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กระแสความนิยมของการนําแนวคิดแบบลีนไปใชในองคกรมีความคึกคักไมนอยในชวงระยะเวลาที่

ผานมา ซึ่งเปนนายินดีอยางยิ่ง   ในขณะเดียวกันก็มีเสียงบนเสมอวา “ทําไมเมื่อนําเอาเครื่องมือของลีน (Lean 

Tools) ประเภท ไคเซ็น  คัมบัง และเครื่องมือลีนอื่นๆ ที่เปนที่นิยมไปปฏิบัติใชแลวจึงไมไดผลหรือไมตอเนื่อง”   
ทําใหหลายๆ คนเกิดความสงสัยในแนวคิดแบบลีน   ผมขอใหเราลองคิดดูวา กวาจะมาเปนโตโยตาที่เปนตนแบบ
แนวคิดแบบลีนทุกวันนี้ โตโยตาใชเวลาถึง  70 ป และใชเวลากวา  10 ปในการพัฒนาระบบคัมบังเพื่อทําให
กระบวนการผลิตเปนแบบทันเวลาพอดี (Just in Time)   ถาเปนอยางนั้นแลวคงชัดเจนวา สิ่งที่เราคิดๆ กันในเรื่อง
แนวคิดแบบลีนก็คงเปนเรื่องงายๆ ผิวๆ หรือไมลึกซึ้งพอ เพราะสิ่งที่หลายคนคิดอยูคงจะไมใชการเปลี่ยนแปลง
อยางถอนรากถอนโคน  เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอยางเกิดขึ้นในองคกรของเราเชนเดียวกับที่เกิดขึ้น
บริษัทช้ันนําของโลกที่นําแนวคิดแบบลีนไปปฏิบัติใชงาน    ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงไปสูลีนจึงไมใชการ
เปลี่ยนแปลงในระดับธรรมดา  การนําแนวคิดแบบลีนไปปฏิบัติใชในองคกรใหเกิดผลอยางตอเนื่องไดจะตองทํา
ใหเกิดการแปลงสภาพขององคกร (Organization Transformation) หรือการแปลงสภาพสูลีน (Lean 
Transformation) ขององคกร  

 
เม่ือนําลีนไปปฏิบัติใชท้ังองคกร 

 
เมื่อพูดถึงเรื่องแนวคิดแบบลีนแลว  เรามักนึกถึงเรื่องการใชเครื่องมือในการแกปญหา เชน  คัมบัง ไค

เซ็น TPM ฯลฯ  เหมือนกับการแกปญหาความอวน ที่มักคิดกันวาสามารถรักษาใหหายดวยยาหรือเครื่องมือในการ
ออกกําลังกายเทานั้น  แตที่จริงแลวการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนั้นขึ้นอยูกับแนวคิดที่ไปกําหนดหรือมีอิทธิพลตอ
การดําเนินงานหรือการดํารงชีวิต   ถึงแมวาจะมีเครื่องมือในการจัดการตางๆ ที่แกปญหาเฉพาะเรื่อง แตก็ยังไม
ไดผล นั่นเปนเพราะทรัพยากรขององคกรไดถูกจัดการอยางเปนระบบหรือถูกบูรณาการเพื่อที่จะสรางคุณคา
ออกมาเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา แตผูที่แกปญหาไมไดมีความเขาใจองคกรอยางเปนระบบหรือ
อยางบูรณาการ    เครื่องมือตางๆ จึงใชไมไดผลอยางยั่งยืน  ดวยความเปนระบบขององคกร (Systemic 
Organization) ที่บูรณาการทรัพยากรตางๆ ขององคกร เมื่อเราตองการใหองคกรมีประสิทธิภาพ ความยืดหยุนและ
สามารถเปลี่ยนแปลงได เราก็ตองเขาใจโครงสรางขององคกรในเชิงระบบที่ประกอบไปดวยทรัพยากรตางๆ และ
ความสัมพันธระหวางทรัพยากรเหลานั้น โดยมีวัตถุประสงคขององคนั้นเปนโจทยหรือเปาหมายในการควบคุม
และปรับปรุงเปลี่ยนแปลง   
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ในปจจุบันเมื่อความตองการของลูกคาและการแขงขันเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและไมหยุดนิ่ง 
องคกรก็ตองเปลี่ยนแปลงตามอยางรวดเร็วเพื่อที่จะอยูรอดไดในธุรกิจเชนกัน   การเปลี่ยนแปลงขององคกรก็ตอง
เปลี่ยนแปลงกันทั้งระบบ โดยตองเนนไปที่องคประกอบที่สําคัญ (Main Parameters) และความสัมพันธระหวาง
องคประกอบนั้นๆ (Relations)  การเปลี่ยนแปลงแคเฉพาะองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งยอมจะไมมีผลตอทั้ง
ระบบ  ดังนั้น เมื่อจะเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนหรือการแปลงสภาพไปสูสิ่งที่ดีกวา ก็จะตองมีความ
เขาใจในองคกรในมุมมองเชิงระบบอยางเปนองครวม (Holistic) ไมใชมองแบบแยกสวน (Reductionist) ดังที่
ประธานกรรมการบริหารบริษัทโตโยตา  Fujio Cho ไดกลาววา “การนําเครื่องมือตางๆ มาปฏิบัติใชงานใหเกิด
ประโยชนในองคกรจะตองมองใหเปนระบบและใชอยางเปนระบบ”  ดังนั้น ถาเรายังไมสามารถมององคกรอยาง
เปนระบบแลว การใชเครื่องมือแบบลีนอยางเปนระบบใหเกิดผลก็คงเปนไมไดเชนกัน 
 
ลีนเปนมากกวาเครื่องมือ 
 

แนวคิดแบบลีนเปนแนวคิดที่กาวขามยุคของการใชเครื่องมือในการแกปญหาไปแลว (Tool Age)  
องคกรในยุคปจจุบันแตกตางจากองคกรในอดีต   ความตองการของลูกคาที่มีความซับซอน (Complexity) ขึ้น ทํา
ใหองคกรซึ่งเปนผูสรางคุณคามีความซับซอนขึ้นตาม  ความนิยมในการใชเครื่องมือทําใหผูที่นําเครื่องมือตางๆ มา
ใชประโยชนมีความสะดวกและสามารถนําไปใชในจุดใดๆ ก็ไดในองคกรตามความเหมาะสม และทีมงาน
ปรับปรุงประสิทธิภาพภายในหรือที่ปรึกษาจากภายนอกก็มักทําเชนนั้น   ยิ่งไปกวานั้น เครื่องมือในการจัดการ
เหลานี้ยังสามารถใชงานแบบแยกสวนกันไดโดยไมมีความจําเปนที่จะตองเขาใจในผลกระทบจากความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบตางๆ เพื่อที่จะเจาะลึกเขาไปในปญหาที่ยากๆ ของการเปลี่ยนแปลงองคกร   ดังนั้นผูบริหาร
ทั้งหลายจึงมักลองอะไรที่งายๆ กอนที่จะทําอะไรที่ยากๆ    ที่กลาวมาทั้งหมดนาจะเปนขอสรุปงายๆ ที่เกิดในยุค
ของการใชเครื่องมือในการแกปญหา    หลายๆ องคกรยังมีความคิดวาเครื่องมือหรือเทคนิคตางๆ ในการจัดการ
เปนทางออกของการแกปญหา ความคิดนี้ไมถูกเสมอในยุคปจจุบัน   นอกจากการใชเครื่องมือแลว องคกรตางๆ 
จะตองเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกระบวนการสรางคุณคาและโครงสรางความคิดของบุคลากรขององคกรดวย   
การนําเครื่องมอืมาใชงานจึงจะไดผลที่แทจริง 

 
ในการนําแนวคิดแบบลีนมาใชในองคกรในชวงแรก ไมควรเนนที่เรื่องการใชเครื่องมือลีน โดยทั่วไป

แลว ความพยายามในการนําเครื่องมือลีนมาใช คือ การทําไคเซ็น  5ส และการใชคัมบัง ฯลฯ  การประยุกตใช
เครื่องมือลีนเหลานี้ในตอนเริ่มตนแสดงใหเห็นวาผูนํามาปฏิบัติใชไมมีความเขาใจในแนวคิดแบบลีน และแสดง
ออกมาใหเห็นถึงความไมเช่ือมโยงกันของวิธีคิดในการแกไขปญหา   บอยครั้งเรามักจะเห็นการนําเครื่องมือมาใช
อยางเขาใจผิด จนทําใหคํานิยามของลีนกลายเปนเรื่องของการใชเครื่องมือลีนตางๆ  บางองคกรคิดวาการทําไค
เซ็นหรือ 5ส คือ การทําลีนแลว   ยิ่งไปกวานั้น หลายๆ บริษัทพยายามที่จะนําเอาคัมบังมาใชงานทั้งที่ยังไมมีความ
พรอมและความเขาใจในกลไกของระบบคัมบังและระบบดึง  และนําคัมบังมาใชโดยที่กระบวนการธุรกิจยังไมมี
ความเสถียรภาพพอที่จะทําใหระบบคัมบังใชงานอยางไดผล   ที่จริงแลวการเริ่มนําลีนมาใชงานไมไดเริ่มที่
เครื่องมือหรือชุดของเครื่องมือเลย แตกลับจะตองเปนการเริ่มที่แนวคิดและความเขาใจในจุดมุงหมายของแนวคิด
แบบลีนซึ่งจะเปนพื้นฐานที่สําคัญในการแปลงสภาพองคกรไปสูลีน 
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การแปลงสภาพองคกร 
 

การแปลงสภาพ (Transformation) เปนการเปลี่ยนแปลงชนิดหนึ่ง ซึ่งเมื่อเปลี่ยนไปแลวไมควรจะ
กลับคืนมาที่เดิม   โครงสรางดั้งเดิมควรถูกลบลางไปหมด เปนการเปลี่ยนแปลงอยางถาวร เหมือนกับการแปลง
รางของมนุษยหมาปาในภาพยนตที่ไมเหลือเคาโครงของรางเดิม   ในการนําเอาแนวคิดแบบลีนมาประยุกใชใน
องคกรเชนกัน แนวคิดทําใหองคกรเกิดการแปลงสภาพหรือการแปลงรางโดยไมใหเกิดสภาพเดิมอีก  และทํา
อยางไรที่จะใหสภาพใหมนั้นไมกลับไปสูสภาพเดิมที่ไมตองการ   สิ่งที่บงบอกถึงการแปลงสภาพนี้ คือ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางกายภาพขององคกร  ดังที่เราไดเห็นการแปลงรางของมนุษยหมาปาที่มีการแปลงราง
ทางกายภาพ  แตในกรณีขององคกรเราไมตองการใหองคกรแปลงสภาพกลับมาอยูที่เดิม (เหมือนมนุษยหมาปา)   
ในทางตรงกันขามแลวเราตองการใหองคกรแปลงสภาพไปสิ่งที่ดีกวาอยูเสมอใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 

การแปลงสภาพขององคกร (Organization Transformation) มักเกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรของ
องคกรเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคาใหไดดีกวาของเดิม  เพราะวาองคกรทั่วไปประกอบดวยทรัพยากรตางๆ ที่ถูก
นํามาแปรสภาพหรือถูกสรางเปนคุณคาเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา   โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ 
ทรัพยากรในการสรางคุณคาโดยตรง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมในการปฏิบัติการ (Operation)  อีกสวนคือ ทรัพยากร
มนุษย ซึ่งมีหนาที่ในการจัดการทรัพยากรสําหรับการปฏิบัติการสรางคุณคา  ทรัพยากรสวนนี้มีความสําคัญที่สุด
ในการจัดการองคกร เพราะวาความเปนไปตางๆ ในระดับปฏิบัติการน้ันเกิดจากการตัดสินใจจากทรัพยากรใน
สวนนี้ทั้งสิ้น   ผลิตภัณฑหรือบริการที่ลูกคาตองการเปนผลพวงจากการจัดการของทรัพยากรบุคคลขององคกร  
ดังนั้น ผลิตภัณฑหรือบริการจะดีจะเลว ก็มาจากกิจกรรมในการปฏิบัติการซึ่งถูกควบคุมและปรับปรุงจาก
ทรัพยากรบุคคลที่เปนผูนําองคกร  ผูจัดการ และผูปฏิบัติงาน 

 
 การแปลงสภาพขององคกรเพ่ือที่จะใหเกิดผลิตภัณฑและการบริการที่ดีกวานั้นจะตองเกิดมาจากการนํา
การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรมนุษยในทุกระดับช้ัน ต้ังแตในระดับปฏิบัติการที่ตองมีจิตสํานึกในการสรางคุณคา
และกําจัดความสูญเปลา (Wastes) เพราะวาทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรเดียวเทานั้นที่สามารถคิดและตัดสินใจ
เองไดในพื้นที่ปฏิบัติการ ความสูญเปลาและคุณคาอยูตรงหนาพวกเขา   ที่เหลือคือการตัดสินใจของพวกเขา
ทั้งหลายวาจะทํางานตอไปดวยการสรางคุณคาหรือการสรางความสูญเปลา  สวนทรัพยากรที่เหลือเปนสิ่งที่ไมมี
ชีวิตซึ่งตองตกอยูภายใตการจัดการของทรัพยากรมนุษย ต้ังแตระดับปฏิบัติการไปจนถึงผูนําองคกร    ดังนั้น การ
ทําใหเกิดการแปลงสภาพขององคกรจะตองมุงเปาไปที่ทรัพยากรมนุษยเหลานี้ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกรอบ
ความคิด (Mindset) เพื่อนําไปสูการตัดสินใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  และที่สําคัญ ทําอยางไรใหแนวคิดของแตละ
บุคคลไปในทิศทางเดียวกัน  นั่นหมายถึงการสรางวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงและการดําเนินงาน 
 
วัฒนธรรมนําไปสูการแปลงสภาพ 

 
ตามธรรมดาแลววัฒนธรรมอยูคูกับสังคมมนุษยมาโดยตลอด แตละสังคมก็มีวัฒนธรรมที่แตกตางกัน

ออกไปตามสิ่งแวดลอมของความเปนอยู   วัฒนธรรมเปนเสมือนสิ่งที่ชวยเช่ือมตอหรือสื่อสารใหสมาชิกในสังคม
อยูรวมกันอยางเปนประโยชนซึ่งกันและกัน  วัฒนธรรมของแตละสังคมมีการพัฒนาไปตามสภาพแวดลอมที่แปร
เปลี่ยนไป  สังคมที่ขาดวัฒนธรรมก็เปรียบเสมือนวงดนตรีที่ขาดโนตดนตรี ซึ่งทําใหการเลนดนตรีของทั้งวง
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ดนตรีไมมีประสิทธิภาพและไมสอดคลองกัน  วัฒนธรรมเปนการปรับตัวและเปนการยอมรับในขอตกลงรวมของ
สมาชิกในสังคมเพื่อประโยชนรวมกันซึ่งไปในทิศทางเดียวกัน   วัฒนธรรมเปนแนวทางหรือตัวช้ีนําของการคิด
ของคนในสังคม   เมื่อสังคมสามารถคิดดีได การปฏิบัติของคนในสังคมก็จะออกมาดีมีประโยชนรวมกันของ
สมาชิกในสังคม  สังคมที่มีพ้ืนฐานวัฒนธรรมที่ดีจะทําใหสังคมแข็งแกรงและเปนพื้นฐานที่สําคัญในการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไปสูวัฒนธรรมใหมที่ดีกวาเกาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ในเมื่อแนวคิดแบบลีนเปนแนวคิดที่สามารถนําไปประยุกตใชไดในทุกสวนขององคกรเพื่อที่จะกําจัด

ความสูญเปลาและสรางคุณคาใหกับลูกคา   การพัฒนาแนวคิดแบบลีนไปสูความเปนวัฒนธรรมแบบลีนจึงมี
บทบาทสําคัญตอการนําแนวคิดแบบลีนไปปฏิบัติใช (Lean Implementation) ในองคกรเปนอยางยิ่ง   การทําให
บุคลากรขององคกรทุกคนมีวัฒนธรรมแบบลีนไดจะทําใหการนําแนวคิดแบบลีนและเครื่องมือแบบลีนไปปฏิบัติ
ใชในองคกรไดผล    สิ่งที่สําคัญคือ การแปลงสภาพองคกรไปสูลีน (Lean Transformation) เปนการสราง
วัฒนธรรมแบบลีนเพื่อที่จะบงบอกถึงแรงตานและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงผานการมีสวนรวมของพนักงาน    
วัฒนธรรมแบบลีนจึงเปนวัฒนธรรมเฉพาะขององคกรที่มุงเนนความพยายามทั้งหมดไปที่ลูกคาโดยที่มีคํามั่นตอ
การปรับปรุงอยางตอเนื่องและมีการต้ังความคาดหวังที่ชัดเจนของพนักงาน    โครงสรางของวัฒนธรรมแบบลีน
ประกอบไปดวยทีมหลัก (Core Team) ซึ่งมีหนาที่ในการกําจัดสิ่งขัดขวางตอการนําแนวคิดแบบลีนไปปฏิบัติใช
งาน และทีมโครงงาน (Project Team) ซึ่งทํางานในการปรับปรุงกระบวนการสรางคุณคาใหมีประสิทธิภาพขึ้น 

 
การแปลงสภาพเชิงกายภาพ   
 

องคกรโดยทั่วไปประกอบไปดวยทรัพยากรเชิงกายภาพ (Physical Resources)ในการสรางคุณคาใหกับ
ลูกคา  เมื่อความตองการของลูกคาเปลี่ยนแปลงไป  กระบวนการสรางคุณคาจึงตองเปลี่ยนแปลงไปตามความ
ตองการใหมของลูกคา  การจัดสรรทรัพยากรและโครงสรางความสัมพันธของทรัพยากรขององคกรจึงตองถูก
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาปรับปรุงใหสอดคลองกับกระบวนการสรางคุณคาใหกับลูกคา  แนวคิดแบบลีนแสดงให
เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการไหลของทรัพยากรขององคกรเพื่อไมใหเกิดความสูญเปลาหรือการ
ติดขัดในการตอบสนองตอความตองการของลูกคา     
 

คุณภาพ  ความเร็วในการตอบสนอง และตนทุนของผลิตภัณฑและบริการ ขึ้นอยูกับการจัดการ
กระบวนการธุรกิจ (Business Process Management) ขององคกร ซึ่งประกอบไปดวยทรัพยการเชิงกายภาพตางๆ 
เชน คน วัตถุดิบ เครื่องจักร สารสนเทศ เงิน วิธีการ (5M+I)   การแปลงสภาพเชิงกายภาพจึงเปนการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการธุรกิจนั่นเอง   เปาหมายของการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ คือ การทําใหกระบวนการ
ธุรกิจสรางคุณคาออกมาในรูปแบบผลิตภัณฑและบริการอยางดีมีคุณภาพ รวดเร็วตรงเวลาตามกําหนด และราคา
เหมาะสมอยางคุมคา   ที่สําคัญคือ กระบวนการธุรกิจนั้นจะตองสามารถตอบสนองตอตลาดได  แนวคิดแบบลีนที่
เราไดเห็นหรือรับรูมักนําเสนอในรูปแบบเชิงกายภาพที่เปนรูปธรรมจับตองไดเปนสวนใหญ    เราสวนใหญจึง
มองลีนในรูปแบบเชิงกายภาพที่เนนไปที่ประสิทธิภาพ (Efficiency) และความสูญเปลา   คุณภาพและระยะเวลา
นํา (Lead Time)  รวมถึงตนทุนซึ่งเปนผลโดยตรงตอความตองการของลูกคา  ทําใหขาดมุมมองที่เช่ือมโยงกับ
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ความตองการของลูกคาไป  ผมอยากเนนวา เมื่อนําแนวคิดแบบลีนมาใชงานแลวตองมีผลตอการตอบสนองตอ
ลูกคากอนเสมอ     

 
ลักษณะทางกายภาพของกระบวนการสรางคุณคาที่นําเอาแนวคิดแบบลีนมาปฏิบัติใชงานควรมีลักษณะ

ที่คลองตัวและวองไว (Agility) ซึ่งในมุมมองของผมนั้นคือ ความยืดหยุน (Flexibility) และความสามารถในการ
ปรับตัว (Adaptability)  แนวคิดแบบลีนมีจุดมุงหมายในการสรางและปรับปรุงใหกระบวนการสรางคุณคาหรือ
สายธารคุณคา (Value Stream) ที่ประกอบไปดวยทรัพยากรตางๆ ขององคกรอยางตอเนื่อง รวมท้ังการปรับ
โครงสรางและความสัมพันธของทรัพยากรใหเกิดการตอบสนองในทุกสภาวะของความตองการของลูกคา    

 
การแปลงสภาพเชิงกายภาพของทรัพยากรขององคกรเปนเรื่องของการมององคกรใหเปนระบบ 

(System) และอยางเปนระบบ (Systematic) ความเปนระบบ (Systemic) ขององคกรจึงขึ้นอยูกับการกําหนด 
(Define) และความเขาใจ (Understanding) ความสัมพันธของทรัพยากรตางๆ หรือกลไกที่ทําใหองคกรสรางคุณคา
ออกมา   เมื่อเรารูจักและเขาใจองคกรอยางเปนระบบแลว การเปลี่ยนแปลงหรือกําหนดทิศทางในการเปลี่ยนแปลง
ขององคกรยอมจะทําไดอยางมีประสิทธิภาพ  นั่นหมายความวาเราสามารถควบคุมและปรับปรุงองคกรในการ
สรางคุณคาไดอยางสอดคลองกบัความตองการของลูกคา 

 
การแปลงสภาพเชิงความคิด 

 
ประเด็นการแปลงสภาพทางความคิดขององคกรเปนประเด็นที่จะตองคํานึงถึงกอนการแปลงสภาพทาง

กายภาพ  เพราะทรัพยากรทางกายภาพถูกนําไปสรางเปนคุณคาผานทางการคิดและตัดสินใจของทรัพยากรมนุษย
ในองคกร   วิสัยทัศนและภาวะความเปนผูนําขององคกรจะชี้นําทิศทางและความเปนไปขององคกร  รวมทั้ง
กิจกรรมตางๆ ในการสรางคุณคาขององคกรที่มีทรัพยากรมนุษยเปนองคประกอบ   ทรัพยากรมนุษยมี
ความสามารถในการคิดและตัดสินใจตั้งแตระดับการวางแผนจนถึงระดับการปฏิบัติการ  ดังนั้นกิจกรรมการสราง
คุณคาจะใหผลลัพธออกมาดีกวา เร็วกวา และถูกวา หรือเลวกวา ชากวาและแพงกวา ก็ยอมเปนไปไดเชนกัน    
ดังนั้น นอกความสามารถทางกายภาพของทรัพยากรมนุษยที่ใชแรงงานแลว พลังความคิดการตัดสินใจและ
ความคิดสรางสรรคของทรัพยากรมนุษยในองคกร จะนําไปสูการคิดอยางสรางสรรคและการตัดสินใจเพื่อทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในการสรางคุณคาในสายธารคุณคาและกิจกรรมสวนสนับสนุนตางๆ ในองคกร ดังนั้น การ
แปลงสภาพทางความคิดจะนําไปสูการแปลงสภาพทางกายภาพ ซึ่งจะมีผลตอการสรางคุณคาขององคกร 

 
ความเปนไปขององคกรจะเปนอยางไร ก็ขึ้นอยูกับความคิดและการตัดสินใจของทรัพยารกรมนุษยใน

องคกร  การตัดสินใจของทรัพยากรมนุษยจะทําใหเกิดกิจกรรมการไหลของคุณคาผานกระบวนการสรางคุณคา
ตางๆ ในสายธารคุณคาและถูกนําสงไปถึงมือลูกคา   องคกรตางๆ ที่มีปญหาในการสรางคุณคาในรูปแบบของ
สินคาคงคลังที่มีมากเกิน หรือไมสามารถตอบสนองคําสั่งซื้อได หรือทรัพยากรตางในกระบวนการสรางคุณคาไม
สามารถทํางานไดตามที่กําหนด   ปญหาทั้งหมดนี้สงผลไปที่จุดๆ เดียว คือ ไมสามารถสงมอบผลิตภัณฑและ
บริการใหกับลูกคาอยางมีคุณภาพ ตรงเวลา ในราคาที่เหมาะสม  สิ่งเหลานี้เกิดมาจากการคิดและการตัดสินใจของ
ทรัพยากรมนุษยในองคกรทั้งสิ้น   ถาทรัพยากรมนุษยในองคกรทุกคนไมวาจะอยูในระดับใดขององคกรมีแนวคิด
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ไปในทิศทางเดียวกันแลว  ปญหาตางๆ ก็จะนอยลงไป   การปรับตัวขององคกรก็จะสามารถทําไดงายขึ้น   การ
แปลงสภาพเชิงกายภาพพื่อตอบสนองตอลูกคาก็สามารถทําไดงายขึ้น   

 
แนวคิดยอมนําการปฏิบัติเสมอ แตความยากของการแปลงสภาพเชิงแนวคิดคือการทําใหคนทุกคนใน

องคกรมีความเชื่อและคิดไปในทิศทางเดียวกัน  รวมทั้งการรักษาสภาพแนวคิดนั้นและตองสามารถถายทอด
แนวคิดนั้นไดจากรุนสูรุน เพื่อใหแนวคิดนั้นอยูไดอยางยั่งยืนในองคกรจนกลายเปนวัฒนธรรมขององคกรที่มี
อิทธิพลความคิดของแตบุคคลในองคกร  ดังนั้น การแปลงสภาพทางความคิดคือการสรางวัฒนธรรมขึ้นมาใหม 
หรือการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเดิมสูวัฒนธรรมใหมใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมใหมขององคกร    
 
สรางวัฒนธรรมแบบลีน 

 
องคกรทุกองคกรที่สามารถสรางคุณคาในการตอบสนองตอลูกคาไดนั้น เปนเพราะทรัพยากรมนุษยใช

ความคิดและการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรอื่นๆ ในกระบวนการสรางคุณคาได   อยางนอยทุกคนใน
องคกรก็ตองมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เปนผลประโยชนรวมกันอยูในความคิด  ทรัพยากรมนุษยที่อยูในองคกรเปน
ทรัพยากรที่ตองการผลประโยชนหรือผลตอบแทนเพื่อตอบสนองความตองการของตนเองที่เปนมนุษย    สวน
ทรัพยากรอื่นๆ เปนสิ่งที่ไมมีชีวิตจึงไมตองการผลประโยชนใด   ทุกองคกรตองมีวัฒนธรรม แตองคกรนั้นจะมี
วัฒนธรรมที่เขมแข็งและปรับตัวไดหรือไมนั้น เปนอีกเรื่องหนึ่ง   องคกรใดที่มีวัฒนธรรมขององคกรที่เขมแข็ง 
องคกรนั้นก็สามารถที่สรางคุณคาไดและอยูรอดไดตามเปาหมายขององคกร   

 
ในปจจุบันสภาวะแวดลอมของเศรษฐกิจและสังคมแปรเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วและมีความซับซอนมาก

ขึ้น  คุณคาตางๆ ที่ลูกคาตองการจึงเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและมีความซับซอนมากขึ้นเชนกัน  องคกรตางๆ 
จึงตองปรับตามตัวอยางรวดเร็วใหได ไมเชนนั้นองคกรอาจจะไมสามารถอยูรอดไดในสภาวะการแขงขันเชนนี้   
วัฒนธรรมองคกรที่เปนแกนของความคิดของทรัพยากรมนุษยในปจุบันนี้จึงตองถูกปรับปรุงใหสอดคลองกับคุณ
คาที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและมีความซับซอนมากขึ้น  วัฒนธรรมแบบเดิมๆ ที่มีผลตอความคิดและการ
ตัดสินใจของทรัพยากรมนุษยจึงไมสามารถจัดสรรทรัพยากรในการสรางคุณคาใหสอดคลองกับความตองการ
ของลูกคาในสภาวะแวดลอมปจจุบัน 

 
แนวคิดแบบลีนคือคําตอบในสภาวะแวดลอมปจจุบัน   แนวคิดแบบลีนนําเอาคุณคาที่เปนความตองการ

ของลูกคามาเปนโจทย   ดังนั้นกิจกรรมใดๆ ที่องคกรดําเนินการไปแลวไมสอดคลองกับคุณคาที่ลูกคาตองการ ก็
นับวาเปนความสูญเปลาทั้งสิ้น   นี่เปนปรัชญาเบื้องตนของแนวคิดแบบลีน ซึ่งถาทุกคนในองคกรเขาใจปรัชญานี้
ในเบื้องตนแลว การสรางวัฒนธรรมแบบลีนเพื่อใหคนในองคกรมีแนวคิดแบบลีนและดําเนินงานปฏิบัติแบบลีน
จนทําใหองคกรสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางดีกวา เร็วกวา และถูกกวาไดอยางยั่งยืน   

 
วัฒนธรรมแบบลีนจึงเปนวัฒนธรรมแหงการเปลี่ยนแปลงที่พรอมจะตอบสนองคุณคาใหสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลง  ไมวาความตองการของลูกคาในเชิงกายภาพในรูปแบบของผลิตภัณฑและการบริการจะ
เปลี่ยนไปตามกาลสมัยอยางไร วัฒนธรรมแบบลีนก็ยังคงอยูเหมือนเดิม  เพียงแตวาวัฒนธรรมแบบลีนในอดีตยัง
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ไมไดเกิดขึ้นในองคกรหรืออุตสาหกรรมมากนัก จนมาถึงจุดที่สภาพแวดลอมและการแขงขันอยางรุนแรงที่ทําให
เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบและมีคูแขงขันมากขึ้นในตลาด   วัฒนธรรมแบบลีนก็จะมีอิทธิพลตอความคิดและการ
ตัดสินใจในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกระบวนการสรางคุณคาขององคกร   ผลจากวัฒนธรรมแบบลีนจะทํา
ใหทรัพยากรมนุษยในแตละสวนขององคกรประยุกตใชแนวคิดแบบลีนในโครงสรางเชิงกายภาพขององคกรได
อยางมีความเขาใจ   ผลจากการนําไปใชอาจทําใหมีวิธีการหรือมีเครื่องมือที่นําไปใชแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับ
บริบทของการนําไปใชงาน  

 
วัฒนธรรมแบบลีนทําใหทรัพยากรมนุษยในองคกรทุกคนเขาใจแนวคิดแบบลีนเหมือนกัน  ถาแนวคิด

แบบลีนถูกนําไปปฏิบัติใชภายในองคกรจนเปนวัฒนธรรมแบบลีน   การดําเนินงานกิจกรรมการปรับปรุงและการ
ใชเครื่องมือในกระบวนการสรางคุณคาหรือสายธารคุณคา ก็จะมีความสอดคลองกันตั้งแตตนชนปลายโดย
ปราศจากความสูญเปลา  และในที่สุด ก็สามารถทําใหสายธารคุณคาสอดคลองกับความตองการของลูกคา    มี
หลายๆ องคกรไดกาวขามขั้นตอนของการสรางความเขาใจในแนวคิดแบบลีนและการสรางหรือปรับปรุง
วัฒนธรรมขององคกรใหเปนลีน ไปสูการใชเครื่องมือแบบลีน  ถึงแมวาจะไดผล แตก็อาจจะไดผลแคช่ัวระยะ
หนึ่งเทานั้น คงจะไมยั่งยืนนัก   เพราะกลุมทรัพยากรมนุษยที่ไมมีวัฒนธรรมแบบลีนไมสามารถคิดแบบลีนได   
จึงไมสามารถประยุกตใชเครื่องมือแบบลีนไดอยางเหมาะสม   ความเปนลีนจึงจบลงที่ระดับการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพดวยการประยุกตใชเครื่องมือลีนเทานั้น   ถาตองการที่จะใหสภาพความเปนลีนคงอยูตามสภาพทาง
กายภาพของการสรางคุณคา องคกรจะตองมีวัฒนธรรมแบบลีนเพื่อทําใหทรัพยากรมนุษยขององคกรมีแนวคิด
แบบลีน และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องโดยไมหยุดยั้งในนําการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพใหเกิดขึ้นในสายธาร
คุณคา 

 
ภาวะผูนําสูการแปลงสภาพ 

 
มีหลายคนพยายามเปรียบเทียบการนําแนวคิดแบบลีนมาใชเปนเหมือนการเดินทาง (Journey) แตผม

กลับคิดวาแนวคิดแบบลีนเปนเรื่องการใชชีวิตหรือการจัดการชีวิตที่มากกวาเปนแคการเดินทาง ซึ่งหมายความวา 
การเดินทางไปขางหนาตองมีเปาหมายและสิ้นสุดลงเมื่อเดินทางถึงเปาหมาย  บางครั้งเราอาจจะวาดฝนเปาหมาย
ขางหนาไว แตเราเองก็อาจจะไมสามารถลวงรูถึงอุปสรรคตางๆ ที่จะเกิดขึ้นระหวางการเดินทาง  และเปาหมาย
ที่ต้ังไวเราก็คงจะไมยอนกลับไปอีก มีแตจะมุงไปขางหนาอยางเดียว   เหมือนกับที่หลายๆ คนเปรียบเทียบวา ชีวิต
คือการเดินทาง เปนการเดินทางที่ไมมีที่สิ้นสุด  เมื่อเดินทางถึงเปาหมายแลวก็ยังตองตั้งเปาหมายใหมเพื่อเดินทาง
ตอไปไมมีที่สิ้นสุด เหมือนการเปลี่ยนแปลงสไตลการใชชีวิต จากเด็กสูวัยทํางานจนไปถึงวัยกลางคนและวัย
อาวุโส  ถาการเดินทางของเราจะสิ้นสุดก็หมายความวาเราคงจะสิ้นชีวิตไปแลว  แตองคกรหรือสังคมก็ยังคงอยู 

 
องคกรตางๆ ที่นําเอาแนวคิดแบบลีนมาใชเพื่อสรางความสามารถในการอยูรอด (Survivability) ไดใน

สภาวะแวดลอมตางๆ ของธุรกิจ   การเปลี่ยนแปลงตางๆ ของสภาวะแวดลอมไดสรางแรงกดดันใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขององคกร โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพที่เกี่ยวของกับกระบวนการสรางคุณคาตามที่
ลูกคาตองการ   เมื่อสภาวะแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปหรือบริบทเปลี่ยนแปลงไป โครงสรางทางกายภาพก็ตองถูก
เปลี่ยนแปลงไปดวยอยางไมมีที่สิ้นสุด ขึ้นอยูกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีและความซับซอนของผลิตภัณฑ
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และบริการ   ถาโครงสรางเชิงความคิดขององคกรถูกแปลงสภาพไปสูการมุงเนนไปที่การสรางคุณคาใหกับลูกคา
จนเปนปรัชญาแบบลีนและวัฒนธรรมแบบลีนขององคกร  ถึงแมแตจะมีการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรมนุษยคนแลว
คนเหลา   หรืออาจมีการขยายการดําเนินงานธุรกิจไปสูภูมิภาคอื่นๆ  องคกรก็ยังสามารถถายทอดแนวคิดนี้ไปสู
คนในทองถิ่นเพื่อที่ธํารงรักษาและขยายผลวัฒนธรรมแบบลีนอยางตอเนื่องไปยังทรัพยากรมนุษยในรุนตอๆ ไป
และทองถิ่นอื่นๆ ดวย 

 
การสรางวัฒนธรรมและการธํารงรักษาไวซึ่งแนวคิดแบบลีนที่ประยุกตใชในแตละองคกรไมใชเรื่อง

งายๆ  เพราะทรัพยากรมนุษยแตละคนในทุกๆ ระดับช้ัน ตางก็มีความคิดเปนของตัวเอง  ทรัพยากรมนุษยไม
สามารถถูกโปรแกรมไดเหมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร แตสิ่งที่วิเศษที่สุดของทรัพยากรมนุษยคือ มีปญญา 
สามารถคิดและพัฒนาตัวเองไดเพื่อที่จะสรางประโยชนใหกับองคกรได   ภาวะผูนําสําหรับทุกคนจึงมีความสําคัญ
ยิ่งสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูการแปลงสภาพขององคกร   โดยเฉพาะผูนําสูงสุดขององคกรจะตองเปนถึง
ผูนําในระดับจิตสํานึกหรือจิตวิญญาณขององคกร   เพราะทุกคนในองคกรจะตองมองและฟงผูนําสูงสุดของ
องคกรในการดําเนินงาน   ถาผูนําสูงสุดขององคกรไมสามารถเปนที่พ่ึงทางความคิดได  ไมสามารถตอบคําถาม
เชิงคุณคาขององคกรในแนวทางแบบลีนไดแลว   ทรัพยากรมนุษยที่เปนผูตามในองคกรจะนําเอาแนวคิดแบบลีน
ไปประยุกตใชและนําการเปลี่ยนแปลงในสายธารคุณคาไดอยางไร  ทรัพยากรมนุษยทุกคนในองคกรจะตองมี
ภาวะผูนําในงานของตนเองดวยการใชปญญาและความคิดไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ตนเองปฏิบัติ
อยูอยางตอเนื่องโดยยึดหลักปรัชญาขององคกรและวัฒนธรรมแบบลีน 
 
การแปลงสภาพไมมีท่ีสิ้นสุด 

 
ถาเวลาไมเดินยอนกลับ สายนํ้าไมไหลคืน การเดินทางของแนวคิดแบบลีนก็ไมเดินยอนกลับมาที่เดิม  มี

แตจะมุงไปขางตามความตองการของมนุษยที่ตองการคุณคาที่ดีกวาและซับซอนขึ้น    เมื่อนั้นการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงก็ไมมีวันจบสิ้นเชนกัน  ในขณะที่สภาพแวดลอมมีความเปนพลวัต (Dynamics) และซับซอนสูง การ
แปลงสภาพที่ปรับเปลี่ยนโครงสรางขององคกรทั้งเชิงกายภาพ (กระบวนการสรางคุณคา) และโครงสรางเชิง
ความคิด (วัฒนธรรมองคกร) ก็ตองเกิดขึ้นอยางไมสิ้นสุดเชนกัน  จนกวาสภาพแวดลอมจะเขาสูจุดสมดุลของ
ความตองการ   แตถาเกิดการเสียสมดุลของความตองการขึ้นมากอีกจากกิเลสความตองการที่ไมมีที่สิ้นสุดของ
มนุษย องคกรที่เปนผูตอบสนองก็ตองปรับตัวและแปลงสภาพตัวเองตามระดับการเปลี่ยนแปลงและความซับซอน
ของสิ่งแวดลอม  ในอนาคตเราและโลกของเราอาจจะไมเปนเหมือนอยางที่เราเปนอยูทุกวันนี้  แตแนวคิดแบบลีน
ที่ตองตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงก็ยังคงอยูกับมนุษยชาติตอไป 

 
  


