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ก้องเกียรติ วีระอาชากุล

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

จากฉบับที่แล้วต่อ

สอนเด็กด้วยแนวคิด
Project Management (5)

สำา
หรับเน้ือหาในสัปดาห์ที่ 5 จะเป็นการจัดการต้นทุนของ
โครงการ (Project Cost Management) ซึง่เก่ียวข้องเป็นอย่าง

มากกับเน้ือหาของการจัดการเวลาที่ใช้ในโครงการ (Project Time 
Management) เพราะเพยีงแค่เปิดประเดน็นดิหน่อย กม็นีกัเรยีนถาม
คุณครูแล้วว่า “คุณครูครับ เราต้องรู้ก่อนว่า เรามีเงินเท่าไหร่ เราถึง
จะรูว่้าจะท�าอะไรได้มากน้อยแค่ไหน ไม่ใช่หรอืครบั? เหมอืนทีพ่่อแม่
ให้เงินมาโรงเรียน ถ้าให้วันละ 100 บาท ผมก็มีเงินเหลือไปเล่นเกม
ได้ แต่ถ้าวันไหนให้มา 50 บาท วันนั้นผมก็ไม่เล่นเกม เอาเงินไปซื้อ
ข้าว ซื้อขนม ก็หมดแล้ว แต่มาตอนนี้ คุณครูกลับมาให้พวกผมเขียน
รายละเอียดของงานก่อนที่จะรู้ตัวเงินล่ะครับ” 

สรุปประเดน็ค�าถามนี ้ก็คอื นกัเรยีนสงสยัว่า ต้องกำาหนดเงนิ
ที่มีก่อนกำาหนดกิจกรรม หรือต้องกำาหนดกิจกรรมก่อน แล้วมา
คำานวณเงินที่ต้องใช้

ซึ่งจริงๆ แล้วทั้งสองประเด็นนี้ก็ถูกทั้งคู่ เนื่องจากในตอนเริ่ม
ต้นโครงการได้มีการตีกรอบงบประมาณเอาไว้แล้ว 40,000 บาท ซึ่ง
ตรงนี้ คือประเด็น ต้องกำาหนดเงินที่มีก่อนกำาหนดกิจกรรม แต่หลัง
จากนั้นก็ให้ทุกคนคิดกิจกรรมเท่าที่จำาเป็นก่อน เหมือนที่นักเรียน 
บอกว่า วันไหนได้เงินมาน้อย ก็จะน�าเงินไปซื้อขนม ซื้อข้าวก่อน ซึ่ง
สิ่งนี้ก็คือ กิจกรรมที่จ�าเป็นจริงๆ เมื่อได้กิจกรรมที่จ�าเป็นแล้ว เราก็
ค�านวณออกมาให้ได้ว่า ในแต่ละกิจกรรมนั้นต้องใช้เงินเท่าไหร่ เพื่อ
จะได้เกลีย่เงนิได้ถกูว่า เงนิ 40,000 บาททีม่อียูจ่ะต้องแบ่งให้ชดุงาน
ใด เท่าไหร่ ซึง่ตรงนีก้ค็อืประเดน็ กำาหนดกจิกรรมก่อนแล้วมาคำานวณ
เงินที่ต้องใช้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการแบ่งเงินเป็นส่วนๆ ได้
อย่างเหมาะสม 

แต่ก็มีนักเรียนถามต่อว่า “ถ้าหากว่า ชุดงานใดที่อยากให้มี
การเกลีย่เงนิมาให้พวกเขาเยอะๆ เขากเ็ขยีนกจิกรรมออกมามากมาย 
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แบบนี้เงินจะพอเหรอครับ” จากค�าถามนี้คุณครูจึงให้เคล็ดลับ 2 
ประการกบันกัเรยีนว่า ในการเขยีนกิจกรรมน้ัน จะต้องค�านึง 2 ประเด็น 
คือ 

● ต้องก�าหนดเฉพาะกิจกรรมที่จ�าเป็นต่องานจริงๆ ตาม
กรอบงานของโครงการ

● ต้องก�าหนดคณุภาพ ปรมิาณ ให้สอดคล้องกบั กรอบของ
โครงการ เช่น จัดงานหรูหรามาก แต่ซื้อข้าวผัดใส่กล่องมาเลี้ยงแขก 
แบบนี้เงินที่จ่ายไม่สอดคล้องกับกรอบของโครงการ  

ซึ่งถ้าหากใช้ 2 เกณฑ์นี้ เป็นตัวตรวจสอบกิจกรรมของชุด
ท�างาน ก็จะท�าให้มีแนวทางในการตรวจสอบว่ากิจกรรมใดควรตัด
ออก หรือกิจกรรมใดควรปรับสเป็คของรายละเอียด แต่ถ้าหากเขียน
กิจกรรมที่จ�าเป็นไม่ครบ เกณฑ์ทั้ง 2 ข้อนี้ตอบไม่ได้ว่า กิจกรรมของ
โครงการครบถ้วนหรอืไม่ ซึง่ต้องใช้ประสบการณ์เป็นตวัช่วยพิจารณา 
ดงันัน้ ถ้าเป็นไปได้ให้เขยีนรายละเอยีดให้มากไว้ก่อนดกีว่าเขยีนราย
ละเอียดมาน้อยๆ เพราะว่าการตัดท�าได้ง่ายกว่าการเพิ่มรายละเอียด 
ส�าหรบังานในสปัดาห์นีค้ณุครไูด้ให้ทมีงานแต่ชดุงานและนกัเรยีน น�า
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีคิดไว้ในสัปดาห์ท่ีแล้ว มาคิดเพิ่มเติมใน
รายละเอียด 5 ประเด็น คือ 

1) ในแต่ละกจิกรรม ต้องใช้ สิง่ของ/อปุกรณ์/อืน่ๆ อะไรบ้าง?
2)  สิ่งของ/อุปกรณ์/อื่นๆ ต้องใช้มากแค่ไหน?
3)  ให้ระบุ สเป็ค สิ่งของ/อุปกรณ์/อื่นๆ เฉพาะที่ต้องซื้อ 
4)  ให้ไปสืบราคา สิ่งของ/อุปกรณ์/อื่นๆ 
5)  ท�าการประมาณราคา สิ่งของ/อุปกรณ์/อื่นๆ ที่เราต้องซื้อ 

เม่ือคุณครูสั่งงานเสร็จ ก็มีนักเรียนยกมือถามว่า “ประเด็นที่ 
2 ที่ให้หาว่า สิ่งของที่ต้องใช้นั้น ใช้มากเท่าใด แล้วจะค�านวณได้
อย่างไร เช่น ขนมเราจะไปรูไ้ด้อย่างไรว่า เพือ่นแต่ละคนจะกนิกีช่ิน้?” 
ซึ่งคุณครูได้ตอบไปว่า การประมาณปริมาณที่จะใช้ สามารถท�าได้ 2 
แนวทาง คือ 

วิธีที่ 1: การประมาณจากสิ่งที่ใช้สิ่งของ/อุปกรณ์นั้นโดยตรง 
เช่น จ�านวนแขก 100 คน ก็ควรจะใช้ แก้วน�้าดื่ม 100 แก้ว แต่ให้เผื่อ
นิดหน่อยเพราะอาจมีคนท�าแก้วแตกได้

วิธีที่ 2: การประมาณโดยใช้การก�าหนดโควต้า เช่น การ
ประมาณขนมที่จะซื้อ หากประมาณจาก แขกที่มาร่วมงานเลย อาจ
ท�าให้ประมาณตัวเลขได้ยาก เนื่องจากบางคนชอบทาน บางคนไม่
ชอบทาน จึงท�าให้แต่ละคนทานไม่เท่ากัน ดังนั้นการประมาณอาจใช้
วิธีก�าหนดโควต้าไปเลยว่า ให้ทานเฉลี่ยคนละเท่าใด โดยจ�านวนช้ิน 
อาจท�าการสุ่มจากคนใกล้ตัวแล้วเฉลี่ยออกมาก็ได้ ดังนั้น วิธีการ 
ก�าหนดโควต้าเฉลี่ยต่อหัวก็จะท�าให้สามารถประมาณตัวเลขได้ง่าย
กว่าวิธีแรก

แต่เมื่อตอบประเด็นที่ 2 ไปแล้ว ก็มีนักเรียนถามต่ออีกว่า 
“ประเด็นที่ 4 ที่บอกให้ไปสืบราคา เราสืบราคากี่แห่งถึงจะเหมาะสม
ค่ะ?” คุณครูจึงให้ค�าแนะน�าไปว่า การสืบราคาประมาณ 3 แห่งเป็น
ที่นิยมท�ากัน แต่ก็มีบางกรณีที่มีคนขายน้อยราย ก็สืบราคาเท่าที่มี 
ผู้ขาย ขอเพียงสินค้านั้นตรงสเป็คที่เราก�าหนด เมื่อไม่มีค�าถามแล้ว 
ในชัว่โมงนี ้เนือ่งจากยงัไม่ได้ท�าการสบืราคา ดงันัน้คณุครจูงึให้สมมติ
ราคาขึน้มาเองก่อน แล้วท�าการประมาณราคา พร้อมทัง้ให้มาน�าเสนอ
หน้าชัน้เรยีน โดยก�าหนดให้การสบืราคาและการประมาณต้นทนุทีถู่ก
ต้องตามสภาพที่เป็นจริง ให้กลับไปท�าเป็นการบ้านแทน ซึ่งนักเรียน
ได้สรุปการประมาณต้นทุนที่ต้องใช้เป็นดังนี้ 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สิ่งที่ต้องใช้ ปริมาณที่ใช้ ราคา/หน่วย
รวมเป็นเงินที่

ต้องใช้
หมายเหตุ

เตรียมภาชนะ
และขนไปที่งาน

นาย C

แก้วพลาสติก 120 ใบ - - เอาของโรงเรียน

จานกระดาษ 200 ใบ 5 บาท 1,000 บาท
ต้องซื้อครั้งละ 100 แต่ 
ใช้ 120 จาน

ช้อน/ซ้อมพลาสติก 200 คู่ 2 บาท 400 บาท
ต้องซื้อครั้งละ 100 แต่
ใช้ 120 คู่

ค่าจ้างมอเตอร์ไซค์จาก
ตลาด-โรงเรียน

- - 50 บาท


