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ก้องเกียรต ิวีระอาชากุล

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

จากฉบับที่แล้วต่อ

สอนเด็กด้วยแนวคิด
Project Management (4)

ส�า
หรบัเนือ้หาในสปัดาห์ที ่4 จะเน้นไปทีส่่วนของการจดัการเวลา
ทีใ่ช้ในโครงการ (Project Time Management) ซึง่จะเกีย่วข้อง

กับการก�าหนดกิจกรรม การประมาณเวลาที่ใช้ในกิจกรรมและการ
วางแผนการท�างานตลอดทัง้โครงการ แต่ก่อนเริม่เนือ้หาส่วนนี ้จ�าเป็น
ต้องท�าการตรวจสอบ WBS อกีครัง้ก่อน หลงัจากทีม่กีารก�าหนดกรอบ

การท�างานขึน้มาแล้ว เพือ่เชค็ว่าชดุงานทีเ่คยร่างโครงไว้ในตอนต้น
ยงัขาดอะไรอกีบ้าง? หลงัจากการตรวจสอบกพ็บว่ามชีดุงานที่
ควรเพิ่มเข้ามา คือ การเตรียมงานเพื่อการประกวดร้องเพลง 
โดยทีช่ดุงานนีม้รีายละเอยีดของงานทีจ่�าเป็นต้องด�าเนนิการ 

เช่น การเตรยีมเวทเีพือ่การประกวดร้องเพลง การเตรยีมชดุ
คาราโอเกะที่ต้องมีเพลงที่ผู ้สมัครเลือกไว้ การเตรียม
อุปกรณ์ที่จ�าเป็น เป็นต้น ดังนั้น จึงได้มีการปรับ WBS ให้
สอดคล้องกับกรอบของโครงการ เพื่อท�าให้ทุกฝ่ายเข้าใจ
ตรงกนัว่าและเมือ่มกีารเพิม่กรอบงาน กต้็องมผีูร้บัผดิชอบ

เพิ่มมากขึ้นตาม WBS ในรูปข้างล่าง ดังนี้

งานปาร์ตี้ปีใหม่

รสทิพย์
กลุ่มอาหาร

และเครื่องดื่ม

ปิติ

เกษร พิชชญา

มานิต

รสทิพย์ ปิติ

สายชล อานนท์

อานนท์

วิไลวรรณ

ลลิตา กรรณิกา

ลลิตาชาคร

สินจัย

พิชชญาวิไลวรรณ

กลุ่มตกแต่งพื้นที่

การจัดเตรียมขนม งานเก็บเงิน

งานอื่น ๆ

การจัดเตรียมอาหาร การจัดตกแต่งงาน

การจัดเตรียม
เครื่องดื่ม

การเตรียมเพลง
และเครื่องเสียง

การเตรียมเวที
และอุปกรณ์

เพื่อการร้องเพลง

การเตรียมงาน
ส�าหรับรางวัลพิเศษ

การเตรียมรางวัล
พิเศษ

การเตรียมรายการ
ในงาน

การท�าหมายเลย
จับฉลาก

การจัดเตรียมโต๊ะ/
เก้าอี้

การจัดเตรียม
ภาชนะที่ต้องใช้

กลุ่มทั่วไปกลุ่มจับของขวัญ
และรางวัล
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

งานย่อย (กิจกรรม) วิธีที่ใช้ เวลาที่ต้องใช้

1. ต้องไปถามเพื่อนๆ ว่า อยากทานอะไร ? ให้โหวตกันในห้องเรียน เวลาที่ใช้ 1 วัน 

2. ต้องไปหาซื้อขนม เครื่องดื่ม ยังไม่ทราบวิธีการจนกว่าจะรู้ว่าเพื่อนๆ ต้องทานอะไร? 
(หรือ จนกว่าจะท�างานย่อยที่ 1 เสร็จ)
หมายเหตุ 
ส�าหรับการเขียนวิธีนี้จะท�าให้เรารู้ว่า งานไหนต้องเร่งท�า เพื่อที่จะ
เปิดทางให้งานอื่นๆ ท�าได้ต่อเนื่องในที่นี้ คือ งานโหวต อาหาร ขนม 
ที่อยากทาน 

เวลาที่ใช้ 2 วัน 

หมายเหตุ
ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเวลาก็เผื่อเป็น 2 
วันไปก่อนก็ได้ 

3.....

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วันที่เริ่ม
ระยะเวลา 

ที่เสร็จ
ระยะเวลา

ที่ใช ้

วันที่
26 27 28 29 30

โหวตรายการขนม อาหาร 
เครื่องดื่ม

นาย A 26/12/2554 26/12/2554 1 วัน

ไปส�ารวจร้านขนม เครื่องดื่ม 
น�้าแข็ง

น.ส. B 27/12/2554 28/12/2554 2 วัน

ซื้อขนม เครื่องดื่ม น�้าแข็ง น.ส. B 29/12/2554 30/12/2554 2 วัน

เตรียมภาชนะและ
ขนไปที่งาน

นาย C 29/12/2554 30/12/2554 2 วัน

เก็บภาชนะและ
ขนลงไปโรงอาหาร

นาย D 30/12/2554 30/12/2554 1 ช.ม.

เมื่อนักเรียนทุกคนเห็นกรอบงานปาร์ตี้ปีใหม่ตรงกันแล้ว 
คณุครูได้ให้สมาชกิทีมโครงการของแต่ละชดุงานไปเขยีนรายละเอยีด
ของงานย่อยให้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงให้ท�าการ
ประมาณเวลาทีต้่องใช้ในการท�างานนัน้ให้ส�าเรจ็ด้วย เมือ่นกัเรยีนได้
รับค�าสั่งแล้ว ก็ไปด�าเนินการในงานของตนเอง ปรากฏว่า มีค�าถาม
เกิดขึ้นจากความสงสัย เช่น 

“คณุครูค่ะ หนอูยูช่ดุเตรยีมอาหารและเครือ่งดืม่ค่ะ หนสูงสยั
ว่า หนูยังไม่ได้ไปส�ารวจความเห็นของเพื่อนๆ เลยว่าอยากทานขนม
อะไร แล้วหนูจะประมาณเวลาที่ต้องใช้ได้อย่างไร? เนื่องจาก

●	 ถ้าอยากทานผลไม้ หนกูจ็ะให้แม่ไปซือ้ทีต่ลาดมาให้ เวลา
ที่ต้องใช้ก็ไม่เกิน 1 วัน

●	 ถ้าจะทานพวกขนมซอง เช่น เลย์ หนูก็จะไปซื้อที่โลตัส 
เวลาที่ต้องใช้ก็ไม่เกิน 1 วัน

●	 ถ้าอยากทานขนมไทยๆบ้านหนขูายขนมพวกนีอ้ยูแ่ล้ว ก็
เอาของจากที่บ้านมาให้เลย เวลาที่ต้องใช้ก็ไม่เกิน 2 วัน ส�าหรับเวลา
ที่เพิ่มขึ้นมา ก็เพราะว่า จะต้องท�าเตรียมไว้ล่วงหน้าอีก 1 วัน”

และจากประเดน็ทีน่กัเรยีนสงสัย คณุครจูงึได้สอนนกัเรยีนว่า 

ถ้ามีทางเลือกหลายทางก็ให้ท�าการก�าหนดแบบปลอดภัยไว้ก่อน คือ 
ก�าหนดเวลาแบบเผื่อ หรือก�าหนดเวลาที่ใช้มากที่สุดไปก่อนและเมื่อ
ทุกอย่างชัดเจนขึ้น ก็ให้ท�าการปรับปรุงแผนงานในภายหลังและ
คุณครูก็ได้ท�าการช่วยสรุปกิจกรรมออกมาเป็น ดังนี้

 

เมื่อนักเรียนสามารถเขียนรายละเอียดของงานและสามารถประมาณเวลาออกมาได้แล้ว คุณครูจึงได้สอนให้นักเรียนรู้จัก Gantt Chart 
ซึ่งในระหว่างสอน คุณครูจะต้องเน้นย�า้ถามนักเรียนเสมอๆ เลยว่า “งานนี้ ท�าพร้อมกับงานนี้ได้ไหม? หรืองานนี้ท�าต่อจากงานใด?” เมื่อสอนจน
แน่ใจว่า นักเรียนเริ่มเข้าใจแล้ว ก็ให้นักเรียนเขียนรายละเอียดของงานของพวกเขาออกมาในรูปของ Gantt Chart ลงบนกระดาษ ดังนี้
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