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The Project Management Institute, Inc. หรือ PMI ได้
จัดท�าสิ่งหนังสือที่ชื่อว่า “A Guide To The Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK @Guide) Fourth  
Edition” เพือ่เป็นการพฒันากระบวนการบรหิารโครงการให้เป็นมาตรฐาน 
โดยกระบวนการบรหิารโครงการทีส่รปุในหนงัสอืเล่มนี ้เกิดข้ึนจากอาสา-
สมัครที่ช่วยกันสรุปประเด็นส�าคัญที่เป็นองค์ความรู ้ในการบริหาร
โครงการไว้ 9 องค์ความรู้ โดย (Sanghera.P) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์
ของแต่ละองค์ความรู้ไว้ ดังนี้ คือ

1. การบูรณาการการจัดการโครงการ (Project Integration 
Management): วัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อท�าให้เกิดการวางแผนและ
ด�าเนินการในชิ้นงานที่จ�าเป็นต้องท�างานร่วมกัน หรือเพื่อการท�าให้งาน
แต่ละชิ้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

2. การจัดการขอบเขตโครงการ (Project Scope Manage-
ment): วัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อท�าให้แน่ใจว่า ได้มีการระบุขอบเขต
การท�างานทัง้หมดทีต้่องท�า เพือ่ให้โครงการด�าเนนิการให้ได้ผลลพัธ์ตาม
ที่ต้องการ

3. การจัดการเวลาที่ใช้ในโครงการ (Project Time Manage-
ment): วตัถปุระสงค์หลกั คอื การพฒันาและการควบคมุก�าหนดการของ
โครงการ

4. การจัดการต้นทุนของโครงการ (Project Cost Manage-
ment): วัตถุประสงค์หลัก คือ การประมาณการต้นทุนและบริหาร
โครงการให้ส�าเร็จภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

5. การจัดการคุณภาพโครงการ (Project Quality Manage-
ment): วตัถปุระสงค์หลกั คอื การก�าหนดนโยบายคณุภาพ วตัถปุระสงค์
และหน้าที ่ความรบัผดิชอบเพือ่ทีโ่ครงการจะตอบสนองความต้องการที่

จ�าเป็นต้องด�าเนินการ โดยจะด�าเนินระบบการจัดการคุณภาพผ่าน
นโยบายและวิธีการที่มีกิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการด�าเนินการ
อย่างต่อเนื่องตลอดตามความเหมาะสม

6. การจดัการทรัพยากรมนษุย์ของโครงการ (Project Human 
Resource Management): วัตถปุระสงค์หลกั คอื เพ่ือพัฒนาและบรหิาร
จัดการทีมงาน เพื่อให้สามารถด�าเนินงานของโครงการได้

7. การจดัการการสือ่สารของโครงการ (Project Communica-
tion Management): วัตถปุระสงค์หลกั คอื ท�าการรวมรวบข้อมลูเพือ่ใช้
ในการด�าเนินงานและกระจายข้อมูลให้ได้ทันเวลา

8. การจัดการความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Manage-
ment): วัตถุประสงค์หลัก คือ การระบุความเสี่ยงและมาตรการตอบโต้
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

9. การจัดการ การจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ (Project Pro-
curement Management): วัตถุประสงค์หลัก คือ การจัดการการซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากภายนอกทีมงานโครงการเพื่อท�าให้โครงการสามารถ
ด�าเนินงานได้อย่างลุล่วง

ส�าหรบันกัเรยีนนกัศกึษา สามารถพฒันาทกัษะจากองค์ความ
รู้ทั้ง 9 ด้านนี้ได้จากการท�ากิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษา แต่ในความ
เป็นจรงิ มเีพียงนกัศกึษากลุม่น้อยเท่านัน้ทีท่�ากจิกรรมจรงิจงั ท่ีมภีาระ
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อความส�าเร็จของกิจกรรม ในขณะเดียวกัน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโดยส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมเพียงเพ่ือช่วยในการ
สร้างบรรยากาศของกิจกรรม หรือบางครั้งก็กระท�าตัวเป็นลูกค้าของ
กิจกรรม จึงท�าให้เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว นักศึกษาส่วนใหญ่เหล่านี้
ต้องเผชิญกับปัญหาการปรับตัวในการท�างาน ตามที่ Dr. Melvin 
Levine ได้ท�าการส�ารวจแล้วพบว่า นักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาระดับ

ก้องเกียรติ วีระอาชากุล

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ทักษะที่จำาเป็นต่อเยาวชน
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ปริญญาตรี ในช่วงแรกของการท�างาน นักศึกษาเหล่านี้จะต้องใช้ความ
พยายามอย่างมากในการปรบัตวัเองให้เข้ากับ ชีวติการท�างาน ซึง่ปัญหา
ดังกล่าวนี้ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างขึ้นมา 8 เหตุการณ์ดังนี้ คือ 

เหตุการณ์ที่ 1: นักศึกษาท�างานได้แต่งานที่สั่ง เพราะไม่รู้ว่า
ต้องท�าอะไร ซึ่งเป็นประเด็นที่นักศึกษามักถูกต่อว่าจากเพื่อนร่วมงาน 
หรือผู้เป็นหัวหน้าว่า “นักศึกษาท�างานได้แต่ตามที่สั่ง ไม่สั่งก็ไม่ท�า” แต่
เมื่อท�าการสัมภาษณ์นักศึกษาสิ่งที่พบ คือ นักศึกษาไม่รู้ว่าต้องท�าอะไร 
ไม่ใช่ไม่อยากท�างาน แต่ไม่รูว่้ามีอะไรบ้างทีต้่องท�า เพราะมองไปทางใด
งานต่างๆ ก็มีคนท�าหมดแล้ว

เหตุการณ์ที่ 2: นักศึกษาท�าเกินกว่าบทบาทหน้าที่ของตัวเอง 
ท�าให้เกิดการล�้าเส้นกับเพื่อนร่วมงาน จนส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง แต่
จากการส�ารวจนักศึกษาส่วนใหญ่ ไม่ได้มีเจตนาที่จะท�าเกินขอบเขต
ความรับผิดชอบ แต่นักศึกษาไม่รู้ว่า ขอบเขตของงาน โดยเฉพาะช่วง
รอยต่อของงานที่เชื่อมโยงกับส่วนงานอื่นๆ นั้นแบ่งแยกกันที่จุดใด 

เหตกุารณ์ที ่3: นกัศึกษามปัีญหาในการตดิต่อประสานงาน ซึง่
มักจะไม่ได้รับความร่วมมือ แต่หากสัมภาษณ์ผู้ร่วมงานว่า “เหตุใดถึง
ไม่ให้ความร่วมมอืกบันกัศกึษา” สิง่ทีผู่ร่้วมงานตอบกลบั กลายเป็นคนละ
ประเด็นกับสิ่งที่นักศึกษาได้บอกไว้ ซึ่งประเด็นที่ผู้ร่วมงานไม่ให้ความ
ร่วมมือ มาจากนักศึกษาเหล่านี้ติดต่องานผิดที่ ผิดทาง ผิดตัวบุคคล 
ท�าให้ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร

เหตุการณ์ที่ 4: นักศึกษาท�างานผิดพลาดบ่อย โดยรู้เท่าไม่ถึง
กาล จนสร้างความเสียหายในกับบริษัท  

เหตกุารณ์ที ่5: นักศึกษาไม่มกีารควบคมุการท�างานท่ีเกีย่วข้อง
กับตนเอง จนส่งผลให้ส่งงานไม่ทัน ท�างานไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้ หรือ
ไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ

เหตกุารณ์ที ่6: นักศึกษาบรหิารงบประมาณ หรอืบรหิารค่าใช้
จ่ายของงานไม่ได้ ท�าให้ค่าใช้จ่ายบานปลาย และยังตรวจสอบหาสาเหตุ
ไม่ได้ เนื่องจากไม่ได้ควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย  

เหตกุารณ์ที ่7: นกัศกึษาไม่รู้วธิกีารตดิต่อกบั Vendor ให้รดักมุ 
ท�าให้หลายครั้งในการเจรจากับ Vendor มักตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เมื่อ
เกิดปัญหา Vendor ก็ไม่เข้ามาช่วยจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
ไม่ได้มีการตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้

เหตุการณ์ที่ 8: นักศึกษาคิดไม่เป็น เมื่อนักศึกษาพยายามคิด 
สิ่งที่คิดออกมากลับกลายเป็นเรื่องเพ้อฝัน ห่างไกลจากภาคปฏิบัติเป็น
อย่างมาก

เหตุใดนักศึกษาจบใหม่ที่เพิ่งท�างานจึงต้องเกิดเหตุการณ์ข้าง
ต้นซ�า้แล้วซ�า้อกี จนเหมอืนกลายเป็นส่วนหนึง่ของนกัศกึษาจบใหม่และ
ได้มคีวามพยายามค้นหาว่า เหตกุารณ์ข้างต้นทีเ่กดิกบันกัศกึษาจบใหม่
เหล่านี้ เกิดจากนักศึกษาเหล่านี้ขาดความรู้ ขาดทักษะ หรือเกิดจาก
บุคลิกภาพเฉพาะบุคคล ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ร่วมงานของนักศึกษา 
จะพบว่าโดยส่วนใหญ่จะชี้ไปที่ประเด็นบุคลิกภาพเฉพาะบุคคล โดย
เพื่อนร่วมงานเหล่านั้นชี้ให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาทั้ง 8 เหตุการณ์เป็น
ดังนี้

เหตุการณ์ที่ 1: นักศึกษาท�างานได้แต่งานที่สั่ง เพราะไม่รู้ว่า
ต้องท�าอะไร ซึ่งหากนักศึกษามองว่าตนเองไม่รู้ว่าต้องท�างานอะไรก็ให้
ใช้มนุษยสัมพันธ์เข้าไปถามหัวหน้า หรือเพื่อนร่วมงานคนใด คนหนึ่งที่
คิดว่าตนเองสนิทก็ได้ 

เหตุการณ์ที่ 2: นักศึกษาท�าเกินกว่าบทบาทหน้าที่ของตัวเอง 
ซึง่หากนกัศกึษาไม่แน่ใจว่าขอบเขตของงานว่าอยูต่รงไหนกใ็ห้ถามเพือ่น
ร่วมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้เข้าใจจุดแบ่งความรับผิดชอบของงานได้ 
แต่นักศึกษาเลือกไม่ถามเอง จึงไปล�้าเส้นของเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ แต่
อย่างไรก็ตาม หากนักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปัญหาความขัดแย้งก็
จะเบาบางลง
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