เตรี ยมพร้ อมอย่ างไร….เมื่อคุณต้ องบริหารงาน

บทความโดย : อาภรณ์_ภูว่ ิทยพันธุ์
อีเมล : p_arporn11@yahoo.com

คุณเคยมีความรู้สกึ วิตกกังวลหรื อกลุ้มใจไหมว่าจะเริ่ มต้ นอย่างไร เมื่อหัวหน้ างานมอบหมายให้ คณ
ุ รับผิดชอบใน
การบริ หารงานโครงการ…คุณอาจจะเป็ นคนหนึ่งที่ไม่ร้ ู ว่าจะเริ่ มต้ นอย่างไรดี เพราะงานที่ทาอยู่โดยส่วนใหญ่เป็ นงาน
ประจาวันที่คณ
ุ เคยชินและคุณเองก็ร้ ูวา่ ต้ องทางานอะไรบ้ างก่อนและหลังในแต่ละวัน…….
ดิฉนั อยากให้ คณ
ุ มองว่าการทางานโครงการมีลกั ษณะคล้ ายกับการทางานประจาวันของคุณ ….เพียงแต่ว่างาน
โครงการถูกตังขึ
้ ้นมาโดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะเจาะจงในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง มีระยะเวลาการดาเนินงาน และมีทีมงานที่
เกี่ยวข้ องซึง่ อาจจะแตกต่างกับทีมงานเดิมที่คณ
ุ ต้ องทางานร่วมด้ วย…..ดิฉนั ขอนาเสนอสิ่งที่ต้องพิจารณาและดาเนินการ
ในงานโครงการเป็ น 2 ประเด็นหลัก คือ การจัดวางโครงสร้ าง/ทีมงาน และการวางแผนงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
การจัดวางโครงสร้ าง/ทีมงาน
1. โครงสร้ างตาแหน่ งงาน (Position Chart) : ก่อนอื่นคุณต้ องกาหนดโครงสร้ างของทีมงานของคุณก่อน
โดยทัว่ ไปตาแหน่งงาน ที่ทางานในโครงการจะประกอบด้ วย


ผู้อานวยการโครงการ : เป็ นบุค คลที่ถูกแต่ง ตัง้ ขึน้ มาให้ กาหนดแผนงานหลัก (Master
Plan) ควบคุมและติดตามผลการทางานในภาพรวมของโครงการ



ผู้จัดการโครงการ : เป็ นบุคคลที่ถูกแต่งตังขึ
้ น้ มาในการจัดทาแผนรายละเอียด (Action
Plan) การกาหนดหน้ าที่และความ รับผิดชอบของสมาชิกในทีม รวมทังการก
้
าหนดตัวชี ้วัดผล
การทางานของสมาชิกในทีม ตลอดจนการให้ คาปรึกษาแนะนา ในการดาเนินงานต่าง ๆ ของ
สมาชิกทีมงาน



สมาชิกในทีม : บุคคลที่อยู่ในทีมงานจะถูกคัดเลือกขึ ้นมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องมา
ทางานร่วมกัน ซึง่ ชื่อเรี ยกของตาแหน่งงานอาจแตกต่างกันไปตามสายงานที่รับผิดชอบ เช่ น
เจ้ าหน้ าที่บคุ คล นักวิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ เจ้ าหน้ าที่จดั ซื ้อ เป็ นต้ น หรื อบางโครงการ
อาจจะใช้ ชื่อเรี ยกรวม ๆ เช่น ทีมที่ปรึกษา ทีมผู้เชี่ยวชาญ เป็ นต้ น



เลขานุการโครงการ : จะถูกแต่งตังขึ
้ ้นมาเพื่อจดบันทึกการประชุมของโครงการ การติดต่อ
ประสานงานระหว่างสมาชิกในทีม และการจัดเตรี ยมสถานที่ และอุปกรณ์ให้ พร้ อมก่อนการ
ประชุมโครงการ

2. รายละเอียดหน้ าที่งานหลักของหน่ วยงาน/โครงการ (Functional/Project Description)เป็ นการกาหนด
ภารกิจ (Mission) โดยรวมของโครงการ โดยอาจเขียนไว้ เป็ นข้ อ ๆ ว่าโครงการนี ้มีภารกิจ หน้ าที่โดยรวมอย่างไร
บ้ าง เช่น


หน้ าที่งานหลักของโครงการ "สร้ างความเข้ าใจในการนาระบบ Oracle มาใช้ ในองค์กร"



กาหนดหัวข้ อ สือ่ และวิธีการในการสร้ างความเข้ าใจในการใช้ ระบบ Oracle



จัดฝึ กอบรมแนวทางและวิธีการใช้ ระบบ Oracle มาใช้ ในหน่วยงานต่าง ๆ



ให้ คาปรึกษาแนะนาในการนาระบบ Oracle มาใช้ แก่หน่วยงานต่าง ๆ



ติดตามผลการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ



ปรับเปลีย่ นแนวทาง สือ่ และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ เพื่อสร้ างความเข้ าใจในการใช้ ระบบ Oracle ให้
มากขึ ้น

3. คาบรรยายลักษณะงานของตาแหน่ งงาน (Job Description) : ควรมีการกาหนดหน้ าที่งานของตาแหน่งงาน
ต่าง ๆ ในทีมว่า เค้ ามีหน้ าที่งานและความรับผิดชอบอะไรบ้ าง โดยจะแตกต่างกันไปตามบทบาทและโครงการที่
รับผิดชอบ ซึง่ ดิฉนั ได้ นาเสนอในภาพรวมกว้ าง ๆ แล้ วในส่วนของ "โครงสร้ างตาแหน่งงาน"
4. ตัวชีว้ ัดผลหลักการทางานของทีมงาน (Key Performance Indicator : KPIs) : เพื่อให้ การทางานของทีมงาน
ประสบผลสาเร็ จ คุณควรกาหนตัวชีว้ ดั และระดับเป้าหมายของผลการทางานในภาพรวมของทีม รวมทังของ
้
สมาชิกในทีม ในการสร้ างการวัดผลการทางานของทีมงาน ดิฉนั ขอยกตัวอย่างในการวัดผลการทางานของทีม
โดยนาหลัก Balanced Scorecard เข้ ามาใช้ ดังนี ้
โครงการ "สร้ างความเข้ าใจในการนาระบบ Oracle มาใช้ ในองค์กร"
ตัวชีว้ ัดด้ านการเงิน




ผลตอบแทนจากการลงทุน
งบประมาณที่ใช้ ในโครงการ
ต้ นทุนค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นของโครงการ

ตัวชีว้ ัดด้ านกระบวนการ



หัวข้ อที่ใช้ ในการอบรม
ผู้ที่เข้ าร่วมอบรม

ตัวชีว้ ัดด้ านลูกค้ า



ข้ อร้ องเรียนของลูกค้ าภายใน (หน่วยงาน
ต่าง ๆ )
ความพึงพอใจของลูกค้ าภายใน
(หน่วยงานต่าง ๆ )

ตัวชีว้ ัดด้ านการเรี ยนรู้ และการเติบโต



ความสามารถของพนักงานที่เพิ่มขึ ้น
ความรู้ความเข้ าใจของผู้เข้ าอบรม



ความคลาดเคลื่อนของแผนการอบรม

ดิฉันไม่ขอกล่าวถึงตัวชีว้ ดั ของตาแหน่งงานของสมาชิกในทีมนะคะ….….เพราะต้ องพิจารณาถึงหน้ าที่ความ
รับผิดชอบประจาตาแหน่งงาน (Job Description) ก่อนคะ…โดยสามารถนาตัวชี ้วัดที่กาหนดจากทีมงานมากระจายเข้ าสู่
ตาแหน่งงานได้ …….สาหรับตาแหน่งงาน "เลขานุการ" เป็ นงานที่มีหลายต่อหลายคนถามดิฉนั มาว่าจะกาหนดตัวชี ้วัดได้
หรื อไม่ อย่างไร….. กาหนดได้ คะ…..จากผลของพฤติกรรมที่สงั เกตเห็นได้ เช่น ความถูกต้ องในการจดบันทึกการประชุม
ความเรี ยบร้ อยของการจัดสถานที่ อุปกรณ์ และเอกสารสาหรั บการประชุม ความรวดเร็ วในการนาส่งเอกสารให้ กับ
ผู้เข้ าร่ วมประชุม เป็ นต้ น …จากตัวอย่างของตัวชี ว้ ดั ที่นาเสนอนัน…อย่
้
าลืมนะคะว่าเป็ นการวัดผลที่เกิดขึ ้น..ไม่ใช่วัด
ความสามารถในการทางาน (Competency) ….กลัวเข้ าใจผิดคะ….ซึ่งการวัดความสามารถ (Competency) ดิฉนั ไม่ขอ
กล่า วถึ งในที่ นี ้ เพราะต้ อ งพิ จ ารณาจากงานที่ รั บผิ ด ชอบก่ อ น แล้ ว จึ ง มาก าหนดความสามารถในการท างาน ( Job
Competency) ในแต่ละงาน
การวางแผนงาน : การจัดทาแผนงานของโครงการนัน้ ควรประกอบด้ วย
1. แผนงานหลัก (Master Plan) : เป็ นแผนงานที่กาหนดขอบเขตของงานที่ต้องทาของโครงการในภาพรวมว่ามี
กิจกรรมหลักอะไรบ้ าง ซึ่งเป็ นการสร้ างกรอบหรื อแนวทางสาหรับการทางานของโครงการ เช่น โครงการ "สร้ าง
ความเข้ าใจในการนาระบบ Oracle มาใช้ ในองค์กร" แผนงานหลักคือ


กาหนดโครงการการอบรมและรายละเอียดหลักสูตรการอบรมเพื่อสร้ างความเข้ าใจให้ กับ
พนักงาน



คัดเลือกสือ่ สถานที่ อุปกรณ์และเครื่ องมือต่าง ๆ ในการอบรม



จัดฝึ กอบรมตามวันและเวลาที่กาหนด



ติดตามผลการฝึ กอบรมของพนักงาน



ปรับเปลีย่ นแผนให้ สอดคล้ องกับผลที่ได้ รับ

2. แผนปฏิบัติการหรือแผนรายละเอียด (Action Plan) : เป็ นแผนงานที่กาหนดรายละเอียดกิจรรมย่อยในแต่ละ
กิจกรรมหลักว่าต้ องทาอะไรบ้ าง และในแต่ละกิจกรรมควรระบุถึงผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ( In-charge)
ระยะเวลาเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดการทางาน (Duration) และช่วงเวลาการทางาน (Timeline) ตัวอย่างเช่น
การบริ หารงานโครงการใดสักโครงการหนึ่งเป็ นสิ่งที่ไม่ยาก…..ขันตอนของการบริ
้
หารโครงการก็คล้ ายกับการ
บริ หารงานประจาวัน….มีโครงสร้ างทีมงาน หน้ าที่งาน ตัวชี ้วัดแผลงาน และแผนการทางาน…..ดิฉนั คิดว่าขันตอนต่
้
าง ๆ ที่
นาเสนอให้ นน..คุ
ั ้ ณน่าจะปรับใช้ ได้ ในโครงการต่าง ๆ ที่ได้ รับมอบหมายให้ ดาเนินการ…..ลองทาดูนะคะ….

