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บทคัดย่อ
งานวิจยั ชิน้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์วา่ “การบริหารแบบลีนในองค์การมีผลกระทบต่อตัวพนักงานในองค์การอย่างไร
และการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทอย่างไรในการบริหารแบบลีน?” โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบของกรณี
ศึกษาของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ ผลการศึกษาในเบื้องต้นสรุปว่า การบริหารงานแบบลีนในองค์การ
มีแนวโน้มที่จะท�ำให้พนักงานออกจากพื้นที่สุขสบาย (Comfort Zone) ของตน มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการท�ำงานของตนเองไป
จากเดิม และท�ำให้พนักงานปฏิบตั งิ านได้รวดเร็วมากขึน้ ในเวลาทีเ่ ท่าเดิม ซึง่ ก็หมายความว่า ท�ำให้พนักงานต้องรับภาระงานที่
มากขึน้ กว่าเดิม อันอาจท�ำให้เกิดปัญหาการต่อต้านจากพนักงาน อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การมีบทบาท
ส�ำคัญยิง่ ต่อความส�ำเร็จในการบริหารงานแบบลีนและการลดปัญหาการต่อต้านจากพนักงานในองค์การ ทัง้ ในด้านของการเป็น
ที่ปรึกษาให้กับฝ่ายบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์การเกี่ยวกับอัตราก�ำลังของพนักงาน การท�ำหน้าที่กระตุ้นให้พนักงาน
ยอมรับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การอันเนือ่ งมาจากการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนมาปรับใช้ การดูแลความปลอดภัย
ของผู้ป่วยและพนักงานในบริบทของการบริหารแบบลีนในองค์การ และการด�ำเนินการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
พนักงานมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวิธีการบริหารงานแบบลีน รวมถึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
ปฏิบตั งิ านภายใต้บริบทของการบริหารแบบลีนได้ ซึง่ ในกรณีนกี้ ห็ มายความว่า ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ทเี่ ข้าใจบทบาทของ
ตนเองและรู้จักน�ำแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (High-Performance Human
Resource Practices) มาปรับใช้ในองค์การย่อมท�ำให้องค์การสามารถน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนไปปรับใช้ได้อย่างประสบ
ความส�ำเร็จ ข้อสรุปจากบทความชิ้นนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักปฏิบัติและนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ รวมถึงผู้บริหารและ
พนักงานขององค์การที่มีแนวคิดที่จะน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนมาปรับใช้ในองค์การในประเด็นที่ว่า ในการตัดสินใจต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนมาปรับใช้ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ
ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การริเริ่มน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนมาปรับใช้ในองค์การไปจนถึงการน�ำ
แนวคิดการบริหารแบบลีนไปปฏิบัติจริงในองค์การ
ค�ำส�ำคัญ : การบริหารแบบลีน, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, แนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเป็น
องค์การที่มีสมรรถนะสูง
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Abstract
The objective of this paper is to examine the following research question, “How does lean management
affect workers/employees in organizations? What are the roles of the human resources (HR) management in the
implementation of lean management?” The qualitative research design, in particular the case study of a hospital
in Thailand, i.e., Thammasat University Hospital, was applied in this paper. In this respect, the findings of this paper
support the proposition that “Lean management fosters workers/employees to get out of their comfort zone,
change their work procedures, and work faster. This means an increase in workload for employees that may lead
to resistance among these employees. However, the HRM department of organizations plays an important role
in the success of lean management and the reduction of employees’ resistance in that the HRM department
provides advice to the management or top managers of organizations regarding manpower, serves as the catalyst
in organization change regarding the implementation of lean management, supervises the safety of patients and
employees in the context of lean management, and continuously trains employees so that these employees have
knowledge and skills that are in accordance with lean management and that they are able to work in the context
of lean management.” In this regard, this means that the HRM department must understand its roles and is able
to apply the high performance HR practices for the success of lean management in organizations. The findings of
this paper also have implications for practitioners and HR professionals, especially managers and employees who
aim to apply the concept of lean management in their organizations. That said, the HRM department, including
HR professionals should participate in every decision-making step from the introduction to the implementation of
lean management in organizations.
Keywords : Lean Management; Human Resource Management; High-performance HR Practices
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บทน�ำ
องค์การหรือบริษทั ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
มีการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีน (Lean Management) มา
ใช้อย่างประสบความส�ำเร็จเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้ว
ทั้งหน่วยงานในภาคการผลิต ภาคการบริการ เช่น ธนาคาร
คอลเซ็นเตอร์ โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา เป็นต้น รวมถึง
หน่วยงานราชการ (Thailand Lean Award, 2017; Shadur,
Rodwell, and Bamber, 1995; Linehart, Huxley, and
Robertson, 1997; Womack and Jones, 2003; Ben-Tovim,
Bassham, Bolch, Martin, Dougherty, and Szwarcbord,
2007; Kollberg, Dahlgaard and Brehmer, 2007) ซึ่งการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหารแบบลีนถือเป็นส่วนหนึ่งของ
แนวคิดในการรื้อปรับกระบวนการท�ำงาน (Process Reengineering) อันหมายถึง การออกแบบกระบวนการท�ำงาน
ขององค์การใหม่เพื่อปรับปรุงผลการด�ำเนินงานขององค์การ
ให้ดขี นึ้ รวมถึงลดเวลาทีใ่ ช้ในแต่ละขัน้ ตอนการด�ำเนินงานลง
ทั้งนี้ แนวคิดในการรื้อปรับกระบวนการท�ำงานนี้ ยังรวมถึง
แนวคิดในการลดข้อผิดพลาดหรือของเสียในกระบวนการ
ต่างๆ ลงให้เหลือน้อยที่สุดตามหลักการ Six Sigma ด้วย
กล่าวได้ว่า แม้ว่าแนวคิดการบริหารแบบลีนจะได้รับการ
ยอมรับกันอย่างกว้างขวางไปทั่วโลกว่ามีประโยชน์กับตัว
องค์การหรือบริษัทก็ตาม ผู้บริหารขององค์การหรือบริษัท
ที่นำ� แนวคิดการบริหารแบบลีนไปปรับใช้มกั ต้องพบกับความ
ท้าทายส�ำคัญในด้านของความยัง่ ยืนของการบริหารในรูปแบบ
ดังกล่าว รวมถึงในด้านของผลกระทบจากการบริหารแบบลีน
ต่อตัวผู้บริหารและพนักงานขององค์การ (Stewart, Murphy,
Danford, Richardson, Richardson, and Wass, 2009) ซึ่ง
เป็นหัวใจหลักของการศึกษาชิ้นนี้
อันทีจ่ ริงแล้ว องค์การหรือบริษทั ในภาคผลิตได้เริม่ ต้น
น�ำแนวคิดการรื้อปรับกระบวนการท�ำงานไปใช้อย่างประสบ
ความส�ำเร็จมาเป็นระยะเวลานานหลายปี ยกตัวอย่างเช่น
โตโยต้าได้น�ำแนวคิดในการบริหารแบบลีนไปใช้ในการลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายและปรับปรุงคุณภาพของรถยนต์ที่ผลิต
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ขึ้นมาได้อย่างประสบความส�ำเร็จ ซึ่งการบริหารแบบลีน ใน
ที่นี้ คือ ความพยายามในการค้นหาและลดขั้นตอนในการ
ท�ำงานทีม่ ไิ ด้เพิม่ คุณค่าให้กบั ตัวองค์การหรือบริษทั (Shadur,
Rodwell, and Bamber, 1995; Womack and Jones, 2003)
ส�ำหรับแนวคิด Six Sigma นั้น หมายถึง ระบบการควบคุม
คุณภาพที่เน้นการลดจ�ำนวนของเสียหรือข้อผิดพลาดในการ
ผลิตสินค้าลงให้เหลือไม่เกิน 3.4 ชิ้นต่อจ�ำนวนของที่ผลิต
ได้ 1,000,000 ชิ้น ซึ่งแนวคิด Six Sigma นี้มักน�ำไปใช้เสริม
แนวคิดการบริหารแบบลีนเพือ่ ช่วยลดขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน
หรือขั้นตอนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อตัวองค์การ
หรือบริษทั ลงให้ได้มากทีส่ ดุ (Arnheiter and Maleyeff, 2005)
และพยายามท�ำให้สินค้าที่ผลิตออกมามีมาตรฐานเดียวกัน
ให้มากที่สุด หลังจากที่องค์การหรือบริษัทในภาคการผลิต
น�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนไปใช้อย่างประสบความส�ำเร็จ
องค์การหรือบริษัทในภาคการบริการ เช่น โรงพยาบาล ก็ได้
เริ่มน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนไปปรับใช้เช่นกัน (Bamber,
Gittell, Kochan, and von Nordenflytch, 2009; Ben-Tovim
Bassham, Bolch, Martin, Dougherty, and Szwarcbord,
2007; Kollberg, Dahlgaard, and Brehmer, 2007)
อย่างไรก็ดี ในการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนไปปรับใช้
ในองค์การหรือบริษัทนั้น ความท้าทายที่ส�ำคัญที่ผู้บริหาร
ขององค์การหรือบริษทั ต้องเผชิญ ก็คอื การบริหารผลกระทบ
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับตัวพนักงานในองค์การและการท�ำให้
แนวคิดการบริหารแบบลีนสามารถน�ำไปใช้ได้อย่างยั่งยืนใน
องค์การนั้นๆ ซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับผลกระทบของ
การบริหารแบบลีนต่อตัวพนักงานในองค์การ และบทบาท
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่อการบริหารแบบลีนยังมี
ไม่มากนัก (โดยเฉพาะในภาคการบริการ เช่น โรงพยาบาล
และโดยเฉพาะในประเด็นของบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์
หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์กบั การน�ำแนวคิดการบริหาร
แบบลีนไปริเริ่มใช้ในองค์การ) อีกทั้งผลงานวิจัยที่ผ่านมา
ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน (Bamber, Stanton, Bartram, and
Ballardie, 2014) อีกด้วยว่าการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีน

ไปปรับใช้ ส่งผลต่อพนักงานในองค์การอย่างไร กล่าวคือ
ในจ�ำนวนงานวิจัยที่ผ่านมาเหล่านั้น Turner (2012) ตั้ง
ข้อสังเกตว่า การน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนไปปรับใช้ใน
องค์การมีผลดีต่อตัวพนักงานในองค์การในแง่ของทักษะ
ในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นและการเปิดโอกาสให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานในองค์การ ใน
ทางตรงกันข้าม นักวิชาการหลายท่านระบุว่า การน�ำแนวคิด
การบริหารแบบลีนไปปรับใช้ในองค์การส่งผลกระทบในเชิงลบ
ต่อตัวผู้บริหารและพนักงานในองค์การในด้านของงานที่
เพิม่ มากขึน้ และการลดการกระจายอ�ำนาจในการตัดสินใจลง
(Anderson-Connelly, Grunberg, Greenberg, and Moore,
2002; Carter, Danford, Howcroft, Richardson, Smith, and
Taylor, 2013; Grugulis and Lloyd, 2010; Jones, Latham,
and Betta, 2013; Stewart, Murphy, Danford, Richardson,
Richardson, and Wass, 2009; Torella, Falzon, and Morais,
2012; Vidal, 2007)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
จากประเด็นทีผ่ ลงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาไม่มขี อ้ สรุปทีช่ ดั เจน
จากผลงานวิจัยที่ผ่านมาดังกล่าว ประกอบกับการที่ผลงาน
วิจัยที่ผ่านมาในด้านการบริหารแบบลีนเน้นไปที่การศึกษา
เทคนิคต่างๆ ในการบริหารแบบลีนจากมุมมองเชิงวิศวกรรม
มุมมองเชิงคุณภาพ หรือมุมมองด้านการบริหารเชิงปฏิบตั กิ าร
เป็นส่วนใหญ่ (Deming, 1986; Plsek, 2013; Bamber,
Stanton, Bartram, and Ballardie, 2014) โดยที่มีการศึกษา
จากมุมมองของการบริหารทรัพยากรมนุษย์น้อยมาก ว่าการ
บริหารแบบลีนส่งผลกระทบกับตัวพนักงานทัง้ ทางร่างกายและ
จิตใจอย่างไร ในขณะที่องค์การต่างๆ ในภาคบริการ เช่น
โรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศไทยเริม่ มีการน�ำแนวคิดการ
บริหารแบบลีนไปปรับใช้กันอย่างกว้างขวาง โดยที่ยังไม่ได้มี
การศึกษาว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรมีบทบาทอย่างไร
ที่จะท�ำให้การบริหารแบบลีนประสบความส�ำเร็จตามที่ตั้ง
เป้าหมายไว้ งานวิจัยชิ้นนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อหาข้อสรุปเบื้องต้น

จากค�ำถามงานวิจัยที่ว่า “การบริหารแบบลีนในองค์การมี
ผลกระทบต่อตัวพนักงานในองค์การนัน้ อย่างไร และการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ควรมีบทบาทอย่างไรจึงจะท�ำให้การบริหาร
แบบลีนประสบความส�ำเร็จ?” ซึ่งการศึกษาชิ้นนี้จะเน้นการ
วิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบของกรณีศึกษาของโรงพยาบาล
แห่งหนึ่ง คือ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมี
พนักงานหลากหลายกลุ่มทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และ
เจ้าหน้าทีส่ นับสนุนอืน่ ๆ ทัง้ นี้ การวิจยั เชิงคุณภาพในรูปแบบ
ของกรณีศึกษามีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับค�ำถาม
วิจัยเชิงส�ำรวจ โดยเฉพาะค�ำถามที่ขึ้นต้นด้วยค�ำว่า “เพราะ
เหตุใด” หรือลงท้ายด้วยค�ำว่า “อย่างไร” (Yin, 2014) เพื่อที่
จะน�ำผลการศึกษาทีไ่ ด้ไปวิจยั ต่อในรูปแบบของแบบสอบถาม
หรือการวิจยั เชิงปริมาณต่อไปในอนาคต ดังนัน้ งานวิจยั ชิน้ นี้
น่าจะเป็นประโยชน์กับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงบทบาทของนักทรัพยากร
มนุษย์มอื อาชีพในการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนไปปรับใช้
ในองค์ ก ารอย่ า งประสบความส� ำ เร็ จ ซึ่ ง บทบาทของ
นักทรัพยากรมนุษย์มอื อาชีพนีจ้ ะมีสว่ นส�ำคัญอย่างยิง่ ในการที่
องค์การจะน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนไปปรับใช้ในองค์การ
ได้อย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ ยังจะถือได้วา่ งานวิจยั ชิน้ นีเ้ ป็นการ
ศึกษาแนวคิดการบริหารแบบลีนจากมุมมองของบุคคลหรือ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึง่ ยังไม่คอ่ ยมีการศึกษากันมากนัก
ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นอีกด้วย
ผูว้ จิ ยั จะเริม่ จากการทบทวนกรอบแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในส่วนของการบริหารแบบลีน และการ
บริหารแบบลีนกับบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
พร้อมทั้งกล่าวถึงบริบทและวิธีด�ำเนินการวิจัย จากนั้นผู้วิจัย
จะกล่าวถึงผลการศึกษาวิจัย และการอภิปรายและสรุปผล
การวิจัยพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อไป
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในบทความวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงกรอบแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน 2 ส่วนด้วยกัน คือ 1) การ
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บริหารแบบลีน และ 2) การบริหารแบบลีนกับบทบาทของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้
1) การบริหารแบบลีน
การบริหารแบบลีนเป็นแนวคิดทีเ่ กิดจากความพยายาม
ของบริษัทผลิตรถยนต์ชั้นน�ำอย่างโตโยต้าในการลดต้นทุน
ค่าใช้จา่ ยและการปรับปรุงคุณภาพของรถยนต์ทผี่ ลิตขึน้ โดย
มีเป้าหมายหลักในการขจัดขั้นตอนหรือกระบวนการในการ
ท�ำงานทั้งหลายที่มิได้สร้างคุณค่าใดๆ ในกระบวนการผลิต
นั้น (Shadur, Rodwell, and Bamber, 1995; Womack and
Jones, 2003) ทั้งนี้ ค�ำจ�ำกัดความของการบริหารแบบลีน
มีอยูค่ อ่ นข้างหลากหลาย ดังเช่นในกรณีของ Womack, Jones,
and Roos (1990) ที่ให้ค�ำจ�ำกัดความของการบริหารแบบลีน
โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานของระบบการผลิตแบบโตโยต้าว่า “ส�ำหรับ
การบริหารแบบลีน (หรือการผลิตสินค้าแบบลีน) นัน้ ทีเ่ รียกว่า
‘ลีน’ ก็เพราะการบริหารในรูปแบบดังกล่าวใช้ทุกสิ่งทุกอย่าง
ลดลงเมื่อเทียบกับการผลิตสินค้าจ�ำนวนครั้งละมากๆ ที่
เรียกว่า Mass Production คือ ใช้ความพยายามในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานลดลงครึ่งหนึ่ง ใช้พื้นที่ในการผลิต
สินค้าลดลงครึ่งหนึ่ง ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ลดลง
ครึง่ หนึง่ ใช้เวลาในการพัฒนาสินค้าชนิดใหม่ลดลงครึง่ หนึง่
จากเดิม” (Womack, Jones, and Roos, (1990; หน้า 13)
ส�ำหรับ Waring and Bishop (2010; หน้า 1333) นั้น
การบริหารแบบลีนเกี่ยวข้องกับหลักการ 5 ข้อ ด้วยกัน คือ
(1) ก�ำหนดคุณค่าของกระบวนการในการด�ำเนินงาน (2) ระบุวา่
ขั้นตอนใดจะเพิ่มคุณค่าให้กับกระบวนการในการด�ำเนินงาน
นั้น (3) สร้างผังการไหลของงานขึ้นมาโดยขจัดอุปสรรค
ข้อจ�ำกัด และขอบเขตในการปฏิบตั งิ านต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้
(4) ให้ความส�ำคัญกับความต้องการของลูกค้าให้มากกว่าแรง
ผลักดันที่เกิดจากผู้จัดหาวัตถุดิบ (Supplier) และ (5) การ
ปรับปรุงคุณภาพให้ดขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ ง ในส่วนของนักวิชาการ
อีกกลุ่มหนึ่ง (De Menezes, Wood, and Gelade, 2010)
นั้น การบริหารแบบลีนเป็นเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
การจัดการองค์การ (Work Organization) การบริหารคุณภาพ
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โลจิสติกส์ ห่วงโซ่อปุ ทาน ความพึงพอใจของลูกค้า การจัดส่ง
สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการในการปรับปรุงงานให้
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีน
มาใช้ในการผลิตสินค้าจึงถือเป็นการบูรณาการแนวปฏิบัติใน
การบริหารเชิงปฏิบัติการ (Operations Management) และ
แนวปฏิบตั ใิ นการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้าด้วยกันเพือ่ น�ำมา
ปรับใช้ในองค์การ
ในส่วนของ Six Sigma ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด
ในการรื้อปรับกระบวนการท�ำงานเช่นเดียวกับแนวคิดการ
บริหารแบบลีนนัน้ ได้รบั การพัฒนาขึน้ มาจากบริษทั โมโตโรล่า
(Motorola) ด้วยความพยายามทีจ่ ะลดจ�ำนวนข้อผิดพลาดใน
การผลิตหรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานลงให้เหลือไม่เกิน
3.4 ชิ้นต่อจ�ำนวนของที่ผลิตได้ 1,000,000 ชิ้น ซึ่งจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารแบบ Six Sigma นั้น
มีปัจจัยส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการบริหารแบบ Six
Sigma ดังนี้:- การมีส่วนร่วมและแรงสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์การ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การให้
สอดคล้องกับการน�ำ Six Sigma มาใช้ การใช้ทมี ข้ามสายงาน
(Cross-functional Team) เป็นตัวขับเคลื่อนการท�ำงานของ
องค์การ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลในองค์การ โคงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกอบรมพนักงานใน
องค์การ ทักษะในการบริหารโครงการของพนักงานในองค์การ
และความเชื่อมโยงระหว่างแนวปฏิบัติในการบริหารแบบ Six
Sigma กับกลยุทธ์ทางธุรกิจและกลยุทธ์รวมถึงแนวปฏิบัติ
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Aboelmaged, 2010) โดย
แนวคิดการบริหารแบบ Six Sigma จะเป็นตัวเสริมแนวคิด
การบริหารแบบลีนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและ
คุณภาพของสินค้า (Arnheiter and Maleyeff, 2005) ทั้งนี้
เมือ่ น�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนมาบูรณาการเข้ากับแนวคิด
Six Sigma เราจะเรียกว่า แนวคิดการบริหารแบบลีน Six
Sigma (Lean Six Sigma) (Shah, Chandraskeran, and
inderman, 2008) ซึ่งในการน�ำแนวคิดทั้ง 2 ไปประยุกต์ใช้
ร่วมกันนัน้ ประเด็นทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ก็คอื พนักงานในองค์การต้อง

มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทั้งสองอย่างกระจ่างแจ้งและ
ต้องมีส่วนร่วมในการน�ำแนวคิดทั้งสองไปใช้ปฏิบัติจริงด้วย
จากการวิ เ คราะห์ ค� ำ จ� ำ กั ด ความของการบริ ห าร
แบบลีนที่กล่าวถึงข้างต้น จะพบว่าการบริหารแบบลีนเน้น
ไปที่การใช้ทรัพยากรต่างๆ ทั้งในขั้นตอนการผลิตสินค้าและ
ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ลดลงจากเดิม (Bruun and
Mefford, 2004; Thirkell and Ashman, 2014) หรือเป็นระบบ
ที่ช่วยสร้างผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output) โดยใช้ปัจจัย
น�ำเข้า (Input) ลดลงจากเดิม (Womack, Jones, and Roos,
1990) ทั้งนี้ ในการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนไปปรับใช้ใน
องค์การให้สำ� เร็จนัน้ ต้องอาศัยทัง้ การบริหารเชิงปฏิบตั กิ ารทีด่ ี
ผนวกกับการบริหารบุคลากรในองค์การอย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้องค์การสามารถปรับปรุงกระบวนการท�ำงานต่างๆ
ให้ดีขึ้นได้ รวมถึงสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย (Liker, 2004; Womack, Jones, and Roos,
1990; Womack and Jones, 2005) อย่างไรก็ดี นักทฤษฎีดา้ น
กระบวนการใช้แรงงาน อาทิเช่น Carter, Danford, Howcroft,
Richardson, Smith, and Taylor, 2011, 2012, 2013 ตั้ง
ข้อสังเกตว่า แนวคิดการบริหารแบบลีนเป็นแนวคิดทีจ่ ะน�ำไปสู่
ปรากฏการณ์ทพี่ นักงานในองค์การจะมีทกั ษะในการปฏิบตั งิ าน
ที่ลดลงจากเดิม (Deskilling) รวมถึงยังเพิ่มภาระงานของ
พนักงานในองค์การอีกด้วย (Work Intensification) ในทาง
ตรงกันข้าม นักวิชาการที่ให้การสนับสนุนแนวคิดการบริหาร
แบบลีน (Womack, Jones, and Roos, 1990) ระบุวา่ แนวคิด
การบริหารแบบลีนอาจจะท�ำให้องค์การต้องใช้พนักงานในการ
ปฏิบตั งิ านในจ�ำนวนทีม่ ากขึน้ แต่กท็ ำ� ให้ผลผลิตหรือผลลัพธ์
ของงานที่ออกมามีความหลากหลายมากขึ้นในแง่ของความ
รับผิดชอบและทักษะในการปฏิบัติงาน (Multi-skilling)
กล่าวได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการบริหาร
แบบลีนมักเกิดขึ้นในภาคการผลิตเป็นส�ำคัญ อย่างไรก็ดี
Womack, Jones, and Roos (1990) ได้กล่าวอ้างไว้ตั้งแต่
ยุคแรกๆ ของการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนมาปรับใช้ใน
องค์การว่า การบริหารแบบลีนเป็นแนวคิดที่สามารถน�ำไปใช้

ได้ทั่วไป ในทุกๆ สถานที่ และกับทุกๆ คน จากประเด็น
ดังกล่าว จึงมีการถ่ายโอนแนวคิดการบริหารแบบลีนจากภาค
การผลิตไปสูภ่ าคอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ยกตัวอย่างเช่น มีการน�ำ
แนวคิดการบริหารแบบลีนไปใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(Abdullah and Keenoy, 1995) อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
(Green, 2002; Jorgensen and Emmitt, 2008) และใน
อุตสาหกรรมการค้าปลีก (Bruce, Daly, and Towers, 2004)
รวมถึงในอุตสาหกรรมคอลเซ็นเตอร์ (Laureani, Antony, and
Douglas, 2010; Piercy and Rich, 2009) อย่างไรก็ดี จะเห็น
ได้วา่ แนวคิดการบริหารแบบลีนมีการน�ำไปประยุกต์ใช้ในภาค
อุตสาหกรรมที่มีความคล้ายคลึงกับภาคการผลิต (ในแง่ของ
กระบวนการในการให้บริการลูกค้าจ�ำนวนมากๆ) เป็น
ส่วนใหญ่ ในขณะที่ยังไม่ค่อยมีหลักฐานว่ามีการน�ำแนวคิด
การบริหารแบบลีนไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่มีบริบทหรือ
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากภาคการผลิตเท่าใดนัก
ถึงกระนัน้ ก็ตาม วรรณกรรมในยุคปัจจุบนั ด้านการบริหาร
แบบลีนส่วนใหญ่สรุปว่า คุณลักษณะบางอย่างของการบริหาร
แบบลีนสามารถถ่ายโอนหรือน�ำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม
อื่นๆ ได้ คือ แนวคิดการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(Kaizen) (Radnor, Walley, Stephens, and Bucci, 2006)
และแนวคิดในการใช้เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
กับวัฒนธรรมองค์การของตัวองค์การนั้น (Wright and
McMahan, 1992) อย่างไรก็ดี คุณลักษณะดังกล่าว โดย
เฉพาะในแง่ ข องการปรั บ ปรุ ง งานให้ ดีขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ดูเหมือนจะมีความเหมาะสมในการน�ำไปใช้กับองค์การใน
ภาครัฐมากกว่า เพราะองค์การในภาครัฐมักด�ำเนินกิจการ
อยูใ่ นบริบททางกฎหมาย สังคม และการเมืองทีม่ คี วามซับซ้อน
จนท�ำให้ยากต่อการเปลี่ยนแปลง จึงท�ำให้มีความเหมาะสม
มากกว่าที่น่าจะน�ำแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้ แต่ประเด็น
ที่ส�ำคัญ ก็คือ ในการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนไปปรับใช้
ในองค์การในภาครัฐ หรือองค์การในภาคอุตสาหกรรมการ
บริการ เช่น โรงพยาบาล สถาบันการศึกษานัน้ ยังไม่มหี ลักฐาน
ที่ชัดเจนว่าจะประสบความส�ำเร็จเหมือนในภาคการผลิต
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หรือไม่ อย่างไร (Radnor and Osborne, 2013) และบทบาท
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือนักบริหารทรัพยากร
มนุษย์มอื อาชีพในการบริหารแบบลีนส�ำหรับภาคอุตสาหกรรม
ดังกล่าวควรเป็นอย่างไรอีกด้วย
2) การบริหารแบบลีนกับ บทบาทของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource
System) คือ กลุ่มของกิจกรรม หน้าที่งาน และกระบวนการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมาย
เพื่อดึงดูด พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับ
องค์การ (Lado and Wilson, 1994, pp.701) จากประเด็น
ดังกล่าว จะเห็นได้ชัดว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรจะ
มีบทบาทที่ส�ำคัญเป็นอย่างมากส�ำหรับองค์การที่ต้องการ
น� ำ แนวคิ ด การบริ ห ารแบบลี น มาปรั บ ใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ
เป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจขององค์การ เพราะระบบการ
บริห ารทรั พยากรมนุษ ย์ที่เหมาะสมจะท�ำให้พนักงานใน
องค์การมีทศั นคติและพฤติกรรมในการปฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสม
และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การในการน�ำแนวคิดการ
บริหารแบบลีนมาใช้ (Bowen and Ostroff, 2004)
อย่างไรก็ดี วรรณกรรมที่ผ่านมาไม่ค่อยได้กล่าวถึง
บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์กบั การน�ำแนวคิดการ
บริหารแบบลีนมาปรับใช้ในองค์การมากนัก ทัง้ นี้ วรรณกรรม
ในด้านการบริหารแบบลีนส่วนใหญ่มักจะกล่าวถึงผลกระทบ
ของการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนไปปรับใช้ตอ่ อาชีวอนามัย
และความปลอดภั ย ของพนั ก งานในองค์ ก ารเป็ น ส� ำ คั ญ
เนื่องจากการน� ำ แนวคิดการบริห ารแบบลีน ไปปรับ ใช้ ใน
องค์การมักท�ำให้ภาระงานของพนักงานในองค์การมากขึ้น
กว่าเดิมและยังท�ำให้พนักงานต้องท�ำงานด้วยความรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ซึ่งนักวิชาการที่โต้แย้งการน�ำแนวคิดการบริหาร
แบบลีนมาปรับใช้ในองค์การสรุปว่า การบริหารแบบลีน คือ
การบริหารความเครียดของพนักงาน เพราะการบริหาร
ดังกล่าวท�ำให้พนักงานต้องปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น ต้องท�ำงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ท�ำให้พนักงาน
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รู้สึกว่าตนเองถูกควบคุมด้วยแรงกดดันจากเพื่อนร่วมงาน
รอบๆ ข้างและน�ำไปสู่การลดจ�ำนวนพนักงานในองค์การ
เพราะพนักงานต้องท�ำงานให้มากขึน้ กว่าเดิมในเวลาทีเ่ ท่าเดิม
(Graham, 1995; MacDuffie, 1995; Parker and Slaughter,
1995)
นอกจากนี้ การบริหารแบบลีนมักจะถูกมองว่าเป็น
กลยุทธ์ที่ช่วยลดทอนบทบาทของสหภาพแรงงานด้วยการ
ปรับแนวคิดของผูแ้ ทนสหภาพแรงงานให้เป็นแนวคิดแบบฝ่าย
บริหารมากขึ้น รวมถึงเป็นการลดแรงต่อต้านจากพนักงาน
ในองค์การลง เมื่อต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในองค์การ
(Stewart, Danford, Richardson, and Puligano, 2010) อีก
ประเด็นหนึง่ ทีส่ ำ� คัญก็คอื การบริหารแบบลีนได้รบั การวิพากษ์
วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าก่อให้เกิดการปรับปรุงรูปแบบและ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานใหม่ขึ้นในองค์การ อันเป็นต้นเหตุ
ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างตัวพนักงานในองค์การ เนือ่ งจาก
พนักงานเหล่านัน้ ต้องปฏิบตั งิ านด้วยแนวปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างจาก
เดิม (Torella, Falzon, and Morais, 2012) นักวิชาการบางท่าน
ยั ง วิ จ ารณ์ ก ารน� ำ แนวคิ ด การบริ ห ารแบบลี น มาปรั บ ใช้
ในองค์การว่า องค์การส่วนใหญ่มิได้มีการฝึกอบรมพนักงาน
อย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีน
มาปรับใช้ในองค์การได้ (Bhasin, 2012) รวมถึงยังมีผู้วิจารณ์
การน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนมาปรับใช้ในองค์การด้วยว่า
ท�ำให้พนักงานในองค์การต้องท�ำงานหนักมากขึน้ มิใช่ทำ� งาน
แบบฉลาดมากขึน้ แต่อย่างใด (Gough and Fastenau, 2004)
วรรณกรรมที่ผ่านมายังมองว่าการบริหารแบบลีนเป็น
เพียงภาพลวงตาเท่านั้น กล่าวคือ การมอบหมายอ�ำนาจใน
การตัดสินใจไปให้กับพนักงานในองค์การมิได้เกิดขึ้นจริงใน
การบริหารแบบลีน ในทางตรงกันข้าม ผู้บริหารกลับเน้น
การควบคุมดูแลการปฏิบัตงิ านของพนักงานในองค์การอย่าง
ใกล้ชิดมากขึ้นมากกว่า (Jones, Latham and Betta, 2013)
อย่างไรก็ดี Anderson-Connolly, Grunberg, Greenberg,
and Moore (2002) กลับตั้งข้อสังเกตว่าการปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานและการปรับเปลี่ยนสถานที่ท�ำงานที่เกิด

จากการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนมาปรับใช้ในองค์การ
อาจจะมีประโยชน์กับพนักงานบางส่วน แต่ก็อาจส่งผลเสีย
กับกลุ่มพนักงานที่เหลืออยู่ในองค์การ ซึ่งก็หมายความว่า
พนักงานบางส่วนในองค์การจะได้รับประโยชน์จากการที่
ตนเองมีอิสระในการตัดสินใจมากขึ้น มีทักษะในการท�ำงาน
มากขึ้นกว่าเดิม และมีโอกาสน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ใน
การปฏิบัติงานมากขึ้น แต่พนักงานบางส่วนขององค์การอาจ
พบว่าตนเองมีภาระงานมากกว่าเดิม กล่าวคือ การบริหาร
แบบลีนจะน�ำไปสู่ความคาดหวังในตัวพนักงานในระดับ
ที่มากกว่าเดิม ความรับผิดชอบของพนักงานที่มากกว่าเดิม
ซึ่งท�ำให้พนักงานต้องรับภาระงานที่หนักกว่าเดิม รวมถึงอาจ
เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในองค์การ อันจะ
สร้างความตึงเครียดในการท�ำงานให้กับพนักงานมากกว่า
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Kashefi, 2009)
ทั้งนี้ De Menezes, Wood, and Gelade (2010)
ตั้งข้อสังเกตว่าแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่สนับสนุนการบริหารแบบลีนในองค์การ ประกอบด้วย การ
สร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ขึ้นในองค์การ การฝึกอบรม
และพัฒนาพนักงานให้รู้จักปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การกระจายอ�ำนาจในการตัดสินใจให้
กับพนักงาน และการส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีมในองค์การ
อย่างไรก็ดี ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติส�ำหรับองค์การที่น�ำ
แนวคิดการบริหารแบบลีนไปปรับใช้ก็คือ การน�ำแนวคิดการ
บริหารแบบลีนไปปรับใช้โดยขาดความสอดคล้องกับกลยุทธ์
และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
(Tracey and Flinchbaugh, 2006) อันท�ำให้เกิดการต่อต้าน
จากตัวพนักงาน (Carter, Danford, Howcroft, Richardson,
Smith and Taylor, 2011; de Souza and Pidd, 2011) มี
การน�ำภาวะผู้น�ำในการเปลี่ยนแปลง (Transformational
Leadership) ไปปรับใช้อย่างจ�ำกัด (Achanga, Shebab,
Roy, and Nelder, 2006) และผู้บริหารและพนักงานของฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์เองก็ยงั ไม่ทราบบทบาทของตนเองว่า
ควรเป็นอย่างไร (Ahrens, 2006) เมื่อองค์การน�ำแนวคิดการ

บริหารแบบลีนไปปรับใช้ในองค์การ
หรือกล่าวง่ายๆ ก็คือ องค์การหรือบริษัทส่วนใหญ่
ที่น�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนไปปรับใช้ในองค์การมักขาด
แรงสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง (Achanga, Shebab,
Roy and Nelder, 2005; Comm and Mathaisel, 2008;
Rahbek, Pedersen, and Huniche, 2011) รวมถึงจาก
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ และไม่ได้ค�ำนึงถึง
กลยุทธ์และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่น่า
จะสนับสนุนการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนไปปรับใช้ใน
องค์การ (Tracey and Flinchbaugh, 2006) เช่น การคัดเลือก
ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงหรือทีมงานทีส่ นับสนุนการเปลีย่ นแปลง
อย่างผิดพลาด การทีบ่ คุ ลากรทีน่ ำ� แนวคิดการบริหารแบบลีน
ไปใช้ไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารแบบลีนที่ดีพอ
(Ahrens, 2006; Carter, Danford, Howcroft, Richardson,
Smith and Taylor, 2011) การเน้นการท�ำงานแบบแบ่งตาม
หน้าที่ (Silo Thinking) มากกว่าการค�ำนึงถึงความเชือ่ มโยงกัน
และการบูรณาการของกระบวนการท�ำงานต่างๆ (de Souza
and Pidd, 2011) การทีพ่ นักงานในองค์การยังไม่ได้รบั การฝึก
อบรมและพัฒนาให้มคี วามรูแ้ ละความช�ำนาญในการปฏิบตั งิ าน
อย่างเพียงพอ (Achanga, Shebab, Roy and Nelder, 2005)
รวมถึงการสื่อสารที่ขาดประสิทธิผลและระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงานที่ยังมิได้เชื่อมโยงกับระบบการให้รางวัล (โดย
เฉพาะการให้รางวัลแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานตามแนวคิด
การบริหารแบบลีนได้อย่างมีประสิทธิผล) (Comm and
Mathaisel, 2008)
อีกประเด็นหนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิจยั ด้านการบริหาร
แบบลีนและบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็คือ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวมักเกิดขึ้นในอุตสาหกรรม
การผลิตเป็นหลัก ในขณะทีง่ านวิจยั ในอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
บริการด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล มีจ�ำนวนน้อยมาก
(Koeijer, Paauwe, and Huijamsn, 2014) ทั้งนี้ หนึ่งในงาน
วิจัยที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการบริการสุขภาพก็คือ งาน
วิจัยของ Gowen, McFadden, and Tallon (2006) ซึ่งเน้น
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การศึกษาว่าความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
สามารถแก้ไขได้โดยใช้กระบวนการและแนวปฏิบัติในการ
บริหารคุณภาพที่เหมาะสมรวมถึงโดยการน�ำการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์มาปรับใช้ในองค์การ อย่างไรก็ดี
ยังไม่มีการศึกษาในรายละเอียดว่าบทบาทของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (ในด้านของกลยุทธ์และแนวปฏิบตั ทิ คี่ วรใช้)
(Boselie, Dietz, and Boon, 2005; Paauwe, 2009; Paauwe,
Wright, and Guest, 2013) และบทบาทของฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การหรือบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม
บริการสุขภาพควรเป็นอย่างไร เมือ่ น�ำแนวคิดการบริหารแบบลีน
มาปรับใช้ในองค์การ อันเป็นหัวใจหลักของงานวิจัยชิ้นนี้
สมมุติฐานเบื้องต้นของการวิจัย
จากความส�ำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย ค�ำถาม
การวิจยั รวมถึงการทบทวนทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การบริหารแบบลีนกับบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้วิจัยสามารถสรุปสมมุติฐานเบื้องต้นของการวิจัยดังต่อไปนี้
1) การบริหารแบบลีนส่งผลกระทบต่อพนักงานใน
องค์การในหลายด้าน กล่าวคือ การบริหารแบบลีนมีแนวโน้ม
ที่จะท�ำให้พนักงานออกจากพื้นที่สุขสบาย (Comfort Zone)
ของตนเอง ท�ำให้พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการท�ำงาน
ไปจากเดิม และท�ำให้พนักงานปฏิบัติงานได้รวดเร็วมากขึ้น
ในเวลาที่เท่าเดิม ซึ่งก็หมายความว่า ท�ำให้พนักงานต้องรับ
ภาระงานที่มากขึ้นกว่าเดิม อันอาจท�ำให้เกิดปัญหาการ
ต่อต้านจากพนักงานได้
2) ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การมีบทบาท
ส�ำคัญยิง่ กับความส�ำเร็จในการบริหารแบบลีน โดยฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ควรแสดงบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาให้กับ
ฝ่ายบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ควรท�ำหน้าที่
ในการกระตุ้นให้พนักงานยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในองค์การอันเนื่องมาจากการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีน
มาปรับใช้ในองค์การ และควรด�ำเนินการฝึกอบรมพนักงาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะในการ
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ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวิธีการบริหารงานแบบลีน
บริบทและวิธีด�ำเนินการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงส�ำรวจ และผู้วิจัยใช้
วิ ธี ด�ำ เนิ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพในรู ป แบบของกรณี ศึ ก ษา
(Yin, 2014) เพื่อมุ่งเน้นในการค้นหาค�ำตอบว่า “การบริหาร
แบบลีนในองค์การมีผลกระทบต่อตัวพนักงานในองค์การ
อย่างไร และการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทอย่างไรใน
การบริหารแบบลีน?” โดยเน้นการศึกษาวิจัยในองค์การใน
อุตสาหกรรมการบริการสุขภาพ คือ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลของรัฐ (ภายใต้การ
ก�ำกับดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ที่เปิดด�ำเนินการ
ในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร (ตั้งแต่ปี
พุทธศักราช 2531) โดยมีศักยภาพในการให้บริการรักษา
พยาบาลแก่ผู้ป่วยครบทุกสาขา และมีบริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย
วันละประมาณ 2,000-3,000 คน และสามารถรองรับผูป้ ว่ ยใน
ได้ประมาณ 700 เตียง (Thammasat University Hospital,
2017; 30th Anniversary of Thammasat University Hospital,
2017) ทัง้ นี้ การวิจยั ในรูปแบบของกรณีศกึ ษาถือเป็นการวิจยั
เชิงคุณภาพประเภทหนึ่ง ซึ่งมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง
ส�ำหรับค�ำถามวิจัยเชิงส�ำรวจ โดยเฉพาะค�ำถามที่ขึ้นต้นด้วย
ค�ำว่า “เพราะเหตุใด” หรือลงท้ายด้วยค�ำว่า “อย่างไร” (Yin,
2014) เพื่อที่จะน�ำผลการศึกษาที่ได้ไปวิจัยต่อในรูปแบบของ
แบบสอบถามหรือการวิจัยเชิงปริมาณต่อไปในอนาคต
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจัดตั้งขึ้น
เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล เนือ่ งในมหามงคลสมัยทีพ่ ระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรง
มีพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ จึงได้รับพระราชทานนามว่า
“โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ” โดยพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จ
พระราชด�ำ เนินทรงประกอบพิธีวางศิล าฤกษ์เมื่อวันที่ 3
พฤศจิกายน พุทธศักราช 2529 ซึ่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติได้เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปครั้งแรกเมื่อ

วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2530 (Thammasat University
Hospital, 2017)
ในปัจจุบนั นี้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ถือเป็นสถานพยาบาลหลักในเขตสุขภาพที่ 4 มีแพทย์เฉพาะทาง
ที่มีความพร้อมในการให้บริการรักษาพยาบาลครบทุกสาขา
มีศูนย์ความเป็นเลิศ เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านจอตา ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านโรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
โรคภูมแิ พ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ และศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเท้าเบาหวาน รวมทั้งศูนย์เชี่ยวชาญทางด้านบริการ เช่น
ศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องบัวหลวง ศูนย์ผิวหนัง
ศูนย์ขอ้ เทียมธรรมศาสตร์ และศูนย์รกั ษาผูม้ บี ตุ รยาก เป็นต้น
(30th Anniversary of Thammasat University Hospital, 2017)
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้มีการน�ำ
แนวคิ ด การบริ ห ารแบบลี น มาปรั บ ใช้ ตั้ ง แต่ ป ระมาณปี
พุทธศักราช 2556 (จากบทสัมภาษณ์ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เมื่อ 24 มีนาคม 2560) โดยเริ่ม
ต้นจากโครงการพัฒนาคุณภาพงาน จากนั้นก็ได้ด�ำเนินการ
พัฒนาเรื่อยมาจนมีโครงการที่น�ำแนวคิดการบริหารแบบลีน
มาปรับใช้อยู่มากมายหลายโครงการ เช่น โครงการ Lean
ในกระบวนการเอกสารรับผู้ป่วยใหม่ โครงการ Lean กับ
การพัฒนางานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ โครงการลดระยะเวลาการจ�ำหน่ายผู้ป่วย
ผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้ เป้าหมายหลักของ
การน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนมาปรับใช้ในโรงพยาบาล
ก็คือ การลดระยะเวลาและขั้นตอนในการให้บริการผู้ป่วยใน
ด้านต่างๆ การลดของเสียหรือความผิดพลาดทั้งหลายที่อาจ
จะเกิดขึ้นในกระบวนการให้บริการและกระบวนการท�ำงาน
ต่างๆ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผลงานใน
ภาพรวมต้องไม่ต�่ำไปกว่าเดิม
กล่าวได้ว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ถือเป็นโรงพยาบาลทีไ่ ด้นำ� แนวคิดการบริหารแบบลีนมาใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการให้บริการลูกค้าหรือผูป้ ว่ ยจนประสบ

ความส�ำเร็จในระดับหนึ่ง จึงเป็นที่น่าสนใจว่าในการน�ำ
แนวคิดการบริหารแบบลีนไปใช้จนประสบความส�ำเร็จนั้น
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมกี ารให้ความส�ำคัญ
กับบทบาทของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างไร
ในบทความนี้ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับท่าน
รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
(ต� ำ แหน่ ง ในขณะที่ สั ม ภาษณ์ ) พร้ อ มด้ ว ยท่ า นผู ้ ช ่ ว ย
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งทั้ง 2 ท่านนี้
เป็ น ผู ้ ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมาเป็นระยะเวลานานจนได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาล อีกทั้ง
ทั้ง 2 ท่าน ยังมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการน�ำ
แนวคิดการบริหารแบบลีนมาใช้ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติตั้งแต่เริ่มต้นอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้
ด�ำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหัวหน้างานผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลอีก 2 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลมาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี และมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ดูแลหน่วยงานที่น�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนไปปรับใช้
โดยการสัมภาษณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2560 ทั้งนี้
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น ผู้วิจัยเน้นการสัมภาษณ์ในหัวข้อ
ที่เกี่ยวกับความเป็นมาของการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีน
มาใช้ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ วัตถุประสงค์
ของการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนไปปรับใช้ในโรงพยาบาล
อุปสรรคของการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนไปปรับใช้ใน
โรงพยาบาล บทบาทของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการน�ำ
แนวคิดการบริหารแบบลีนไปปรับใช้ในโรงพยาบาล การน�ำ
แนวคิดการบริหารแบบลีนไปปรับใช้กับกลุ่มแพทย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล รวมถึงทิศทางในอนาคตของ
โรงพยาบาล ซึง่ การสัมภาษณ์เชิงลึกใช้เวลาโดยเฉลีย่ ประมาณ
1.5 - 2 ชั่วโมง และผู้วิจัยใช้วิธีการอัดเสียงการสัมภาษณ์กับ
ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านไว้ โดยข้อมูลที่ได้รับการอัดเสียง
ดังกล่าวจะถูกน�ำมาถอดเทปออกมาเป็นข้อความ
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นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ด�ำเนินการศึกษาดูงานและ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึง
พฤติกรรมของคนไข้ทมี่ าใช้บริการทีค่ ลินกิ หู คอ จมูก (ENT) (ซึง่
เป็นหน่วยงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ที่ได้น�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนไปปรับใช้จนประสบความ
ส�ำเร็จ) โดยใช้เวลาการศึกษาดูงานและสังเกตการณ์ประมาณ
2.5 ชั่วโมง ทั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการดูงานและสังเกตการณ์แบบ
ไม่มีส่วนร่วม เพื่อพิจารณาดูว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการผู้ป่วยอย่างไรภายใต้กรอบของ
การบริหารแบบลีน อีกประเด็นหนึ่งที่ส�ำคัญก็คือ ผู้วิจัยยังได้
ใช้วิธีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติทั้งข้อมูลจาก
เว็บไซต์ของโรงพยาบาล ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการ
ที่น�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนไปปรับใช้ซึ่งได้รับจากผู้ให้
สัมภาษณ์ และข้อมูลจากสือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ด�ำเนินงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติใน
ช่วงที่ผ่านมาเพื่อน�ำมาใช้เป็นข้อมูลเสริมในการวิเคราะห์ว่า
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติดำ� เนินการบริหารงาน
แบบลี น อย่ า งไร การบริ ห ารแบบลี น ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ตัวพนักงานในองค์การอย่างไร และบทบาทของฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาลเป็นอย่างไรอีกด้วย ทั้งนี้
ผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เชิงเนือ้ หา (Content Analysis) โดยผูว้ จิ ยั จะตีความ
ข้อมูลทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั มาว่าบ่งบอกถึงปรากฏการณ์ใด หมายถึง
อะไร และบ่งชี้หรือสื่อถึงอะไรที่เกี่ยวกับค�ำถามวิจัย อันจะ
น�ำไปสูข่ อ้ สรุปในเชิงอุปนัย (Inductive) (Strauss and Corbin,
1990) เพื่อใช้อ้างอิงเป็นข้อสมมุติฐานก่อนที่จะด�ำเนินการ
ทดสอบด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณต่อไป
ในส่วนของบทความชิ้นนี้ที่น�ำเสนอผลการวิจัยที่มา
จากกรณีศึกษาเพียงกรณีศึกษาเดียว (A Single Case) คือ
กรณีศึกษาของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินั้น
กล่าวได้วา่ วิธกี ารวิจยั โดยใช้กรณีศกึ ษาเพียงกรณีศกึ ษาเดียว
มีการน�ำไปใช้กันอย่างกว้างขวาง และมีการตีพิมพ์เผยแพร่
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ผลงานวิ จั ย ที่ ม าจากการศึ ก ษาที่ ใ ช้ ก รณี ศึ ก ษาเพี ย ง
กรณีศึกษาเดียวในวารสารชั้นน�ำระดับโลกอยู่พอสมควร เช่น
ในวารสาร Academy of Management Journal (Besharov,
2014) เป็นต้น ทั้งนี้ Eisenhardt (1989) ตั้งข้อสังเกตว่า
หากปรากฏการณ์ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาเป็นปรากฏการณ์ที่
สามารถเข้าใจและมองเห็นภาพได้ชดั เจนแจ่มแจ้งในองค์การ
หรือบริษัทแห่งนั้นมากกว่าองค์การหรือบริษัทแห่งอื่น การ
วิจยั ผ่านกรณีศกึ ษาเพียงกรณีศกึ ษาเดียวย่อมถือว่าเหมาะสม
ดังนั้น การที่ผู้วิจัยเลือกศึกษากรณีศึกษาของโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึง่ เป็นโรงพยาบาลทีน่ ำ� แนวคิด
การบริหารแบบลีนไปใช้อย่างประสบความส�ำเร็จในระดับหนึง่
เพื่อวิเคราะห์ว่าฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาล
ดังกล่าวมีบทบาทอย่างไรจึงท�ำให้การน�ำแนวคิดการบริหาร
แบบลีนไปใช้ประสบความส�ำเร็จย่อมถือว่ามีความเหมาะสม
แล้ว อย่างไรก็ดี เพื่อให้การศึกษาวิจัยมีความน่าเชื่อถือ
มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยก็ได้เลือกใช้วิธีการเก็บข้อมูลหลากหลาย
แหล่งประกอบกัน ทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคคลหลาย
ฝ่าย การดูงานและสังเกตการณ์พฤติกรรมของพนักงานและ
ผู้ป่วยจากสถานการณ์จริง รวมถึงการศึกษาจากเอกสารและ
สือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ ดังทีไ่ ด้อธิบายไว้ขา้ งต้น เพือ่ เป็นการสอบยัน
(Triangulate) ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากแหล่งต่างๆ และเพือ่ ให้มนั่ ใจ
ได้ว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง
ผลการศึกษาวิจัย
ผลการศึกษาวิจยั ด้านล่างสนับสนุนข้อสมมุตฐิ านเบือ้ งต้น
ของผู้วิจัยที่ว่า “(1) การบริหารแบบลีนมีผลกระทบต่อ
พนักงาน โดยมีแนวโน้มที่จะท�ำให้พนักงานออกจากพื้นที่
สุขสบาย (Comfort Zone) ของตน มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ท�ำงานไปจากเดิม และท�ำให้พนักงานปฏิบัติงานได้รวดเร็ว
มากขึ้นในเวลาที่เท่าเดิม ซึ่งก็หมายความว่า ท�ำให้พนักงาน
(ทัง้ ในส่วนของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าทีส่ นับสนุน
อืน่ ๆ ในส่วนของการให้บริการผูป้ ว่ ย) ต้องรับภาระงานทีม่ ากขึน้
กว่าเดิม อันอาจท�ำให้เกิดปัญหาการต่อต้านจากพนักงาน

(2) ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การมีบทบาท
ส�ำคัญยิ่งในการเป็นที่ปรึกษาให้กับฝ่ายบริหารหรือผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์การ คอยกระตุ้นให้พนักงานยอมรับการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การอันเนือ่ งมาจากการน�ำแนวคิด
การบริหารแบบลีนมาปรับใช้ในองค์การ และด�ำเนินการ
ฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานมีความรู้และ
ทักษะในการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับวิธกี ารบริหารงานแบบลีน”
ทั้งนี้ ข้อสมมุติฐานดังกล่าวเป็นเพียงข้อสมมุติฐานเบื้องต้น
ที่จะต้องน�ำไปใช้ในการทดสอบเชิงปริมาณก่อนน�ำไปใช้ใน
การอ้างอิงได้ทั่วไปต่อไป ส�ำหรับในส่วนของผลการวิจัยนั้น
ผู้วิจัยจะขอสรุปรายละเอียดผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วนหลัก
คือ ในส่วนของการบริหารแบบลีนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติกับผลกระทบต่อพนักงาน และในส่วนของ
บทบาทของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการน�ำแนวคิด
การบริหารแบบลีนไปประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ ดังนี้
1. การบริหารแบบลีนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติกบั ผลกระทบต่อพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในส่วน
ของการให้บริการผู้ป่วย
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเริม่ มีการน�ำ
แนวคิดการบริหารแบบลีนมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ในการให้บริการลูกค้า (ผู้ป่วย) ของโรงพยาบาลตั้งแต่
ปีพุทธศักราช 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาและลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รวมถึงลดขั้นตอนในการให้บริการ
ท� ำ ให้ ก ระบวนการในการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
กระบวนการให้บริการง่ายขึ้น ลดของเสียหรือข้อผิดพลาด
ทัง้ หลายในกระบวนการผลิตและการให้บริการ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ป่วย และส่งเสริม
ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย โดยประเด็นที่ส�ำคัญที่สุด
ก็คอื ผลงานของหน่วยงานทีน่ ำ� แนวคิดการบริหารแบบลีนไปใช้
ต้องไม่ตำ�่ ไปกว่าเดิม (สัมภาษณ์รองผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อ 24 เมษายน 2560 และ
สัมภาษณ์ผชู้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เมือ่
24 มีนาคม 2560)

กล่าวได้ว่า เดิมกระบวนการในการปฏิบัติงานและ
กระบวนการในการให้บริการของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติมีขั้นตอนมาก ท�ำให้การด�ำเนินการเป็นไป
ค่อนข้างล่าช้า ผู้ป่วยนอกหรือคนไข้ที่มารับบริการต้องรอคิว
นานมากเพื่อให้ได้พบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรค ทั้งนี้ ใน
ช่วงก่อนปีพุทธศักราช 2558 การนัดคนไข้มาพบแพทย์
จะนัดคนไข้ในแต่ละวันมาในเวลาเดียวกันหมด ซึง่ ท�ำให้คนไข้
จ�ำนวนมากที่มายื่นคิวตรวจช้า ต้องรอคิวนานมากถึง 3 - 4
ชั่วโมง จนท�ำให้มีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อจะท�ำให้ตนเองได้
ยืน่ บัตรคิวก่อนบุคคลอืน่ เช่น เอารองเท้ามาวางจองตัง้ แต่ตี 5
เพื่อให้ได้ตรวจในตอนเช้าของวันนั้น หรือมีการจ้างคนมายื่น
บัตรคิวให้ในช่วงเช้า ซึ่งท�ำให้คนที่มายื่นบัตรคิวด้วยตัวเอง
แต่เช้าได้ตรวจช่วงสาย และคนทีม่ ารอคิวตอนสาย (แต่ได้จา้ ง
คนอื่นมายื่นบัตรคิวแต่เช้า) กลับได้ตรวจก่อน นอกจากนี้
สาเหตุของการให้บริการที่ค่อนข้างช้าก็คือ บริการทุกอย่าง
มิ ไ ด้ ม ารวมกั น อยู ่ ที่ จุ ด เดี ย ว แต่ ก ระจายไปหลายจุ ด ใน
โรงพยาบาล เช่น หากคนไข้ตอ้ งมีการเอกซเรย์ก็ต้องเดินทาง
จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง หรือในหลายๆ ครั้ง การสั่งยาของ
แพทย์ด้วยลายมือเขียน ท�ำให้เจ้าหน้าที่เภสัชกรอ่านลายมือ
ของแพทย์ไม่ออก ก็ต้องมีการน�ำเรื่องกลับไปกลับมาระหว่าง
แพทย์กบั เภสัชกร ซึง่ กว่าจะได้จา่ ยยาให้ผปู้ ว่ ยได้ ก็จะใช้เวลา
ค่อนข้างนาน ปัญหาหลักอีกประการหนึง่ ก็คอื แต่เดิมการเบิก
ยาและเวชภัณฑ์ตา่ งๆ ระหว่างคลังใหญ่กบั คลังย่อยค่อนข้าง
ใช้เวลานาน ซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อการให้บริการคนไข้อยู่พอ
สมควร (สัมภาษณ์รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ เมื่อ 24 เมษายน 2560)
จากประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการน�ำแนวคิด
การบริหารแบบลีนมาปรับใช้ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติในหลายๆ ด้าน ซึ่งกรณีตัวอย่างของการน�ำ
แนวคิดการบริหารแบบลีนมาปรับใช้อย่างประสบความส�ำเร็จ
นัน้ มีมากมาย หนึง่ ในนัน้ ก็คอื โรงพยาบาลได้มกี ารน�ำแนวคิด
การบริหารแบบลีนมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการในการนัด
ตรวจผูป้ ว่ ยตามคลินกิ ต่างๆ ซึง่ แต่เดิมจะนัดผูป้ ว่ ยในแต่ละวัน
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มาในเวลาเดียวกันหมด โดยผู้ป่วยต้องมารอตั้งแต่เช้า และ
ต้องรอนานหลายชัว่ โมงกว่าจะได้ตรวจ โดยมีการปรับเปลีย่ น
เป็นการนัดตรวจผู้ป่วยเป็นช่วงเวลา (เช่น ช่วงเวลา 09.00 10.00 น. นัดผู้ป่วย 50 คน ช่วงเวลา 10.00-11.00 น. นัด
ผู้ป่วยอีก 50 คน และช่วงเวลา 11.00 - 12.00 น. นัดผู้ป่วย
อีก 50 คน) ซึ่งเป็นการลดระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วย
ท�ำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกพึงพอใจในการให้บริการมากขึ้น
และยังช่วยกระจายงานของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
มิให้บุคคลเหล่านั้นรู้สึกว่างานหนักเกินไปด้วย (สัมภาษณ์
รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลในวันที่ 24 เมษายน 2560) ทั้งนี้
รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้
ให้ความเห็นเพิ่มเติมอีกว่า:“ระบบและกระบวนการในการให้บริการผู้ป่วยของ
โรงพยาบาลเราฝังรากลึกมากว่า 20 - 30 ปี ดังนั้น การที่เรา
คิดจะเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการดังกล่าว เราต้อง
พูดคุยกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลายาวนานถึง 3 เดือน
เพื่อท�ำความเข้าใจสิ่งที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น เราต้องคุยกับทั้งงาน
ผูป้ ว่ ยนอก งานรายได้ (ช�ำระเงิน) งานแล็บหรือเอกซเรย์ งาน
เวชระเบียน เพราะงานต่างๆ เชื่อมโยงกันเป็นระบบ เราต้อง
ดูทั้งระบบเลย เพราะหากจะน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีน
มาใช้ทสี่ ว่ นงานหนึง่ ก็ยอ่ มไปกระทบส่วนงานอืน่ ๆ (สัมภาษณ์
รองผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ
24 เมษายน 2560)”
ในส่วนของกระบวนการนัดตรวจผู้ป่วยตามคลินิก
ต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้นนั้น แม้ว่าการน�ำแนวคิดการบริหาร
แบบลีนมาปรับใช้จะเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลง
และท�ำให้บริการผู้ป่วยได้เร็วขึ้นก็ตาม ประเด็นปัญหาส�ำคัญ
ในการด�ำเนินการก็คือ โดยปกติแล้ว คลินิกผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรับคนไข้ทั้งที่เป็น
คนไข้ที่นัดไว้ล่วงหน้า และคนไข้ที่ไม่ได้นัดไว้ล่วงหน้าหรือ
ทีเ่ รียกว่าคนไข้ Walk-in ดังเช่นในกรณีของคลินกิ หู คอ จมูก
ซึ่งต้องรับคนไข้ที่นัดไว้ล่วงหน้าประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของ
จ�ำนวนคนไข้ทั้งหมดในแต่ละวัน และต้องรับคนไข้ Walk-in
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อีกประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของจ�ำนวนทั้งหมด จึงท�ำให้
แพทย์ตอ้ งตรวจจ�ำนวนคนไข้มากขึน้ ในแต่ละชัว่ โมง ประกอบ
กับการที่อาจารย์แพทย์ที่ออกตรวจมีจ�ำนวนจ�ำกัดในแต่ละ
สาขา ท�ำให้ต้องอาศัยแพทย์ประจ�ำบ้านออกตรวจร่วมด้วย
เพื่อแบ่งเบาภาระงานของอาจารย์แพทย์และเพื่อให้แพทย์
ประจ�ำบ้านมีความรู้ความช�ำนาญในการตรวจคนไข้มาก
ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี ในการตรวจของแพทย์ประจ�ำบ้าน หาก
เป็นกรณีซับซ้อน แพทย์ประจ�ำบ้านจ�ำเป็นต้องน�ำไปปรึกษา
อาจารย์แพทย์ อันอาจท�ำให้การตรวจล่าช้าออกไปได้ ซึ่งก็
ท�ำให้มีคนไข้แสดงความไม่พอใจในความล่าช้าอยู่หลายครั้ง
จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้คนไข้ได้รับทราบเพื่อป้องกัน
ปัญหาความไม่พอใจต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้น การ
ท�ำความเข้าใจกับคนไข้หรือผูป้ ว่ ยทีม่ ารับบริการจึงเป็นเรือ่ งที่
ส�ำคัญมาก นอกจากนี้ ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากแพทย์
ให้ลงตรวจตรงเวลาด้วย ทั้งนี้ ในกรณีของคลินิกหูคอจมูก
ต้องใช้เวลาในการท�ำความเข้าใจกับภาคส่วนต่างๆ ถึงกว่า
1 ปี จึงจะประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินการ (สัมภาษณ์
หัวหน้างานการพยาบาลตรวจโรคหูคอจมูก และศึกษาดูงาน
คลินิกหูคอจมูก เมื่อ 17 พฤษภาคม 2560)
นอกจากกรณีของกระบวนการนัดตรวจผู้ป่วยแล้ว
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติยงั ได้นำ� แนวคิดการ
บริหารแบบลีนมาใช้ในการสร้างระบบทางด่วน (Fast Track)
ในคลินิกอายุรกรรม ซึ่งถือเป็นคลินิกที่มีจ�ำนวนผู้ป่วยมาก
ที่สุด และผู้ป่วยต้องรอคิวค่อนข้างนานมากเพื่อรอรับการ
ตรวจวินจิ ฉัยจากแพทย์ โดยมีการสร้างระบบทางด่วนส�ำหรับ
ผูป้ ว่ ยโรคเส้นเลือดตีบ/เส้นเลือดอุดตัน กล่าวคือ หากมีคนไข้
มาทีแ่ ผนกฉุกเฉินของโรงพยายบาลด้วยอาการทีบ่ ง่ ชีไ้ ด้วา่ อาจ
เป็นโรคเส้นเลือดตีบ/เส้นเลือดอุดตัน คนไข้รายนัน้ ก็จะถูกโอน
ไปยังแผนกแพทย์เฉพาะทางได้เลย โดยจะมีการท�ำเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ (CT Scan) มีการประสานงานกับแผนกห้อง
ปฏิบตั กิ าร (Lab) ว่าต้องมีการตรวจเลือดหรือสิง่ ส่งตรวจอืน่ ๆ
หรือไม่ อย่างไร รวมถึงมีการด�ำเนินการให้ยาฉีดละลาย
ลิ่มเลือดแก่ผู้ป่วยให้ทันภายในช่วงเวลาที่เรียกว่า Golden

Period ทั้งนี้ ระบบทางด่วนส�ำหรับผู้ป่วยโรคเส้นเลือดตีบ
/เส้นเลือดอุดตันนี้ถือเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลอื่นใน
ประเทศไทยและยังได้รบั รางวัลในระดับประเทศระดับดีเยีย่ ม
อีกด้วย ซึง่ ก็ถอื ได้วา่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ประสบความส�ำเร็จในระดับหนึง่ ในการน�ำแนวคิดการบริหาร
แบบลีนมาปรับใช้ในโรงพยาบาล (สัมภาษณ์ผชู้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และหัวหน้างานผูป้ ว่ ยนอก เมือ่ 24
มีนาคม 2560) โดยผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์และหัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า:“โรงพยาบาลของเรายังได้สร้างระบบทางด่วนขึ้น
อีกหลายจุด เช่น ระบบการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรค Acute
Coronary Syndrome ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและจ�ำเป็น
ต้องรับท�ำบอลลูน (Balloon) โดยเร็ว ระบบการดูแลผู้ป่วยที่
เป็นโรคมะเร็งและมีอาการติดเชือ้ ท�ำให้จำ� นวนเม็ดเลือดขาวต�ำ่
มากผิดปกติ ซึ่งต้องรีบด�ำเนินการช่วยเหลือโดยทันที ระบบ
การดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืด โดยผ่านช่องทางด่วนของ
แผนกฉุกเฉินและรีบรับเข้ารักษาโดยทันที และระบบการดูแล
ทารกตัวเหลือง ซึง่ อาจท�ำให้ชกั ได้ จึงต้องเร่งด�ำเนินการรับเข้า
เพื่อส่องไฟและเปลี่ยนถ่ายเลือด เพื่อมิให้เซลล์สมองถูก
ท�ำลาย รวมถึงระบบการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ อี าการอุจจาระร่วง
ซึ่งต้องรีบด�ำเนินการรับเข้ารักษา แล้วจึงค่อยด�ำเนินการ
กระบวนการทางเอกสารในภายหลัง โดยระบบต่างๆ เหล่านี้
แทบจะไม่มีระยะเวลาการรอคอยเหลืออยู่ และสามารถ
ด�ำเนินการได้เร็วขึ้นมากภายหลังจากการน�ำแนวคิดการ
บริหารแบบลีนมาปรับใช้ เรียกได้วา่ เราพยายามน�ำแนวคิดแบบ
Cell Concept มาปรับใช้ให้เหมือนกับธนาคารที่พยายาม
ปรับระบบการให้บริการให้เป็น One-stop Service (สัมภาษณ์
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และหัวหน้างาน
พยาบาลผู้ป่วยนอก เมื่อ 24 มีนาคม 2560)”
ส�ำหรับขัน้ ตอนการสัง่ ยาให้กบั ผูป้ ว่ ยหรือคนไข้ทม่ี ารับ
บริการนั้น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้มีการ
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการและน�ำระบบคอมพิวเตอร์

มาใช้เพือ่ ลดขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ านและเพือ่ ให้กระบวนการ
ให้บริการท�ำได้รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม ดังที่รองผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติม
แก่ผู้วิจัยว่า:“การสัง่ ยาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ชว่ ยให้กระบวนการ
สั่งยารวดเร็วขึ้นมาก แต่ประเด็นส�ำคัญคือ ต้องด�ำเนินการ
ให้แพทย์สั่งยาผ่านระบบคอมพิวเตอร์แทนการเขียนใบสั่งยา
ให้ได้ เรียกได้ว่าเราต้องเอาเจ้าหน้าที่ไปประกบกับแพทย์เลย
เพื่อให้แพทย์คุ้นชินกับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น
การด�ำเนินการในลักษณะนี้ยังท�ำให้เราลดการใช้กระดาษลง
ไปได้เยอะอีกด้วย (สัมภาษณ์รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ 24 เมษายน 2560)”
กล่าวได้ว่า ในส่วนของการให้บริการผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินนั้ การประยุกต์ใช้
แนวคิ ด การบริ ห ารแบบลี น โดยการน� ำ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในกระบวนการปฏิบตั งิ านเพือ่ ลดขัน้ ตอนการ
ให้บริการสามารถท�ำได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว อย่างไรก็ดี
ในส่วนของการให้บริการผู้ป่วยในนั้น ยังน�ำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ได้ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ เนือ่ งจากระบบงาน
ของผู้ป่วยในมีความซับซ้อนมากกว่า มีรายละเอียดปลีกย่อย
มาก และต้องไปเกี่ยวข้องกับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 - ปีที่ 6
ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจ�ำเป็น
ต้องเดินตรวจคนไข้ร่วมกับอาจารย์แพทย์และแพทย์ประจ�ำ
บ้าน รวมถึงต้องบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับคนไข้แต่ละราย
ก่อนส่งให้แพทย์ประจ�ำบ้านตรวจทานแก้ไข จึงท�ำให้แนวคิด
การลดการใช้กระดาษและด�ำเนินการผ่านระบบคอมพิวเตอร์
ทั้งหมดในกรณีของผู้ป่วยในต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรใน
การด�ำเนินการในส่วนต่างๆ (สัมภาษณ์ผชู้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์และหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วย
นอก เมื่อ 24 มีนาคม 2560 และสัมภาษณ์รองผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ 24 เมษายน 2560)
ทั้งนี้ ในอีก 3 - 5 ปีข้างหน้า การบริหารแบบลีนจะยิ่ง
ทวีความส�ำคัญมากยิง่ ขึน้ เรือ่ ยๆ เพราะถือเป็นเครือ่ งมือหลัก
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ในการบริหารที่จะช่วยให้โรงพยาบาลมีการด�ำเนินกิจกรรม
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเด็นส�ำคัญที่ท�ำให้การ
ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติน�ำแนวคิดการ
บริหารแบบลีนไปใช้จนประสบความส�ำเร็จในระดับหนึ่งก็คือ
ประเด็นด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเหตุผลทีว่ า่ การ
น�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนไปปรับใช้ในองค์การมักจะ
เกีย่ วข้องกับการลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและขัน้ ตอนในการ
ให้บริการผู้ป่วยลง ซึ่งก็หมายถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ท�ำงานให้แตกต่างไปจากเดิม อันอาจจะท�ำให้บคุ ลากรทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานดังกล่าวนั้น
ต่อต้านการเปลีย่ นแปลงได้ ดังทีร่ องผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกล่าวไว้ว่า:“ความส�ำเร็จของการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนไป
ปรับใช้ในโรงพยาบาลของเรานัน้ ขึน้ อยูก่ บั ประเด็นเรือ่ งคนเป็น
ส�ำคัญ กล่าวคือ คน (พนักงานหรือเจ้าหน้าที)่ ส่วนใหญ่มกั จะ
มีพื้นที่สุขสบาย (Comfort Zone) ของตนเอง ซึ่งหากน�ำ
แนวคิดการบริหารแบบลีนไปปรับใช้ยอ่ มหมายถึงว่า คนเหล่านี้
ต้องเปลี่ยนแปลงและต้องออกจากพื้นที่สุขสบายของตนเอง
ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารท� ำ งาน ซึ่ ง อาจท� ำ ให้ เ ราได้ รั บ แรง
ต่อต้านจากกลุ่มคนเหล่านี้ได้ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
จึงมีบทบาทส�ำคัญยิ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้คนของเรายอมรับ
การเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ และท�ำให้การเปลีย่ นแปลงต่างๆ
เป็นไปอย่างราบรื่น (สัมภาษณ์รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ 24 เมษายน 2560)”
2. บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการ
บริหารแบบลีนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กล่าวโดยสรุปก็คือ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมีบทบาทส�ำคัญยิ่ง
ต่อความส�ำเร็จในการบริหารงานแบบลีนทัง้ ในด้านของ (1) การ
เป็นทีป่ รึกษาให้กบั ฝ่ายบริหารหรือผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์การ
ในด้านอัตราก�ำลังของพนักงาน (แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
ด้านต่างๆ) (2) การท�ำหน้าที่กระตุ้นให้พนักงานยอมรับการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การอันเนือ่ งมาจากการน�ำแนวคิด
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การบริหารแบบลีนมาปรับใช้ในองค์การ (3) การดูแลความ
ปลอดภัยของผูป้ ว่ ยและพนักงานในบริบทของการบริหารแบบ
ลีนในองค์การ และ (4) การด�ำเนินการฝึกอบรมพนักงานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับวิธีการบริหารงานแบบลีน
ส�ำหรับประเด็นแรกนั้น ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
จ�ำเป็นต้องพิจารณาว่าเมือ่ มีการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีน
ไปปรั บ ใช้ ใ นหน่ ว ยงานใดของโรงพยาบาลแล้ ว จะเกิ ด
ปรากฏการณ์อัตราก�ำลังเกินหรืออัตราก�ำลังขาดหรือไม่ และ
ทีจ่ ดุ ใด ทัง้ นี้ โดยปกติแล้วการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีน
ไปปรับใช้ในหน่วยงานใดย่อมท�ำให้กระบวนการท�ำงานของ
พนักงานสั้นลง ซึ่งหมายความว่าพนักงานจะใช้เวลาในการ
ท�ำงานนั้นๆ น้อยลง และจ�ำนวนคนหรืออัตราก�ำลังที่จะ
ใช้ในการท�ำงานนั้นๆ ก็ควรที่จะลดลงด้วย อาจจะท�ำให้
เกิดปัญหาอัตราก�ำลังเกินตามมาได้ ประเด็นที่ส�ำคัญที่สุด
ก็คือ การจัดการกับพนักงานส่วนเกิน โดยที่โรงพยาบาลไม่มี
นโยบายให้พนักงานออกจากงานแต่อย่างใด แต่โรงพยาบาล
จะต้องด�ำเนินการฝึกอบรมให้พนักงานเหล่านีส้ ามารถปฏิบตั งิ าน
ใหม่ได้อย่างช�ำนาญ (สัมภาษณ์ผชู้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และหัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอก เมื่อ 24
มีนาคม 2560; (สัมภาษณ์หัวหน้างานการพยาบาลตรวจโรค
หู คอ จมูก และศึกษาดูงานคลินิก หู คอ จมูก เมื่อ 17
พฤษภาคม 2560) ดังข้อสังเกตที่ว่า:“ในการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนมาปรับใช้ใน
โรงพยาบาลนัน้ ฝ่ายงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ ง
พิจารณาว่าอัตราก�ำลังที่มีอยู่เดิมจ�ำเป็นต้องเพิ่มหรือปรับลด
หรือไม่ และจ�ำนวนคนที่มีอยู่เกินหรือขาดไป หากเกิดปัญหา
คนเกิน การย้ายบุคคลเหล่านี้ไปท�ำงานในหน่วยงานอื่นๆ ที่
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโรงพยาบาลน่าจะเหมาะสม
ที่สุด ทั้งนี้ เราไม่มีนโยบายที่จะ Layoffs พนักงานของเรา
แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี หากเกิดปัญหาอัตราก�ำลังขาด
โดยเฉพาะในด้านของแพทย์และพยาบาล เราก็ตอ้ งพิจารณาว่า
จะแก้ไขปัญหาอย่างไรต่อไป เพราะในกรณีโรงพยาบาลของเรา

นั้น พยาบาลมีอัตราการลาออกค่อนข้างสูง จึงจ�ำเป็นต้อง
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (สัมภาษณ์รองผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ 24 เมษายน 2560)”
ในส่ ว นของแพทย์ นั้ น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติยังอยู่ในภาวะของการขาดแคลนแพทย์ แต่
ไม่ถึงกับอยู่ในภาวะวิกฤติ เพราะในปัจจุบัน โรงเรียนแพทย์
ในประเทศไทยสามารถผลิตแพทย์ได้เพิ่มจ�ำนวนค่อนข้าง
มาก อย่างไรก็ดี อาจจะยังมีปญั หาในเรือ่ งของการกระจายตัว
ของแพทย์ และปัญหาในด้านของคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
ของแพทย์ ทั้งนี้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ยังมีความต้องการแพทย์ทมี่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญด้านผูส้ งู อายุ
อยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งสอดคล้องกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ของประเทศไทย (สัมภาษณ์รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ 24 เมษายน 2560)
ประเด็นปัญหาหลักของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ อั ต ราก� ำ ลั ง ขาดก็ คื อ
จ�ำนวนพยาบาลยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งในกรณีนี้
หมายความว่า พยาบาลมีอัตราการลาออกจากงานสูงมาก
(ลาออกประมาณปีละ 40 คน) ซึ่งอาจเป็นด้วย 3 เหตุผล
หลัก คือ จบมาแล้วไม่ชอบวิชาชีพการพยาบาล จบมาแล้วไป
ประกอบอาชีพอื่น และจบมาแล้วไปท�ำงานในโรงพยาบาล
เอกชน (สัมภาษณ์ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์และหัวหน้างานการพยาบาลผูป้ ว่ ยนอก เมือ่ 24 มีนาคม
2560 และสัมภาษณ์รองผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ ณ 24 เมษายน 2560) ทัง้ นี้ รองผูอ้ ำ� นวยการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้ตั้งข้อสังเกตใน
กรณีดังกล่าวไว้ว่า:“ทางโรงพยาบาลตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลน
พยาบาลเป็นอย่างดี เราจึงได้ทำ� การแก้ไขปัญหานีด้ ว้ ยวิธกี าร
ต่างๆ ทั้งการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในภาคปกติ ตัง้ แต่ปี 1 - ปี 4
จ�ำนวนปีละประมาณ 50,000 บาท (โดยก�ำหนดระยะเวลา
ในการท�ำงานเพื่อชดใช้ทุนเท่ากับ 4 ปี) นอกจากนั้น เรายัง

รับนักศึกษาพยาบาลต่างหากอีก 30 คนต่อปี โดยแยกกลุ่ม
สอบเฉพาะ ซึ่งข้อสอบจะค่อนข้างง่ายกว่าในกรณีปกติ และ
มีการให้ทุนการศึกษากับกลุ่มนักศึกษาพยาบาลกลุ่มนี้ตลอด
4 ปี โดยพยาบาลกลุม่ นีจ้ ะต้องมาท�ำงานใช้ทนุ ในโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเท่ากับ 2 เท่าของเวลาที่ใช้เรียน
(คือ 8 ปี) และส�ำหรับกลุ่มสุดท้าย ก็คือ เรารับนักศึกษา
พยาบาลที่จบใหม่จากทุกสถานศึกษาเข้ามาท�ำการฝึกอบรม
และพั ฒ นาเพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ซึ่ ง หากเขา
สามารถอยูท่ ำ� งานกับเราได้สกั 3 - 5 ปี ก็ถอื ว่าคุม้ ค่าส�ำหรับเรา
แล้ว (สัมภาษณ์รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ ณ 24 เมษายน 2560)”
กล่าวโดยสรุปก็คือ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จึง
มีบทบาทที่ส�ำคัญในการเป็นที่ปรึกษาให้กับฝ่ายบริหารหรือ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การในด้านอัตราก�ำลังของแพทย์
พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ เพื่อให้ตัวโรงพยาบาล
ยังด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ไม่สะดุด ภายใต้
แนวนโยบายในการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนมาปรับใช้
ในองค์การ
ส�ำหรับประเด็นที่สองนั้น ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
จ�ำเป็นต้องร่วมกับฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเกี่ยวกับ
แนวคิดการบริหารแบบลีน และกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้น
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์การ ซึ่งในกรณีนี้
หมายความว่า การน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนมาปรับใช้
ในองค์ ก ารอาจน� ำ ไปสู ่ ก ารต่ อ ต้ า นจากเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
โรงพยาบาลในรูปแบบต่างๆ ได้ เพราะเจ้าหน้าที่เหล่านั้น
ต้องออกจากพื้นที่สุขสบายของตนเอง (Comfort Zone) และ
ต้องปรับเปลี่ยนขั้นตอนและวิธีการท�ำงานไปจากเดิม ดังนั้น
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงต้องร่วมกับฝ่ายบริหารของ
โรงพยาบาลในการน�ำเสนอข้อดีทเี่ กิดจากแนวทางในการบริหาร
แบบลีนให้คณะกรรมการและทีป่ ระชุมต่างๆ ของโรงพยาบาล
รับทราบและมีมติเอกฉันท์ที่จะน�ำแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้
จริง (สัมภาษณ์รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
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เฉลิมพระเกียรติ ณ 24 เมษายน 2560) ดังข้อสังเกตของ
ผู้บริหารโรงพยาบาลธรรมสาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ดังนี้:“ในการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนไปปรับใช้ใน
โรงพยาบาลนั้น หากเราน�ำไปใช้โดยไม่ได้รับมติเอกฉันท์จาก
ฝ่ายต่างๆ เราจะโดนต่อต้านอย่างแน่นอน ดังนั้น แนวทาง
ที่ดีที่สุดก็คือ เราจึงต้องได้รับมติเอกฉันท์จากคณะกรรมการ
ต่างๆ ของโรงพยาบาลก่อน ทั้งด้านผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
รวมถึงในส่วนของคลินิกผู้ป่วยนอกต่างๆ ด้วย ซึ่งถ้าเรา
น�ำเสนอว่าการบริหารแบบลีนส่งผลในทางทีด่ แี ละมีประโยชน์
กับโรงพยาบาลอย่างไร และทุกฝ่ายยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์
การท�ำงานของเราก็จะง่ายขึน้ ซึง่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ก็ต้องมีบทบาทส�ำคัญในการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับ
ทุกฝ่าย และต้องให้ความมั่นใจกับทุกฝ่ายว่าจะไม่มีนโยบาย
เลิกจ้างพนักงานแต่อย่างใด (สัมภาษณ์รองผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ 24 เมษายน 2560)”
อย่างไรก็ดี กลุ่มบุคคลที่ส�ำคัญที่สุดที่จะต้องท�ำความ
เข้าใจเกีย่ วกับผลประโยชน์ทจี่ ะเกิดขึน้ จากการน�ำแนวคิดการ
บริหารแบบลีนไปปรับใช้ในองค์การก็คือ กลุ่มแพทย์ ทั้งนี้
แพทย์แต่ละท่านค่อนข้างจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงและ
มีสไตล์การท�ำงานเป็นของตัวเอง ดังนั้น หากกลุ่มแพทย์
ไม่เห็นด้วยกับการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนมาปรับใช้
โอกาสที่จะประสบความส�ำเร็จย่อมมีลดลง ในกรณีนี้ฝ่าย
บริหารของโรงพยาบาลต้องร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในการท�ำความเข้าใจกับกลุ่มแพทย์ว่าการปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานตามแนวคิดการบริหารแบบลีนมีข้อดี
อย่างไร เพื่อให้แพทย์เข้าใจในตัวระบบการบริหารแบบลีน
ดีมากยิง่ ขึน้ รวมถึงต้องท�ำให้แพทย์เห็นด้วยอย่างเป็นเอกฉันท์
กับการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนมาปรับใช้ในโรงพยาบาล
ด้วย (สัมภาษณ์ผชู้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
และหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก เมื่อ 24 มีนาคม
2560 และสัมภาษณ์รองผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ ณ 24 เมษายน 2560) ทัง้ นี้ รองผูอ้ ำ� นวยการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้ตั้งข้อสังเกต
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ในกรณีดังกล่าวไว้ว่า:“ในกรณีของกลุ่มแพทย์นั้น แพทย์จะมีสไตล์การ
ท�ำงานของตนเอง เราต้องพยายามสร้างความเข้าใจใน
ตัวแพทย์เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารแบบลีน โดยเราต้องน�ำ
เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลหรือผูช้ ว่ ยพยาบาลเข้าไปประกบ เข้าไปช่วย
พูดชี้แจงให้แพทย์ทราบว่าแนวคิดการบริหารแบบลีนมีข้อดี
อย่างไร เหตุผลที่เราต้องให้เจ้าหน้าที่พยาบาลหรือผู้ช่วย
พยาบาลเข้าไปพูดก็เพราะแพทย์สว่ นใหญ่คอ่ นข้างจะเกรงอก
เกรงใจกลุ่มพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาล เพราะบุคคลทั้ง
2 กลุ่มต้องท�ำงานร่วมกันมาโดยตลอด หรือกล่าวง่ายๆ ก็คือ
แพทย์ต้องอาศัยพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลในการท�ำงาน
ดังนัน้ กลุม่ พยาบาลหรือผูช้ ว่ ยพยาบาลจึงมีสว่ นส�ำคัญอย่างยิง่
ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิธีการท�ำงานของแพทย์ได้
เรียกได้ว่าเราต้องท�ำให้เกิดมติเอกฉันท์ในกลุ่มแพทย์ให้ได้
ก่อนที่จะน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนไปปรับใช้ ในกรณีนี้
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องเข้าใจตรงจุดนี้ และต้อง
ทราบว่าการจะเข้าถึง กระตุน้ และเปลีย่ นแปลงแนวความคิด
ของกลุ่มแพทย์จะต้องท�ำอย่างไร ซึ่งก็หมายความว่าต้อง
เริ่ ม ที่ ก ลุ ่ ม พยาบาลและผู ้ ช ่ ว ยพยาบาลก่ อ น (สั ม ภาษณ์
รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ณ 24 เมษายน 2560)”
ยกตั ว อย่ า งเช่ น ในกรณี ข องคลิ นิ ก หู ค อจมู ก ซึ่ ง
ต้องการท�ำความเข้าใจกับกลุม่ แพทย์เมือ่ มีการน�ำแนวคิดการ
บริหารแบบลีนมาปรับใช้ โดยเฉพาะจะต้องมีการขอความร่วม
มือให้แพทย์ลงตรวจตรงเวลา เพื่อมิให้เกิดคิวสะสมจนคนไข้
ต้องรอนานและแสดงความไม่พอใจออกมา อีกประเด็น
ที่ส�ำคัญก็คือ ต้องมีการจูงใจให้แพทย์กรอกข้อมูลและสั่งยา
ให้คนไข้ผา่ นระบบคอมพิวเตอร์ เพราะแพทย์อาวุโสส่วนใหญ่
ยังไม่คุ้นชินกับการด�ำเนินการดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการสร้าง
กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในองค์การ (สัมภาษณ์หัวหน้างานการพยาบาล
ตรวจโรค หู คอ จมูก และดูงานคลินิก หู คอ จมูก เมื่อ 17
พฤษภาคม 2560) ดังบทสัมภาษณ์ที่ว่า:-

“กลุ่มคนที่ยากที่สุดในการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดการบริหารแบบลีนก็คือกลุ่มแพทย์และกลุ่มคนไข้
ทั้งนี้ เพราะในบางครั้ง แพทย์ยังมีการลงตรวจช้ากว่าเวลาที่
ก�ำหนด ซึง่ ท�ำให้คนไข้ตอ้ งรอนาน เราจึงต้องขอความร่วมมือ
จากแพทย์ให้ลงตรวจตรงเวลา นอกจากนี้ แพทย์บางส่วน
ชอบเขียนข้อมูลและสั่งยาให้คนไข้โดยการเขียนมากกว่า
ซึ่งท�ำให้กระบวนการท�ำงานช้ามาก เราจึงต้องจูงใจแพทย์
ให้กรอกข้อมูลและสั่งยาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ในกรณีนี้
อาจมีปัญหาในส่วนของแพทย์อาวุโสที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ เราก็ต้องส่งน้องๆ พยาบาลหรือผู้ช่วย
พยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เข้าไปประกบแพทย์
เรียกว่าเราต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าที่กลุ่มแพทย์จะปรับตัวได้
(สัมภาษณ์หวั หน้างานการพยาบาลตรวจโรค หู คอ จมูก เมือ่
17 พฤษภาคม 2560)”
ในกรณี ข องคนไข้ ก็ ต ้ อ งมี ก ารท� ำ ความเข้ า ใจ
เช่นเดียวกัน เพราะคนไข้มี 2 กลุ่ม คือ คนไข้ที่นัดไว้ล่วงหน้า
และคนไข้ที่ Walk-in (ไม่ได้นดั ไว้ลว่ งหน้า) ซึง่ แน่นอนว่าคนไข้
ที่นัดไว้ล่วงหน้าย่อมรู้สึกพอใจกับการน�ำการบริหารแบบลีน
มาปรับใช้ เพราะจะท�ำให้ตนเองได้พบแพทย์โดยมิตอ้ งใช้เวลา
รอนานมากเช่นเดิม แต่ในกรณีของคนไข้ทมี่ ไิ ด้นดั ไว้ลว่ งหน้านัน้
ต้องมีการท�ำความเข้าใจกันพอสมควร เพือ่ ให้คนุ้ ชินกับระบบ
ใหม่ (สัมภาษณ์หวั หน้างานการพยาบาลตรวจโรค หู คอ จมูก
และศึกษาดูงานคลินิก หู คอ จมูก เมื่อ 17 พฤษภาคม 2560)
ในส่วนนีฝ้ า่ ยบริหารทรัพยากรมนุษย์กต็ อ้ งคอยให้การ
สนับสนุนในแง่ของอัตราก�ำลังคนให้เหมาะสม มีการจูงใจ
แพทย์และพยาบาลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น จ่ายค่าตอบแทน
เพิ่มเติมให้ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
รวมถึ ง มี ก ารด� ำ เนิ น การฝึ ก อบรมบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยอย่ า ง
ต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและยอมรับการน�ำแนวคิดการ
บริหารแบบลีนมาปรับใช้
ประเด็นที่สามที่เกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของ
ผูป้ ว่ ยและพนักงานในบริบทของการบริหารแบบลีนในองค์การ
นัน้ หมายความว่า การน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนไปปรับใช้

ในโรงพยาบาลจะต้องไม่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
ทีม่ ารับบริการ รวมถึงเจ้าหน้าทีข่ องโรงพยาบาล ซึง่ ในกรณีนี้
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องท�ำหน้าที่ในการอ�ำนวย
ความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงพยาบาล ดูแลในส่วนของการฝึกอบรมและพัฒนา
พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในด้านการพัฒนา
คุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล และมีสว่ นร่วมใน
การบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ อยู่พอสมควร (สัมภาษณ์
รองผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ
24 เมษายน 2560) ดังบทสัมภาษณ์ที่ว่า:“ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยต้องมาอันดับ 1 ดังนัน้ หาก
โรงพยาบาลมีการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนไปปรับใช้
แล้วอาจกระทบกับความปลอดภัยของผู้ป่วยในด้านต่างๆ ก็
ต้องมีการหารือกันผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพของ
โรงพยาบาล นอกจากนั้น เราต้องพิจารณาในแง่ของการ
บริหารความเสี่ยงด้วย เช่น หากมีการน�ำแนวคิดการบริหาร
แบบลีนไปปรับใช้แล้ว มีการลดขั้นตอนการท�ำงาน มีการลด
พนักงานจากจุดหนึง่ และโยกย้ายไปไว้ทจี่ ดุ อืน่ ๆ จะต้องไม่เกิด
ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นกับตัวผู้ป่วย รวมถึงตัวพนักงาน ซึ่งใน
เรือ่ งนี้ เราต้องคิดมาอย่างดี ผ่านการพิจารณาจากหลายคณะ
กรรมการมาก เรียกได้วา่ ในแต่ละสาขาจะมีคณะกรรมการหลัก
ดูแลในเรือ่ งนีข้ องตนเอง ซึง่ คณะกรรมการก็ตอ้ งประกอบด้วย
ทั้ง 3 สาขาวิชาชีพ คือ แพทย์ พยาบาล และงานสนับสนุน
(ซึ่งรวมถึงฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วย) (สัมภาษณ์
รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ณ 24 เมษายน 2560)”
ส�ำหรับประเด็นสุดท้าย คือ การด�ำเนินการฝึกอบรม
พนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวิธีการบริหารงานแบบลีน และ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทของการบริหารแบบลีนได้นั้น
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์มบี ทบาทส�ำคัญยิง่ ในการด�ำเนินการ
ฝึ ก อบรมเจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก กลุ ่ ม ของโรงพยาบาล ทั้ ง แพทย์
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การแพทย์ รวมถึงพนักงานกลุม่ อืน่ ๆ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเอง รวมถึง
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารแบบลีน โดยอย่างน้อย
เจ้าหน้าทีท่ กุ กลุม่ ควรได้รบั การฝึกอบรมจ�ำนวน 24 ชัว่ โมงต่อ
คนต่อปี (สัมภาษณ์รองผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ ณ 24 เมษายน 2560) ดังบทสัมภาษณ์ทวี่ า่ :“ในส่วนของการอบรมให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
การบริหารแบบลีน เรามีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยจะ
เน้นการเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญหรือวิทยากรจากภายนอกมาบรรยาย
ให้ความรู้ ให้ทุกฝ่ายเห็นข้อดีของการบริหารแบบลีน อันจะ
น�ำไปสู่การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มบุคคลต่างๆ ใน
โรงพยาบาล”
ประเด็นที่สำ� คัญในกรณีนี้ก็คือ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ต ้ อ งด� ำ เนิ น การสรรหาบุ ค ลากรเชิ ง รุ ก ให้ ม ากขึ้ น
โดยเฉพาะในกลุ่มแพทย์และพยาบาล เพื่อมิให้เกิดภาวะ
ขาดแคลนพนักงาน เพราะหากเกิดการขาดแคลนพนักงาน
แล้ว เมื่อพนักงานรายใดรายหนึ่งในแต่ละส่วนงานต้องไป
เข้ารับการอบรม ก็จะท�ำให้พนักงานทีเ่ หลืออยูต่ อ้ งมีภาระงาน
เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งประเด็นของการบรรเทาปัญหาการ
ขาดแคลนพนักงานในองค์การถือเป็นบทบาทที่ส�ำคัญยิ่งของ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาล (ซึ่งเชื่อมโยง
กับประเด็นแรกที่กล่าวไว้ข้างต้น) (สัมภาษณ์หัวหน้างานการ
พยาบาลตรวจโรค หู คอ จมูก เมื่อ 17 พฤษภาคม 2560)
ทั้งนี้ ข้อมูลจากการสังเกตการณ์การให้บริการคนไข้
ของคลินกิ หูคอจมูก (ซึง่ เป็นคลินกิ ทีร่ บั ทัง้ คนไข้ทนี่ ดั ไว้ลว่ งหน้า
และคนไข้ที่มิได้นัดไว้ล่วงหน้า (Walk-in)) เมื่อวันที่ 17
พฤษภาคม 2560 พบว่า คนไข้ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีในการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้ คนไข้ไม่จ�ำเป็น
ต้องรอคิวพบแพทย์นานมากนัก กระบวนการคัดกรองคนไข้
และตรวจรักษามีความเป็นระบบมากขึน้ และแพทย์ พยาบาล
รวมถึงเจ้าหน้าทีด่ า้ นต่างๆ ก็ยนิ ดีและเต็มใจในการให้บริการ
ผูป้ ว่ ยเป็นอย่างดีตามระบบการบริหารแบบลีนทีน่ ำ� มาปรับใช้
ในโรงพยาบาล
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โดยสรุ ป ก็ คื อ ฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข อง
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมบี ทบาทส�ำคัญเป็น
อย่างยิง่ ต่อความส�ำเร็จของการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีน
มาปรับใช้ในโรงพยาบาล โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาให้กบั ฝ่ายบริหารหรือผูบ้ ริหารระดับสูง
ของโรงพยาบาลในด้านอัตราก�ำลังของพนักงาน (โดยเฉพาะ
อัตราก�ำลังของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆ)
ท�ำหน้าทีใ่ นการกระตุน้ ให้พนักงานยอมรับการเปลีย่ นแปลงที่
เกิดขึน้ ในโรงพยาบาลอันเนือ่ งมาจากการน�ำแนวคิดการบริหาร
แบบลีนมาปรับใช้ ท�ำหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในบริบทของการบริหาร
แบบลีนในองค์การ และท�ำหน้าที่ในการด�ำเนินการฝึกอบรม
เจ้าหน้าทีข่ องโรงพยาบาลอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีเ่ หล่านัน้
มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวิธีการ
บริหารงานแบบลีน รวมถึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับแนวคิด
การบริหารแบบลีนได้
อภิปราย สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย ในรู ป แบบของกรณี ศึ ก ษาของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สามารถสรุปได้ว่า
“การบริหารงานแบบลีนในองค์การมีผลกระทบต่อพนักงาน
ในองค์การ โดยมีแนวโน้มที่จะท�ำให้พนักงานออกจากพื้นที่
สุขสบาย (Comfort Zone) ของตน มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ท�ำงานของตนเองไปจากเดิม และท�ำให้พนักงานปฏิบัติงาน
ได้รวดเร็วมากขึ้นในเวลาที่เท่าเดิม ซึ่งก็หมายความว่า
ท�ำให้พนักงานต้องรับภาระงานที่มากขึ้นกว่าเดิม อันอาจ
ท�ำให้เกิดปัญหาการต่อต้านจากพนักงาน อย่างไรก็ดี ฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การมีบทบาทส�ำคัญยิ่งต่อ
ความส�ำเร็จในการบริหารงานแบบลีนและการลดปัญหาการ
ต่อต้านจากพนักงานในองค์การ ทั้งในด้านของ (1) การเป็น
ที่ปรึกษาให้กับฝ่ายบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์การ
เกี่ยวกับอัตราก�ำลังของพนักงาน (2) การท�ำหน้าที่กระตุ้นให้
พนักงานยอมรับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การอันเนือ่ ง

มาจากการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนมาปรับใช้ (3) การ
ดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยและพนักงานในบริบทของการ
บริหารแบบลีนในองค์การ และ (4) การด�ำเนินการฝึกอบรม
พนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะใน
การปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับวิธกี ารบริหารงานแบบลีน รวมถึง
สามารถปรับตัวให้เข้ากับการปฏิบตั งิ านภายใต้บริบทของการ
บริหารแบบลีนได้” (ดังรูปที่ 1)
ซึง่ ในกรณีนกี้ ห็ มายความว่า การน�ำแนวคิดการบริหาร
แบบลีนมาปรับใช้ในองค์การย่อมส่งผลกระทบกับตัวพนักงาน
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ เนือ่ งจากการน�ำแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้
อาจท�ำให้พนักงานต้องรับภาระในการปฏิบัติงานที่หนักกว่า
เดิม ซึง่ ก็ยอ่ มท�ำให้พนักงานรูส้ กึ ไม่พอใจและเกิดแรงต่อต้าน
ขึ้นมาได้ ทั้งนี้ เพราะพนักงานเหล่านี้ปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่
ปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน จึงท�ำให้เกิดความรูส้ กึ
สบายและคิดว่าวิธีการที่ตนปฏิบัติอยู่เป็นวิธีการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมแล้ว เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอย่างกะทันหัน
ความรูส้ กึ ไม่พอใจ โกรธ ท้าทาย และต่อต้านการเปลีย่ นแปลง
จึงเกิดขึน้ ซึง่ หากองค์การไม่จดั การกับความรูส้ กึ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
การเปลี่ ย นแปลงที่ ต ้ อ งการก็ จ ะไม่ เ กิ ด ขึ้ น และโครงการ
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานต่างๆ ที่ลงทุนไปก็อาจจะต้อง
สูญเปล่าได้ ในกรณีเช่นนี้ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึง่ รวมถึง
ผู้บริหารของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และนักทรัพยากร
มนุษย์มืออาชีพจึงถือเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญยิ่งที่จะท�ำให้
องค์การน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนไปปรับใช้ได้อย่างราบรืน่
และประสบความส�ำเร็จ โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
จะต้องท�ำหน้าทีส่ นับสนุนทัง้ ในส่วนของผูบ้ ริหารระดับสูงของ
องค์การ พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในกระบวนการที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง และในส่วนของผู้ป่วยหรือ
ลูกค้าที่มารับบริการ (ดังที่ได้กล่าวถึงใน 4 บทบาทดังกล่าว
ข้างต้น) หรือกล่าวง่ายๆ ก็คือ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การมีบทบาทส�ำคัญกับการท�ำให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ ปรับตัวและลดพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
อันเกิดจากการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนมาปรับใช้ใน

องค์การลงให้ได้มากที่สุด เพื่อให้การบริหารแบบลีนประสบ
ความส�ำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่เข้าใจบทบาทของตนเองและรู้จักน�ำแนวปฏิบัติใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพือ่ การเป็นองค์การทีม่ สี มรรถนะ
สูง (High-Performance Human Resource Practices)
(MacDuffie, 1995) (เช่น การฝึกอบรมพนักงานในองค์การ
อย่างต่อเนื่อง การเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจของผู้บริหารองค์การในด้านต่างๆ การท�ำ
หน้าที่ในการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ) มา
ปรับใช้ในองค์การย่อมท�ำให้องค์การสามารถน�ำแนวคิดการ
บริหารแบบลีนไปปรับใช้ได้อย่างประสบความส�ำเร็จ ทั้งนี้
วรรณกรรมในด้านของแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เพื่อการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงมีการกล่าวถึง
กันมาอย่างยาวนานว่า องค์การที่น�ำแนวคิดการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบดังกล่าวมาปรับใช้มีแนวโน้มที่จะ
มีผลการด�ำเนินงานดีกว่าองค์การทีม่ ไิ ด้นำ� แนวคิดการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบดังกล่าวมาปรับใช้
อย่างไรก็ดี งานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเป็นองค์การที่
มีสมรรถนะสูงมักเกิดขึ้นในภาคการผลิต (ยกตัวอย่างเช่น
Arthur, 1994; MacDuffie, 1995; Huselid, 1995; Jiang,
Lepak, Hu, and Baer, 2012) หรือหากจะมีงานวิจัยในหัวข้อ
ดังกล่าวในภาคการบริการก็มักจะเกิดขึ้นในคอลเซ็นเตอร์
(Batt, 2002) หรือโรงแรม (Sun, Aryee, and Law, 2007)
โดยที่ยังไม่ค่อยมีงานวิจัยดังกล่าวในภาคการบริการในส่วน
ของโรงพยาบาลในประเทศก�ำลังพัฒนาหรือประเทศที่เป็น
ตลาดเกิดใหม่ เช่น ประเทศไทย มากนัก จากประเด็น
ดังกล่าว การที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
น�ำแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพือ่ การเป็นองค์การทีม่ ี
สมรรถนะสูงมาปรับใช้ร่วมกับแนวคิดการบริหารแบบลีน
จนประสบความส�ำเร็จในระดับหนึ่ง จึงถือเป็นการสนับสนุน
แนวปฏิบตั ใิ นการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพือ่ การเป็นองค์การ
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ทีม่ สี มรรถนะสูงว่าสามารถน�ำมาปรับใช้รว่ มกับแนวคิดการบริหารแบบลีนได้เป็นอย่างดี และสามารถน�ำมาใช้ได้อย่างส�ำเร็จใน
บริบทของโรงพยาบาลในประเทศก�ำลังพัฒนาหรือประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ อีกทั้งยังสามารถกล่าวได้ว่าแนวปฏิบัติในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เพือ่ การเป็นองค์การทีม่ สี มรรถนะสูงถือเป็นปัจจัยส�ำคัญประการหนึง่ ทีน่ ำ� ไปสูค่ วามส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพราะแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบดังกล่าวมีแนวโน้ม
ที่จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการปฏิบัติงานแบบลีน
ในส่วนต่างๆ ได้อย่างราบรืน่ ปราศจากความขัดแย้ง อีกทัง้ ตัวพนักงานและคนไข้ (จากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ไปสังเกตการณ์และสัมภาษณ์)
ก็แสดงให้เห็นว่าตนเองพร้อมที่จะยอมรับและปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อผลประโยชน์ที่ดีขึ้นของคนไข้ที่มา
รับบริการในระยะยาว

รูปที่ 1 บทบาทของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนมาปรับใช้ในองค์การ
ดังนั้น ข้อสรุปจากบทความวิจัยชิ้นนี้จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการในด้านการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงในองค์การที่มีการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนมาปรับใช้ อีกทั้ง
งานวิจยั ชิน้ นีย้ งั ถือเป็นงานวิจยั ชิน้ แรกๆ ในประเทศไทยทีน่ ำ� การศึกษาวิจยั ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาบูรณาการเข้ากับ
การศึกษาวิจยั ด้านแนวคิดการบริหารแบบลีน ซึง่ ย่อมเป็นการเติมเต็มวรรณกรรมทีผ่ า่ นมาในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่
ยังไม่ได้มกี ารศึกษาเรือ่ งบทบาทของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์มอื อาชีพกับการบริหารงาน
แบบลีนมากนัก (Bamber, Stanton, Bartram, and Ballardie, 2014)
นอกจากนี้ ข้อสรุปจากบทความชิน้ นีย้ งั น่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ นักปฏิบตั แิ ละนักทรัพยากรมนุษย์มอื อาชีพ รวมถึงผูบ้ ริหาร
และพนักงานขององค์การทีม่ แี นวคิดทีจ่ ะน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนมาปรับใช้ในองค์การในประเด็นทีว่ า่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ รวมถึงนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพมีบทบาทส�ำคัญยิ่งในการน�ำแนวคิดการบริหารแบบลีนมาปรับใช้ได้อย่าง
ส�ำเร็จ ช่วยลดแรงต่อต้านจากพนักงาน ช่วยสร้างความเข้าใจให้กบั บุคคลต่างๆ เพือ่ ให้สามารถยอมรับการเปลีย่ นแปลง อีกทัง้
ยังช่วยให้พนักงานในองค์การมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารแบบลีน และสามารถปรับ
ตัวเองให้กับบริบทของการบริหารแบบลีนได้ด้วย ซึ่งในกรณีนี้ก็หมายความว่า ในการตัดสินใจต่างๆ ที่เกี่ยวกับการน�ำแนวคิด
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การบริหารแบบลีนมาปรับใช้ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
รวมถึงนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพควรมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การริเริ่มน�ำแนวคิดการ
บริหารแบบลีนมาปรับใช้ในองค์การไปจนถึงการน�ำแนวคิด
การบริหารแบบลีนไปปฏิบตั จิ ริงในองค์การ เพือ่ ให้ฝา่ ยบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ
ได้จัดท�ำกลยุทธ์และแนวปฏิบัติต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเองให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวปฏิบัติต่างๆ ในการ
บริหารงานแบบลีนขององค์การ
กล่าวโดยสรุป แม้ว่าบทความวิจัยฉบับนี้จะได้ข้อสรุป
ว่า การบริหารงานแบบลีนในองค์การมีผลกระทบต่อพนักงาน
ในองค์การ โดยมีแนวโน้มที่จะท�ำให้พนักงานออกจากพื้นที่
สุขสบาย (Comfort Zone) ของตน มีการเปลี่ยนแปลง
วิธกี ารท�ำงานของตนเองไปจากเดิม ท�ำให้พนักงานต้องรับภาระ
งานที่มากขึ้นกว่าเดิม อันอาจท�ำให้เกิดปัญหาการต่อต้าน
จากพนักงานได้ ซึ่งในกรณีนี้ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การมีบทบาทส�ำคัญยิง่ ต่อความส�ำเร็จในการบริหารงาน
แบบลี น และการลดปั ญ หาการต่ อ ต้ า นจากพนั ก งานใน
องค์การโดยการแสดงบทบาทในด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ซึ่ง
บทบาททั้ง 4 ด้านนั้นสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (HighPerformance Human Resource Practices) ก็ตาม ข้อสรุป
ดังกล่าวมาจากกรณีศึกษาของโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวใน
ประเทศไทย คือ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึง่
อาจยังไม่เพียงพอต่อการก�ำหนดเป็นข้อสรุปทีส่ ามารถอ้างอิง
ได้ทั่วไป (Generalizability) อีกทั้งผู้วิจัยก็ยังมิได้มีโอกาสใน
การเข้าไปท�ำวิจยั ในกิจการโรงพยาบาลของรัฐแห่งอืน่ ๆ รวมถึง
กิจการโรงพยาบาลของภาคเอกชนที่มีการน�ำแนวคิดการ
บริหารแบบลีนไปปรับใช้ว่าจะได้ผลเป็นอย่างไร ด้วยเหตุผล
ในด้านของงบประมาณและเวลา ดังนั้น ในอนาคตผู้อ่าน
หรือผู้ที่สนใจอาจน�ำข้อสรุปดังกล่าวไปขยายผลในแง่ของ
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพในรูปแบบของกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
บทบาทของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์กบั การบริหารแบบลีน

ในโรงพยาบาลของรัฐแห่งอืน่ ๆ หรือโรงพยาบาลในภาคเอกชน
โดยพิจารณาจากมุมมองของผู้ป่วยหรือคนไข้ที่มารับบริการ
เป็นส�ำคัญ รวมถึงการวิเคราะห์เชิงปริมาณในรูปแบบของ
แบบส�ำรวจความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ
เพื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยชิ้นนี้ต่อไป
“บทความวิจยั นีไ้ ด้รบั ทุนอุดหนุนจากคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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