Simplifying Work Process for Greater Results

Course outline
ปรับกระบวนงานให้เรียบง่าย และได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
Simplifying Work Process for Greater Results
(หลักสูตร 1 วัน)
โดย
อาจารย์ ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

หลักการและแนวความคิด
ทาไมหลักสูตรนี้จึงสาคัญต่อองค์กรยุคนี?้




ในโลกของการบริหารยุคใหม่นี้ องค์กรต่าง ๆ จาเป็นต้องบริหารให้เกิดความคล่องตัว การตัดสินใจที่
รวดเร็ว ดาเนินการที่ฉับไว ตอบสนองต่อพลวัตของตลาดได้ทันท่วงที กระบวนการทางานมี
ประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุน และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ธุรกิจจึงจะอยู่รอดได้ในภาวะของการ
แข่งขันที่รุนแรง ทั้งตลาดภายในประเทศและจากคู่แข่งขันต่างประเทศ ซึ่งปัจจัยสาคัญประการหนึ่ง
ที่ทาให้องค์กรขาดความสามารถในการแข่งขัน และไม่สามารถสร้างให้เกิดลักษณะที่ดีเหล่านี้ได้คือ
กระบวนการทางานที่ด้อยประสิทธิภาพ มีความซ้าซ้อน ยืดเยื้อ เพราะมีขั้นตอนที่ไม่จาเป็นแฝงอยู่
จานวนมาก มีจุดตัดสินใจหลายจุดในกระบวนการดาเนินการ ทาให้ตัดสินใจล่าช้า ก่อให้เกิดต้นทุน
แฝงในกระบวนการทางาน ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น กลายเป็นความสูญเสียทรัพยากรของ
องค์กรอย่างไม่คุ้มค่า
การปรับปรุงกระบวนงาน (Work Process Improvement) เป็นแนวทางที่จะช่วยองค์กรให้กาหนด
ขั้นตอนและลาดับการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด (optimization) ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและความสูญเสียที่ไม่จาเป็น ลดระยะเวลาในขั้นตอนต่า ง ๆ ทาให้
กระบวนการทางานกระชับ รวดเร็วขึ้น เพิ่มผลการปฏิบัติงานและคุณภาพของงาน และสุดท้ายคือ
ช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ ทั้งนี้ การปรับปรุงกระบวนการทางานนี้สามารถ
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ใช้กับงานส่วนใดของธุรกิจก็ได้ เช่น งานด้านการตลาด งานด้านการผลิต งานจัดซื้อ งานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ งานด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบโดยมีจุดเน้นที่การช่วยให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการปรับปรุง
กระบวนการทางานใหม่ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถบริหารองค์กรให้เกิดผลลัพธ์ที่สูงขึ้น (greater
results) และประสบความสาเร็จ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
1. ผู้บริหารหรือผู้จัดการ ที่สนใจเรื่องการปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ
2. ทีมงานในสายงาน/ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางาน
3. ผู้บริหารที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจด้วยการปรับปรุงกระบวนการ
ทางานหรือออกแบบกระบวนการทางานใหม่

ผู้เรียนจะได้รับอะไรจากหลักสูตรนี้?
1. เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการปรับปรุงกระบวนการทางานให้เรียบง่าย
แต่ได้ผลลัพธ์ โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์การในงานที่ตนเองรับผิดชอบ
2. สามารถอธิบายกระบวนการทางานในความรับผิดชอบของตนเองอย่างเป็นลาดับขั้นตอนได้
ชัดเจน
3. สามารถเชื่อมโยงกระบวนการทางานกับผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ต้องการได้
4. สามารถวิเคราะห์หาจุดที่ควรปรับปรุงในกระบวนการทางาน และเสนอแนวทางปรับปรุง
ขั้นตอนที่ไม่จาเป็น เพื่อทาให้กระบวนการทางานง่ายขึ้น ประหยัดขึ้น มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้
5. เรียนรู้จากตัวอย่าง กรณีศึกษา การปรับปรุงกระบวนการทางานของหน่วยงานอื่น ๆ

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?
Module 1: ปรับกระบวนงานไปทาไม?
 ทาไมองค์กรสมัยใหม่ต้องสนใจเรื่องการปรับปรุงกระบวนงาน?
 เมื่อใดที่จาเป็นต้องปรับกระบวนงาน? ปรับปรุงไปเพื่ออะไร?
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ใครบ้างที่เกี่ยวข้อง?
ตัวอย่างที่สาเร็จ vs ตัวอย่างที่ล้มเหลวของการปรับกระบวนงาน

Module 2: ปรับกระบวนการให้เรียบง่าย จะทาได้อย่างไร?
 เข้าใจวงจรการปรับปรุงกระบวนงาน
 การเลือกกระบวนงานที่จะปรับปรุง
 การอธิบายกระบวนงานในปัจจุบันอย่างเป็นระบบ
 การวิเคราะห์ขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนงานปัจจุบัน ร่วมกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ นโยบาย
ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และทรัพยากรที่ใช้ในปัจจุบัน
 การวิเคราะห์ต้นทุน เวลา คุณภาพ และความพึงพอใจ
 แนวทางการระบุขั้นตอนที่จะปรับปรุง
 แนวทางการปรับให้กระบวนงานเรียบง่าย แต่ยังได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
 การสร้าง buy-in จาก stakeholders ต่าง ๆ ในกระบวนการใหม่
 การนากระบวนงานที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ให้เข้ากับองค์กร
Workshop 1: อะไรเป็นความท้าทายของการปรับกระบวนงาน? อะไรเป็นทักษะที่จาเป็น?
Workshop 2: การฝึกปฏิบัติในการอธิบายกระบวนงานปัจจุบัน?
(ผู้เรียนอธิบายกระบวนงานจริงของงานที่ทาอยู่ มีเอกสารตัวอย่างให้)
Workshop 3: ขั้นตอนไหนที่ต้องปรับ? จะปรับอย่างไรให้ง่ายขึ้น?
(ผู้เรียนวิเคราะห์หาขั้นตอนในกระบวนงานที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อทาให้
กระบวนงานมีประสิทธิภาพ ประหยัด แต่ยังได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ)
Workshop 4: จะเอากระบวนงานใหม่ไปใช้ในองค์กรของท่านอย่างไรให้ได้ผล?
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แนวทางในการดาเนินการฝึกอบรม
การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธีการหลักได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการ
เรียนรู้โดยการปฏิบัติ

Group
learning

Adult
learning

Action
learning

1. การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) จะแบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นระหว่างกัน และช่วยฝึกการทางานเป็นทีม การ
รับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน
2. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) จะเน้นกระบวนการให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนาไปใช้อย่างประสบ
ความสาเร็จ เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และ
ระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง เช่น
o การสรุปทบทวนแนวคิดสาคัญและคาสาคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)
o การตั้งคาถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม (questioning)
o การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทากิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยมีประเด็นสาคัญที่
เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนาไปใช้
o กระตุ้นให้ฝึกคิดและนาเสนอ
o นาสิ่งที่เรียนไปทดลองใช้
o กรณีศึกษาและกิจกรรมกลุ่มเพื่อหา solutions
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o แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
4. การประเมินผลการอบรมจะใช้หลายรูปแบบวิธี เช่น ผ่านการนาเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม ผ่านการ
นาไปถ่ายทอดต่อ ผ่านแบบประเมินก่อนและหลังการอบรม ผ่านงานเพื่อนาไปฝึกฝนเพิ่มเติมในหัวข้อ
หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของผู้เรียน
5. รูปแบบของการฝึกอบรมมีหลากหลายที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม เช่น การ
บรรยาย การอภิปราย การระดมสมอง (brainstorming) กลุ่มปฏิบัติการ (workshop) กรณีศึกษา (case
study) การนาเสนอผลงาน (presentation) เกมทางการบริหาร (Management games)แสดงบทบาท
สมมติ (Role playing) หรือแบบประเมินตนเอง (self-assessment test) เช่น personality test,
leadership styles, thinking styles เพื่อทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถ
เข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

6. วิทยากรทาหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่ม เพื่อให้
ผู้เรียนรู้สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของตนเอง
และนาไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชานาญ
7. เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนาไปสู่ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจ
ของแต่ละองค์กร กิจกรรมต่าง ๆ จะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการดาเนินงานทางธุรกิจของ
แต่ละองค์กร (Customized) โดยดาเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ในวันและ
เวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรม

www. e nt rai ni ng. net www. pak ornbl og. com
5

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Simplifying Work Process for Greater Results

เกี่ยวกับผู้สอน
ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน มีประสบการณ์การ
ทางานมากกว่า 15 ปีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ สถาบัน
วิชาการและหน่วยงานคลังสมองในระดับประเทศและระดับนานาชาติ องค์กรประชาสังคม และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการวิเคราะห์วิจัยนโยบายสาธารณะ การออกแบบและการบริหารโครงการ
การพัฒนาองค์กร การปรับปรุงระบบบริหาร การพัฒนาผู้นาและสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้ง
มีความรู้อย่างกว้างขวางในประเด็นการพัฒนาระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเฉพาะแนวโน้มการ
พัฒนาในมิติระหว่างประเทศและและใน ASEAN
ดร.อมรศักดิ์ได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ ในอดีตท่านเคยเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการพัฒนาในหน่วยงานระหว่างประเทศหลายหน่วยงาน อาทิ องค์กร
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชาชาติประจาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (UNESCAP) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
เป็นอาจารย์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ University of Bristol เป็นนักวิจัยที่
National University of Singapore และ University of Bristol เป็นนักวิจัยรับเชิญที่ University of
Wisconsin-Madison ประเทศอเมริกา และ Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
ดร.อมรศักดิ์ มีประสบการณ์ในการสอนและการบรรยายมากกว่า 10,000 ชั่วโมง ทั้งในฐานะของ
อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่งทั่วประเทศ และวิทยากรพิเศษให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนจานวนมาก ตลอดจนการให้คาปรึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศกว่า 40
หน่วยงาน/โครงการ เช่น UNESCAP, UNDP, Rockefeller Foundation, Oxfam, องค์การเพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO), the UK Professional Associations Research
Network, National University of Singapore, University of Hong Kong, การไฟฟ้านครหลวง ห้าง
Big-C สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สภาผู้ส่งสินค้า
ทางเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น
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Simplifying Work Process for Greater Results
ดร.อมรศักดิ์มีผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในหนังสือและวารสารวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศหลายฉบับกว่า 15 ชิ้น รวมทั้งได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่ในกว่า 15 ประเทศทั่ว
โลก
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