองไปก่อน จัากนั�นให้ถึาม ทำาไม 5 ครั�ง (5 Whys)” 

“พูนักงานได้มอบเวลื่าอันมีค่าขัองพูวกเขัาให้กับบริษััท เรา

ต้้องใช่้มันอย่างมีประสิทธิิภาพู” 

“เราให้คุณ์ค่าสูงสุดกับพูนักงานแต้่ลื่ะคน แลื่ะทีม...เพู่�อให้

ความคิดนำาไปสู่กระบวนการก่อให้เกิดประโยช่น์” 

เน่�อหาเริ�มต่น้เป้ดิบ้ทิควิาม เป้น็ขึ้อ้ควิามทิี�ป้รากฏิอย่่ัในบ้ทินำา

ค่ม่อ่ โดยัอดตี่ป้ระธิานบ้รษิทัิ Fujio Cho ทิี�เป้น็ผ่ป้้ระกาศวิิถโีต่โยัต่า้นี� 

ผมขึ้อนำาคำาพ่ดขึ้องคุณ์ Cho ทุ่�ส่ะทุ้อนวัฒนธรรมองคำ์กร 

แลิะเป้็นทิี�แพร่หลิายัในผ่้ทิี�สนใจศ้กษาระบ้บ้ Lean เพ่�อป้ิดบ้ทิควิาม

ครับ้

“First we build people, then we build cars.”

แต่ส่ิ�งทิี�เหน็เป้น็เพยีังสว่ินยัอด ใต่น้ำ�าลิงไป้ยัังมนีำ�าแขึ้ง็อกีเป้น็

จำานวินมาก ทีิ�ไมส่ามารถรบั้ร่ไ้ดง้า่ยั คอ่ “คำว�มเช่�อ” ขึ้องคนในองคก์ร 

ทิัศนคต่ิ แลิะควิามเชี่�อเหลิ่านี�เอง ทิี�ชี่วิยั ว�งกรอบห้ลักก�ร

กำ�ห้นด้พฤติิกรรม ขึ้้�นในวิิถีชีีวิิต่การทิำางานป้กต่ิ ให้กับ้พนักงาน

องค์กรโดยัอัต่โนมัต่ิ

ผมขึ้อนำาวิฒันธิรรมองคก์รขึ้องโต่โยัต่า้ มาเป้น็กรณ์ศีก้ษาใน

บ้ทิควิามครับ้

Toyota Way

จากป้ระสบ้การณ์์ส่วินต่ัวิ กลิ่าวิได้วิ่าโต่โยัต่้าเป้็นองค์กรทีิ�มี

วิัฒนธิรรมภายัในแขึ้็งแรงมาก

องค์กร ส่ร้�งระบบ เพ่�อวิางแนวิทิางการทิำางานให้กับ้

พนกังาน ระบ้บ้นั�นจะ ห้ลอ่ห้ลอม ให้พนกังานมีกระบ้วินการคิดอย่ัาง

เป้็นระบ้บ้ไป้โดยัอัต่โนมัต่ิ แต่่ในขึ้ณ์ะเดียัวิกันก็สร้างสภาพแวิดลิ้อม

กระตุ่้นให้เกิดควิามคิดสร้างสรรค์เพ่�อ พัฒน� ระบ้บ้ปั้จจุบ้ันให้ด ี

ยัิ�งขึ้้�นไป้ไม่หยัุดนิ�ง

ผ้่บริห้�รม่คุำณีลักษณีะ บ้างอย่ัางทีิ�ใกล้ิเคียังกัน เช่ีน การ

ทิำางานเป้็นกลิุ่ม สร้างควิามต่กลิงร่วิมกันในหม่่ผ่้เกี�ยัวิข้ึ้อง กระจายั

ควิามรับ้ผิดชีอบ้ร่วิมกันในทิีม ต่ัดสินใจด้วิยัขึ้้อม่ลิ ชีอบ้ฟัังรายังาน

การแก้ป้ัญหา แลิะสิ�งเรียันร่้เพ่�ออนาคต่ทีิ�ดีขึ้้�น ให้ควิามสำาคัญกับ้

การลิงพ่�นทิี�ในโรงงาน

วิิถเีหลิา่นี� หลิายัเร่�องเป้น็สิ�งทีิ�เกิดขึ้้�นต่ั�งแต่ยุ่ัคขึ้องผ่ก่้อตั่�ง ผา่น

วิวิิฒันาการ เต่บิ้โต่จากบ้รษิัทิทิอ้งถิ�นในเม่องเลิก็ๆ จนกลิายัเป้น็ผ่น้ำา

ในต่ลิาดโลิก การเรยีันร่ซ้ีม้ซีบั้ขึ้องพนกังานรุน่ใหม ่เกดิจากการป้ฏิิบ้ตั่ิ 

“Learning by Doing” ไม่ได้มีการกำาหนดเป้็นลิายัลิักษณ์์อักษร

หลิงัจากบ้รษัิทิมอีายัมุากกวิา่ 60 ป้ ีในป้ ี2001 จง้มีการส่�อสาร

อยัา่งเป้น็ทิางการ เพ่�อใหถ้า่ยัทิอดวิฒันธิรรมองคก์รไดช้ีดัเจนขึ้้�น แลิะ

กำาหนดนโยับ้ายัให้พนกังานทัิ�วิโลิกเรยีันร่ ้เพ่�อใหเ้ขึ้า้ใจหลิกัการนี�ต่รง

กันโดยัใชี้ชี่�อวิ่า วิถ่โติโย้ติ้� (Toyota Way)

โครงสร้างมี 2 ส่วินหลิัก สรุป้ได้ง่ายัๆ ค่อ ส่วินทิี�เกี�ยัวิกับ้ ง�น

แลิะ คำน มีคำาอธิิบ้ายัดังนี� 

“เราไม่พูอใจักับสิ�งที�เป็นอยู่ เพูราะทุกสิ�งสามารถึปรับปรุง

ให้ดีขัึ�นได้เสมอ ด้วยความคิด แลื่ะความพูยายามไปขั้างหน้า” แลิะ 

“เรายอมรับนับถึ่อผู้อ่�น แลื่ะเช่่�อว่า ความสำาเร็จัขัองธิุรกิจั ถึูก

สรรค์สร้างมาจัาก ความพูยายามขัองพูนักงานแต่้ลื่ะคน แลื่ะ ทมีงาน”

จากนั�น มีการแต่กออกมาเป้็น 5 หลิักการ ค่อ 

Challenge - กำาหนดวิิสัยัทัิศน์ขึ้้างหน้าอย่ัางท้ิาทิายั แลิะ 

มุ่งมั�นทิำาควิามฝันนั�นให้เป้็นจริง

Kaizen - ป้รับ้ป้รุงกระบ้วินการ แลิะการดำาเนินธิุรกิจอยั่าง 

ต่่อเน่�อง ผลิักดันนวิัต่กรรมใหม่ 

Genchi Genbutsu - ไป้ยัังต้่นกำาเนิดเพ่�อค้นหาควิามจริง 

ต่ัดสินใจได้ถ่กต่้อง บ้รรลิุเป้้าหมายัอยั่างรวิดเร็วิ
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