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วัดผล-ปรับปรุง
กระบวนงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
การวัดผลการด�ำเนินงาน และการปรับปรุง
กระบวนการ (Monitor and Optimize Process)
ในฉบับที่แล้ว เราได้กล่าวถึงขั้นตอนในการพัฒนา หรือจัดหาระบบงาน
BPM ว่ามีองค์ประกอบส�ำคัญประกอบด้วยอะไรบ้าง ซึ่งมีรายละเอียด
ที่กล่าวไว้มากมาย แต่ส�ำหรับเนื้อหาในฉบับนี้เป็นเรื่องที่มีความต่อเนื่อง
นัน่ คือเรือ่ งของการวัดผล (Process Monitoring) และปรับปรุงกระบวนการ
(Process Optimization) เพื่อท�ำให้ Process ที่ได้พัฒนาขึ้นมานั้น
มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
Process ที่ได้รับการออกแบบ และพัฒนา แม้จะตรงตามความต้องการ

ไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาองค์กร
บริษัท เทคคอนส์บิส จ�ำกัด

แต่เมือ่ พัฒนาไประยะหนึง่ องค์กรก็มกั จะคาดหวังให้ได้ผลการด�ำเนินการ
(Performance) ทีช่ ว่ ยแก้ปญ
ั หาทางธุรกิจในด้านต่างๆ ให้มากขึน้ จึงเป็น
ที่มาถึงปัญหา และแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาที่มักจะพบโดยทั่วไป และแนวทางการแก้ ไข

ในขั้นตอนการสร้างต้นแบบของกระบวนการ (Process Model) ถึงแม้ว่า
จะท�ำการวิเคราะห์มาเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม เมื่อน�ำระบบ Process ที่ได้
ออกแบบ และพัฒนาขึน้ มา น�ำมาใช้จริงในบางครัง้ ก็อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์
ตรงตามทีค่ าดหวังไว้ จากประสบการณ์ของผูเ้ ขียน เมือ่ เราได้ใช้ Process
ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนามาในช่วงแรกๆ มักจะพบปัญหาคล้ายๆ
กัน ดังนี้

ปัญหา

ค�ำอธิบาย / ตัวอย่าง

แนวทางการปรับปรุง

ปัญหาคอขวด
(Bottleneck)

เป็ น ปั ญ หาหลั ก หนึ่ ง ของ Process คื อ ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการทั้งหมดมักจะไปกระจุกตัวอยู่ในส่วนของกิจกรรม
(Activity) ใดเป็นพิเศษ เช่น การจัดซื้อ เวลาเฉลี่ยของทั้ง
กระบวนการ อาจจะไปตกอยู่ที่กิจกรรมที่ทางหน่วยงานจัดซื้อ
จะต้องท�ำการตรวจสอบรายละเอียด ของใบค�ำขอก่อนที่จะส่ง
อนุมัติ เป็นต้น

พยายามปรับปรุงให้ใช้ระบบท�ำหน้าทีใ่ นการตรวจสอบ (Validate) แทนที่
จะต้องใช้คนตรวจสอบ หรือพยายามใช้ Business Logic ที่เป็นระบบ
ในการควบคุม การไหล (Flow) ของกระบวนการแทนการใช้คนในการ
ตัดสินใจ

จ�ำนวนคนที่ต้อง
ด�ำเนินการมากเกินไป

ในการออกแบบ Process โดยเฉพาะองค์กรที่เพิ่งเปลี่ยนจาก
ระบบ Paper-based

พยายามลดจ�ำนวน ผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องที่ไม่มีอ�ำนาจอนุมัติ หรือ
อ�ำนาจหน้าที่ในการด�ำเนินการ ส่วนผู้ที่ส่งงานไปเพื่อให้รับทราบ
อาจจะเป็นกรณีผู้จัดการของผู้เปิดงาน แต่ไม่มีอ�ำนาจอนุมัติ
โดยตรง เราอาจจะใช้วธิ กี ารให้ระบบ ส่งเป็นอีเมล์แจ้งในลักษณะ CC
หรือในกรณีทไี่ ม่สามารถลดจ�ำนวนคนทีเ่ กีย่ วข้องได้ ลองพิจารณา
ทางเลือกอื่น เช่น เราสามารถก�ำหนดให้เป็นการท�ำงานหลายๆ
คนในลักษณะคู่ขนาน (Parallel) แทนการท�ำงานแบบที่ละบุคคล
(Serialize) ได้หรือไม่
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ปัญหา

ค�ำอธิบาย / ตัวอย่าง

แนวทางการปรับปรุง

ความรู้ความเข้าใจ
ในระบบของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการ อาจจะส่งผลให้การด�ำเนินการผิดพลาดบ่อยๆ
หรือเกิดการส่งงานกลับไปมาอย่างซ�้ำซ้อน

พยายามให้การอบรมแก่ผู้ที่ต้องใช้งานให้ครบถ้วน รวมถึงพยายาม
ออกแบบหน้าจอที่มีค�ำแนะน�ำ และค�ำอธิบายในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ผู้
ใช้งานเข้าใจว่ามีทางเลือกทีเ่ กีย่ วข้องอะไรบ้างทีเ่ ขาสามารถท�ำได้ หรือ
ท�ำไม่ได้

สถานที่ท�ำงานไม่อ�ำนวย

ในบางกรณีเราออกแบบให้หน่วยงาน หรือบุคคลบางบทบาท
เป็นผู้ที่ต้องอนุมัติ หรือด�ำเนินการบางอย่าง แต่ ด้วยความ
จ�ำกัดของบุคลากรบางประเภท ทีอ่ าจจะไม่สามารถประจ�ำอยูท่ ี่
ส�ำนักงาน หรือต้องอยู่นอกสถานที่ค่อนข้างบ่อย อาจจะไม่
สามารถเข้ามาด�ำเนินการได้ทันเวลา

ด้วยเทคโนโลยีทางด้าน Mobile Computing เราอาจจะพัฒนาให้
ระบบ BPM ท�ำงานผ่าน Mobile Device ประเภท Tablet หรือ Smart
Phone ได้ หรืออาจจะออกแบบระบบให้มคี วามสามารถมีผดู้ ำ� เนินการ
แทนได้ (ในกรณีที่เป็นการอนุมัติ ที่ไม่ส�ำคัญมากนัก)

เงื่อนไขที่ไม่คาดคิด
(unexpected condition)

ระบบ BPM ที่เราพัฒนาขึ้นมานั้น อาจจะคิดไม่ถึงเงื่อนไข
ทั้งหมด ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
หรือไม่เคยได้รับทราบว่ามีเงื่อนไขดังกล่าว ซึ่งเมื่อเกิดขึ้น การ
แก้ไขก็มักจะเป็นการใช้หนทางเฉพาะหน้า (Workaround
Solution) ซึ่งบางครั้งจะต้องใช้เวลาในการหาทางแก้ไข

ในตอนที่ออกแบบกระบวนการ และ พัฒนาระบบ พยายามคิดถึง
เงื่อนไขที่เป็นไปได้ให้มากที่สุด ถึงแม้จะไม่มีโอกาส หรือโอกาสเกิดขึ้น
ค่อนข้างน้อย แต่หากพบเงื่อนไขที่เราไม่ได้ออกแบบเผื่อไว้ จนกระทั่ง
ระบบไม่สามารถด�ำเนินการต่อไปได้ อาจจะต้องรีบพัฒนาเป็นเวอร์ชนั
ถัดไปให้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดในอนาคต

ปัญหาด้านเทคนิค
(technical issue)

ปัญหาทางด้านเเทคนิค มักจะเกิดจากความช้าของฮาร์ดแวร์
หรือซอฟต์แวร์ BPM ที่เป็น Foundation มีการท�ำงานผิด
พลาดบ่อยครั้ง

เตรียมฮาร์ดแวร์ที่มีขนาด (Sizing) เหมาะสม ได้แก่ CPU, Memory
หรือฮาร์ดดิสก์ที่เพียงพอ และพยายามท�ำการติดตั้ง และปรับแต่ง
(Configure) ระบบให้ถูกต้อง โดยมีปัจจัยหลักๆ ที่ต้องค�ำนึงถึง เช่น
จ�ำนวนยูสเซอร์, สถานที่ที่ผู้ใช้ต้องใช้ (LAN, WAN) หรือช่วงเวลาที่
ผู้ใช้จะมีการใช้งานมาก

เวลาที่ใช้ในการด�ำเนินการ: ตัวชี้วัดที่ส�ำคัญของ
ประสิทธิภาพของ BPM

จากทีไ่ ด้กล่าวไว้ในบทความฉบับก่อนหน้านี้ วัตถุประสงค์หลักทีอ่ งค์กรน�ำ
BPM มาใช้กเ็ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินการ หรือกล่าวอย่างง่ายๆ
คือ ลดเวลาของการด�ำเนินการกระบวนการ ดังนั้นตัวชี้วัด (KPI) ที่ส�ำคัญ
ที่จะบอกได้ว่า การใช้งาน BPM มีประสิทธิผลเพียงใด ก็คงหนีไม่พ้นที่จะ
วัดจากเวลาที่ใช้ในการด�ำเนินการของ Process
เครือ่ งมือ BPM ทีม่ อี ยูใ่ นท้องตลาดมักจะมาพร้อมกับรีพอร์ตส�ำหรับตรวจ
สอบเวลาทีใ่ ช้ของ Process ต่างๆ (Performance Report) โดยเราสามารถ
ตรวจสอบเวลาทีใ่ ช้ในการด�ำเนินการทัง้ หมดของแต่ละ Process หรือเวลา
เฉลี่ย, เวลามากที่สุด และเวลาที่น้อยที่สุด ซึ่งข้อมูลที่แสดงใน รีพอร์ต
สามารถแสดงทั้งในรูปแบบ Real time และ History เพื่อดูแนวโน้ม
การท�ำงานของ Process ในภาพรวม

เวลาที่แสดงจากรีพอร์ตของ BPM โดยแบ่งเป็น
2 ส่วน

• เวลาทีใ่ ช้ทงั้ หมดทัง้ กระบวนการ (Process Time) มักจะใช้สำ� หรับ
การวัดผลส�ำเร็จว่า Process ทีก่ ำ� ลังด�ำเนินการอยูม่ ปี ระสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด โดยเมื่อเราท�ำการปรับปรุง Process (Optimize Process) เวลา
ที่ใช้ของ Process เวอร์ชันใหม่ ควรจะลดลง

ตัวอย่าง Process Performance Report : ขอบคุณภาพจาก k2.com

• เวลาที่ใช้เฉพาะกิจกรรม (Activity Time) เป็นส่วนที่เราใช้ตรวจ
สอบสาเหตุของความล่าช้าของการท�ำงานว่าไปตกอยู่ที่งานส่วนใด
ในระบบซอฟต์แวร์ดา้ น BPM มักจะมีการเก็บ Timestamp ของการท�ำงาน
ใน Process แต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด ดังนั้นเวลาที่ได้จาก Performance Report มักจะเป็นเวลาทีถ่ กู ต้อง และแม่นย�ำ เพือ่ ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางการปรับปรุง Process ต่อไป
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ปรับปรุงกระบวนการ (Optimize) เพือ่ ประสิทธิภาพ
ที่ดีขึ้น

เมือ่ เราได้วเิ คราะห์ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ จาก Process เราก�ำลังใช้ในปัจจุบนั ก็
ให้หาทางปรับปรุง หรือแก้ไข ให้เป็นกระบวนการเวอร์ชันใหม่ โดย
กระบวนการทีไ่ ด้รบั การปรับปรุง ก็มกั จะมีความเร็วเฉลีย่ ในการท�ำงานของ
ทั้ง Process ดีขึ้น ลดปัญหาคอขวด (Bottleneck) ลดความผิดพลาดของ
การด�ำเนินการ โดยไม่จำ� เป็นต้องใช้คนในการตรวจสอบ แก้ไข และมีความ
เป็นอัตโนมัติมากขึ้น
จากที่เคยกล่าวไว้ในบทความฉบับก่อนๆ การปรับปรุงกระบวนการ (Optimize) จะก่อให้เกิดเป็น Process ในเวอร์ชันใหม่ที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้ น โดยการแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปแล้ ว ให้ ม ากที่ สุ ด จาก
ประสบการณ์ของผูเ้ ขียน เราไม่สามารถทีจ่ ะท�ำให้ Process ทีเ่ ราออกแบบ
และ ด�ำเนินการพัฒนาขึน้ มามีประสิทธิภาพทีส่ ดุ ในครัง้ เดียว การปรับปรุง
กระบวนการนั้นเป็นเหมือนเส้นทางเดินของการพัฒนา โดยเวอร์ชันถัดไป
ก็มักจะมีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้น ลดเวลาในการด�ำเนินการ ในขณะ
เดียวกันก็เพิม่ ความซับซ้อนของ Process มากขึน้ รวมถึงเวลาทีจ่ ะต้องใช้
ในการด�ำเนินการออกแบบ และพัฒนาที่มากขึ้น

BPMM : Business Process Maturity Model

ตามทีไ่ ด้อธิบายไปแล้วถึงการออกแบบ และพัฒนา Process ไม่สามารถ
เป็นงานทีท่ ำ� ครัง้ เดียวให้เสร็จลงได้ แต่จะเป็นรูปแบบของการเดินทางจาก
เวอร์ชันแรกไปยังเวอร์ชันถัดไป ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสนองความ
ต้องการทางด้านธุรกิจ
เครือ่ งมือทีเ่ ป็นมาตรฐานส�ำหรับการวัดระดับความมีประสิทธิภาพของการ
จัดการเรื่อง Business Process ในองค์กร คือ Business Process
Maturity Model (BPMM) ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย Object Management
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Group (http://www.omg.org) แบ่งระดับความสามารถการจัดการเรื่อง
BPM ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 : เริ่มต้น
การจัดการ ไม่มมี าตรฐานการด�ำเนินการทีช่ ดั เจน การแก้ปญ
ั หาส่วนใหญ่
เป็นการแก้เฉพาะหน้าในลักษณะของ Case-by-case
ระดับที่ 2 : จัดการได้ (Managed)
การจัดการงานลักษณะเดียวกัน เริ่มมีการใช้ขั้นตอนการด�ำเนินการ
เดียวกัน
ระดับที่ 3 : มีมาตรฐาน (Standardized)
กระบวนการด�ำเนินการ (Process) มีการก�ำหนดมาตรฐานที่ชัดเจน, ระบุ
เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการสื่อสารหรืออบรมไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ 4 : ท�ำนายได้ (Predictable)
องค์กรมีการก�ำหนดมาตรฐานการด�ำเนินงาน ส�ำหรับการใช้งานในวงกว้าง
และเน้นผลลัพธ์ของการด�ำเนินการ ที่สามารถท�ำนายผลได้

ระดับที่ 5 : มีการปรับปรุง (Innovating หรือ Optimized)
กระบวนการต่างๆ ในองค์กร ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ถึงตรงนี้เชื่อว่าผู้อ่านคงพอจะเห็นภาพของการวัดผลการด�ำเนินงาน
และการปรับปรุงกระบวนการ (Monitor and Optimize Process) ได้พอ
สังเขป
ข้อมูลอ้างอิง :
http://www.what-is-bpm.com/get_started/bpm_methodology.html
http://www.omg.org
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