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CHANGE

The 'Forward' Campaign Slogan of Obama 



The ‘LSS' one of core Campaign of Gingrich

This year, presidential candidate and former Speaker of the House 
Newt Gingrich made LSS one of his core campaign platforms. 

Newton Leroy "Newt" Gingrich is an American politician, author, and political consultant. 
He represented Georgia's 6th congressional district as a Republican from 1979 until his resignation in 1999, 

and served as the 58th Speaker of the U.S. House of Representatives from 1995 to 1999. 
Gingrich was a candidate for the 2012 Republican Party presidential nomination

(Mitt Romny). 

LEAN SIX SIGMA

Newton Leroy "Newt" Gingrich
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• Lean Six Sigma ถกูน ามาใชค้รัง้แรกโดย บ. Motorola
และถกูเผยแพรใ่หรู้จั้กมากโดย General Electric ทีม่ ี
CEO คอื Jack Welch ในชว่งกลางของทศวรรษที ่19
ซึง่คน้หาการสญูเปลา่ และความไมม่ปีระสทิธภิาพของ
supply chains และกระบวนการของหน่วยงาน

• โดยใช ้Lean Six Sigma บ.สามารถประหยัดไดม้ากกวา่
รอ้ยพันลา้นเหรยีญในชว่ง 20 ปีทีผ่า่นมา (hundreds of 

billions)

• บ.อืน่ทีม่าการใช ้Lean Six Sigma ในการปรับปรงุ
ประสทิธภิาพและประหยัดเงนิ 3M, ACME, Sears, Dell, 
DuPont Whirlpool, Xerox และอืน่ๆอกีมากมาย

Lean in Private sector and Government of USA.
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• ในปี 2012 นี้ อดตีโฆษกท าเนยีบขาวพรรครพีบัลกินั Newt Gingrich ไดใ้ช ้

LSS เป็นหนึง่ในนโยบายหลกัของการรณรงคห์าเสยีงเพือ่เป็นตวัแทนของพรรค
รพีับลกินั ไปแขง่กบัโอบามาแหง่พรรคเดโมแครท

• จะเห็นวา่นโยบายตา่งๆเชน่  Strong America Now, Gingrich’s own Lean 
Six Sigma coalition, Effective Government Now ตา่งก็มผีูเ้ชีย่วชาญดา้น
ลนีเป็นพันๆคนทีม่กีารอภปิรายกนัถงึวธิกีารลดการสญูเปลา่ ในการท างาน
พืน้ฐานประจ าวนัของรัฐบาล

• เพราะหลงัจากเศรษฐกจิในชว่งขาลงในปี 2007-2008 ประสทิธภิาพการท างาน
ของรัฐบาลถกูจับตามองอยา่งมากอยา่งไมเ่คยเป็นมากอ่นเพราะภาวะการขาด
ดลุของงบประมาณทีส่ะสมมากกวา่ ลา้นลา้นบาทตอ่ปี

• นอกจากนีรั้ฐบาลยังมุง่แตท่ีจ่ะกดดนัใหเ้กดิการลม้ละลายของบรษัิทเอกชน ทัง้
ทีเ่อกชนตา่งก็รัดเข็มขดักนัตวัลบี และตอ้งทนกบักฎหมายภาษีใหมข่องรัฐบาล
อยา่งไรก็ตามรัฐบาลกลางยังคงปฏเิสธทีจ่ะเขา้มาแกปั้ญหาอยา่งจรงิจัง และ
ควบคมุทกุหน่วยงานของรัฐทีย่ังมกีระบวนการท างานทีไ่มด่ี

• หลงัจากการ debate ของ Newt ท าใหเ้กดิกระแสกดดนัใหรั้ฐบาลมกีารเปลีย่นแปลง
การบรหิารจัดการ โดยการน าระบบ LSS มาใชเ้ชน่เดยีวกบั General Electric และ บ. 
อืน่เมือ่ 20-30 ปีทีผ่า่นมา

Lean in Private sector and Government of USA.



• 15พค.2008,รองเลขาธกิารกระทรวงกลาโหม(Deputy Defense Secretary) 
Gordon England ไดม้กีารสัง่การใหท้กุหน่วยของกระทรวงกลาโหมน า Lean 
Six Sigmaมาปรับใช ้

• In 2010, “ทรานสคอม”ศนูยป์ระสานสัง่การดา้นการขนสง่ของกระทรวงกลาโหม
(Defense Department’s Transportation Command’s Fusion Center) ไดน้ า
Lean Six Sigma มาใชใ้นกระบวนการและวเิคราะห ์โดยมุง่ไปทีข่ัน้ตอนการ
แกปั้ญหา แยกแยะ วดั วเิคราะห ์ปรับปรงุและควบคมุกระบวนการ

• Kimberlea Thompson ผจก.ฝ่ายขอ้มลูสนับสนุนของทรานสคอมกลา่ววา่ “เมือ่
คณุเขา้ใจและสามารถเขยีนกระบวนการออกมาไดช้ดัเจน คณุจะสามารถตดัแบง่
พืน้ทีย่อ่ยส าหรับการปรับปรงุทีส่ว่นกลางจ าเป็นตอ้งเขา้ไปด าเนนิการ หรอืให ้
เจา้ของหน่วยด าเนนิการเอง”

• กระทรวงกลาโหมพยายามทีจ่ะเลยีนแบบกองทัพบกและกองทัพเรอื ทีส่ามารถ
ประหยดังบประมาณไดร้วมกนัถงึ 2.54 พันลา้นเหรยีญในปี 2008 หลงัจากน า
ระบบของ LSS มาใชใ้นชว่งปี 2005-2006

• Iowa Department of Management ก็น าLean Six Sigma มาใชใ้นปี 2003 

• ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ (Department of Natural Resources) ก็
สามารถลดระยะเวลาการท างานในกระบวนการสว่นใหญไ่ดถ้งึรอ้ยละ 50 



• บทความใน FORBES 9/09/2555 เรือ่ง Lean Government Six Sigma? Why 
Do Politicians Ignore It? โดย Kellen Giuda : 

• ความส าเร็จของการน า LSS มาใชใ้นเอกชนและหนว่ยที่
ถกูเลอืกของภาครฐัพสิจูนใ์หเ้ห็นแลว้วา่เป็นระบบทีด่ซี ึง่แม ้
จะขาดความสนใจจากผูบ้รหิารประเทศทีจ่ะกระจายใหม้กีารท า
ทั่วประเทศ ชา่งเป็นสิง่ทีน่่าหนักใจและน่าแปลกใจ

• สิง่ทีก่ าลงัเป็นภยัคกุคามอยา่งรา้ยแรงในระดบัชาตขิองสหรัฐอยู่ คอืภาวะหนี้ จงึ
จ าตอ้งจรงิจังกบัการปฏริปู โดยดสู ิง่ทีภ่าคเอกชนก าลงัท าอยู ่หวงัมากวา่การ
เลอืกตัง้ในปีนีจ้ะท าใหรั้ฐบาลกลางใหค้วามสนใจกบัการก าจัด ความสญูเปลา่ 
และภาวะหนีส้าธารณะทีเ่กดิขึน้

• จากประสทิธภิาพของ Lean Six Sigma, Newt Gingrich ไดเ้สนอใหม้กีาร
เปลีย่นจากการทีไ่มส่นใจหนีส้าธารณะ มาเป็นการน าระบบการจัดการแบบลนีมา
ใช ้โดยกลา่ววา่ (สค.2011) “1,000 small, smart things would actually get 
more done”

• และถา้จะใหค้าดเดาในครสิตม์าส หนีส้าธารณะจะเพิม่เป็น 3 ลา้นลา้นเหรยีญ 
และจะเป็นเชน่นีม้ากกวา่สบิปี

• Lean Six Sigma is a serious solution for serious problems. It is time we 
hear more politicians talking about it.



FORWARD

LEAN

ส านกังานขา้ราชการกรงุเทพมหานคร

The ‘Lean' Campaign Slogan of BMA Personnel



งบประมาณรายจา่ยของกรงุเทพมหานคร ยอ้นหลงั 5 ปี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. งบประมาณรายจา่ย

2550 65,068,963,849.00

2551 73,658,828,640.00

2552 68,973,897,138.00

2553 72,911,262,112.00

2554 78,440,037,411.00



พระราชกฤษฎกีา วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 มาตราที ่1-53

• หมวด 1 การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
มาตรา 6 การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีไดแ้ก ่การบรหิาร
ราชการเพือ่บรรลเุป้าหมาย ดงัตอ่ไปนี้
(1) เกดิประโยชนส์ขุของประชาชน
(2) เกดิผลสมัฤทธิต์อ่ภารกจิของรัฐ
(3) มปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้คา่ในเชงิภารกจิของรัฐ
(4) ไมม่ขีัน้ตอนการปฏบิตังิานเกนิความจ าเป็น
(5) มกีารปรับปรงุภารกจิของสว่นราชการใหท้นัตอ่สถานการณ์
(6) ประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวกและไดรั้บการ
       ตอบสนองความตอ้งการ
(7) มกีารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการอยา่งสม า่เสมอ



• :: หมวด 2 การบรหิารราชการเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์ขุของประชาชน
มาตรา 8 ในการบรหิารราชการเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน สว่นราชการ
จะตอ้งด าเนนิการโดยถอืวา่ประชาชนเป็นศนูยก์ลางทีจ่ะไดรั้บการบรกิารจาก
รัฐ และจะตอ้งมแีนวทางการบรหิารราชการ ดงัตอ่ไปนี้ (1) การก าหนด
ภารกจิของรัฐและสว่นราชการตอ้งเป็นไปเพือ่วตัถปุระสงค์
ตาม มาตรา 7 และสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายแหง่รัฐและนโยบายของ 
คณะรัฐมนตรทีีแ่ถลงตอ่รัฐสภา
(2) การปฏบิตัภิารกจิของสว่นราชการตอ้งเป็นไปโดยซือ่สตัยส์จุรติ สามารถ
ตรวจสอบได ้และมุง่ใหเ้กดิประโยชนส์ขุแกป่ระชาชนทัง้ในระดบัประเทศและ
ทอ้งถิน่

(4) ใหเ้ป็นหนา้ทีข่องขา้ราชการทีจ่ะตอ้งคอยรับฟังความคดิเห็น และความ
พงึพอใจของสงัคม โดยรวมและประชาชนผูรั้บบรกิาร เพือ่ปรับปรงุหรอื
เสนอแนะตอ่ผูบ้งัคบับญัชา เพือ่ใหม้กีารปรับปรงุวธิปีฏบิตัริาชการให ้
เหมาะสม

พระราชกฤษฎกีา วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 มาตราที ่1-53

http://www.kodmhai.com/m8/T1.html


• มาตรา 10 ในกรณีทีภ่ารกจิใดมคีวามเกีย่วขอ้งกบัหลายสว่น
ราชการหรอืเป็นภารกจิทีใ่กลเ้คยีงหรอืตอ่เนือ่งกนั ใหส้ว่นราชการ
ทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ก าหนดแนวทางการปฏบิตัริาชการเพือ่ใหเ้กดิ การ
บรหิารราชการแบบบรูณาการรว่มกนั โดยมุง่ใหเ้กดิผลสมัฤทธิต์อ่
ภารกจิของรัฐ
มาตรา 11 สว่นราชการมหีนา้ทีพั่ฒนาความรูใ้นสว่นราชการ 
เพือ่ใหม้ลีกัษณะเป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรูอ้ยา่งสม า่เสมอ โดย
ตอ้งรับรูข้อ้มลูขา่วสารและสามารถประมวลผลความรูใ้นดา้นตา่ง ๆ 
เพือ่น ามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตัริาชการไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวดเร็ว
และเหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทัง้ตอ้งสง่เสรมิและพัฒนาความรู ้
ความสามารถ สรา้งวสิยัทศันแ์ละปรับเปลีย่นทศันคตขิอง
ขา้ราชการในสงักดัใหเ้ป็นบคุลากรทีม่ปีระสทิธภิาพและมกีาร
เรยีนรูร้ว่มกนั ทัง้นี ้เพือ่ประโยชนใ์นการปฏบิตัริาชการของสว่น
ราชการใหส้อดคลอ้งกบัการบรหิารราชการใหเ้กดิผลสมัฤทธิต์าม
พระราชกฤษฎกีานี้

พระราชกฤษฎกีา วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 มาตราที ่1-53



• :: หมวด 5 การลดข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน
มาตรา 27 ใหส้ว่นราชการจัดใหม้กีารกระจายอ านาจการตดัสนิใจเกีย่วกบัการสัง่ 
การอนุญาต การอนุมัต ิการปฏบิตัริาชการ หรอืการด าเนนิการอืน่ใดของผูด้ ารง
ต าแหน่งใดใหแ้กผู่ด้ ารงต าแหน่งทีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบในการด าเนนิการในเรือ่งนัน้
โดยตรง เพือ่ใหเ้กดิความรวดเร็วและลดขัน้ตอนการปฏบิตัริาชการ ทัง้นี ้ในการ
กระจายอ านาจการตดัสนิใจดงักลา่วตอ้งมุง่ผลใหเ้กดิความสะดวกและรวดเร็วในการ
บรกิารประชาชน
เมือ่ไดม้กีารกระจายอ านาจการตดัสนิใจตามวรรคหนึง่แลว้ ใหส้ว่นราชการก าหนด 
หลกัเกณฑก์ารควบคมุ ตดิตาม และก ากบัดแูลการใชอ้ านาจและความรับผดิชอบ
ของผูรั้บมอบอ านาจและผูม้อบอ านาจไวด้ว้ย หลกัเกณฑด์งักลา่วตอ้งไมส่รา้ง
ขัน้ตอนหรอืการกลัน่กรองงานทีไ่มจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานของขา้ราชการ ในการนี ้
หากสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศหรอืโทรคมนาคมแลว้จะเป็นการลดขัน้ตอน 
เพิม่ประสทิธภิาพและประหยดัคา่ใชจ้า่ย รวมทัง้ไมเ่กดิผลเสยีหายแกร่าชการ ให ้
สว่นราชการด าเนนิการใหข้า้ราชการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืโทรคมนาคมตาม
ความเหมาะสมและก าลงัเงนิงบประมาณ
เมือ่สว่นราชการใดไดม้กีารกระจายอ านาจการตดัสนิใจ ตามวรรคหนึง่ หรอืไดม้กีาร
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศหรอืโทรคมนาคมตามวรรคสองแลว้ ใหส้ว่นราชการนัน้
เผยแพรใ่หป้ระชาชนทราบเป็นการทั่วไป

พระราชกฤษฎกีา วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 มาตราที ่1-53



ภายใตส้ภาวการณท์ีต่อ้ง change ระบบการท างาน

สนอง Customer Need

การแขง่ขนั : ตัวเอง / เอกชน

ตน้ทนุทีเ่ปลีย่นแปลง

 เขา้ใจ
 วเิคราะห์
 คน้หาทางรับมอื
 ปรับสภาพองคก์ร
 เทคนคิการจัดการ



เริม่อยา่งไร

รู.้..ความเป็นมาของ LEAN





• พัฒนาขึน้มาเพือ่แกไ้ขปัญหา

• ค าวา่ “LEAN” (ลนี) แปลวา่ ผอม หรอื บาง 

• คน หมายถงึ คนทีม่รีา่งกายสมสว่นปราศจากชัน้ไขมัน 
แข็งแรง วอ่งไว กระฉับกระเฉง 

• องคก์ร หมายถงึ องคก์รทีด่ าเนนิการโดยปราศจากความ
สญูเปลา่ในทกุๆ กระบวนการ มคีวามสามารถในการ
ปรับตัวตอบสนองความตอ้งการของตลาดไดท้ันทว่งท ี
และมปีระสทิธภิาพเหนอืคูแ่ขง่ขนั 

• องคก์ร ลักษณะดงักลา่ว = “วสิาหกจิแบบ LEAN” (Lean 
Enterprise), Lean Organization, Lean Hospital, Lean 
Government

LEAN



Famous Lean System : TPS ; Toyota Productive System

BIG THREE



Toyota Way : วถิแีหง่โตโยตา้

• มุง่เนน้ความส าคญัของการพัฒนาบคุลากรทัง้ใน
สว่นของผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดับ การ
ท างานเป็นทมี การปรับปรงุงานอยา่งตอ่เนือ่ง 
และการปรับตัวเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้



• หาคณุคา่ในระบบงาน

• มุง่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

• สรา้งคณุคา่ในตวัสนิคา้และบรกิาร 

• ใหค้วามส าคญักบัการผลติบรกิารทีม่คีณุภาพ 

• ก าจัดความสญูเปลา่ทเีกดิขึน้ตลอดทัง้
กระบวนการอยา่งตอ่เนือ่ง 

   - การตดิตอ่สือ่สารกบัลกูคา้ใน-นอก

   - การออกแบบผลติภัณฑ ์/ บรกิาร

   - การพัฒนาเครอืขา่ยผูรั้บเหมาชว่ง 

   - การผลติงาน/ บรกิาร 

   - การบรหิารงานประจ าวนั

หลกัการ  LEAN

• การลดตน้ทนุ
การผลติ

• เพิม่ผลก าไร

 

• ผลลพัธท์ีด่ี



• LEAN ไมใ่ชช่ดุเครือ่งมอืส าเร็จรปูทีจ่ะน ามาใชใ้นการ

           ปรับปรงุองคก์ร 

• LEAN คอืการผสมผสานอยา่งลงตัวระหวา่ง

      - แนวคดิ 

      - กจิกรรม 

      - วธิกีาร

LEAN

•ผลักดนัใหว้ัฒนธรรมขององคก์รเป็นไปในทศิทางทีเ่หมาะสม 
• พัฒนาจติส านกึทีด่ ีและแนวคดิทีถ่กูตอ้งในการท างานแก่
พนกังานทกุระดบั



• เริม่ในอตุสาหกรรมการผลติรถยนต ์

• อดตีการผลติสนิคา้ตา่งๆ รวมทัง้รถยนตม์ลีกัษณะเป็นแบบงานหตัถกรรม
หรอืงานฝีมอื(Craft/Hand made Production) 

• ไมม่สีายการผลติ อาศยัทกัษะความช านาญของพนักงานเป็นหลกั 

• ดงันัน้ จงึมตีน้ทนุการผลติตอ่หน่วยคอ่นขา้งสงู แตส่ามารถผลติสนิคา้ที่
หลากหลายชนดิไดต้ามความตอ้งของลกูคา้ 

 ววิฒันาการ LEAN



 ววิฒันาการ LEAN

ในชว่งศตวรรษที ่20 Henry Ford ผูก้อ่ตัง้บรษัิท Ford Motor น าหลกั
   - การจัดการแบบวทิยาศาสตรข์อง Frederick W. Taylor มาใช ้

   +หลกัการศกึษาเวลาและการเคลือ่นไหวของ Frank & Lillian 
Gilbreth

         เริม่ การสรา้งสายการผลติ  คลา้ยกบั
                                          การไหลของสายน า้
  ทกุสิง่ทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การเคลือ่นทีใ่นกระบวนการ = ความสญูเปลา่

In the early 1900s, Frank and Lillian Gilbreth used time-motion studies to analyze a 
golfer's swing, and to analyze a worker assembling parts.



• นวตักรรมระบบสายพานล าเลยีง ถกูน ามาใชใ้นสายการประกอบรถยนตข์องบรษัิท 

• ท าใหเ้กดิ “ระบบการผลติแบบเนน้ปรมิาณ” (Mass Production) ผลติสนิคา้
ส าเร็จรปู 

  

+ ใชช้ ิน้สว่นมาตรฐานทีส่ามารถเปลีย่นทดแทนกนัได ้ท าใหใ้ชเ้วลาในการผลติลดลง 

+ รุน่การผลติมขีนาดใหญ ่เพือ่ลดตน้ทนุการผลติโดยเฉพาะในสว่นของตน้ทนุทางออ้ม
ตอ่หน่วยใหต้ า่ลง

ขอ้เสยี 

 - ช ิน้สว่นและวตัถดุบิจะถกูผลติขึน้แลว้สง่ตอ่ไปยังกระบวนการถัดไป โดยไมไ่ดพ้จิารณา 
 ถงึความตอ้งการ 

 ววิฒันาการ LEAN



• บรษัิท Ford ประสบความส าเร็จจากการใชร้ะบบการผลติแบบเนน้ปรมิาณ อยา่งยิง่ 

• ใช ้Assembly line..ใช ้skill personnel ท างาน unskilled jobs

• มกีารปรับเพิม่คา่จา้งขึน้เรือ่ยๆ อยา่งตอ่เนือ่งเพือ่กระตุน้ใหม้กีารปรับปรงุการท างาน
และกระบวนการ

• ยคุนัน้ในอเมรกิาไมม่ใีครทีไ่มรู่จั้กรถยนต ์Ford Model ซึง่เป็นรถรุน่ยอดนยิม ทีม่กีาร
ผลติและจ าหน่ายจ านวนมาก 

• แมว้า่รถรุน่นีจ้ะมจี าหน่ายเพยีงสเีดยีวคอื สดี า 

• แตเ่พราะ ชว่งนัน้ตลาดยังคงเป็นของผูผ้ลติ ซึง่มจี าหน่ายนอ้ยรายแตค่วามตอ้งการซือ้
มจี านวนมาก ดงันัน้ 

• ผลติมากเทา่ไรก็สามารถจ าหนา่ยไดท้ ัง้หมด

 ววิฒันาการ LEAN



• ปี 1945, Eiji Toyoda และ Taiichi 
Ohno ผูบ้รหิารของบรษัิท Toyota 
พยายามน าแนวคดิของ Ford ไป
ปรับปรงุระบบการผลติของบรษัิทตน
ทีป่ระเทศญีปุ่่ น 

• พบวา่....ไมเ่หมาะกบัการน าไปใชใ้น 
สภาพของบรษัิทฯ

  +  ขณะนัน้ประเทศญีปุ่่ นอยูใ่นสภาพ
หลงัสงคราม 

   

 ววิฒันาการ LEAN



•สภาพหลังสงคราม Toyota : ไมส่ามารถท าแบบ Ford เพราะ 
   1.  มคีวามจ ากดั ของทรัพยากร : ปัจจัยการผลติ
        ตา่ง ๆ  + เงนิทนุ มจี ากดั (เงนิสดหมนุเวยีนนอ้ย)
         ท าใหไ้มส่ามารถลงทนุสรา้งระบบการผลติทีเ่นน้
        ปรมิาณ

    2.  ตลาดรถยนตข์องประเทศญีปุ่่ นยังมขีนาดเล็ก

    3.  ความตอ้งการของลกูคา้ก็มหีลากหลาย การ
         ผลติสนิคา้เพยีงชนดิเดยีวจ านวนมากๆ จงึ
         ไมเ่หมาะสมกบั Toyota

 ววิฒันาการ LEAN

(=ม ีcrisis + สถานการณ์ทีย่ากล าบาก เป็นตวั
ผลกัดนั ให ้creative + innovative)



 ววิฒันาการ LEAN
• Toyota อาศยั

   - คน้หาและแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระดบัปฏบิตักิาร 

   - การน าขอ้เสนอแนะการปรับปรงุงานทีไ่ดจ้ากพนักงาน
   มาทดลองปฏบิตั ิ

   - ประยกุตแ์นวคดิของการจัดการ /ระบบซปุเปอรม์ารเ์ก็ต 
   ของอเมรกิา หรอื ระบบดงึ

• สรา้งระบบการผลติแบบ Toyota (Toyota 
Production System : TPS) 

• หรอืเรยีก ระบบการผลติแบบทันเวลาพอด ี(Just in Time 
Production System: JIT) 

• “การผลติเฉพาะสนิคา้หรอืชิน้สว่นทีจ่ าเป็น ตามปรมิาณ
ทีต่อ้งการ ภายในเวลาทีต่อ้งการ” 

• โดยมุง่เนน้ก าจดัความสญูเปลา่ (Waste / Muda) ที่
เกดิขึน้ในกระบวนการท างาน 

   + ใหค้วามส าคญัทางดา้นคณุภาพควบคูก่นัไปดว้ย



Japan After World War II (ค.ศ. 1939-45)

• This 1975 photo of cars awaiting export illustrates the rapid growth of the Japanese export 
economy after World War Two. The Japanese economy was booming, partially fueled by exports 
to the United States, US purchases of materials for the Vietnam War, and a rapid increase in 
exports of smaller, more fuel efficient cars as a result of the rapid increase in gas prices in the 
early 1970s. 

• This picture shows a pier filled with Japanese cars awaiting export from a port in Yokohama. 
March 2, 1975. Credit: Donated by Corbis-Bettmann



Toyota Productive System: TPS

• ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากความคดิและการปฏบิตั ิของ 
Henry Ford และ การจัดการในซปุเปอรม์ารเ์กตของ
ชาวอเมรกินั

• น ามาสรา้งสรรคจ์นเกดิเป็น ระบบเฉพาะของตนทีเ่หมาะกบั 
ความตอ้งการ และ สถานการณ ์ของบรษัิท

• ปี 1980s Taiichi Ohno, Shiego Shingo
แหง่โตโยตา้เขยีนถงึรายละเอยีดของวธิกีาร
ทีต่นเองใช ้

• Norman Bodek ชาวอเมรกินั ไปทวัรญ์ีปุ่่ น 
และแปลขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ ยกยอ่งให ้
ชาวญีปุ่่ นสองทา่นเป็นผูบ้กุเบกิ TPS

ระบบการผลติแบบ Toyota ก็คอืวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best Practice) ของระบบ LEAN 



ตน้ก าเนดิของ ค า “LEAN”  มาจาก Jon Krafcik

ตน้ก าเนดิของ LEAN CONCEPT        มาจาก TOYOTA

สมาชกิทมีวจัิย MIT’S International Motor Vehicle 
Program ทีป่ระกอบดว้ย

James P. Womack
Daniel T. Jones
Daniel Roos

ศกึษา อตุสาหกรรมรถยนตข์องโลกชว่งปลาย1980’s
เปรยีบเทยีบปัจจัยแหง่ความส าเร็จระหวา่งอตุสาหกรรมผลติ
รถยนตใ์นญีปุ่่ น ยโุรป และ อเมรกิา :

เพือ่อธบิายวา่บรษัิทเหลา่นีส้ามารถเพิม่ขดีความสามารถในการจัดการ
กระบวนการไดอ้ยา่งไร

  

อะไรท าให ้ชาวญีปุ่่ น ประสบความส าเร็จในอตุสาหกรรมรถยนต์

1990 :The Machine That Changed the World



พบวา่... ผูผ้ลติรถของญีปุ่่ นไดท้ าสิง่ทีแ่ตกตา่งจากผูผ้ลติรายอืน่
 โดยม ีToyota เป็นผูร้เิร ิม่

ยกเวน้สองอยา่ง...ทีต่อ้งลดมากกวา่ คร ึง่
• Defects                     ขอ้บกพรอ่ง
• Unsafety Incidents    อบุตักิารณ์ความไมป่ลอดภยั

ระบบของโตโยตา้ในการบรหิารจัดการคอื
ทกุอยา่งตอ้งลดเหลอืครึง่ (Half of everything)

Physical space  พืน้ทีท่างกายภาพ
Labor effort      การใชค้วามพยายามของผูป้ฏบิตังิาน
Capital Investment เงนิลงทนุ
Inventory         การลงทนุ



วธิกีารของโตโยตา้ Toyota Method
• ถกูกระจายใชใ้นแวดวงอตุสาหกรรมรถยนตก์อ่น

• ย ้าใหต้ระหนักวา่ตอ้งม ีการปรับปรงุกระบวนการ

• มกีาร shareขอ้มลูนีสู้ส่าธารณะ + Open Tours ใหค้นเขา้ชม
โรงงาน แมคู้แ่ขง่ก็สามารถเขา้ดงูานได ้

• ผูผ้ลติฟากตะวนัตก มลีกัษณะเฉพาะอยา่งหนึง่

 focus ทีจ่ะ copy tools และ practice ทีม่องเห็นดว้ยตาเปลา่

แต ่Unseen Management System ซึง่ยากตอ่การเลยีนแบบ 
ยงัไมก่ลา้น าไปใช ้หรอืทา้ทาย ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

              กระบวนการจดัการ  &  กระบวนการคดิ

มันงา่ยกวา่ทีจ่ะพัฒนาเครือ่งมอืใหค้ลา้ย (เชน่ Kanban)
แลว้ บอกวา่ เราท า LEAN 

แตย่าก ทีจ่ะน าทัง้ระบบของ Toyota Model 
ไปปรับพัฒนางานทัง้ระบบของตน



• การลงทนุและปรับเปลีย่นระบบการผลติ
แบบนี ้ไมใ่ชเ่รือ่งราวของความส าเร็จเพยีง
ชัว่ขา้มคนื 

• เชน่เดยีวกบัหน่วยงานของกทม. คงไม่
สามารถทีจ่ะเปลีย่นความคดิ และ
วฒันธรรมองคก์รไดใ้นชัว่พรบิตา



PROBLEMS in Organization

• ปัญหามากมายที ่หน่วยงานของกทม.ตอ้งเผชญิมาเป็น
ระยะเวลานาน ๆ ทีอ่าจไมส่ามารถไลใ่หเ้ห็นไดใ้นตอนนี้

Little ProblemsOne Major 
Problem

แกไ้ข

แกไ้ข

แกไ้ข

แกไ้ข

X

X



PROBLEMS in Organization

ลองตอบค าถามเหลา่นี้
1. การจัดหาสิง่ของต่าง ๆ เพื่อใชง้านมคีวามล่าชา้ เพราะค าสั่ง

ตา่ง ๆ ไมถ่กูตอ้งหรอืสมบรูณ์
2. เอกสารสง่กลบัไปมาระหวา่งหน่วยงานเพราะจัดท าไมถ่กูตอ้ง
3. เจา้หนา้ทีม่คีวามยุง่ยากในการใชเ้ครือ่งมอืใหม ่ๆ 
4. มพีืน้ทีเ่ก็บสิง่ของตา่ง ๆ จ ากดั / หรอืเก็บอยา่งไมส่มควร
5. เครือ่งมอืทีป่ลอดภยัไมถ่กูใช ้

6. การไดรั้บบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ไมม่กีารรายงาน
7. วธิ ี/ หตัถการทีถ่กูตอ้งไมถ่กูใช ้

8. เจา้หนา้ทีล่าออก / ขอยา้ยหน่วยงาน
9. เจา้หนา้ทีโ่ยนงานกนัเอง

เราสามารถรว่มมอื กบัทมี , เริม่ตน้ “เรยีนรู”้
และเริม่ตน้ลงมอื “กระท า” ไดเ้ลยในวันนี้



PROBLEMS in Organization

• ปัญหาเหลา่นี ้เป็นปัญหาในปัจจบุนัใชห่รอืไม ่ค าตอบ
คอื ใช ่นอกจากนีปั้ญหานีก้็พบตัง้แตใ่นชว่งปี 1944 
ดว้ยเชน่กนั 

   (รายงานโดย U.S. Training within industry (ICU 
program’s training materials for hospitals) อนัเป็น
หน่วยงานทีจั่ดตัง้ขึน้หลัง สงครามโลกครัง้ที ่2 สิน้สดุ
ลง) 

• ประเด็นทีถ่กูหยบิยกนีม้อีทิธพิลมากตอ่ ม.โตโยตา้ ใน
การพัฒนาระบบ Lean ขึน้



PROBLEMS in Organization

• อาจ ท าใหเ้กดิการปรับปรงุคณุภาพดขีึน้ทลีะนอ้ยๆ 

• แต ่ถา้เราใช ้Lean Concepts
• จะสามารถขบัเคลือ่น more dramatic improvement (การ
ปรับปรงุทีด่ขี ึน้อยา่งฉบัพลนัไดด้กีวา่)

แตล่ะหน่วยงาน = same Template

Physical layouts
Same paradigms
Similar Education

Physical layouts
Same paradigms
Similar Education

Physical layouts
Same paradigms
Similar Education

Physical layouts
Same paradigms
Similar Education



PROBLEMS in Organization

หาวธิี
ใหม่

WASTES =  ปัญหา จรงิ
ยอมรับ

กระบวนการแกป้ญัหาวธิแีก้

เงนิ



PROBLEMS in Organization

world of finite resources 

NOW we are in 

เงนิ

WORK 
HARD.D.D.D

ปรบัปรงุ
กระบวนการ

ใชค้วามพยายามในการ
ท างานนอ้ยลง

 (expend less effort

การท างานงา่ยขึน้

ผลลพัธด์ขี ึน้



• Frank B. Gilbreth :

 “มนุษยท์กุคนในโลกลว้นมวีธิกีารท างานเป็นของตนเอง ไมม่วีธิกีารทีด่ที ีส่ดุ 
แตจ่ะมวีธิทีีด่กีวา่เสมอ” 

  พนักงาน: เราสามารถท าวนันีใ้หด้กีวา่เมือ่วานนี ้และพรุง่นีจ้ะตอ้งดกีวา่วันนี ้

  ผูบ้รหิาร : -ตอ้งเชือ่มั่นในความกา้วหนา้และสนับสนุนความสามารถของ
               พนักงาน
             - พรอ้มปรับองคก์รใหย้ดืหยุน่ รองรับความเปลีย่นแปลงในโลกธรุกจิ
               ทีม่กีารแขง่ขันรนุแรงมากขึน้ทกุวัน

 แนวคดิเบือ้งตน้ ระบบ LEAN กบัการเพิม่ผลผลติ

• เพือ่ใหม้กีารใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรใหคุ้ม้คา่ 

  ทกุคนภายในองคก์รจะตอ้งมทีศันคตขิองจติใจทีมุ่ง่แสวงหาทางปรับปรงุ
สิง่ตา่ง ๆ ใหด้ขี ึน้อยูเ่สมอ ไมย่ดึตดิกบัวธิกีารท างานแบบเดมิ ๆ



WHY CHANGE

• ถา้ไมเ่ปลีย่นแปลง เราจะมวีธิกีารอืน่หรอื?

• เราจะยงัคงท างานตอ่ภายใตค้วามสญูเปลา่ทีม่องเห็นอยา่ง
มากมายในขัน้ตอนการท างานหรอื?

• เพราะสิง่ทีส่ะสมมาในอดตีจงึท าใหเ้รามปัีญหาเชน่ทกุวนันี้

• หน่วยงานของคณุเป็นหน่วยงานทีม่คีวามโดดเดน่และเป็นผูน้ า
ระดบักรงุเทพฯ หรอื ประเทศ หรอืโลก หรอืไม?่

• หน่วยงานทีค่ณุตอ้งท างานดว้ยหรอืตดิตอ่กนั พงึพอใจกบั
ผลงานของคณุหรอืไม?่

• หน่วยงานของคณุจะอยูร่อดหรอืไมใ่นอนาคต?

• หน่วยงานตา่งๆในกทม. ลว้นเป็นหน่วยงานที ่dynamic  ถา้ไม่
เปลีย่นแปลง น่ันหมายความวา่ คณุจะถอยหลงัเขา้คลองไป
เรือ่ยๆ



ค าถามระหวา่ง LEAN JOURNEY

• เราก าลังจะเปลีย่นแปลงอะไร

• ท าไมเราจะตอ้งท าการเปลีย่นแปลง

• จะมผีลกระทบอยา่งไรกบัผูท้ างาน ทัง้ขณะปัจจบุนัและ
อนาคต

• จะมผีลกระทบอยา่งไรกบัหน่วยงาน ทัง้ขณะปัจจบุนัและ
อนาคต

• มันจะมอีะไรเกดิขึน้กบัคนท างาน ถา้เรามกีารเปลีย่นแปลง

• มันจะมอีะไรเกดิขึน้กบัหน่วยงาน ถา้เรามกีารเปลีย่นแปลง

• ผูบ้รหิารจ าเป็นตอ้งเตรยีมตอบค าถามเหลา่นี ้



Lean จะชว่ยการท างานของหน่วยงาน
ภาครัฐไดอ้ยา่งไร ?

• เมือ่คนไดย้นิค าวา่ Lean คดิอยา่งไร

already understaffed :

จ านวนคนท างานของเรากถ็กูจ ากดัอยูแ่ลว้

already work as hard :

ปรมิาณงานก็หนักหนา

Mass layoffs:

จะใหเ้อาคนออกจากงานจ านวนมากๆหรอือยา่งไร



Toolset, a management system 

ทีจ่ะชว่ยปรับองคก์ร และเปลีย่นวธิกีารบรหิารจัดการ

ERRORs Waiting Times

LEAN

Lean จะชว่ยการท างานของหน่วยงานไดอ้ยา่งไร ?

Improve quality of services for customers



Support บคุลากรในหน่วยงานทกุระดบั
: Employee Satisfaction

ท าให ้focus มาที ่การบรกิาร
ไดอ้ยา่งเต็มที ่(Providing Service)

: Improving Quality of Service

LEAN

ก าจัดอปุสรรคการท างานทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการบรกิาร
(Roadblocks)

: Service Safety



ท าลาย Barriers ทีอ่ยูร่ะหวา่งรอยตอ่ของงานระหวา่ง
แผนก ซึง่ท าใหก้ารท างานหยดุชะงัก ไมต่อ่เนือ่ง

LEAN

แผนก 1 แผนก 2 แผนก 3

แผนก 1 แผนก 2 แผนก 3



ท าไม Lean ถงึสามารถแกปั้ญหาจกุจกิที่
คณะกรรมการหรอืทมีตา่งๆของหน่วยงาน

ตอ้งมาคอยแกไ้ข...ไดจ้รงิ

•  คนเขา้ไปมองรายละเอยีดในกระบวนการท างาน และ
แกปั้ญหา ณ จดุท างาน โดยเจา้ของงานจรงิ มากกวา่ทีจ่ะ
มารอผูเ้ชีย่วชาญมาแกไ้ขให ้

•  หวัหนา้งานมองเห็น และ เขา้ใจวา่ ปัญหาทีเ่กดิขึน้ไมไ่ดเ้ป็น
ผลจาก คนท างานไมด่ ีแต ่เกดิจาก กระบวนการ มนัไมถ่กูตอ้ง

เพราะในกระบวนการท า Lean สอนให ้

•  ท าใหเ้กดิการแกไ้ขทีข่ัน้ตอนการท างานเล็กๆๆๆๆ เสมอืนการ
จัดการขนมปังกอ้นใหญเ่ป็นค าๆ ซึง่ใครๆก็ท าได ้



เป็นระบบทีท่ าใหอ้งคก์รพัฒนาสูค่ณุภาพทีย่ั่งยนื

LEAN

COSTs RISKs

EXPANSIONGROWTH



Reduce Costs
by 

improving flow & quality
+

so market increases 

that it is willing to pay



การพัฒนา LEAN ไดส้ าเร็จโดยอาศยั

• การเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

• การพัฒนาในแตล่ะสายงาน / อาชพี



Lean government

Lean Six Sigma:

Lean is a set of principles and tools that help 
people “learn to see” and eliminate waste

Six Sigma is a collection of tools that identify 
sources of variation in any process to improve 
quality

ชดุเครือ่งมอืทีช่ว่ยแยกแยะทีม่าของความแปรปรวน
ในกระบวนการท างานเพือ่ปรับปรงุคณุภาพ



Six Sigma

• เป็นวธิกีารทีถ่กูน ามาใชใ้นการก าจัดการสญูเปลา่ของกจิกรรมทาง
ธรุกจิหรอืกระบวนการท างาน โดยสง่ผลดอียา่งมากตอ่ผลลัพธด์า้น
การเงนิ 

• โดยใชแ้นวคดิทีว่า่ ทกุกจิกรรมในกระบวนการ สามารถใชห้ลักของ 
DMAIC (define, measure, analyze, improve, and control) คอื 
การคน้หา การวัดตรวจ การวเิคราะห ์การปรับปรงุ และการควบคมุ 

• โดยใชว้ธิใีนการวเิคราะหข์อ้มลู และมุง่ไปทีล่กูคา้ การจดัการความรู ้
และกระบวนการหลกั 

• ท าใหอ้งคก์รสามารถลดขอ้บกพรอ่ง ขอ้ผดิพลาดในการท างานได ้
อยา่งมนัียส าคัญ โดยมเีป้าหมายของความผดิพลาดไมเ่กนิ 3.4 ครัง้ 
ตอ่โอกาสทีจ่ะเกดิ 1 ลา้นครัง้

• a methodology that is used to eliminate waste from business activities, while benefiting a 
company’s financial performance. Six Sigma uses the idea that all activities are processes that can 
be evaluated with the DMAIC process (define, measure, analyze, improve, and control). By using 
data analysis methods and focusing on customer knowledge and core processes, companies can 
reduce defects significantly, with the ideal target being 3.4 defects per million opportunities.

http://opsmgt.edublogs.org/2012/10/23/is-lean-government-the-solution-to-economic-problems/



Lean government

Lean government:

Enables BMA agencies to work more effectively and 
efficiently to deliver the excellent service to people in 
Bangkok by identifying and eliminating waste in 
government processes

   = การท าใหห้น่วยงานตา่งๆของ กทม.ท างานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพในการทีจ่ะใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิแกป่ระชาชนใน
กทม. โดยการคน้หา ชีบ้ง่และก าจัด ความสญูเปลา่ใน
ขัน้ตอนกระบวนการท างาน

Methods include: 

Value stream mapping and Kaizen events

Kaizen = “change for the good of all”

Efficient = high ratio of output/ input



Typical Wastes Targeted by Lean
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Wastes Examples
Inventory งานทีค่า้งอยู(่เชน่ ใบอนุญาต, อนุมัตแิผน), วสัดุ

สว่นเกนิ / ขอ้มลู

Defects ขอ้มลูทีผ่ดิพลาด หรอื ขอ้มลูทีข่าดหายไป

Overproduction รายงานหรอืส าเนาทีไ่มจ่ าเป็น 
ท างานทีไ่มไ่ดถ้กูรอ้งขอใหท้ า

Complexity ขัน้ตอนกระบวนการทีไ่มจ่ าเป็น
ค าแนะน าหรอืความตอ้งการทีส่บัสน

Waiting ระยะเวลาในการอนุมัตเิอกสาร หรอื งาน 
แผน โครงการ การขออนุมัตทิีม่ขีอ้มลูไมส่มบรูณ์

Excess Motion ระยะทางในการเดนิไปยังเครือ่งพมิพ ์เครือ่งถา่ย
เอกสารและไฟล ์การประชมุหรอืการเดนิทางที่
ไมจ่ าเป็น

Moving Items เสน้ทางการรายงาน (Report Routing), การ
จัดเก็บเอกสาร (Document Storage)



 Achieves BMA goals results : 
      ประสบความส าเร็จในเป้าหมายทีก่ทม.ตัง้ไว ้

 Ensures better customer service : 
      แน่ใจไดว้า่ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บบรกิารทีด่ี

 Reduces process complexity : 
      ลดความยุง่ยากซบัซอ้นของกระบวนการท างาน

 Enhances process speed : 
      ท าใหก้ระบวนการมคีวามรวดเร็วเพิม่ขึน้

 Produces quality products and services : 
      ท าใหผ้ลติผลและบรกิารมคีณุภาพ

 Improves staff morale : 
      เพิม่ขวัญก าลังใจใหก้บับคุลากร

Lean is “common sense uncommonly applied”

Why Use Lean?
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Example Results

Agency Process Anticipated Results

EPA Region 
7 & 4 
States

NPDES 
Wastewater 
Program

•Decreased time for EPA review of a state wastewater 
program by 75-68% (from 4-19 months to 1-6 
months)

•Eliminated 67% of the process steps (39 to13 steps)

Connecticut 
DEP

Coastal Permit 
Program

•Reduced review period from 500 days to <120 days

Delaware
DNREC

Air 
Construction 
Permits

•Cut backlog of permits from 199 to 25
•Reduced  average permit processing time to <76 
days

Nebraska
DEQ 

Ethanol Plant 
Air 
Construction 
Permits

•Reduced permit review time 50%
•Cut permitting backlog by 55%

Minnesota
PCA

Wastewater 
Permitting 
Process

• Increased percent of permits issued within 180 days 
from 9% to 75% (Six Sigma project)
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Why Lean is different:

 Focuses on rapid, immediate, real-time change

 Delivers fast results to build momentum

 Emphasizes doing over planning

 Keeps all eyes on what matters thru metrics/visual 
systems

 Builds continuous improvement culture by 
empowering workforce to own the process and its 
effectiveness

What Makes Lean Different?
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 Backlog of review and 
approval actions (e.g., 
SIPs, permits, 
standards)

 Slow and inefficient 
human resource and 
hiring processes

 Inefficient grant and 
contract management 
processes

What Problems Can Lean Solve?
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 Results

 Accountability

 Empowerment

 Action

 Excellence

What Is Powerful About Lean?
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LEAN LESSONS

• แม ้LEAN จะเริม่ทีโ่รงงานผลติรถยนต ์แตก่็ไดรั้บการพสิจูนแ์ลว้วา่
  สามารถท าไดส้ าเร็จในหลายอตุสาหกรรม รวมทัง้ในโรงพยาบาล

• Quality Improvement เป็นเครือ่งมอืในการท า Cost Reductions

• Productivity Improvement และ Cost Savings ท าไดส้ าเร็จโดยไม่
  ตอ้งไลค่นหรอืลดจ านวนคนลง

• ควรปรับปรงุกระบวนการ มากกวา่ที ่จะใหค้นของเราท างานหนักขึน้ 
  เป็น KEY ของการท าลนี

• ถา้ตอ้งการผลลพัธท์ีก่ระทบตอ่ภาพรวมใหญจ่รงิ ตอ้งเริม่ที ่ปัญหา
  เล็กๆกอ่น

• แตล่ะหน่วยงานไมส่ามารถลอกเลยีนแบบกนัได ้หน่วยงานตอ้งคดิเอง
  วา่กระบวนการทีเ่หมาะกบัตนคอือะไร หลงั จากทีไ่ดเ้รยีนรูเ้รือ่ง LEAN  

CONCEPTS แลว้



END


