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ส�ำ
หรับในการเรียนในสัปดาห์ที่ 3 จะเป็นการพัฒนาแผนการ
บริหารโครงการ (Develop Project Management plan) 

ซึ่งถ้าหากคุณครูพูดว่า “โครงการการจัดปาร์ตี้ปีใหม่ จะพัฒนา
แผนการบริหารโครงการ (Develop Project Management plan) ได้
อย่างไร?” หากคุณครูพูดเช่นนี้ ก็จะไม่มีใครเข้าใจเลยว่าจะต้อง
พฒันาแผนการบริหารโครงการได้อย่างไร? ดงันัน้ในระหว่างการเรยีน
การสอน คุณครูจึงได้เริ่มต้นด้วยการถามว่า ”ส�าหรับสัปดาห์นี้ ครู
อยากรู้ว่างานปาร์ตี้ปีใหม่ของเรา ควรจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร? 
นักเรียนช่วยบอกครูหน่อย?” ซึ่งนักเรียนต่างก็ช่วยกันบรรยาย
ลักษณะของงานออกมาเป็นประมาณนี้ คือ

● เป็นงานที่มีการให้ร้องเพลง หรือประกวดร้องเพลงก็ได้ 
แล้วต้องมีรางวัลให้ด้วยนะ

● เป็นงานแบบ Cocktail จะได้ยืนคุยกันสะดวก ไม่เน้น
บริโภค

● อยากให้งาน มบีรรยากาศดีๆ  เช่น อยู่ตดิรมิแม่น�า้ เป็นต้น
ส�าหรับสิ่งท่ีกล่าวมานี้จะเป็นตัวก�าหนดกรอบลักษณะของ

งานปาร์ตี้ปีใหม่ให้มีความชัดเจนขึ้น เพื่อช่วยให้ทุกคนด�าเนินการ
โครงการไปในทิศทางเดียวกัน แต่ส่ิงท่ีกล่าวมาท้ังหมด อาจกล่าว 

ก้องเกียรติ วีระอำชำกุล

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

จากฉบับที่แล้วต่อ

สอนเดก็ดว้ยแนวคดิ
Project Management(3)

ได้ไม่ครบถ้วน ดังนั้น การคิดกรอบของงาน จะต้องคิดบนมิติของ 
Project Management 9 มิติ ดังนี้คือ 

มิติที่ 1: การจัดการการสื่อสารของโครงการ (Project Com-
munication Management) มปีระเดน็ส�าคญัทีต้่องก�าหนดกรอบให้ดี 
คือ 

● การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ซึ่งลักษณะของ
ค�าถามที่คุณครูได้สอบถามนักเรียนอาจเป็นดังนี้ คือ  “งานปีใหม่ปีนี้ 
เราจะเชิญใครมางานบ้าง ?” 

มิติที่ 2: การจัดการขอบเขตโครงการ (Project Scope Man-
agement) มีประเด็นส�าคัญที่ต้องก�าหนดกรอบให้ดี คือ 

● การระบคุวามต้องการของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีกบัโครงการ 
ซึ่งคุณครูจะต้องถามว่า “แขกที่มาในงานของแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่ม 
ผูป้กครอง กลุม่ครใูหญ่และกลุม่เพือ่นๆ แต่ละกลุม่ต้องการให้งานออก
มาเป็นอย่างไร?” เช่น หากปีใหม่นีม้กีารให้ผู้ปกครองมาร่วมงานได้ ซึง่
ผู้ปกครองก็คงไม่อยากให้มีของมึนเมาในงานอย่างแน่นอนและครู
ใหญ่กค็งมคีวามต้องการให้นกัเรยีนแสดงความสามารถให้ผูป้กครอง
ชม ดังนั้น อาจจะต้องมีการแสดงละคร หรือการแสดงความสามารถ
ในงานเพิ่มขึ้นมาเป็นต้น

มิติที่ 3: การจัดการต้นทุนของโครงการ (Project Cost 
Management) มปีระเดน็ส�าคญัทีต้่องก�าหนดกรอบให้ด ีคอื ทีม่าของ
งบประมาณที่จะใช้ด�าเนินการโครงการเบื้องต้น ซึ่งคุณครูจะต้องถาม
ว่า “เราจะหาเงินมาจัดปาร์ตี้ปีใหม่ได้จากที่ไหนและเราต้องหางบ
ประมาณมากน้อยเพยีงใด?” ซึง่การทีต้่องสนใจงบประมาณเนือ่งจาก 
คุณภาพของงานจะดีเลิศ หรือปานกลาง เก่ียวข้องกับงบประมาณ
โดยตรง

มติทิี ่4: การจดัการเวลาทีใ่ช้ในโครงการ (Project Time Man-
agement) เป็นเรือ่งของเนือ้งาน ซึง่เกีย่วข้องกบัเวลาทีใ่ช้ในการด�าเนนิ
การกิจกรรมเหล่านี้ ซึ่งตรงจุดนี้ ผู้จัดการโครงการ ต้องมองให้ออกว่า 
หวัใจของโครงการมเีรือ่งอะไรบ้าง? จงึจะสามารถตัง้ค�าถามสอบถาม
ทีมงานได้และผู้จัดการโครงการก็ได้ท�าการสรุปหัวใจของงานปาร์ตี้ปี
ใหม่ ได้ดังนี้ คือ 

● บรรยากาศ ซึง่สมัพนัธ์กบัสถานทีจ่ดังานและ Theme ของ
งาน

● ประเภทของอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
เม่ือทราบแล้วว่า อะไรเป็นประเด็นหัวใจของงาน เราก็จะใช้

ประเด็นเป็นแนวทางในการต้ังค�าถามเพือ่ก�าหนดกรอบของงานต่อไปได้ 
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

มิติที่ 5: การจัดการคุณภาพโครงการ (Project Quality 
Management) เป็นประเดน็ทีจ่ะส่งเสรมิให้ การก�าหนดกิจกรรมต่างๆ 
มีความเหมาสะสม ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดีขึ้น เนื่องจาก
ต้องค้นหาให้พบว่า “งานปาร์ตีปี้ใหม่ทีด่นีัน้เป็นอย่างไร?” (ผลลพัธ์ที่
ดีเป็นอย่างไร?) และหากจะให้แน่ใจว่างานมีคุณภาพจริงๆ เราต้อง
ค�านึงอีก 2 ประเด็น คือ งานปาร์ตี้ปีใหม่ที่จัดขึ้นมามีความมุ่งหวัง
อะไรบ้าง? (ผลที่ตามมาตามท่ีมุ่งหวัง เช่น เรามุ่งหวังให้ผู้ปกครอง 
ครู นักเรียน ได้มีปฏิสัมพันธ์กัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน) และ
งานปาร์ตี้ปีใหม่นี้ให้ประโยชน์อะไรกับพวกเราบ้าง? (ผลประโยชน์ที่
ได้รับ)

สรุปก็คือ การบริหารโครงการให้ประสบความส�าเร็จ จะต้อง
ท�าให้บรรลุ ผลลัพธ์ที่คาดไว้ (Output) ผลท่ีตามมาท่ีมุ่งหวัง (Out-
come) และผลประโยชน์ทีต้่องการได้รบั (Benefit) หากได้ครบทัง้สาม
ประเด็นนี้จะถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความส�าเร็จอย่างแท้จริง 
(Project Success) 

มิติที่ 6: การจัดการความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Ma-
nagement) ส�าหรับโครงการปาร์ตีปี้ใหม่ การตกีรอบเรือ่งความเสีย่ง 
มักเกี่ยวข้องกับ ข้อห้ามต่างๆ ที่เราก�าหนดขึ้น ซึ่ง คุณครูอาจจะถาม
ว่า “มอีะไรไหมทีจ่ะท�าให้งานปาร์ตีปี้ใหม่ ไม่สามารถจดัขึน้มาได้ หรอื
สร้างความเสียหายให้กับโครงการ แล้วเราจะป้องกันได้อย่างไร?”

มิติที่ 7: การจัดการการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ (Project 
Procurement Management) ส�าหรับกรอบโครงการปาร์ตี้ปีใหม่ 
คุณครูอาจจะถามว่า “เราจะซื้ออาหารเอง หรือจะน�ามากันเอง?” 

มิติที่ 8: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโครงการ (Project 
Human Resource Management) ส�าหรับกรอบโครงการปาร์ตี้ปี
ใหม่ คณุครูอาจสอบถามว่า “พวกเราต้องการให้ใครมาช่วยงานไหม? 
เช่น ต้องการให้ รุ่นพีม่าช่วยให้ค�าแนะน�าเรือ่งการตกแต่งงานหรอืไม่ 
เป็นต้น” 

มติทิี ่9: การบรูณาการการจดัการโครงการ (Project Integra-
tion Management) ส�าหรบักรอบโครงการปาร์ตี ้คณุครอูาจสอบถาม
ว่า “พวกเราจะตรวจ ติดตามงานกันได้อย่างไร? จึงจะไม่ให้งาน 

ผิดพลาด?“ 
ส�าหรับค�าถามทั้ง 9 มิติที่ยกมาเป็นตัวอย่าง เป็นเพียงส่วน

หนึง่ของค�าถามทีม่กีารตัง้ค�าถามกนัไปมาระหว่าง คณุครกูบันกัเรยีน 
ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่มีการเรียนการสอนและการตั้งค�าถามก็ 
ไม่จ�าเป็นต้องตัง้ค�าถามในทกุมติขิองการบรหิารโครงการกไ็ด้ แต่ขัน้
ต�่าควรถามค�าถามมิติที่ 1-5 ซึ่งเป็นค�าถามที่จะชี้น�าเส้นทางในการ
ด�าเนนิการโครงการ ส่วนค�าถามมติทิีเ่หลอืเป็นการตัง้ค�าถามเพือ่ช่วย
ให้การบรหิารโครงการมคีวามรดักุมมากย่ิงขึน้และเมือ่ได้ค�าตอบแล้ว
คุณครูก็จะให้นักเรียนสรุปออกมาอย่างกระชับ ได้ดังนี้

 
โครงการปาร์ตี้ปีใหม่

จุดมุ่งหมาย โครงการปารต์ีป้ใีหม่เปน็การจัดงานเพือ่ให้ผูป้กครอง 
นักเรียน ครู มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเป็นโครงการ
ท่ีตอ้งการใหน้กัเรยีนแสดงความสามารถใหผู้ป้กครอง
ได้เห็น รวมถึงการแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่าง ครูและ 
ผู้ปกครอง ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

ขอบข่าย เนื้องานประกอบด้วย
● วันที่จัดงาน 30/12/54
● การเตรียมงานเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานประมาณ 

100 คน
● สถานที่จัดงานหอประชุมโรงเรียน
● เวลาเริ่ม-ปิดงาน: 18:00 - 21:00
● มกีจิกรรมประกวดรอ้งเพลงและเงนิรางวลัส�าหรบั

ผู้ชนะเลิศ เป็นเงิน 1,000 บาท
● มีกิจกรรมจับของขวัญ 

งบประมาณ
โครงการ

โครงการน้ีจะมีงบประมาณ 40,000 บาท โดยได้รับ
การสนับสนุนจากโรงเรียนเป็นจ�านวนเงิน 10,000 
และจากส่วนของผู้ปกครองนักเรียน

อื่นๆ ● อาหารและเครื่องดื่ม ให้ทางโรงอาหารเป็นผู้-
ด�าเนินการและบางสว่นให้นักเรยีนน�ามาเพิม่เติม
ได้

● ขอให้ไม่มีการเลน่พล ุประทัด เน่ืองจากเกรงวา่จะ
เกิดไฟไหม้ได้

หมายเหตุ: หัวข้อต่างๆ จะมากน้อยขึ้นกับขนาดและความซับซ้อนของโครงการ


