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หลัง
จากที่รู้ว่า โครงการการจัดงานปาร์ตี้ปีใหม่ ต้องท�า
อะไรบ้างแล้ว ส�าหรับการเรียนในสัปดาห์ที่ 2 จะ

เป็นการแบ่งงานกันท�า มอบหมายงานและก�าหนดผู้รับผิดชอบ โดย
เฉพาะการเลือกแม่งาน หรือผู้จัดการโครงการ ซึ่งหัวใจของการเลือก
ผู้จัดการโครงการ คือ เราต้องเลือกคนที่มีความกระตือรือร้น มีความ
สามารถในการท�างานร่วมกับผู้อื่นๆ และมีความเข้าใจในเนื้องาน  
ดังนั้น เมื่อคุณครูได้ถามนักเรียนว่า “โครงการนี้ครูอยากรู้ว่า พวกเรา
จะให้ใครเป็นแม่งาน หรือ ผู้จัดการของโครงการนี้ ?” นักเรียนก็เลย
โหวตเลือกเพื่อนที่บ้านของเขามีการจัดงานปาร์ตี้กันบ่อยๆ และเป็น
คนที่เป็นที่รักของเพื่อนๆ หลังจากนั้นก็เป็นการเลือกสมาชิกทีม
โครงการต่อเนื่องกันไปเลย ซึ่งคุณครูได้เน้นให้พวกเขาเลือกสมาชิก
ทีมโครงการ โดยพิจารณาจากความชอบและความถนัดของแต่ละ
คน และต้องมีความรับผิดชอบต่องาน 

ดังนั้น เมื่อผู ้จัดการโครงการออกมาหน้าชั้นถามเพื่อนๆ 
ว่า “ใครอยากดูแลเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ?” สมมติ เด็กชายอ้วน
ยกมือขอเป็นคนดูแล คุณครูก็จะถามผู้จัดการโครงการว่า “นายอ้วน
เหมาะสมหรอืไม่?” ผูจ้ดัการโครงการกไ็ด้ตอบไปว่า “หากให้นายอ้วน
ดูแลอาหารและขนม มีหวังของกินจะหมดก่อนงานจะเริ่ม ผมอยาก
ให้ รสทิพย์ดแูลเร่ืองนีไ้ด้ไหมครบั เพราะบ้านของเธอเป็นร้านอาหาร” 
ซึ่งถ้ารสทพิย์ตกลง กเ็ปน็อันว่า พวกเราสามารถคัดเลอืกหวัหน้างาน

ก้องเกียรติ	วีระอาชากุล

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

จากฉบับที่แล้วต่อ

สอนเดก็ดว้ยแนวคดิ
Project Management(2)

ชุดงานการจัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืมได้แล้วและหากรสทิพย์
ต้องการเพือ่นช่วยงาน ก็ให้รสทพิย์ เลือกสมาชกิทีเ่ข้ากันได้และไว้ใจ
กันเข้ามาร่วมทีม แต่เนื่องจากมีชุดงานทั้งหมด 3 ชุดงาน ดังนั้น ผู้
จัดการโครงการจึงต้องเลือกคนที่เหมาะสมเข้ามาเพิ่มเติม เพื่อให้มี
ผู้รับผิดชอบครบทุกชุดงาน 

ส�าหรับคุณครูจะมีบทบาทหน้าที่คอยต้ังค�าถามและให้ 
ค�าแนะน�า เช่น กรณีการเลือกทีมงานดูแล้วไม่เหมาะสม ซ่ึงคุณครู
อาจตั้งค�าถามสอบถามผู้จัดการโครงการว่า “เราจะรู้ได้อย่างไรว่า 
นาย เอ กับ นาย บี คนใดเหมาะสมกว่ากัน?” หรือ “การเลือกทีมงาน 
บางครั้งการเลือกคนเข้าร่วมโครงการ อาจเลือกโดยพิจารณาจาก
ความเก่งในการท�างานเพียงอย่างเดียวก็ถือว่าใช้ได้แล้ว ใช่หรือไม่ 
ถ้าหากไม่ใช่ เราต้องพจิารณาประเด็นอะไรบ้าง?” หรอื “การเลอืกทมี
ท�างานทีเ่ป็นเพือ่นสนทิของตนเองเท่านัน้ แล้วงานปีใหม่นีจ้ะเป็นงาน
ทีส่ามารถตอบสนองต่อเพือ่นๆ ทัง้ห้องได้หรอืไม่?” ค�าถามเหล่านีจ้ะ
เป็นตวัช่วยกระตุน้ให้นกัเรยีนได้คดิหาเหตผุลว่า การเลอืกทมีงานควร
พิจารณาประเด็นอะไรบ้าง? และเมื่อได้ข้อสรุป สิ่งเหล่านี้ก็จะกลาย
เป็นบรรทัดฐานการเลือกทีมงาน ที่นักเรียนจะค่อยๆ ซึมซับวิถีการ
ท�างานทลีะน้อยๆ ส�าหรบัผงัโครงสร้างองค์กรของทมีสมาชกิโครงการ
เป็นดังนี้ 
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

เมือ่เลอืกทมีงานโครงการครบถ้วนแล้ว คณุครไูด้ถามนกัเรยีน
ว่า “ครูอยากรู้ว่า แต่ละคนในทีมงานรู้รายละเอียดของงานที่ตนเอง
รบัผดิชอบมากน้อยแค่ไหน?” ดงันัน้คณุคร ูจงึแบ่งกลุม่เป็นสองกลุม่ 
กลุ่มหน่ึงเป็นทีมงานด�าเนินการโครงการและอีกกลุ่มเป็นนักเรียนที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกทีมโครงการ โดยกลุ่มที่ 1 คุณครูจะมอบหมายให้ผู้
จดัการโครงการ เป็นผูน้�าทีมงานช่วยกันเขยีนค�าบรรยายลักษณะงาน
และกลุม่ที ่2 คณุครจูะเป็นผูด้�าเนนิการเองกบันกัเรยีนทีเ่หลอื เมือ่ทัง้
สองกลุม่ได้ค�าบรรยายลกัษณะงานแล้ว กน็�ามาเปรยีบเทยีบกนั แล้ว
ท�าการสรุป ค�าบรรยายลักษณะงานเป็นลายลักษณ์อักษร ตาม
ตัวอย่างดังนี้ 

ต�าแหน่ง หัวงานชุดงานจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม  
มีหน้าที่ดังนี้ 

➣ ส�ารวจประเภทอาหาร ขนม และเครือ่งดืม่ ท่ีเพือ่นๆ อยาก
ทาน

➣ ต้องค�านวณปริมาณให้เพียงพอกับผู้มาร่วมงาน 
➣ ต้องท�าการค�านวณงบประมาณที่จะต้องใช้
➣ ท�าการซื้ออาหาร ขนม เครื่องดื่ม ตามที่ได้ตกลงกันและ

ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาให้
➣ ในวันงานปีใหม่ จะต้องท�าการจัดเตรียมใส่จานและไป

วางไว้ที่โต๊ะอาหาร
➣ ต้องจดัเตรยีมภาชนะทีจ่�าเป็นต่อการรบัประทาน อาหาร 

ขนมและเครื่องดื่ม ให้เพียงพอกับผู้มาร่วมงาน  เป็นต้น
แต่บ่อยคร้ังผู้จัดการโครงการได้มีค�าถาม สอบถามคุณครู 

เช่น “คุณครูครับ ผมรู้สึกว่างานบางงานมันหายไป ทั้งๆ ที่มันต้องมี 
เช่น คนเกบ็เงนิเป็นงานต้องมผู้ีรบัผิดชอบแน่นอน แต่ในขณะนีย้งัไม่รู้
ว่าใครจะต้องเป็นคนเก็บเงิน ยังไม่มีต�าแหน่งใดน่าจะเกี่ยวข้องเลย” 
ซ่ึงคุณครูก็จะถามนักเรียนทุกคนว่า “ใครคิดว่าควรมีงานอ่ืนๆ อะไร

เมื่อก�าหนดผู้รับผิดชอบและการก�าหนดบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละต�าแหน่งได้ครบถ้วนแล้ว ในสัปดาห์ที่ 3 จะเป็นการก�าหนด
แผนการจดังานปาร์ตีปี้ใหม่ (Develop Project Management plan) 
ซึ่งเป็นเนื้อหาของการบูรณาการการจัดการโครงการ (Project Inte-
gration Management)

บ้างที่หายไปนอกเหนือจากงานที่ผู ้จัดการโครงการได้กล่าวถึง?” 
พร้อมๆ กับยกกระดาษที่สรุป Work Breakdown Structure ขึ้นมา
ให้พจิารณากนัใหม่และผลจากการระดมความคดิกพ็บว่า มงีานเกบ็
เงินกับงานเตรียมล�าดับรายการของงาน ที่ไม่มีการระบุใน WBS ดัง
นัน้ คณุครจูงึให้ท�าการเขยีนปรบัปรงุ WBS ใหม่ พร้อมทัง้ท�าการเลอืก
สมาชิกทีมโครงการเพิ่มให้ครบทุกต�าแหน่งได้ดังนี้
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