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เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบนั การแข่งขันทวีความรุนแรงขึ ้น ซึง่ มีผลทาให้ องค์กรต่าง ๆ พยายามปรับปรุงระบบงาน
และกระบวนการทางานให้ มีประสิทธิภาพ บางองค์กรมีความต้ องการปรับปรุ งระบบงานเอง แต่บางองค์กรได้ ว่าจ้ างที่ปรึ กษา
มาช่วยในการออกแบบและพัฒนาระบบงานให้ ดขี ึ ้นโดยการใช้ งบประมาณในการว่าจ้ างที่ปรึกษาเป็ นจานวนมาก มีบางองค์กร
ที่ประสบความสาเร็ จ แต่บางองค์กรไม่ประสบความสาเร็ จในการว่าจ้ างที่ปรึกษา………ทาไมถึงเป็ นเช่นนัน………..
้
เพื่อมิให้ เกิดการสูญเปล่าในการลงทุนจากการว่าจ้ างที่ปรึ กษา....การจัดทาแผนงานเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการ
ดาเนินงานร่ วมกับที่ปรึ กษาจึงเป็ นสิ่งที่สาคัญและต้ องทาอย่างต่อเนื่อง… ดิฉนั อยากจะกล่าวถึงขันตอนในการเตรี
้
ยมความ
พร้ อมเพื่อการทางานร่วมกับที่ปรึกษาซึง่ ท่านได้ คดั เลือกไว้ แล้ วเป็ น 3 ขันตอนหลั
้
ก ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 : ก่อนการดาเนินโครงการ เป็ นขันตอนแรกที
้
่สาคัญและจาเป็ นต้ องดาเนินการเพื่อสร้ างการรับรู้ และความเข้ าใจ
ร่วมกันระหว่างพนักงานในองค์กร โดยมีรายละเอียดของขันตอนต่
้
าง ๆ ดังนี ้
1.1 กำรสื่อสำรเพื่ อสร้ ำงควำมเข้ ำใจร่ วมกัน : ความร่ วมมือจะเกิดขึน้ จากการรับรู้ ที่ตรงกัน เพราะจะทาให้
พนักงานมีความมุง่ มัน่ และมีสว่ นร่วมในการดาเนินโครงการให้ บรรลุผลสาเร็ จ ดังนันองค์
้ กรควรแจ้ งหรื อสื่อสารให้ พนักงานรับรู้
ว่าเรากาลังทาอะไร พนักงานควรเตรี ยมตัวอย่างไรบ้ าง และสิ่งนั น้ มีผลดีอย่างไรกับพนักงาน พนักงานจะได้ รับอะไรหาก
โครงการนันประสบผลส
้
าเร็ จ...... มีวิธีการและสื่อมากมายในการสร้ างความเข้ าใจให้ กับพนักงาน เช่น สื่อทางอินเตอร์ เน็ต
ประกาศตามบอร์ ดต่าง ๆ การจัดประชุมภายในองค์กร เสียงตามสาย จดหมายข่าว เป็ นต้ น
1.2 กำรจัดตัง้ คณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติผลกำรทำงำน : ผู้บริ หารเป็ นบุคคลที่สาคัญ (Key Person) ใน
การดาเนินงานให้ ประสบผลสาเร็ จ และเพื่อเป็ นการสร้ างจิตสานึกในการทางานร่ วมกัน จึงควรให้ ผ้ บู ริ หารมีสว่ นร่ วมในการ
ตัดสินใจ โดยการจัดตังที
้ มงานในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งควรประกอบด้ วยผู้บริ หารของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสว่ นร่ วมใน
การตัดสินใจและพิจารณาอนุมตั ิผลการดาเนินงาน ซึ่งอาจจะเป็ นผู้บริ หารในระดับผู้อานวยการฝ่ าย (ขึ ้นอยู่กับผังโครงสร้ าง
ตาแหน่งงานของท่าน) ที่เป็ นผู้ที่มีอานาจสูงสุดของหน่วยงาน ทังนี
้ ้ควรหลีกเลีย่ งมิให้ ผ้ บู ริ หารท่านใดท่านหนึ่ งมีอานาจสิทธิ์ขาด
ในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว
1.3 กำรจัดตัง้ คณะทำงำน : คณะทางานควรประกอบด้ วยทีมงานจากหน่วยงานบุคคล และตัวแทนของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ประมาณ 7-10 คน (ขึน้ อยู่กับขนาดองค์ กร) เพื่อการเรี ยนรู้ ระบบการทางาน ความรู้ ใหม่ ๆ (Know How) และ
ประสบการณ์ที่สาเร็ จ (Best Practice) จากทีมที่ปรึกษา

1.4 กำรมี ผ้ ู ป ระสำนงำน : เป็ นเจ้ า หน้ า ที่ จ ากหน่ ว ยงานบุค คลประมาณ 1-2 คนซึ่ ง ท าหน้ า ที่ ใ นการติ ด ต่ อ
ประสานงานระหว่างที่ปรึ กษากับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน รวมทังการจั
้
ดเตรี ยมข้ อมูล สถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจั ด
ประชุมและสัมมนา
ขัน้ ตอนที่ 2 : ระหว่างการดาเนินโครงการ
2.1 กำรสื่อสำรเพื่อแจ้ งควำมคืบหน้ ำ : ควรมีการแจ้ งพนักงานถึงความคืบหน้ าในการดาเนินงาน ผลที่ได้ รับ และ
สิง่ ที่กาลังจะทาต่อไป เพื่อสร้ างการรับรู้และปลุกจิตสานึกในการทางานร่วมกันของพนักงาน วิธีการในการสื่ อสารต่าง ๆ ดิฉนั ไม่
ขอกล่าวถึง เพราะได้ กล่าวถึงไปแล้ วในขันตอนที
้
่1
2.2 กำรจัดประชุมเพื่อติดตำมผลกำรทำงำน : ควรมีการจัดประชุมระหว่างคณะทางานและทีมที่ปรึ กษาเพื่อ
ติดตามความคืบหน้ าในการทางาน การรับทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ ้น และการวางแผนดาเนินการต่อไป โดยอาจจัด
ประชุมอาทิตย์ละครัง้ หรื อสองอาทิตย์ครัง้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการดาเนินงานของโครงการ
2.3 กำรสร้ ำงบรรยำกำศในกำรเรี ยนรู้ : การทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ ในองค์การ (Learning Organization) การ
ถ่ายทอดความรู้และการนาความรู้ที่ได้ จากการทางานร่วมกับที่ปรึกษาไปประยุกต์ใช้ ได้ ภายหลังจากเสร็ จสิ ้นโครงการ
ขัน้ ตอนที่ 3 : หลังเสร็ จสิ ้นโครงการ
3.1 จัดทำแผนปฏิบัติงำน และติดตำมผลเป็ นระยะ : จัดทาแผนการดาเนินงานในรายละเอียด (Action Plan) ใน
การนาระบบที่ที่ปรึ กษานาเสนอมาปฏิบัติใช้ ในองค์กร โดยไม่ควรคาดหวังผล 100 % ที่จะเกิด ขึ ้นจากการนาไปปฏิบัติใน
ช่วงแรก ซึง่ ผลที่เกิดขึ ้นอาจใช้ เวลา น้ อยหรื อมากกว่า 1 ปี ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การสร้ างความเข้ าใจและความร่ วมมือปฏิบตั ิกนั อย่าง
จริ งจังของผู้บริ หารและพนักงานในองค์กร
3.2 กำรสื่อสำรเพื่อชีแ้ จงผลควำมสำเร็จและแผนกำรดำเนินงำนต่ อไป : ควรสื่อสารให้ พนักงานเข้ าใจว่าอะไร
คือสิ่งที่องค์ กรได้ จากการว่าจ้ างที่ปรึ กษาพนักงานควรมีบทบาทและหน้ าที่อย่างไรบ้ าง และประโยชน์ หรื อผลตอบแทนที่
พนักงานจะได้ ถ้าหากร่วมมือกันนาระบบใหม่มาใช้ ได้ สาเร็ จ
ดิฉนั เชื่อว่า......ความสาเร็ จที่เกิดจากการว่าจ้ างที่ปรึกษาย่อมจะเกิดขึ ้นได้ ....ถ้ าทุกท่านเตรี ยมแผนงานและความพร้ อมในการ
ทางานไว้ ลว่ งหน้ า

