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จากฉบับที่แล้วต่อ

วัน
หนึ่งเจ้าของส�านักพิมพ์ เดอะกาเซตต์ ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้

สนับสนุนโครงการ (Project Sponsor) ได้แจ้งความ

ประสงค์ให้ มสิเตอร์ ดไีมเคลิส์ ผูม้บีทบาทเป็นเจ้าของโครงการ (Proj-

ect Owner) ผลกัดนัยอดขายโดยเน้นไปทีก่ารเพิม่จ�านวนสมาชกิใหม่ 

ส่วนวิธีการต่างๆ ขอให้ มิสเตอร์ ดีไมเคิลส์ ไปคิด แล้วมาน�าเสนอว่า

จะผลกัดนัยอดขายได้อย่างไร หลังจากน้ันวนัรุง่ขึน้ มสิเตอร์ ดไีมเคลิส์ 

ได้น�าเสนอว่า ตนเองจะจัดกิจกรรม 2 รูปแบบเพื่อช่วยผลักดันยอด

สมาชิกใหม่ ผ่านกิจกรรมการแข่งขันในกลุ่มเด็กส่งหนังสือพิมพ์ ซ่ึง 

มีบทบาทเป็นผู ้จัดการโครงการ (Project Manager) โดยจะใช ้

งบประมาณ 500 เหรียญ ส�าหรับผู้ชนะเลิศ 5 คนแรก และ กิจกรรม

ความคดิสร้างสรรค์ในการสร้างยอดขาย ให้กบัผูท้ีเ่สนอไอเดยีทีท่�าให้

ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจโดยจะให้โบนัสพิเศษ 25 เหรียญต่อ  

1 ความคิด เมื่อข้อเสนอของ มิสเตอร์ ดีไมเคิลส์ ได้รับการอนุมัติ  

เขาจึงได้ท�าการปรับปรุงขอบเขตงานของเขาใหม่เป็นดังนี้

ตอน6

การเรียนรู้ธรรมชาติของ 

ก้องเกียรติ วีระอาชากุล

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Project Management
Column: ประตูสู TNI 
 

การเรียนรูธรรมชาติของ Project Management (ตอน 6) 
กองเกียรติ วีระอาชากุล   

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
ตอจากฉบับที่แลว 
 
 วันหนึ่งเจาของสํานักพิมพ เดอะกาเซตต ซึ่งมีบทบาทเปนผูสนับสนุนโครงการ (Project Sponsor) ได
แจงความประสงคให มิสเตอร ดีไมเคิลส ผูมีบทบาทเปนเจาของโครงการ (Project Owner) ผลักดันยอดขายโดย
เนนไปท่ีการเพิ่มจํานวนสมาชิกใหม สวนวิธีการตางๆ ขอให มิสเตอร ดีไมเคิลส ไปคิด แลวมานําเสนอวาจะ
ผลักดันยอดขายไดอยางไร หลังจากนั้นวันรุงขึ้น มิสเตอร ดีไมเคิลส ไดนําเสนอวา ตนเองจะจัดกิจกรรม 2 
รูปแบบเพื่อชวยผลักดันยอดสมาชิกใหม ผานกิจกรรมการแขงขันในกลุมเด็กสงหนังสือพิมพ ซึ่งมีบทบาทเปน
ผูจัดการโครงการ (Project Manager) โดยจะใชงบประมาณ 500 เหรียญ สําหรับผูชนะเลิศ 5 คนแรก และ 
กิจกรรมความคิดสรางสรรคในการสรางยอดขาย ใหกับผูที่เสนอไอเดียที่ทําใหยอดขายเพ่ิมขึ้นอยางนาสนใจโดย
จะใหโบนัสพิเศษ 25 เหรียญตอ 1 ความคิด เม่ือขอเสนอของ มิสเตอร ดีไมเคิลส ไดรับการอนุมัติ เขาจึงไดทําการ
ปรับปรุงขอบเขตงานของเขาใหมเปนดังนี้ 

 
หมายเหตุ :บริเวณที่เนนกรอบหนา จะเปนบริเวณที่เปล่ียนแปลงจากขอบเขตงานเดิม 

การเพิ่มยอดขายอยาง
ตอเน่ือง แตยังคงรักษา

ระดบัความพงึพอใจของลูกคา

การผลักดนัยอดขาย

การแจงราคาตนทุน

เสนทาง

การแจงยอดหนังสือพมิพ
ประจาํสัปดาห

วธีิการรับ/
จัดสงหนังสือพมิพ

ตนทุน/ราคาขาย/ทปิ งานประจาํ

การเกบ็เงนิลูกคา/
การจายคาหนังสือพมิพ

การกาํหนดราคาขาย

ทปิ

ความรับผิดชอบตอ
ความเสียหาย

คู มือปฏบิัตงิาน

กิจกรรมการส่ือสาร 
ผานทางเวอรน

กจิการการแขงขันเพิ่ม
ยอดขาย

กิจกรรมความคดิสราง
สรรคในการเพิ่มยอดขาย

การแจงลูกคาใหม

การแจงลูกคาของดสง
ช่ัวคราว

การแจงลูกคาเลิกการรับ
หนังสือพมิพ

อื่นๆ

หมายเหตุ: บริเวณที่เน้นกรอบหนา จะเป็นบริเวณที่เปลี่ยนแปลงจากขอบเขตงานเดิม
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มิสเตอร์ ดีไมเคิลส์ ได้จัดท�าโปสเตอร์ ซึ่งมีรายละเอียดของ

กติกาง่ายๆ คือ ใครที่สามารถส่งหนังสือพิมพ์เพิ่มขึ้นจากเดิมได้มาก

ที่สุดภายในช่วงระยะเวลา 1 เดือน 5 คนแรกจะเป็นผู้ชนะ โดยม ี

เงินรางวัล 100 เหรียญ และมีรางวัลพิเศษส�าหรับผู้ที่เสนอความคิด

ข้อคิด/ข้อสังเกต

➠ เนื้อหาในตอนนี้มีส่วนสำาคัญหลายประเด็น เริ่มต้นจาก วิธีการ
ถ่ายทอดนโยบายจากผูส้นบัสนนุโครงการ รวมถงึแนวทางการนำานโยบาย
ต่างๆ กระจายสู่ระดับปฏิบัติการ ซึ่งมีประเด็นที่สำาคัญ ดังนี้ 

➠ ความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผู้สนับสนุนโครงการ จะมี
ผลต่อขอบเขตงานเสมอ

➠ ผลลัพธ์ใดๆ ก็ตาม หากคิดขึ้นมาโดยไม่มีกิจกรรมต่างๆ รองรับ 
ผลลัพธ์เหล่านั้นย่อมต้องไม่มีทางเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

➠ กิจกรรมใดๆ ที่คิดขึ้นมา หากไม่มีการประเมินและจัดสรร
ทรัพยากรที่ต้องใช้แล้ว กิจกรรมจะไม่มีทางขับเคลื่อนได้

➠ กิจกรรมใดๆ ก็ตามที่มีการคิดถึงแรงจูงใจที่จะใช้ชักจูงระดับ
ปฏิบัติการให้เข้าร่วม ก็จะมีโอกาสที่จะได้รับการตอบสนองมากกว่า
กิจกรรมที่ไม่เคยคิดถึงเรื่องแรงจูงใจเลย

➠ กจิกรรมใดๆ ท่ีไม่สามารถส่ือสารไปยังระดบัปฏิบัตกิารได้อย่าง
ทั่วถึง ความร่วมมือย่อมไม่เกิดขึ้น

➠ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ต้องเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง 
เพราะมนุษย์มักมีคำาถามเสมอ ดังน้ันการตอบข้อสงสัยบางประเด็นก็จะ
ช่วยสร้างความเข้าใจได้มากขึ้น และนี่คือสาเหตุที่ให้เวอร์น เป็นผู้สื่อสาร 

สร้างสรรค์ในการเพิม่ยอดขาย จะให้รางวลัละ 25 เหรยีญต่อ 1 ความ-

คิด และเขาได้มอบหมายให้ เวอร์น ผู้มีบทบาทเป็นผู้ประสานงาน

โครงการ (Project Coordinator) ท�าหน้าที่กระจายข่าวสาร รวมถึง

การตอบข้อซักถามต่างๆ ของกลุ่มเด็กส่งหนังสือพิมพ์

แทนที่จะเป็น มิสเตอร์ ดีไมเคิลส์ เพราะเวอร์นใกล้ชิดกับคนที่ต้องการจะ
สื่อสาร เวอร์นรู้ภาษาท่ีจะใช้สื่อสารกับเด็กเหล่าน้ี รวมถึงเวอร์นเป็นที่
ยอมรับของเด็กเหล่านี้ด้วย

➠ คนยคุใหม่ มกัเข้าใจผดิ คดิว่าเมือ่ส่ง e-mail แจ้งแล้ว กเ็ป็นการ
ยืนยันแล้วว่าตนเองได้สื่อสารตามหน้าท่ีครบถ้วนแล้ว โดยคิดว่าทุกคน
มหีน้าทีต้่องรบัผดิชอบในการเปิด e-mail อ่าน ความคดิเช่นนีจ้งึเป็นความ
คิดของคนที่ยังคิดไม่รอบคอบ เช่น  คนส่ง e-mail มั่นใจได้อย่างไรว่า ช่วง
เวลาที่เหมาะสมของแต่ละคนที่จะเปิดอ่าน e-mail ทันต่อเหตุการณ์ที่ได้
สื่อสาร เช่น เวลา 10:00 น. ฝ่ายการตลาดแจ้ง e-mail ให้กับฝ่ายผลิตว่า
ลูกค้าขอยกเลิกออร์เดอร์เลขที่1234 แต่เวลา 10:30 น. ออร์เดอร์นี้ได้
เคลื่อนที่เข้าสู่สายการผลิตไปแล้ว คำาถามคือ ผู้จัดการมารู้อีกทีเมื่อเวลา 
8:00 น. ของวันถัดมา จึงยกเลิกออร์เดอร์ไม่ทัน สถานการณ์ในลักษณะนี้
ใครเป็นฝ่ายผิด หากตรวจสอบโดยยึดเวลา ฝ่ายผลิตก็จะเป็นผู้ผิด แต่ถ้า
ตรวจสอบโดยยึดลักษณะการทำางานของฝ่ายผลิตที่จะเช็คออร์เดอร์เพียง
วันละครั้ง คือ ช่วง 8:00 – 9:00 น. เวลาที่เหลือก็จะทำางานภายในโรงงาน 
ทำาหน้างานไม่ได้มานัง่เฝ้าคอมพวิเตอร์ตลอดเวลา ลกัษณะนีฝ่้ายการตลาด
เป็นผู้ผิดที่เลือกใช้เครื่องมือสื่อสารผิดประเภท เป็นต้น และคนส่ง e-mail 
จะมั่นใจได้อย่างไรว่า ทุกคนเข้าใจตรงกัน ถ้าหากไม่มีการเผื่อเวลาในการ
ถาม-ตอบ


