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โ
ลกเราเผู้ชิญโลกระบาดูครั�งใหญ่มากกว่า 1 ป็ีแล้ว เกิดู

ความเป็ล่�ยน่แป็ลงอย่างมากใน่หลายมิต้ิ ที่่�เราส์ามารถ

น่ำามา ที่บที่วนเรียนรู้ ใน่บที่ความน่่�ขอเส์น่อการต้่อยอดูระบบ 

Lean จากเหตุ้การณิ์ COVID-19 ที่่�เกิดูข่�น่ครับ

ขัยายกรอบความืคิดั

ใน่โลกท่ี่�ไม่แน่่น่อน่ ลูกค้าเป็ล่�ยน่แป็ลงเร็ว องค์กร

ไม่ส์ามารถแข่งขัน่ และอยู่รอดูไดู้จากเพ่ยงการส่์งมอบผู้ลิต้ภัณิฑ์์

ปั็จจุบัน่อ่กต่้อไป็ การพบคุณีค่า (Value) ท่ี่�แต้กต่้างออกไป็ 

ส์ามารถพัฒน่าไป็เป็็น่ สิ์น่ค้า บริการ หร่อรูป็แบบธุุรกิจใหม่ ๆ ไดู้

น่อกจากการขจัดู ‘งาน่ท่ี่�ไม่ส์ร้างคุณิค่า’ เพ่�อตั้ดูค่าใช้จ่าย

ท่ี่�ไม่จำาเป็็น่ เพิ�มป็ระสิ์ที่ธิุภาพ คุณิภาพ ของงาน่ปั็จจุบัน่แล้ว ระบบ 

Lean ควรเข้าไป็ม่ส่์วน่ช่วยส์นั่บส์นุ่น่ กระบวนการสร้างคุณีค่า

ใหม่ น่่�ดู้วย

ลูกค้าใน่ปั็จจุบัน่ มิไดู้ให้คุณิค่าเพ่ยงตั้วสิ์น่ค้า และบริการ 

แต่้ยังมองไป็ถ่ง ความหมายขององค์กรต่อสังคม วิสัยทัี่ศน์ และ 

ความเช่้�อมั�นต่อผู้ับริหารด้วย เช่น่ Tesla ท่ี่�ม่มูลค่าแซึ่งหน้่า

โต้โยต้้า ทัี่�ง ๆ ท่ี่�ยอดูขายเท่ี่ยบกัน่ไม่ติ้ดู

คุณิค่ายังขยายความไดู้เป็็น่ การเรียนรู้ และ ความเข้าใจ

ลูกค้า ต้ามวิถ่ Lean Startup หุ้นส่วนธุรกิจระยะยาว และ

เคร่อข่าย ท่ี่�ช่วยเหล่อเก่�อกูลกัน่ใน่ภาวะวิกฤต้ รวมถ่ง ความยั�งย่น

ในการที่ำาธุรกิจ ดู้วย การลงม่อใน่ระดัูบป็ฏิิบัดิูการ ณิ จุดูใดูจุดู

หน่่�ง ไม่ส์ามารถบรรลุเป้็าหมายการป็รับตั้วระดัูบกลยุที่ธ์ุองค์กรไดู้ 

ต้้องยกระดัูบเป็็น่ การปรับปรุงข้ามสายงาน (Cross-Function)

ต่้อเช่�อมกับ ระบบ Logistics ทัี่�งภายใน่และภายน่อก และ ห่วงโซ่ื้

อุปที่าน (Supply Chain) ของธุุรกิจต้้น่น่ำ�าถ่งป็ลายน่ำ�า

COVID-19 เร่งป็ฏิิกิริยาเที่คโน่โลย่ Digital ที่ำาให้ พฤติกรรม

บนโลก Online เป็ล่�ยน่แป็ลงอย่างฉับพลัน่ เช่น่ การป็ระชุมที่าง

ไกล ธุุรกรรมต่้าง ๆ เกิดูแน่วโน้่มการขับเคล่�อน่ระบบ Lean ดู้วย

เที่คโน่โลย่กลายเป็็น่ Digital Lean, Lean Automation ส์อดูรับกับ 

การปฏิวัติ่อุต่ส้าหกรรมค้รั�งท๋ี่� 4 เม่�อ ‘โลกกายภัาพ’ และ

‘โลก Cyber’ บูรณิาการเข้าดู้วยกัน่

ข้อมูลจากระดับปฏิบัติการ ส์ามารถใช้ Sensors, 

Barcode, QR Code, Smart Camera อ่าน่ผู้ล และส่์งต่้อเข้าระบบ 

IT ไดู้อย่างส์ะดูวก ดู้วยอุป็กรณ์ิเคร่�องม่อท่ี่�ม่แน่วโน้่มราคาถูกลง

มาก ระบบที่ำาการ ป็ระมวลผู้ล แส์ดูงผู้ลลัพธ์ุ บน่หน้่าจอท่ี่�กำาหน่ดูไว้

หร่อผู่้าน่โที่รศัพท์ี่ม่อถ่อ ต้ามแน่วคิดู Visual Management ปั็ญหา

ต่้าง ๆ แส์ดูงออกมาให้ผูู้้เก่�ยวข้องรับที่ราบ เพ่�อการแก้ไขไดู้อย่าง

รวดูเร็ว และเป็็น่การส์ร้างแรงจูงใจให้กับคน่ที่ำางาน่ดู้วย

ใน่ดู้าน่ความป็ลอดูภัย องค์กรเห็น่ความส์ำาคัญของ

สุขภัาพจิดใจ เช่น่เดู่ยวกับสุ์ขภาพกาย โดูยเฉพาะความเคร่ยดู

จากความหวั�น่วิต้กใน่ส์ถาน่การณ์ิ  และป็ฏิิสั์มพัน่ธ์ุต่้อมนุ่ษย์ดู้วย

กัน่ท่ี่�เป็ล่�ยน่รูป็แบบไป็ จากการรักษาระยะห่างที่างสั์งคมเพ่�อรองรับ

กับโลกท่ี่�เป็ล่�ยน่แป็ลง องค์กรต้้องพัฒน่าทัี่�ง ทัี่กษะทีี่�จำาเป็นใน

ปัจจุบัน ท่ี่�หลากหลาย (Multi-skill) และ ทัี่กษะทีี่�จำาเป็นใน

อนาคต ต้ามวิสั์ยทัี่ศน์่ ดู้วยความเร็วท่ี่�เท่ี่าทัี่น่กับส์ภาพแวดูล้อม 

เที่คโน่โลย่ Digital เช่น่ Online Training, AR/VR ม่ส่์วน่ช่วยส์ร้าง

การเร่ยน่รู้น่่�ไดู้

ยกระดับระบบ Lean
จาก COVID-19
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ยกระดัับเคร่องมืือ

ปี็ 2564 ค่ายรถยน่ต์้ทัี่�วโลกปั็�น่ป่็วน่จาก Chip ขาดูแคลน่ 

แต่้กลับม่ข่าวจากโต้โยต้้าว่า ต้น่เองไม่ไดู้รับผู้ลกระที่บจากปั็ญหา

ครั�งน่่� เพราะไดู้ป็ระเมิน่ผู้ลกระที่บ และจัดูเก็บ Stock ล่วงหน้่าไว้

แล้ว อาจกล่าวไดู้ว่าเป็็น่หลักการ JIT-Just In Time แบบ ผัสม

ผัสานความเสี�ยงธุรกิจ

การผู้ลิต้แบบ Lean ท่ี่�ม่ ‘ความย่ดูหยุ่น่’ ค่อ การเปลี�ยนรุ่น

การผัลิตอย่างรวดเรว็ รูป็ธุรรมค่อการที่ำาเป็็น่ Lot / Batch จำาน่วน่

น้่อย ๆ  ซ่ึ่�งเกิดูข่�น่เม่�อทัี่กษะของคน่ รวมถ่งอุป็กรณ์ิเคร่�องจักรม่ความ

ย่ดูหยุ่น่ดู้วย

COVID-19 ยกระดูับความย่ดูหยุ่น่ไป็สู่์การ สร้างธุรกิจ 

รูปแบบใหม่ อย่างรวดูเร็ว ค่อ ความคล่องแคล่วว่องไว (Agility) 

พร้อมกับ ความสามารถในการฟ้ื้�นตัวหลังวิกฤต (Resilience) 

น่อกจากกิจกรรมท่ี่�ไม่ส์ร้างคุณิค่าแล้ว ความสู์ญเส่์ยท่ี่�

ส์ำาคัญอ่กป็ระการหน่่�งค่อ ความผัันผัวน จากงาน่ท่ี่� เด๋ี๋�ยวหนัักเด๋ี๋�ยว

เบา จากจำาน่วน่ท่ี่� เด๋ี๋�ยวมากเด๋ี๋�ยวน้ัอย การลดูความผัู้น่ผู้วน่จะที่ำาให้

ส่์งมอบลูกค้าไดู้รวดูเร็วข่�น่ ลดูปั็ญหาคุณิภาพ ซ่ึ่�งเป็็น่การมองที่าง 

ด้านอุปที่าน (Supply Side) 

การลดูความผู้ัน่ผู้วน่ ยังส์ามารถมองไป็ท่ี่� ด้านอุปสงค์ 

(Demand Side) หร่อความต้้องการของลูกค้าดู้วย เช่น่ จำาน่วน่

ลูกค้าท่ี่�เข้ามารับบริการข่�น่ ๆ ลง ๆ ไม่ส์มำ�าเส์มอ จะเกิดูงาน่ไร้

ป็ระโยชน์่เพิ�มข่�น่มากมาย

หลักการ Flow ใน่การส์ร้างผู้ลิต้ภัณิฑ์์ดู้วย งานัท๋ี่�ไหลอย่าง

ต่่อเน่ั�อง น่ำามาใช้วิเคราะห์และป็รับป็รุงต้าม เส้้นัที่างประส้บการณ์์

ลูกค้้า (Customer Journey) ไดู้ เพ่�อส์ร้างความพ่งพอใจลูกค้าให้

มากข่�น่

งาน่ท่ี่�ม่ขั�น่ต้อน่ชดัูเจน่ต้ายต้วั ที่ำาซึ่ำ�า ๆ  ม่กรอบเวลากำาหน่ดู 

มักม่ มาตรฐาน เพ่�อรักษา ‘ป็ระส์ทิี่ธิุภาพ’ และ ‘คณุิภาพ’ ส์ามารถ

ป็ระยุกต์้กับพนั่กงาน่ใน่ระดัูบท่ี่�สู์งข่�น่ไดู้ ดู้วยการพัฒน่า กรอบ

แน่วที่างป็ฏิิบัติ้ (Guideline), ค่านิ่ยม, ความเป็็น่ม่ออาช่พ, 

วัฒน่ธุรรม และ ป็รัชญาองค์กร

วงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) ท่ี่�ให้น่ำ�าหนั่กกับการ

วางแผู้น่เต้ร่ยมการท่ี่�ดู่ เหมาะกับอน่าคต้ท่ี่�คาดูการณ์ิไดู้ แต่้ใน่ 

‘ภาวะวิกฤต้’ เวลาค่อความส์ำาคัญข้อแรก 

การลงม่ออย่างรวดูเร็ว ป็ระยุกต์้ใช้วงจร Build-Measure-

Learn ส์ามารถเข้ามาเส์ริมหลักการ PDCA ต้ามส์ถาน่การณิ์ไดู้ 

รวมถ่งน่ำาไป็ใช้เพ่�อการส์ร้างน่วัต้กรรม ท่ี่�ความเข้าใจลูกค้าค่อ 

สิ์�งส์ำาคัญท่ี่�สุ์ดูดู้วย

ใน่ท่ี่ามกลางการเป็ล่�ยน่แป็ลงหลาย ๆ เร่�อง สิ์�งท่ี่�ยังคง 

ย่ดูมั�น่ไม่เป็ล่�ยน่แป็ลงของระบบ Lean ค่อ การพัฒนาอย่างต่อ

เน่�องไม่มีทีี่�สิ�นสุด โดยการมองลูกค้า และสังคมเป็นตัวตั�ง จาก

องค์กรท่ี่�ดููแลส์ร้างระบบให้พนั่กงาน่ไดู้พัฒน่าต้น่เอง และเปิ็ดู

โอกาส์ให้พนั่กงาน่ทุี่กคน่เข้ามาม่ส่์วน่ร่วมส์ร้างส์รรค์ครับ

แนวทางการยกระดัับระบบ Lean

หลักการ Lean โดยที่ั�วไป ยกระดับเพิ�มเติม

ความหมายของ Lean - ผู้ลิต้ภัณิฑ์์ปั็จจุบัน่
- กิจกรรมท่ี่�ส์ร้างคุณิค่า

- ผู้ลิต้ภัณิฑ์์ใหม่, รูป็แบบธุุรกิจใหม่
- ภารกิจ และวิสั์ยทัี่ศน์่ ความเช่�อถ่อ, การเร่ยน่รู้ลูกค้า, 
พัน่ธุมิต้ร และเคร่อข่าย

การป็รับป็รุง ระดูับป็ฏิิบัต้ิการ ระดูับข้ามส์ายงาน่, ระดูับห่วงโซึ่่อุป็ที่าน่

เที่คโน่โลย่ - โลก Analog
- Operation โดูยคน่

- บูรณิาการโลก Digital
- ใช้อุป็กรณ์ิเคร่�องม่อ Digital

ความป็ลอดูภัย ส์ุขภาพกาย ส์ุขภาพใจ

ที่ักษะพน่ักงาน่ Multi-skill ส์ำาหรับป็ัจจุบัน่ ที่ักษะที่่�ต้้องการใน่อน่าคต้

การฝีึกอบรม - OJT(On the Job Training)
- อบรมใน่ห้องเร่ยน่

- เร่ยน่รู้ผู่้าน่ระบบ Online
- ใช้เที่คโน่โลย่การศ่กษา

JIT (Just In Time) สิ์น่ค้าคงคลังต้ำ�าสุ์ดู การจัดูการความเส์่�ยง

ความย่ดูหยุ่น่ Lot/Batch ขน่าดูเล็ก - ความว่องไว (Agility)
- การฟ้ี�น่ตั้ว (Resilience)

ลดูความผู้ัน่ผู้วน่ ดู้าน่อุป็ที่าน่ ดู้าน่อุป็ส์งค์

การไหล (Flow) กระบวน่การผู้ลิต้ภัณิฑ์์ เส์้น่ที่างป็ระส์บการณิ์ลูกค้า

การส์ร้างมาต้รฐาน่ (Standardization) WI. / SOP. แน่วที่างป็ฏิิบัต้ิ (Guideline), ค่าน่ิยม, วัฒน่ธุรรมองค์กร

การจัดูการ PDCA Build, Measure, Learn – วิถ่ Startup

การพัฒนาอย่างต่อเน่�อง เพ่�อลูกค้าและสังคม




