Business Process Improvement (BPI) for Greater Results

Course outline
หลักสู ตร ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจเพือ่ ผลลัพธ์ ที่เป็ นเลิศ
Business Process Improvement (BPI) for Greater Results
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย อาจารย์ ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์
หลักการและแนวความคิด
ทาไมหลักสูตรนีจ้ งึ สาคัญต่ อองค์ กรยุคนี?้






ในโลกของการบริหารยุคใหม่นี ้ องค์กรต่าง ๆ จาเป็ นต้ องบริหารให้ เกิดความคล่องตัว การตัดสินใจที่รวดเร็ว
ดาเนินการที่ฉบั ไว ตอบสนองต่อพลวัตของตลาดได้ ทนั ท่วงที กระบวนการทางานมีประสิทธิภาพ ประหยัด
ต้ นทุน และส่งเสริมการสร้ างนวัตกรรม ธุรกิจจึงจะอยูร่ อดได้ ในภาวะของการแข่งขันที่รุนแรง ทังตลาด
้
ภายในประเทศและจากคูแ่ ข่งขันต่างประเทศ ซึง่ ปั จจัยสาคัญประการหนึง่ ที่ทาให้ องค์กรขาดความสามารถ
ในการแข่งขัน และไม่สามารถสร้ างให้ เกิดลักษณะที่ดีเหล่านี ้ได้ คือ กระบวนการทางานที่ด้อยประสิทธิภาพ มี
ความซ ้าซ้ อน ยืดเยื ้อ เพราะมีขนตอนที
ั้
่ไม่จาเป็ นแฝงอยูจ่ านวนมาก มีจดุ ตัดสินใจหลายจุดในกระบวนการ
ดาเนินการ ทาให้ ตดั สินใจล่าช้ า ก่อให้ เกิดต้ นทุนแฝงในกระบวนการทางาน ส่งผลให้ มีคา่ ใช้ จา่ ยที่ไม่จาเป็ น
กลายเป็ นความสูญเสียทรัพยากรขององค์กรอย่างไม่ค้ มุ ค่า
การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (Business Process Improvement – BPI) เป็ นแนวทางการดาเนินการที่จะ
ช่วยให้ องค์กรสามารถจัดการหรื อออกแบบกระบวนการทางานให้ เกิดประโยชน์สงู สุด (optimization) ได้
ผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้ นทุนค่าใช้ จา่ ยและความสูญเสียที่ไม่จาเป็ น ลดระยะเวลาใน
ขันตอนต่
้
าง ๆ ทาให้ กระบวนการทางานกระชับ รวดเร็วขึ ้น เพิ่มผลการปฏิบตั งิ านและคุณภาพของงาน และ
สุดท้ ายคือ ช่วยให้ ธุรกิจบรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ ทังนี
้ ้ BPI อาจถูกไปใช้ กบั กระบวนการทางาน
ในงานส่วนใดของธุรกิจก็ได้ เช่น งานด้ านการตลาด งานด้ านการผลิต งานจัดซื ้อ งานบริหารทรัพยากร
มนุษย์ งานด้ านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
หลักสูตรนี ้ถูกออกแบบโดยการผสมผสานองค์ความรู้ หลักการ แนวคิด และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ ในหน่วยงาน
ระหว่างประเทศและธุรกิจชันน
้ าของโลก ในเรื่ องของ BPI โดยมีจดุ เน้ นที่การช่วยให้ ผ้ เู รี ยนประสบ
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ความสาเร็จในการปรับปรุงหรื อออกแบบกระบวนการทางานใหม่ เพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถบริหารองค์กรให้
เกิดผลลัพธ์ที่สงู ขึ ้น (greater results) และประสบความสาเร็จ

หลักสูตรนีเ้ หมาะกับใคร?
1. ผู้บริหารหรื อผู้จดั การ ที่สนใจเรื่ องการปรับปรุงกระบวนการทางานให้ มีประสิทธิภาพ
2. หัวหน้ าสายงาน/ฝ่ ายต่าง ๆ ในองค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางาน
3. ผู้บริหารหรื อผู้จดั การที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจด้ วยการปรับปรุง
กระบวนการทางานหรื อออกแบบกระบวนการทางานใหม่
4. นักวิเคราะห์กระบวนการธุรกิจ

ผู้เรี ยนจะได้ รับอะไรจากหลักสูตรนี?้
1. เกิดความเข้ าใจอย่างเป็ นระบบเกี่ยวกับ Business Process Improvement และเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์การในงานที่ตนเองรับผิดชอบ
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดวิพากษ์ และการมองกระบวนการธุรกิจอย่างเป็ นองค์รวมร่วมกับกระบวนการ
ด้ านอื่น ๆ ในองค์กร
3. เรี ยนรู้และทดลองใช้ เทคนิค เครื่ องมือ สาหรับการวิเคราะห์ ออกแบบ และปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องสูผ่ ลลัพธ์ที่เป็ นเลิศ
4. เรี ยนรู้จากตัวอย่าง กรณีศกึ ษา การปรับปรุงกระบวนการทางานของหน่วยงานอื่น ๆ
5. การสร้ างแผนที่นาทาง (roadmap) เพื่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอันเนื่องจากกระบวนการที่ได้
ปรับเปลี่ยนใหม่

หลักสูตรนีเ้ รี ยนอะไรบ้ าง?
Module 1: ทาความเข้ าใจกับ Business Process Improvement (BPI)
 อะไรคือ BPI?
 ทาไมองค์กรสมัยใหม่ต้องสนใจ BPI?
 เมื่อใดที่จาเป็ นต้ องทา BPI? ทาไปเพื่ออะไร?
 ใครบ้ างที่เกี่ยวข้ องกับ BPI? บทบาทของ (1) Business Leader (2) Process Owner (3)
Operational Manager และ (4) Process Operator
 ประโยชน์ของ BPI?
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BPI Framework และหลักการสาคัญของ BPI
ตัวอย่างที่สาเร็จ vs ตัวอย่างที่ล้มเหลวของการทา BPI
ประเด็นท้ าทายของ BPI?

Workshop 1: ประสบการณ์ในการปรับปรุงกระบวนการทางาน – อะไรเป็ นความท้ าทาย? อะไรเป็ นทักษะที่
จาเป็ น?
Module 2: การวิเคราะห์ และออกแบบกระบวนการธุรกิจ
 BPI roadmap
 จะเลือกปรับปรุงแบบค่อยเป็ นค่อยไป หรื อเปลี่ยนแปลงทีเดียวทังระบบ?
้
 ใครเกี่ยวข้ อง? ใครควรจะเข้ ามาร่วม?
 การประยุกต์ใช้ PDCA กับ BPI
 การกาหนดวัตถุประสงค์ของ BPI
 การกาหนดและเลือกกระบวนการที่จะปรับปรุง
 การวิเคราะห์การไหลของงาน (workflows) ร่วมกับนโยบาย ระเบียบ ข้ อปฏิบต
ั ิ เทคโนโลยี
 การวิเคราะห์ต้นทุน เวลา คุณภาพ และความพึงพอใจ
 เครื่ องมือและแนวคิดในการออกแบบกระบวนการใหม่
 การสร้ าง buy-in จาก stakeholders ต่าง ๆ ให้ กบ
ั กระบวนการใหม่
 การบริ หารการเปลี่ยนแปลงกับ BPI
 การบูรณาการ BPI เข้ ากับองค์กร วัฒนธรรมองค์กร และความต่อเนื่องยัง่ ยืน
Workshop 2: การฝึ กปฏิบตั ใิ นการวิเคราะห์ ปรับปรุง และออกแบบกระบวนการธุรกิจใหม่
Workshop 3: ท่านจะเอา BPI ไปใช้ ในองค์กรของท่านอย่างไรให้ ได้ ผล?

แนวทางในการดาเนินการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมนี ้จะใช้
การปฏิบตั ิ

3 วิธีการหลักได้ แก่ การเรี ยนรู้แบบกลุม่ การเรี ยนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรี ยนรู้โดย
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1. การเรี ยนรู้แบบกลุม่ (group learning) จะแบ่งผู้เข้ าอบรมเป็ นกลุม่ เพื่อให้ เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน ซึง่ จะ
ช่วยกระตุ้นให้ เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นระหว่างกัน และช่วยฝึ กการทางานเป็ นทีม การรับฟั ง
ความเห็นของเพื่อนร่วมงาน
2. การเรี ยนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) จะเน้ นกระบวนการให้ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความ
คิดเห็น เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจเนื ้อหาอย่างแท้ จริง และ สามารถนาไปใช้ อย่างประสบความสาเร็จ เป็ นการสื่อสาร
2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้ วยกันเอง เช่น
o การสรุปทบทวนแนวคิดสาคัญและคาสาคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)
o
การตังค
้ าถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้ าอบรม (questioning)
o
การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกันเอง
3. การเรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิ (action learning) เน้ นการทากิจกรรมภาคปฏิบตั ิ โดยมีประเด็นสาคัญที่เชื่อมโยง
กับการปฏิบตั แิ ละการนาไปใช้
o กระตุ้นให้ ฝึกคิดและนาเสนอ
o นาสิ่งที่เรี ยนไปทดลองใช้
o กรณีศกึ ษาและกิจกรรมกลุม่ เพื่อหา solutions
o แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุม่ ระดมสมอง
4. การประเมินผลการอบรมจะใช้ หลายรูปแบบวิธี เช่น ผ่านการนาเสนอผลงานกิจกรรมกลุม่ ผ่านการนาไป
ถ่ายทอดต่อ ผ่านแบบประเมินก่อนและหลังการอบรม ผ่านงานเพื่อนาไปฝึ กฝนเพิ่มเติมในหัวข้ อหรื อเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องกับภารกิจงานของผู้เรี ยน

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 4 of 6

Business Process Improvement (BPI) for Greater Results
5. รูปแบบของการฝึ กอบรมมีหลากหลายที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาและกลุม่ ผู้เข้ ารับการอบรม เช่น การบรรยาย การ
อภิปราย การระดมสมอง (brainstorming) กลุม่ ปฏิบตั กิ าร (workshop) กรณีศกึ ษา (case study) การนาเสนอ
ผลงาน (presentation) เกมทางการบริหาร (Management games)แสดงบทบาทสมมติ (Role playing) หรื อ
แบบประเมินตนเอง (self-assessment test) เช่น personality test, leadership styles, thinking styles เพื่อทา
ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้ าใจด้ วยตัวเองอย่างแท้ จริง

6. วิทยากรทาหน้ าที่เป็ นผู้อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุม่ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนรู้
สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่ องมือได้ อย่างเหมาะสมกับความต้ องการของตนเอง และนาไปสูก่ ารใช้
ปฏิบตั งิ านจนเกิดความชานาญ
7. เพื่อให้ การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนาไปสูป่ ระโยชน์ตอ่ องค์กรและสอดคล้ องกับบริบททางธุรกิจของแต่
ละองค์กร กิจกรรมต่าง ๆ จะถูกออกแบบให้ เหมาะสมกับลักษณะการดาเนินงานทางธุรกิจของแต่ละองค์กร
(Customized) โดยดาเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและ
บุคลากรมีความพร้ อมในการเข้ าอบรม

เกี่ยวกับผู้สอน
ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านการบริ หารจัดการภาครัฐและเอกชน มีประสบการณ์การทางาน
มากกว่า 15 ปี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันวิชาการและ
หน่วยงานคลังสมองในระดับประเทศและระดับนานาชาติ องค์กรประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ในด้ านการวิเคราะห์วิจยั นโยบายสาธารณะ การออกแบบและการบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กร การ
ปรับปรุงระบบบริหาร การพัฒนาผู้นาและสร้ างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รวมทังมี
้ ความรู้อย่างกว้ างขวางใน
ประเด็นการพัฒนาระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเฉพาะแนวโน้ มการพัฒนาในมิตริ ะหว่างประเทศและและใน
ASEAN
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ดร.อมรศักดิไ์ ด้ รับปริ ญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ ในอดีตท่านเคยเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ าน
การบริหารและการพัฒนาในหน่วยงานระหว่างประเทศหลายหน่วยงาน อาทิ องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจาภาคพื ้น
เอเชียแปซิฟิก (UNESCAP) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็ นอาจารย์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ (NIDA) และ University of Bristol เป็ นนักวิจยั ที่ National University of Singapore และ
University of Bristol เป็ นนักวิจยั รับเชิญที่ University of Wisconsin-Madison ประเทศอเมริกา และ
Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
ดร.อมรศักดิ์ มีประสบการณ์ในการสอนและการบรรยายมากกว่า 10,000 ชัว่ โมง ทังในฐานะของอาจารย์
้
พิเศษ
ในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่งทัว่ ประเทศ และวิทยากรพิเศษให้ กบั หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชนจานวนมาก
ตลอดจนการให้ คาปรึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทังในและต่
้
างประเทศกว่า 40 หน่วยงาน/โครงการ เช่น
UNESCAP, UNDP, Rockefeller Foundation, Oxfam, องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNIDO), the UK Professional Associations Research Network, National University of Singapore,
University of Hong Kong, การไฟฟ้านครหลวง ห้ าง Big-C สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ สภาผู้สง่ สินค้ าทางเรื อแห่งประเทศไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ เป็ นต้ น
ดร.อมรศักดิม์ ีผลงานวิชาการที่ได้ รับการตีพิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษในหนังสือและวารสารวิชาการทังในและ
้
ต่างประเทศหลายฉบับกว่า 15 ชิ ้น รวมทังได้
้ เดินทางไปปฏิบตั ภิ ารกิจหน้ าที่ในกว่า 15 ประเทศทัว่ โลก
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