รายงานการเข้ าร่วมโครงการเอพีโอ
14-IN-30-GE-TRC-B:
Training Course on Development of Productivity Practitioners: Basic Program (DPP: Basic)
ระหว่างวันที่ 9 มิถนุ ายน-4 กรกฏาคม 2557
ณ ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
จัดทาโดย พาลินทุ์ วุฒชิ าติวานิช
วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วันที่ 30 สิงหาคม 2557
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของโครงการ
การฝึ กอบรม Training Course on the Development of Productivity Practitioners: Basic Program
(DPP:Basics) (รหัสโครงการ 14-IN-30-GE-TRC-B) ที่ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ระหว่างวันที่ 9 มิถนุ ายน – 4 กรกฏาคม
2557 จัดโดยองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Pacific Organization: APO) มีผ้ เู ข้ าร่วมสัมมนาจานวน 22
คน จาก 13 ประเทศ ประกอบด้ วย กัมพูชา อิหร่าน อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนลาว มาเลเซีย
มองโกเลีย เนปาล ปากีสถาน ฟิ ลปิ ปิ นส์ ศรี ลงั กา เวียดนาม และประเทศไทย และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก
หลากหลายสาขา
ส่ วนที่ 2 เนือ้ หา/องค์ ความรู้จากการเข้ าร่ วมโครงการ
โครงการ Training Course on the Development of Productivity Practitioners: Basic Program
(DPP:Basics) จัดขึ ้นเพื่อพัฒนานักปฏิบตั ิด้านผลิตภาพ (Productivity Practitioners) ให้ มีความเข้ าใจในเรื่ อง
หลักการ แนวคิดด้ านผลิตภาพและมีความรู้เรื่ องเครื่ องมือพื ้นฐานด้ านผลิตภาพ โดยมีความมุง่ หวังให้ ผ้ เู ข้ าอบรม
สามารถใช้ ความรู้ในการระบุสาเหตุของปั ญหาด้ านผลิตภาพ เสนอแนะแนวทางการแก้ ไขปั ญหาและประยุกต์ใช้
เครื่ องมือต่างๆเพื่อเพิ่มผลิตภาพได้ รวมทังสามารถด
้
าเนินการฝึ กอบรม ให้ คาปรึกษาแนะนาและส่งเสริ มการเพิ่ม
ผลิตภาพให้ แก่ลกู ค้ าขององค์กรได้
Asian Productivity Organization (APO) คาดหวังให้ นกั ปฏิบตั ดิ ้ านผลิตภาพมีความรู้ความเข้ าใจเรื่ อง
ผลิตภาพโดยจัดให้ มีการบรรยายเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อให้ ความรู้แก่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมสรุปเป็ นสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
หลักการด้ านผลิตภาพ
<โดยวิทยากร Ms.Elena Avedillo-Cruz>
ผลิตภาพ (Productivity) เป็ นสิง่ ที่สาคัญมากสาหรับองค์กรที่ต้องการได้ เปรี ยบในการแข่งขันและประสบ
ผลสาเร็ จในการบริ หารจัดการ ผลิตภาพมาจากทัศนติที่สาคัญว่าต้ องทาวันนี ้ให้ ดีกว่าเมื่อวานนี ้ และพรุ่งนี ้ให้ ดีกว่า
วันนี ้ นอกจากนี ้ยังมีหลักคิดที่วา่ ผลิตภาพ ประกอบด้ วย ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล
(Effectiveness) ซึง่ ประสิทธิภาพหมายถึง การทาสิง่ ต่าง ๆ ด้ วยวิธีการที่ถกู ต้ อง ขณะที่ประสิทธิผลคือการทาสิง่ ที่
ถูกต้ อง ทังนี
้ ้การที่องค์กรจะมีผลิตภาพในระดับที่นา่ พึงพอใจ บุคลากรในองค์กรต้ องมีความรู้ความเข้ าใจใน
แนวความคิดด้ านผลิตภาพอย่างทัว่ ถึงโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้บริ หารระดับสูงซึง่ นอกจากจะต้ องเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งแล้ ว
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ยังต้ องดารงตนเป็ นแบบอย่างและกาหนดนโยบายต่างที่สนับสนุนให้ เกิดผลิตภาพในองค์กรด้ วย การส่งเสริ มให้ มี
กลุม่ บุคลากรทีม่ ีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้ านผลิตภาพในองค์กรและการเสริ มแรงโดยให้ รางวัลยกย่องขมเชยอาจ
เป็ นแนวทางที่องค์กรเลือกใช้ เพื่อส่งเสริ มให้ องค์กรประสบผลสาเร็จได้ รวดเร็ วยิง่ ขึ ้น
ทังนี
้ ้กลุม่ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญหรือนักปฏิบตั ิด้านผลิตภาพควรมีความรู้ ประสบการณ์ สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ในบทบาทหลักใน 3 ด้ าน ได้ แก่ ที่ปรึกษา (Consultant) วิทยากร (Trainer) และผู้สง่ เสริ มผลิตภาพ
(Promoter) ดังนันจึ
้ งได้ มีการพัฒนาทักษะที่จาเป็ นทัง้ 3 ด้ านนี ้ให้ กบั ผู้เข้ าร่วมโครงการในครัง้ นี ้
1. วิทยากร (Trainer)
<โดย วิทยากร Ms.Nina Estudillo>
วิทยากร คือบุคคลที่ทาหน้ าที่ชว่ ยเหลือให้ ผ้ อู ื่นมีความรู้ มีการพัฒนาทักษะเพื่อให้ สามารถในการนา
ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดหลัก เครื่ องมือและเทคนิคต่างๆด้ านผลิตภาพไปปรับใช้ ในการปฏิบตั งิ านได้
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ นกั ปฏิบตั ิสามารถเป็ นวิทยากรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ มีการพัฒนาทักษะการเป็ นวิทยากร
ในด้ านต่างๆดังนี ้

การเรี ยนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) มีลกั ษณะเฉพาะแตกต่างจากการเรียนรู้ของเด็กกล่าวคือ ผู้ใหญ่
มีความรู้ประสบการณ์ที่สงั่ สมมาและสิง่ นี ้จะเป็ นสิง่ ชี ้นาความต้ องการเรี ยนรู้ ผู้ใหญ่จะตัดสินใจด้ วยตนเองว่าจะ
เรี ยนรู้เรื่ องใดและมักจะมีความคาดหวังว่าเมื่อเรี ยนรู้แล้ วจะนามาใช้ เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ทนั ที เพราะฉะนันการสร้
้
าง
บรรยากาศในการเรียนรู้จึงเป็ นสิง่ สาคัญ วิทยากรควรเข้ าใจถึงลักษณะความเป็ นปั จเจกของแต่ละบุคคลและสร้ าง
บรรยากาศที่กระตุ้นให้ บคุ คลมีความต้ องการในการเรี ยนรู้ เปิ ดโอกาสให้ บคุ คลแสดงความคิดเห็น แม้ เป็ นความ
คิดเห็นที่แตกต่างเพื่อให้ บคุ คลได้ ทบทวนตระหนักในความคิดของตนเองในขณะเดียวกันก็มีการเรียนรู้จากการ
แสดงความคิดเห็นของบุคคลอื่น ยอมรับในความหลากหลายและยอมรับความผิดพลาดหรื อแตกต่างเป็ นส่วนหนึง่
ของการเรี ยนรู้
ทักษะการนาเสนอ (Presentation skills) คือ การสือ่ สารสารซึง่ มีการจัดเตรียมไว้ ก่อนล่วงหน้ าให้ แก่ผ้ ฟู ั ง
เฉพาะกลุม่ โดยวัตถุประสงค์ในการนาเสนอมีหลายประการเช่น เพื่อให้ ข้อมูล เพื่อจูงใจและเพื่อสร้ างแรงบันดาลใจ
ในกรอบพัฒนาทักษะการนาเสนอ (PSF: Presentation Skill Framework) การนาเสนอมีองค์ประกอบ 3 ประการ
ได้ แก่ ความพร้ อมของผู้พดู การศึกษาข้ อมูลของผู้ฟัง และการจัดเตรี ยมเอกสาร/อุปกรณ์
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- ความพร้ อมของผู้พดู ผู้พดู ต้ องดาเนินการเตรี ยมความพร้ อมทังในด้
้ านความรู้และจิตใจ ซึง่ สามารถ
เลือกรูปแบบการนาเสนอให้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการนาเสนอครัง้ นัน้ ๆ ตัวอย่างรูปแบบการนาเสนอได้ แก่
การนาเสนอปั ญหาและทางเลือกในการแก้ ไขปั ญหา,การแสดงความคิดเห็นโดยจูงใจให้ เหตุผลสนับสนุน, การ
นาเสนอด้ วยข้ อพิสจู น์, การสอนโดยบอกขันตอนหรื
้
อวิธีการปฏิบตั แิ ละการให้ ข้อมูลต่างๆ
- การศึกษาข้ อมูลของผู้ฟัง ผู้พดู ต้ องต้ องศึกษาข้ อมูลต่างๆ ของผู้ฟังล่วงหน้ าก่อนการนาเสนอ ข้ อมูล
พื ้นฐานที่สาคัญ เช่น ตาแหน่งงาน การศึกษา ความต้ องการและความคาดหวังของผู้ฟัง เพื่อให้ สามารถจัดเตรี ยม
เนื ้อหาและรูปแบบการนาเสนอให้ ตอบสนองความต้ องการของผู้ฟังได้
- การจัดเตรี ยมเอกสารและอุปกรณ์ประกอบการนาเสนอ ผู้พดู ต้ องมีการเตรียมเอกสารและ อุปกรณ์ที่
ต้ องการใช้ ในการนาเสนอ เช่น เพลง วิดีโอ ให้ เหมาะสมกับเนื ้อหาและคุณลักษณะของกลุม่ ผู้ฟัง ทังนี
้ ้ในการ
นาเสนออาจมีการเลือกใช้ เอกสารและอุปกรณ์หลายรูปแบบเพื่อช่วยให้ ผ้ ฟู ั งสามารถรับสารและเกิดความเข้ าใจ
มากขึ ้น
- ทักษะการเป็ นผู้ช่วยเหลือ (Facilitation Skills) นักปฏิบตั ิด้านผลิตภาพควรสามารถดาเนินการเพือ่ ช่วย
ให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ โดยดาเนินการกระตุ้นการมีสว่ นร่วม ทาให้ ผ้ เู ข้ ารับการ
ฝึ กอบรมกล้ าที่จะแสดงความคิดเห็นหรื อถามคาถาม รวมทังสามารถช่
้
วยสรุปข้ อมูลป้อนกลับจากการเรี ยนรู้ เพื่อให้
สามารถเป็ นผู้ช่วยเหลือ (Facilitator) ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้ องมีการฝึ กฝนการคิดอย่างเป็ นระบบ เป็ นผู้ฟังที่
มีประสิทธิภาพ รู้จกั จังหวะเวลาในการหยุดฟั งและตังค
้ าถามเมื่อมีข้อสงสัยรวมทังอาจมี
้
การชมเชยในการแสดง
ความคิดเห็น และต้ องรู้จกั สังเกตพฤติกรรม ความรู้สกึ ของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม โดยอาจสังเกตจากอวัจนภาษา
ได้ แก่ สีหน้ า ท่าทาง และกิริยาอาการต่าง ๆ และปรับการดาเนินการให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ นอกจากนี ้ยังต้ อง
แสดงถึงการให้ ความสาคัญแก่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม มีการแสดงออกอย่างเป็ นมิตรผ่านทางการพูดและอากัปกริ ยา
ต่างๆ ควรใช้ คาศัพท์ทเี่ ข้ าใจง่ายและสบตาผู้ฟังขณะพูดอย่างทัว่ ถึง
ทักษะการให้ และรับข้ อมูลป้อนกลับ (Giving and receiving feedback) การช่วยเหลือยังครอบคลุมถึง
การสรุปประเด็นในกรณีที่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมแสดงความคิดเห็นหรื อให้ ข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน ควรรับฟั งทุก
ความคิดเห็นอย่างใส่ใจ หลีกเลีย่ งการตัดสินว่าความคิดเห็นนันๆผิ
้ ดหรื อถูก และอาจมีการแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมโดยยกตัวอย่างทีช่ ดั เจนรวมถึงสามารถให้ คาแนะนาที่คดิ ว่าเป็ นประโยชน์ได้ ด้วย นอกจากนี ้บทบาทที่
เพิ่มเติมอาจหมายรวมถึงการเป็ นต้ นแบบที่ดี และเป็ นผู้นาการเริ่มกิจกรรมต่างๆ
2. ที่ปรึกษา (Consultant)
<โดย วิทยากร Mr.Kevin Chan>
การให้ คาปรึกษาแนะนาครอบคลุมถึงการตรวจสอบ วิเคราะห์ ระบุปัญหาด้ านผลิตภาพ กาหนด
วิธีการวัด และให้ การปรึกษาแนะนาในการกาหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภาพที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทังการ
้
ช่วยเหลือเพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถปฏิบตั ิตามได้ ดังนันที
้ ่ปรึกษาที่ดจี งึ ควรสามารถแสดงบทบาทในการเป็ นผู้นาการ
เปลีย่ นแปลง (Change agent) ได้ รวมทังสามารถให้
้
ความรู้และเพิ่มพูนทักษะทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน
ดาเนินการได้ ตามคาแนะนาที่ให้ ไว้ และช่วยให้ คาแนะนาแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นในขณะปฏิบตั งิ านได้ ที่ปรึกษาควรมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านเพื่อสามารถให้ คาปรึกษาแนะนาในเชิงลึกได้ อย่างไรก็ตามควรต้ องเป็ นผู้ใฝ่ รู้
ติดตามและเรียนรู้องค์ความรู้ ใหม่ๆ อย่างสม่าเสมอ ให้ ความสาคัญกับการปฏิบตั งิ านตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ร่วมกับลูกค้ าตังแต่
้ ต้น
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นอกจากนี ้ที่ปรึกษาควรมีการวางแผนงานอย่างเป็ นระบบ รวมทังควรเข้
้
าใจในบริ บทขององค์กรที่ให้
คาปรึกษาอย่างลึกซึ ้ง และมีความยึดมัน่ ในจรรยาบรรณของการเป็ นที่ปรึกษา เช่น การรักษาความลับของลูกค้ า
ทังนี
้ ้ความรู้และทักษะเหล่านี ้จะเพิ่มพูนได้ ต้องมีการสัง่ สมประสบการณ์ หมัน่ ฝึ กฝนอย่างสมา่ เสมอ
การประเมินองค์กรในด้ านผลิตภาพและคุณภาพ
การประเมินองค์กรเป็ นการเริ่ มต้ นเพื่อให้ ทราบถึงปั ญหา สาเหตุของปั ญหาด้ านผลิตภาพเพื่อสามารถ
กาหนดกลยุทธ์และเลือกเครื่ องมือผลิตภาพได้ อย่างเหมาะสม โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1) ระยะเริ่ มต้ น (Entry Phase) ในระยะเริ่ มต้ น ที่ปรึกษาจะต้ องเข้ าพบกับผู้บริ หารสูงสุดขององค์กรเพือ่ สร้
ความสัมพันธ์เริ่มต้ นและรับทราบถึงวัตถุประสงค์และความต้ องการอื่นๆ ในการพัฒนาผลิตภาพขององค์กร รวมทัง้
ขอข้ อมูลข้ อเท็จจริ งที่สาคัญขององค์กรเช่นผลการดาเนินงานด้ านต่างๆ บริ บทองค์กรอื่นๆ เช่นประเภทธุรกิจ
โครงสร้ างองค์กร จานวนบุคลากรความเป็ นไปได้ ด้านความร่วมมือของผู้บริ หารและพนักงาน อุปสรรคที่อาจ
ขัดขวางการพัฒนาเช่นการเมืองภายในองค์กร เมื่อได้ ข้อมูลต่างๆ ครบถ้ วนแล้ วจึงเริ่มต้ นเขียนเอกสารข้ อเสนอ
โครงการ (Proposal)
ทังนี
้ ้เอกสารข้ อเสนอโครงการควรประกอบด้ วย ข้ อมูลพื ้นฐาน ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์และ
ขอบเขตโครงการ วิธีการและขันตอนการด
้
าเนินการ หน่วยงานและบุคลากรกลุม่ เป้าหมาย แผนการดาเนินการ ซึง่
ครอบคลุมกิจกรรม ผู้รับผิดขอบ งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆทีต่ ้ องใช้ ผลลัพธ์ที่คาดหวังเมื่อสิ ้นสุดโครงการ
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการโครงการ
2) การเตรี ยมพร้ อมก่อนการประเมินองค์กร(Pre-Diagnosis)
เมื่อลูกค้ าตกลงรับข้ อเสนอโครงการแล้ วที่ปรึกษาจึงเริ่มดาเนินการเตรี ยมความพร้ อมด้ านต่าง ๆ ก่อนที่จะ
เข้ าไปประเมินองค์กรอย่างเป็ นทางการ โดยควรมีการศึกษาเพื่อหาประเด็นที่สาคัญและต้ องการข้ อมูลในเชิงลึก
เกี่ยวกับองค์กร ระบุประเด็นให้ ชดั เจนและหาข้ อมูลเพิม่ เติมจากแหล่งข้ อมูลอื่นๆที่หลากหลายเพื่อให้ ทราบถึงบริ บท
ขององค์กรจากหลากหลายมุมมอง รวมทังอาจมี
้
การขอเอกสารเพิ่มเติมจากองค์กรเอง ตัวอย่างข้ อมูลที่ควรขอ
เพิ่มเติมจากบริษัทมีดงั ต่อไปนี ้
- ข้ อมูลพื ้นฐานขององค์กร
นโยบายการบริ หารจัดการ โครงสร้ างขององค์กร จานวนพนักงานในระดับต่างๆ อัตราการลาออก
ของพนักงานในแต่ละระดับ อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุในที่ทางาน
- ข้ อมูลด้ านผลิตภัณฑ์และการผลิต
จานวนการสัง่ ของจากลูกค้ า กาลังการผลิต จานวนขายแยกตามผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตของ 3
ผลิตภัณฑ์หลักอย่างน้ อย 3ผลิตภัณฑ์ (ถ้ ามี) การควบคุมคุณภาพ ขันตอนการตรวจคุ
้
ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์
- ผลการดาเนินการทางธุรกิจ
กาไร ผลิตภาพโดยรวม นวัตกรรม ข้ อมูลด้ านยอดขายและข้ อมูลการเงินอื่น ๆ ย้ อนหลังอย่างน้ อย
เป็ นระยะเวลา 3 ปี
ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาควรมีการรวบรวมข้ อมูลเพิ่มเติมจากอุตสาหกรรมรวมถึงคูแ่ ข่งขององค์กรด้ วยเพื่อ
นามาเปรี ยบเทียบผลการดาเนินการในมิติตา่ งๆ
จากนันจึ
้ งนาข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร การสังเกตการณ์องค์กร และผลจากการวิเคระห์ข้อมูล
การเปรี ยบเทียบนามาจัดทาสมมุติฐานและกาหนดประเด็นที่ต้องประเมิน โดยต้ องวางแผนวิธีการประเมินโดย
14IN30TRCDPPBasic-PalinV07Oct10

หน้ า 4 ของ 7

ละเอียด เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการประเมิน กลุม่ บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง กรอบเวลาในแต่ละช่วง อาจต้ องมีการออกแบบ
แบบประเมินที่ใช้ เฉพาะองค์กร และควรมีการสือ่ สารให้ องค์กรทราบถึงแผนการประเมินล่วงหน้ า
เครื่ องมือในการประเมินอาจเลือกใช้ ตามความเหมาะสมดังนี ้
- การประเมินแบบกึ่งทางการ ซึง่ ใช้ ได้ ทงระดั
ั ้ บกลุม่ และระดับบุคคล
- การประเมินแบบเป็ นทางการ เช่น การประเมินคุณภาพ การใช้ แบบประเมินมาตรฐาน
- การประเมินโดยใช้ เครื่ องมือที่ออกแบบเฉพาะสาหรับองค์กรเพื่อให้ ได้ ข้อมูลตรงประเด็นที่ต้องการ
เช่นการใช้ แบบสอบถามเฉพาะในการสัมภาษณ์ข้อมูล
- การสนทนากลุม่ (Focus Group) ซึง่ นิยมใช้ ในกรณีที่ประเด็นปั ญหาค่อนข้ างชัดเจน ต้ องการเก็บ
ข้ อมูลเพื่อจัดลาดับความสาคัญของปั ญหา
- การพูดคุยแบบกลุม่ โดยไม่กาหนดกรอบการสนทนา ใช้ ในกรณีทปี่ ั ญหาไม่ชดั เจน ต้ องการข้ อมูล
เพิ่มเติมเพื่อกาหนดประเด็นได้ อย่างตรงจุดและครอบคลุม
3) การประเมินองค์กร
การประเมินองค์กรควรเริ่ มจากการสือ่ สารกับองค์กรโดยจัดประชุมเพื่อชี ้แจงถึงวิธีการ ขันตอน
้
ในการประเมินองค์กร กลุม่ ผู้ประเมินและกรอบเวลาเพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องเห็นภาพรวมของการประเมิน จากนันจึ
้ งเริ่ ม
ดาเนินการตามแผน หลังจากรวบรวมข้ อมูลที่ต้องการครบถ้ วนตามแผนการประเมินที่กาหนดไว้ แล้ วจึงนาข้ อมูล
ทังหมดมาวิ
้
เคราะห์และสรุปเป็ นประเด็นที่เป็ นปั ญหาหรื อสิง่ ที่ควรแก้ ไขปรับปรุงซึง่ ประเด็นปั ญหาส่วนใหญ่ที่พบใน
การประเมินองค์กรได้ แก่ ปั ญหาด้ านผลิตภาพ การเกิดความสูญเสียทัง7
้ ประเภท (7 Wastes) ปั ญหาจากข้ อ
ร้ องเรี ยนของลูกค้ ารวมถึงปั ญหาของพนักงาน โดยในการแสดงปั ญหาควรระบุความถี่ ความรุนแรงของปั ญหา
รวมทังควรแสดงถึ
้
งหลักฐานต่างๆเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ เช่น ข้ อมูลสถิติ รูปภาพ ทังนี
้ ้ ในขันตอนนี
้
้อาจมีการขอ
ข้ อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้ องเพิม่ เติมได้ เมื่อระบุข้อมูลปั ญหาได้ เแล้ วจึงเข้ าสูข่ นตอนการ
ั้
การวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปั ญหา เพื่อระบุสาเหตุที่แท้ จริ งของปั ญหาที่เกิดขึ ้น โดยอาจใช้ เครื่ องมือการวิเคราะห์ปัญหา เช่น Why Why
Analysis ทังนี
้ ้การระบุสาเหตุที่แท้ จริ งมีความสาคัญมากหากมีการระบุปญหาที่ไม่ชดั เจนหรื อเบี่ยงเบนจากความ
เป็ นจริ งจะนามาสูก่ ารแก้ ปัญหาแบบผิดทางได้ เมื่อสามารถระบุสาเหตุของปั ญหาได้ แล้ วจึงจัดทาข้ อเสนอแนะใน
การปรับปรุง
ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาควรนาเสนอแนวทางการปรับปรุงที่หลากหลายในเบื ้องต้ นเพื่อสะท้ อนถึงการวิเคราะห์
ข้ อมูลแบบรอบด้ าน แล้ วจึงจัดลาดับความเหมาะสมของทางเลือกเหล่านันโดยใช้
้
หลักเกณฑ์ตา่ งๆ เช่น ความ
เป็ นไปได้ ในการปฏิบตั ิ การใช้ ทรัพยากรขององค์กร ความสาคัญหรื อผลกระทบที่มีตอ่ องค์กร ทังนี
้ ้อาจมีการแจ้ ง
ข้ อดี ข้ อเสียจากนันจึ
้ งระบุข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและคาแนะนาเพิ่มเติม โดยข้ อเสนอแนะเหล่านันจะต้
้ องตรง
ประเด็น มีหลักเหตุผลน่าเชื่อถือ มีรายละเอียดที่ระบุแนวทางการนาไปปฏิบตั ิอย่างชัดเจน เช่นงบประมาณที่ต้อง
ใช้ ผู้รับผิดชอบ และที่ปรึกษาควรจัดทารายงานสรุปผลการประเมินองค์กรเพื่อนาเสนอในที่ประชุมโดยจัดทาให้
เป็ นรูปเล่มที่เป็ นระบบ ทังนี
้ ้วิธีการนาเสนอนับเป็ นสิง่ สาคัญ ควรคานึงไว้ เสมอว่าการนาเสนอที่ดจี ะต้ องทาให้ ลูกค้ า
เกิดความเชื่อมัน่ ในที่ปรึกษาและยินดีให้ ความร่วมมือในการปฏิบตั ิตามที่ปรึกษาได้ วางแผนไว้
4)การดาเนินการโครงการ
ในขันตอนนี
้
้ควรมีการกาหนดรายละเอียดต่างๆ ในแผนปฏิบตั ิงานเช่น ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้ องในแต่
ละขันตอน
้
วิธีการ กรอบเวลาและความถี่ในการติดตามผลโดยละเอียด ทังนี
้ ้อาจต้ องมีกระบวนการจัดการการ
เปลีย่ นแปลงควบคูไ่ ปด้ วนเพื่อลดแรงต้ านจากบุคลากรภายในองค์กร โดยอาจมีการขอความร่วมมือจากผู้บริ หาร
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ระดับสูงให้ แสดงการสนับสนุนที่ชดั เจน รวมทังอาจต้
้
องมีการให้ ความรู้เพิ่มพูนทักษะด้ านเครื่ องมือใหม่ๆ ที่
นามาใช้ ในการปรับปรุงแก่พนักงานด้ วย
3. การเป็ นผู้สง่ เสริ มผลิตภาพ (Promoter)
<โดย วิทยากร Mr.Enrique V. Abadesco>
หน้ าที่อีกหนึง่ ประการของนักปฏิบตั ิด้านผลิตภาพคือ การทาหน้ าที่สง่ เสริ มผลิตภาพภายในองค์กรโดย
มุง่ เน้ นการมีสว่ นร่วมของพนักงาน ผลิตภาพในองค์กรจะเกิดขึ ้นได้ เมื่อพนักงานทุกระดับชันให้
้ ความร่วมมือ
อย่างไรก็ตามการดาเนินการส่งเสริ มสาหรับแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันขึ ้นอยูก่ บั บริ บทและวัฒนธรรมของแต่
ละองค์กร
ทังนี
้ ้ Edgar Schein กาหนดวัฒนธรรมของไว้ เป็ น 3 ระดับ คือ
1) วัฒนธรรมทางกายภาพ (Artifacts) เป็ นวัฒนธรรมรับรู้ได้ งา่ ย สามารถสังเกตได้ เมื่อเข้ าไปในองค์กร
เป็ นระดับวัฒนธรรมพื ้นฐานที่สดุ จาแนกย่อยได้ เป็ น 3 ประเภทดังนี ้
- ด้ านลักษณะทางกายภาพ เช่น การจัดสถานที่ ลักษณะของคนในองค์กร การจัดแบ่งสถานที่ทางาน ที่
พักผ่อน
- ด้ านพฤติกรรม เช่น รูปแบบการสือ่ สารภายในองค์กร ระหว่างกน่วยงาน
- ด้ านการใช้ ข้อความหรื อภาษา ลักษณะ/รูปแบบ คาเฉพาะที่ใช้ ภายในองค์กร
2) ทัศนคติและพฤติกรรม (Attutudes & behaviors) เป็ นค่านิยมหรื อความเชื่อร่วมภายในองค์กร เป็ นสิง่
ที่จบั ต้ องได้ ยาก เช่น ความซื่อสัตย์ การทางานเป็ นทีม
3) คุณค่าที่สาคัญ (Assumptions) เป็ นระดับวัฒนธรรมที่สมาชิกในองค์กรแสดงออกอย่างเป็ นธรรมชาติ
เป็ นสิง่ ที่บคุ ลากรเห็นพ้ องและสะท้ อนออกมาว่าบุคลากรให้ คณ
ุ ค่าหรื อความสาคัญในเรื่ องใดเป็ นพิเศษ เป็ นสิง่ ที่
ต้ องสังเกตและใช้ เวลาในการรับรู้
วัฒนธรรมเป็ นสิง่ ที่อาจเกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตามองค์กรสามารถสร้ างให้ เกิดวัฒนธรรมที่พงึ
ประสงค์ให้ เกิดขึ ้นในองค์กรได้ การวางแผนและกาหนดระบบการบริ หารจัดการต่างๆที่กาหนดใช้ ในองค์กรอย่าง
เหมาะสม เช่น วิธีการสรรหาคัดเลือกพนักงาน วิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้ คา่ ตอบแทน การยกย่อง
ชมเชย และการโยกย้ ายแต่งตัง้ สามารถน้ อมนาให้ เกิดวัฒนธรรมที่ดี ช่วยส่งเสริ มให้ องค์กรมีผลลัพธ์การ
ดาเนินการที่ดี สามารถบรรลุวิสยั ทัศน์ในองค์กรได้ ทังนี
้ ้ การเสริ มสร้ างวัฒนธรรมที่พงึ ประสงค์ให้ เกิดปรากฏชัดใน
องค์กรนันอาจต้
้
องใช้ เวลาซึง่ ผู้บริ หาร ควรเป็ นกลุม่ บุคคลหลักในการเสริ มสร้ างวัฒนธรรมองค์กร โดยสือ่ สารความ
เชื่อ คุณค่า ตลอดจนแนวคิดต่าง ๆ ผ่านทางระบบการนาองค์กร และเมื่อวัฒนธรรมที่พงึ ประสงค์ได้ เกิดขึ ้นแล้ วควร
มีการวางแผนกาหนดแนวทางเพือ่ ส่งเสริ มให้ วฒ
ั นธรรมนันๆด
้ ารงอยูต่ อ่ ไป อย่างไรก็ตามเมื่อองค์กรมีการ
ปรับเปลีย่ นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ วัฒนธรรมที่พงึ ประสงค์ก็อาจมีการปรับเปลีย่ น เพิม่ เติมให้ เหมาะสมได้
เช่นเดียวกัน
ส่ วนที่ 3 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ
โครงการ Training Course for Business Excellence Practitioner นี ้มีวตั ถุประสงค์หลักในการพัฒนา
นักปฏิบตั ิด้านผลิตภาพ (Productivity practitioners) ให้ มีความรู้และทักษะต่างๆทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ เป็ นนักปฏิบตั ิซงึ่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ 3 ด้ าน ได้ แก่ ที่ปรึกษา (Consultant) วิทยากร (Trainer) และผู้สง่ เสริ มผลิตภาพ
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(Promoter) ผู้เข้ าร่วมโครงการจึงได้ รับความรู้ การฝึ กฝนทักษะที่สาคัญผ่านทางรูปแบบการเรี ยนรู้ตา่ งๆ เช่น การ
บรรยาย การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ซึง่ เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
เป็ นวิทยากรที่ปรึกษา สามารถนาความรู้และทักษะใหม่นี ้ไปประยุกต์ใช้ ในการฝึ กอบรมและให้ คาปรึกษาแนะนาแก่
ลูกค้ าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้ คาปรึ กษาแนะนาด้ านการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรโดยใช้ เครื่องมือต่างๆ ด้ าน
การเพิม่ ผลิตภาพ และการเข้ าร่วมโครงการยังช่วยเพิ่มพูนทักษะทีจ่ าเป็ นในการปฏิบตั ิงาน เช่น ทักษะการนาเสนอ
และทักษะการให้ และรับข้ อมูลป้อนกลับซึง่ ช่วยทาให้ วิทยากรที่ปรึกษาสามารถปฏิบตั ิงานการให้ คาปรึกษาแนะนา
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น นอกจากนี ้ความรู้ด้านการเป็ นผู้สง่ เสริ มผลิตภาพทาให้ เข้ าใจวัตถุประสงค์และการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานผู้ทาหน้ าที่รณรงค์สง่ เสริ มผลิตภาพภายในองค์กรมากขี ้นและนามาสูค่ วามตังใจในการให้
้
ความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภาพภายในองค์กรในอนาคต
ส่ วนที่ 4 เอกสารแนบ
4.1 กาหนดการฉบับล่าสุด (Program)
4.2 รายชื่อผู้เข้ าร่วมโครงการ
4.3 เอกสารนาเสนอผลงานหลังจากเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Presentation)
_______________________________________
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