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หลังโควิด-19 เราได้ยินค�าว่า Agility หรือ Agile บ่อยครั�ง 

ในความหมายการปรับตัวองค์กรได้รวดเร็ว รวมถ่ึงการล้มแล้วลุก 

Resilience ด้วย ในบทความนี�ผมจะขอน�าเสนอ การยิ่กระด้ับุ

แนวคิ่ด้ Lean ด้วยการเช่ื่อมโยงมุมคิดจากค�าทั�งสองครับ

Lean	Strategy	ในโลำกท่�หมุนเรื็วิ

‘ปิิดโรงงานผลิิตเส้ื้�อช้ั้�นใน แลิะชัุ้ดว่่ายนำ�าย่�ห้้อด้ง ห้ล้ิง

ปิระสื้บภาว่ะขาดทุุนชั้่ว่งโคว่ิด-19’ คือพาดหัวข่าว แสดงถึ่งธุิรกิจ

ท่ี ไม่สุามารถ้แข่งขันในติลี่าด้ ได้อีกต่อไป 

เปรียบเทียบกับโรงงานคู่แข่ง ท่ีปรับตัวผลิตหน้ากากผ้ารับ

ความต้องการท่ีพุ่งข่�นมา รัดเข็มขัดกับกิจกรรมลดต้นทุน ใช้่ระบบ 

Online ช่่วยช่ดเช่ยช่่องทางการขายรูปแบบเดิม จึงยัิ่งสุามารถ้

อยู่ิ่รอด้ได้้

ตั�งแต่ปิดเมือง องค์กรจ�านวนมากเข้าสู่ภาวะวิกฤต หลาย

แห่งเรียกว่าภาวะสงคราม ในสภาพเช่่นนี� ค่วามเร็ว และ ค่วาม

ชั้ด้เจน กลายเป็นส่ิงท่ีส�าคัญท่ีสุดขององค์กร ทั�งการก�าหนด

ทิศุทาง การตัดสินใจของผู้บริหาร และการร่วมแรงร่วมใจลงมือ

ปฏิิบัติของทีมงาน 

หลักการของ Lean ท่ีมุ่งขจัดไขมันหรือความสูญเสีย เพ่ือให้ 

ใช้่ทรัพยากรไปกับการส่งมอบคุณค่าท่ีลูกค้าต้องการเท่านั�น เป็น

ส่ิงท่ีจะมาช่่วยตอบโจทย์ การลี่ด้ต้ินทุ่น ท่ีต้องท�าอย่างเข้มข้นใน

ภาวะฉุกเฉินเช่่นนี�

ในระบบการผลิตโตโยต้า ซ่่งเป็นกรณีศุ่กษาของระบบ 

Lean มีหลักการข้อหน่่งกล่าวถ่ึงกระบวนการท่ีมี “ค่วามยืิ่ด้ห้ยุ่ิ่น 

(Flexibility)” เรียกเป็นภาษาญ่ีปุ่นว่า ‘Heijunka’ หรือการ 

ปรับเรียบการผลิต 

ค�าท่ีเข้าใจได้ง่ายกว่าในระบบโรงงานคือ การผลี่ติิจำานวน

น้อยิ่ต่ิอรุ่น (Small Lot) ตามความต้องการของลูกค้าเท่านั�น 

เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิด Stock และลดความผันผวนจากภาระงาน 

(Workload) ท่ีข่�นๆ ลงๆ เดี�ยวมากเดี�ยวน้อยในกระบวนการ

การปรับเรียบนั�นท�าได้เม่ือ คน เคร่ืองจักร อุปกรณ์เคร่ืองมือ 

ระบบการท�างาน มีความยืดหยุ่น สุามารถ้ปัรับุเปัล่ี่�ยิ่นวิธ่ิการ

ท่ำางาน ของตนเองได้ง่าย ใช้่เวลาสั�นท่ีสุด

ในกรณี เค่รื�องจักรอุปักรณ์์ การเปล่ียนรุ่นสินค้าท่ีผลิต

หรือการตั�งเคร่ืองจักรท�าได้อย่างรวดเร็ว (Quick Changeover/

Set up) เกิดการควบรวมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เพ่ือลด

เวลาการค้นหา และจัดเก็บ

พนักงานม่ทั่กษะห้ลี่ายิ่อย่ิ่าง (Multi-skill) ท�างานรว่มกัน 

เป็นทีมโดยมีเป้าหมายร่วมกัน เม่ือคนใดคนหน่่งมีปัญหาหรือ 

ขาดงาน เพ่ือนในทีมสามารถึหมุนเวียนสับเปล่ียนกันได้เช่่นเดียว

กับทีมฟุัตบอล 

จุดแข็งขององค์กรท่ี Lean คือ ‘ตัิวเบุา’ ท�างานได้อย่าง

หลากหลาย มีคุณภาพ ต้นทุนต�่า ใช้่เวลาในการท�างานสั�น

หลักคิดท่ีกล่าวนี� โดยท่ัวไปมักมีมุมมองท่ีให้ความส�าคัญ

กับประสทิธิิภาพ ในระดั้บุปัฏิิบัุติิการ หรือกระบวนการ ของสนิค้า/

บริการปัจจุบันเป็นหลัก

Flexibility,	Agility	แลำะ	Resilience

ในโลกท่ีพฤติกรรมผู้บริโภคปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็ว เกิด

ความต้องการใหม่ๆ ข่�นมา สิุนค้่า บุริการ ห้รือ ธุิรกิจรูปัแบุบุเดิ้ม 

อาจไม่สามารถึสนองความต้องการลูกค้าได้อีกต่อไป

ระบบ Lean กัับ Agility

และ Resilience

ระบบ Lean กัับ Agility

และ Resilience
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เชิ่งบวก พนักงานกล้าลองผิดลองถูึก แม้ว่าจะล้มเหลว แต่ได้เรียนรู้ 

เพ่ือจะพัฒนาสู่ความส�าเร็จต่อไป

องค์กร Startup มักกล่าวว่า Fail fast, Fail cheap, Fail 

forward เพราะหากไม่เกิดความล้มเหลวก่อน สิุ�งให้ม่ห้รือการ

สุร้างสุรรค์่นวัติกรรม ไม่สามารถึเกิดข่�นได้

เม่ือเกิดผลกระทบรุนแรงจนซวนเซ ต้องมีความสามารถึท่ี 

จะกลับลุกข่�นยืน กลัี่บุคื่นสูุ่สุภาวะเดิ้มได้้อย่ิ่างรวด้เร็ว เช่่นเดียวกับ 

‘ตุ๊กตาล้มลุก’ ไม่ว่าจะถูึกผลักเอนไปทางใดจะย้อนกลับมาตั�งตรง

ได้เสมอ น่ีคือแนวคิด Resilience

หากเปรยีบเป็นนักมวยแล้ว ค่วามผอมเพร่ยิ่ว แลี่ะแข็งแรง 

ในระบบ Lean ท�าให้มีพลังออกหมดัรูปแบบตา่งๆ ได้อย่างรวดเรว็ 

ต่อสู้กับคู่ช่กได้ 

แต่เม่ือเจอนักช่กคนใหม่ ลีลาการช่กใหม่จากฝ่ัายตรงข้าม 

ก็มีความว่องไว (Agility) ปัรับุรูปัแบุบุยุิ่ท่ธิวิธ่ิ ของตนเองตาม

สถึานการณ์เฉพาะหน้านั�นๆ

เม่ือถูึกหมัดไปกองกับพื�น ด้วยความแข็งแกร่ง และจิต 

วิญญาณนักสู้ มีก�าลังกาย และก�าลังใจท�าให้ฟืั�นคืนสภาพ 

(Resilience) กลัี่บุสูุ่สัุงเว่ยิ่นช้ก ไม่ต้องถูึกน�าตัวออกไปจากเวที 

เพื�อห้าโอกาสุ กลับมาใหม่ในยกต่อไป

โลกได้เรียนรู้ว่า วิกฤตใหญ่เช่่นนี�เกิดข่�นมาแล้วหลายครั�ง 

ธุิรกิจจ�านวนมากล้มหายไปแต่มีองค์กรท่ี อยู่ิ่รอด้ รวมถ่ึง เกิด้ขึ�น

ให้ม่ สามารถึแซงหน้าธุิรกิจเดิมท่ีมีอยู่ได้ ด้วยการปรับตัวให้เข้ากับ

ตลาด และสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปครับ

โควิด-19 ท�าให้ความยืดหยุ่นต้องขยายยกระดับ จากระดับ

ปฏิิบัติการมาจนถ่ึงระดับ กลี่ยุิ่ท่ธ์ิองค์่กร แลี่ะห่้วงโซ่ึ่อุปัท่าน 

(Supply Chain) ท่ีต้องพลิกแพลงไปตามสถึานการณ์ 

ตัวอย่างเช่่น หลักการ JIT (Just In Time) คือ การควบคุม

สินค้าคงคลังให้มีน้อยท่ีสุดหรือเป็นศูุนย์ (Zero Inventory) ใน

อุดมคติ 

แต่ส่ิงเรียนรู้จาก โควิด-19  คือ เม่ือประเทศุจีนซ่่งเป็นฐาน

ส�าคัญของเครือข่าย Supply Chain ในโลก ปัระกาศปิัด้ปัระเท่ศ 

ธุิรกิจจ�านวนมากเกิดปัญหาทันที

JIT จ่งต้องมีความยืดหยุ่นเช่่นกัน ตามความเส่ียง และ

ส่ิงแวดล้อมของธุิรกิจ กล่าวได้ว่าเป็น JIT + Just In Case ตาม

สถึานการณ์ ทั�งท่ีคาดการณ์ได้ และคาดการณ์ไม่ได้

ค�าว่า Agility ได้ถูึกน�ามาใช้่โดยส่ือถ่ึง ค่วามค่ล่ี่องแค่ล่ี่ว

ว่องไวขององค์่กร โดยมุ่งเน้นปัจจัยส�าคัญท่ีสุดคือ “คน” และ

ระบบภายใน ท่ีต้องมีความเร็วได้เท่าทันกับสภาพการแข่งขัน และ

ส่ิงแวดล้อม

นอกจากทักษะท่ีจ�าเป็นในปัจจุบันแล้ว พนักงานต้องมี

ทัศุนคติ พร้อมเร่ยิ่นรู้เปิัด้รับุสิุ�งให้ม่ ทักษะใหม่ เพ่ือให้สอดรับ

กับความเปล่ียนแปลง ทิศุทางใหม่ขององค์กรข้างหน้า

ตั�งแต่ความเข้าใจในตลาด และลูกค้า, การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์์หรือบริการใหม่ (New Product/Service Design), การ

เข้าสู่ธุิรกิจรูปแบบใหม่ (New Business Model), การออกแบบ

กระบวนการใหม ่(New Process Design) จนถึง่กระบวนการผลติ 

และส่งมอบลูกค้า (Operation and Delivery Process)

ด้วยความไม่แน่นอนในอนาคต องค์กรมีวัฒนธิรรม ยิ่อมรับุ 

ค่วามเสุ่�ยิ่ง กับผลลัพธ์ิไม่เป็นไปอย่างท่ีคาดหวังด้วยมุมมอง 




