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มี
นักศึกษาคนหนึ่งได้ถามผู้เขียนว่า “ตอนเรียนหนังสือก็คิดว่า
เข้าใจ เพราะเรียนอย่างไรก็ได้ A แต่ท�าไมเวลามาท�างานกลับ

รู้สึกโหวงเหวงเหมือนไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลย ?” ผู้เขียนคิดว่าความ
รู้สึกดังกล่าว หลายคนคงได้เคยสัมผัสกัน แต่ค�าตอบของค�าถามนี้  
ผูเ้ขยีนขอยมืค�าตอบของ Assoc.Prof. Tsuyoshi Konosu ซึง่ท่านเป็น
ผู้ถ่ายทอดวิชาการบริหารโครงการให้กับผู้เขียนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันก็เกือบ 4 ปีแล้ว ในทุกๆ ปีท่านจะน�านักศึกษามาน�าเสนอผล
งานการประยกุต์ใช้ศาสตร์การบรหิารโครงการกบัโครงการต่างๆ ทาง
ธรุกจิ ทีส่ถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ (TNI) โดยอาจารย์จะมอบหมาย
ให้สมาชิกแต่ละคนของโครงการ มาเล่าให้ฟังว่าพวกเขาท�าโครงการ
ขึ้นมาได้อย่างไร และทุกๆ ปี ผู้เขียนก็ต้องส่งผลงานที่แสดงถึงความ
คืบหน้าในความเข้าใจของศาสตร์การบริหาร โครงการด้วย โดย 2 ปี
แรกผูเ้ขยีนได้อ่านหนงัสอืการบรหิารโครงการเป็นจ�านวนมาก และได้
สรุปประเด็นส�าคัญ เป็นผลงานเพื่อน�าส่งให้กับอาจารย์ Konosu ซึ่ง
ทุกครั้งที่ส่งงาน ผู้เขียนก็จะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของอาจารย์ โดยรับรู้
ได้ว่างานที่อาจารย์ต้องการจะไม่ใช่งานในลักษณะนี้ และอาจารย์
ก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่า  

“การเรียนรู้ให้ถึงระดับ “เข้าใจ” หมายความว่า ต้องเข้าใจ

ถึงธรรมชาติของการใช้งาน”
ดังนัน้ จงึได้ให้ผูเ้ขยีนสร้างชิน้งานทีแ่สดงถงึระดับความเข้าใจ

ของการน�าความรู้ด้านการบริหารโครงการไปใช้ให้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
โดยให้มาน�าเสนอผลงานในปีที ่3 และสิง่ทีจ่ะเล่าต่อไปนี ้กค็อื ผลงาน
ชิ้นนั้นนั่นเอง ซึ่งได้รับค�าชมจากท่านอาจารย์เล็กน้อยในแง่ความ
แปลกใหม่ ทีย่งัไม่มลีกูศษิย์คนใดของท่านเลยได้เคยน�าเสนอผลงาน
ในลักษณะนี้ และส�าหรับผลงานชิ้นนี้สร้างขึ้นมาโดยอาศัยโครงเรื่อง
ของหนังสือที่ชื่อว่า “Rain What a paperboy Learned About Busi-
ness” ซึง่ปัจจบุนัหนงัสอืเล่มนีไ้ด้ถกูแปลโดย ดร.สนุนัทา ไชยสระแก้ว 
ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ก่อนอืน่ต้องขอเกริน่ก่อนว่า “เหตใุดจงึต้องเลอืกหนงัสอืเล่มนี้ 
มาใช้เป็นโครงเรื่องน�าเสนอธรรมชาติการใช้งานศาสตร์การบริหาร
โครงการ?” ซึ่งมีเหตุผลดังนี้ คือ 

1. นิยามของค�าว่า “โครงการ” หมายถึง งานที่ท�าขึ้นในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง เพื่อที่จะใช้สร้างสินค้าหรือ บริการหรือผลลัพธ์บาง
อย่างที่ได้ต้ังเป้าหมายไว้ ซึ่งหนังสือเล่มได้พูดถึงเด็กคนหนึ่งที่ชื่อ 
“เรน” ที่ต้องการใช้เวลาว่างเพื่อเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์ในช่วงเวลา
หนึง่ (แต่พอท�าไปแล้วกลับชอบ และด�าเนนิธรุกิจต่อมาจนผ่านไป 12 

ตอน1

การเรียนรู้ธรรมชาติของ 

ก้องเกียรติ วีระอาชากุล

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
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ปี จึงคิดที่จะขายกิจการ
2. องค์ประกอบของการบริหารโครงการมี 9 ด้าน ดังนี้  

การจัดการขอบเขตโครงการ (Project Scope Management) การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ของโครงการ (Project Human Resource 
Management) การจัดการเวลาท่ีใช้ในโครงการ (Project Time 
Management) การจัดการต้นทุนของโครงการ (Project Cost Man-
agement) การจดัการการสือ่สารของโครงการ (Project Communica-
tion Management) การจัดการความเสี่ยงโครงการ (Project Risk 
Management) การจัดการ จัดซื้อ จัดจ้างของโครงการ (Project 
Procurement  Management) การจดัการคณุภาพโครงการ (Project 
Quality Management) และการบูรณาการการจัดการโครงการ 
(Project Integration Management) เมื่อตรวจสอบเนื้อหาเบื้องต้น 
จงึท�าให้รูว่้าหนงัสอืเล่มนีม้เีนือ้หาค่อนข้างครบถ้วนตามองค์ประกอบ
ที่ต้องการ ผู้เขียนจึงได้เริ่มต้นเรียบเรียง โดยการน�าศาสตร์ด้านการ
บริหารโครงการมาใช้กับการเริ่มต้นกับธุรกิจเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์
ของเด็กที่ชื่อ “เรน” ดังนี้

โครงการ (Project) มักมีจุดเริ่มต้นมาจาก 2 ประเด็นหลัก คือ 
โอกาส หรือ ภัยคุกคาม/ปัญหา ดังนั้น โครงการนี้ส�าหรับส�านักพิมพ์
เดอะกาเซตต์ จะเป็นการแก้ปัญหา โดยการหาเดก็ส่งหนงัสอืพมิพ์คน
ใหม่มาแทนคนเดิมที่ถูกไล่ออก แต่ส�าหรับเรนโครงการนี้จึงเป็น 
“โอกาส” ในการหารายได้เพิ่ม และจุดเริ่มต้นโครงการของเรน ก็ได ้
เริ่มต้นจากการสนทนาระหว่างพ่อแม่ และลูก 

พ่อของเรน ในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Project 
Stakeholder) ได้ถามเรนว่า “ส�านักพิมพ์เดอะการเซตต์ได้ประกาศ
รับสมัครเด็กส่งหนังสือพิมพ์ ลูกสนใจจะเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์ไหม 
เพราะสามารถหารายได้ประมาณ $25 ต่อสปัดาห์เลยทเีดยีว” ซึง่เรน
สนใจ แต่เขาก็ยังคงลังเลใจว่าจะท�าได้หรือไม่? 

ดังนั้น แม่ ซึ่งอยู่ในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Pro-
ject Stakeholder) อีกคน จึงได้พูดเสริมไปว่า “ลูก น่าจะท�าได้ เพราะ
ลูกเป็นคนที่ไว้ใจได้ และมีความรับผิดชอบ”

ในขณะเดียวกัน พ่อ ก็พูดให้ลูกประเมินสถานการณ์ว่าสิ่งที่
ลูกจะได้พบก็คือ “การส่งหนังสือพิมพ์จะต้องส่ง 7 วัน ไม่มีวันหยุด 
และยังต้องขนหนงัสอืพมิพ์ทีม่นี�้าหนกักว่า 15 ปอนด์ แล้วยังต้องตาม
เก็บเงินจากลูกค้าในช่วงบ่ายอีก ซึ่งในวันที่ลูกมีซ้อมเบสบอลหรือไป
ชมการแข่งขัน ลูกอาจไม่สะดวกได้”

แต่สดุท้าย เรน กไ็ด้บอกความประสงค์กบั พ่อและแม่ว่า “เขา
อยากส่งหนังสือพิมพ์ เขาอยากมีรายได้เป็นของตัวเอง และอยากมี
เงินซื้อของที่ตนอยากได้ และอยากมีเงินเก็บเป็นของตัวเองด้วย”

ต่อฉบับหน้าอ่าน

ข้อคิด/ข้อสังเกต

เรน ในฐานะที่จะเป็นผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ใน
อนาคต ก่อนที่เขาจะเสนอตัวรับผิดชอบโครงการการส่งหนังสือพิมพ์ เขา
ได้มกีารประเมนิสถานการณ์จนเหน็ภาพรวมกว้างๆ ของโครงการก่อน และ
เมื่อเขาได้ประเมินศักยภาพของตัวเองว่าสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่
จะต้องประสบพบเจอได้ เขาจึงพร้อมที่จะเสนอตัวเป็นผู้จัดการโครงการ 
(Project Manager)

เนื้อหาในส่วนนี้ได้ให้ข้อคิดกับคนท�างานทั้งหลายว่า โอกาสเป็น
ของผู้ที่มีความพร้อม และรู้จักตนเองเสมอ ซึ่งในการเข้ารับงานใดๆ จาก 
ผู้บริหาร เราจ�าเป็นต้องรู้สถานการณ์ และความสามารถของตน จงอย่า
รบังานเพยีงเพราะงานดงักล่าวดมูเีกยีรต ิใครได้งานไปจะเป็นทีก่ล่าวขาน
หรืองานดังกล่าวให้ผลตอบแทนดี ซึ่งทั้งเกียรติและผลตอบแทน มักจะ
มลายหายไปได้ ถ้าหากเรามีฝีมือไม่ถึงที่จะรับผิดชอบโครงการ


