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การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  เรื�องการบริหารจัดการโครงการเบื �องต้น (Project  Management) 
 

วันที� � พฤษภาคม  พ.ศ. ����  เวลา  �.�� – ��.�� น. 

วิทยากร    คณุศรินทร์    วชัรบศุราคาํ  

    นกัวิจยั ห้องปฏิบตัิการวิจยัเทคโนโลยีภาพ (IMG) หนว่ยวจิยัวิทยาการสารสนเทศ (INIRU)  

                  ศนูย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ (NECTEC) 

 

วัตถุประสงค์  

1) เพื�อให้เกิดความเข้าใจในการนําแนวคิดของ Project Management มาใช้ในการบริหารจดัการโครงการภายใต้

ระยะเวลาจํากดั และประสบผลสาํเร็จ 

2) ได้ประสบการณ์ การวางแผน การตรวจสอบการดําเนินงานของการทํางานแบบโครงการ(Project)  

 

 

กิจกรรมที� 1    ทําความรู้จกักนั  แนะนําตวัก่อนเริ�มเรียนรู้ 

  -   แนะนําโครงการ  สมาชิกในทีม  และบทบาทหนา้ที�ของแต่ละคนในโครงการ   
 

 
 

Project management ทาํเพื�ออะไร?   

 ปัจจุบนัมีการทํางานเป็นโครงการ  (Project) มากกว่าการทําเป็นงานประจําเวลา ต้องมีกระบวนการในการ

บริหารจดัการ ต้องมีการพฒันา ในมมุมองธุรกิจ มีการแขง่ขนัรุนแรงก็ต้องมีการพฒันาและสร้างสรรค์ใหมเ่สมอ 

ความหมายของโครงการ (Project) 

โครงการ คือ กิจกรรมที�มีความซบัซ้อน ไมใ่ชง่านประจํา อาจเป็นการทํางานเพียงครั �งเดียว ภายใต้ข้อจํากดัของ

เวลา งบประมาณ ทรัพยากร และวตัถปุระสงค์เพียงอยา่งใดอยา่งหนึ�ง 

ลักษณะสาํคัญของโครงการ คือ 

 มีวตัถปุระสงค์ชดัเจน 

 มีระยะเวลาชดัเจน เวลาเริ�มต้นและเวลาสิ �นสดุ 

 มีการระบแุละจํากดัเวลา งบประมาณและรายละเอียดของความต้องการ  
 

ลักษณะงานประจาํและงานโครงการ เปรียบเทียบกับงานในร้าน 7-11  

งานประจาํ 
 

งานโครงการ 

 เช็ดกระจกหน้าร้าน 

 ติดป้ายสนิค้า 

 ลงรายการการขายประจําวนั 

 ออกแบบป้ายสนิค้าใหม ่

 จดังานประชาสมัพนัธ์ร้าน 

 พฒันาระบบสารสนเทศ 
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เกร็ดเลก็เกร็ดน้อย  

ธุรกิจ  7 -11  ก่อนเปิดกิจการมีการสง่คนลงไปสํารวจเก็บข้อมลูปริมาณคนในพื �นที� เมื�อเปิดกิจการแล้ว เวลา

พนกังานคิดราคาสนิค้า นอกจากจะกดราคาสนิค้าแล้ว จะมีการกดปุ่ มเพื�อเก็บข้อมลูวา่ลกูค้าเป็นเพศหญิงหรือชาย และมี

การบนัทกึวา่มีการซื �อสนิค้าชนิดใด ณ เวลาใด เป็นสถิติในการวางแผนการดําเนินกิจการ เมื�อมีผลิตภณัฑ์ใหม่ออกวางสู่

ตลาด  ข้อมูลที�ได้จะสามารถนํามาวางแผนได้ว่าจะนําสินค้าชนิดนั �นวางจําหน่ายที�สาขาใดบ้าง  ดังนั �นก่อนดําเนิน

โครงการจึงควรมีการสาํรวจข้อมลูเสยีก่อนเพื�อจะได้วางแผนงานได้เหมาะสม 

 

Project Time 

1. ระยะเริ�มโครงการ (starting the project)   ในช่วงแรก ผู้ เกี�ยวข้องกบัโครงการจะมีอิทธิพลอยา่งมาก  มี

ความไมแ่นน่อนและความเสี�ยงมากวา่จะทําให้โครงการเกิดขึ �นได้หรือไม ่ 

2. ระยะเตรียมการ (organizing & preparing)    ควรมกีารคยุกนัให้เกิดความชดัเจนวา่จะต้องทําอะไรบ้าง 

3. ระยะเวลาการดาํเนินการ (carry out the work)  ช่วงเวลาการทํางาน มีการติดตามงาน รายงานผลเป็น

ระยะ 

4. ปิดโครงการ (closing the project)   สรุปอปุสรรคและปัญหา ทํารายงานสรุปผลการดาํเนินการ ถอด

บทเรียนเพื�อเป็นข้อมลูในการทํางานตอ่ในอนาคต การทาํโปรเจค็ได้ไม่จบโครงการ บางครั�งจะถกูปรับ

ด้วย การวางแผนทาํให้เสร็จจงึสาํคัญอย่างมาก 

 

 

Project management life cycle 
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(อธิบายเส้นกราฟ) 

 โอกาสทาํเงนิ (cost of change)  ช่วงแรกจะทําเงินไม่ได้ แต่จะทําเงินได้มากช่วงระยะการดําเนินการและช่วง

ต้นของระยะปิดโครงการ 

 ค่าใช้จ่ายและการใช้คนทํางาน (cost of staffing level)  ช่วงเริ�มต้นจะต้องใช้มาก แต่ละลดลงเรื�อยๆ ตาม

ระยะเวลา 

 อิทธิพลจากผู้มีส่วนเกี�ยวข้อง ความเสี�ยงและความไม่แน่นอน (stake holder influence Risk & 

Uncertainty) จะมีมากในช่วงเริ�มต้นโครงการ และจะค่อยๆ ลดลงในช่วงดําเนินโครงการจนกระทั �งสิ �นสุด

โครงการ 

 

Project Life Cycle 

 

1. Defining Stage กําหนดเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม การติดตาม และความรับผิดชอบ งานแตล่ะงานมี

ข้อจํากดั (specifications) ถ้าไมร่ะบเุวลาสง่รับมอบงานจะมีปัญหา 

2. Planning Stage วางแผนตารางดําเนินงาน  งบประมาณ  ทรัพยากร  ความเสี�ยง (เตรียมแผนสาํรอง) / สิ�งที�ต้อง

ได้ในการทํางาน เช่น ลายเซ็นต์ลงมตกิารประชมุ  

3. Executing Stage รายงานความก้าวหน้า ปรับเปลี�ยนกิจกรรม ตรวจสอบคณุภาพ (ทําให้ได้ตามแผน) และ

คาดการณ์ลว่งหน้า (เตรียมงานไว้ลว่งหน้า) 

4. Delivering Stage สง่มอบงาน จดัอบรม รับมอบเอกสาร จดัการกําลงัคนและทรัพยากรตา่งๆ ปิดโครงการ  

 

“ทุกขั �นตอนมีความสาํคัญ ต้องลงรายละเอียดและอธิบายให้ชดัเจน” 

“โครงการที�ล้มเหลวกว่า 70% เกิดจากการกาํหนดวตัถุประสงค์และขอบเขตที�ไม่ชดัเจน” 

 



โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ 

การอบรมเชิงปฏิบติัการเพื�อเสริมสร้างศกัยภาพการพฒันาโครงการ  และตดัสินโครงการรอบที� 2 

ระหว่างวนัที�  4 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

 

 

 
4 

ตัวอย่าง Project Base  

พฒันาเว็บไซต์พลเิคชั�นเพื�อเก็บข้อมลูการใช้โทรศพัท์ภายในองค์กร   ใช้ระยะเวลา �� เดือน  และมีงบประมาณ 

���,��� บาท 

1) Defining Project 

 

แผนการทํางานของโครงการตวัอย่าง 

ขั �นตอนการทาํงาน 

 ช่วงที� 1 จะต้องทํางานศกึษาและวางแนวคิดเสยีก่อนวา่จริงๆ แล้วเขาต้องการอะไร เก็บข้อมลูเพื�ออะไร ต้องการ

ทําฐานข้อมลูอะไร หรือเพียงต้องการป้องกนัลกูจ้างใช้ทรัพยากรขององค์กรเพื�อธุระสว่นตวั 

 ช่วงที� 2 ออกแบบระบบ และวางแผน 

 ช่วงที� 3 การดําเนินงาน พฒันาโปรแกรม และทดสอบระบบ 

 ช่วงที� 4 สง่มอบและดแูลรักษาระบบ 

 

2) Planning Stage 

 
Planning stage 
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Work package 

 
แจกแจงขั �นตอนการทํางานและหน้าที�รับผิดชอบ พร้อมผลลพัธ์ที�ต้องการให้ได้มา 

 

3) Executing Stage 

 

Critical Path 

เส้นทางวิกฤติ (Critical Path) คอื เส้นทางที�ใช้เวลายาวที�สดุ หากมีการลา่ช้า ของกิจกรรมใด ในเส้นทางวิกฤต 

จะทําให้โครงการลา่ช้าไมเ่สร็จตามกําหนด  
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ตวัอยา่งการออกแบบการติดตามงาน 

 

การประเมินความเสี�ยงโครงการ  

 สูงมาก  สูง  ปานกลาง  น้อย  น้อยมาก 

สูงมาก       

สูง  ไฟดับ      

ปานกลาง       

น้อย  Server ล่ม     

น้อยมาก       

ตวัอยา่งแผนภาพการประเมินความเสี�ยงโครงการ 

การจัดการความเสี�ยงโครงการ 

1. หลีกเลี�ยง เช่น ป้องกนัการถกูงดัแงะ โดยการจ้างเจ้าหน้าที�รักษาความปลอดภยั 

2. เสี�ยงร่วม เช่น  ทําประกนัภยั / ใช้ outsource (ทําไมท่นัหรือไมแ่นใ่จวา่จะทําได้ทนั หรือ โครงการมีขนาดใหญ่

เกินกวา่จะจดัการทั �งหมดได้ จ้างบคุลากร หรือ บริษัทอื�นทําแทน) 

3. ลดความเสี�ยง เช่น มี backup server 

4. ยอมรับความเสี�ยง เช่น  ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ เกินกวา่จะป้องกนัได้ หรือไมไ่ด้คาดการณ์วา่จะเกิดขึ �น 
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กิจกรรมที� 2  วางแผนงานโครงการของตนเอง  โดยระบุ 

1) วตัถปุระสงค์  ระยะเวลา งบประมาณ     

2) ใหว้างแผนการดําเนินงาน Project โดย กําหนดกิจกรรมหลกั กิจกรรมย่อยสร้าง Critical Path  และ  

การจดัการความเสี�ยง 

3) เตรียมนําเสนอ 
 

 
  

ข้อเสนอแนะต่อแผนงานของโครงการเยาวชน 

 กลุ่มม่อนม่อนซ่อนผ้า   กลุม่นี �ตอนเข้าไปคยุยงัไม่ชดัเจน สองจิตสองใจว่าจะตามความคิดเดิมหรือแบบที�คิด

ใหม ่เลยแนะนําวา่ให้ทําโปรเจ็คใหมเ่ลย เมื�อวตัถปุระสงค์ชดัเจนตั �งแตเ่ริ�มแรก เราจะรู้วา่ต้องแตกงานอย่างไรให้

ทนัในระยะเวลา และแจงการใช้งบประมาณได้ คิด risk management ถ้าทําแล้วคิดก่อนก็จะมีแผนสํารอง เช่น 

ถ้าเพื�อนหายก็หาคนมาทําแทน ,back up ข้อมลูเป็นเรื�องที�สาํคญั  

 กลุ่ม Monster Land -แผนงานไมล่ะเอียด ยงัคิดไมร่อบ path ถ้าไม่ชดัว่ากี�วนัจะออกจาก ทํางานโครงการมนัก็

ต้องมีกําไร ไมใ่ช่จ้างทกุอยา่งจากที�บอกมีแนวโน้มวา่จะไมเ่สร็จและใช้เงินเยอะ คนฟังก็รู้หรือกรรมการก็จะรู้ ถ้า

ยงัมองไมเ่ห็นก็จะทําออกมาแบบนี � ถ้าฟังจากของเพื�อนๆ ก็จะแก้ได้ 

 ZombiO นายเคมีที� รัก – คอมแฮงค์ไมถื่อวา่เป็นความเสี�ยง ความเสี�ยงมนัน่าจะเป็นการออกแบบโปรแกรมไม่

รอบคอบ หรือการดีไซน์ที�ไมด่ีมากกวา่ คอมแฮงค์เป็นผลของการกระทํา 

 Scan to buy  - มองความเสี�ยงได้รอบคอบ ปัญหาเหลา่นี �มีแน่นอน จะทํา channel การสื�อสารอย่างไร อาจใช้

เทคโนโลยีช่วยเป็นตวักลางในการจดุ ความเสี�ยงไมไ่ด้มีเหมือนๆ กนัในทกุโปรเจ็ค ถ้ารู้ก่อนก็เตรียมรับมือได้ 

 องค์รักษ์พิทักษ์ใจ - สื�อการเรียนเรื�องหวัใจ ถ้ามีข้อมลูใหม่ๆ น่าจะมี add box เพื�อให้เขาพดูคุยหรือตอบ

คําถามตา่งๆ 

 ระบบอัจฉริยะ สาํหรับจัดการอุปกรณ์และสื�อมัลตมีิเดยี - กลุม่นี �มี stake holder มาเกี�ยวข้อง มีการไปถาม

ผู้มีอํานาจในการตดัสินใจ Critical path เข้าใจว่าเขียนเป็น flow chart มาให้ / อยากให้เขียนให้ตดัเป็นท่อนๆ

เพื�อที�เวลาตามงานจะได้รู้วา่ตอนนี �กําลงัทําถึงตรงไหน 

 บุญอิ�มริมรั�ว -  critical path ตรงไหนที�รวมวนัแล้วใช้เวลาเยอะที�สดุเราต้องรู้ว่าตรงไหนสําคญัและกระเทือน

งานเราได้มาก 

 Air boat - กลุม่นี �แตกต่างคือ ไม่ได้พฒันาแต่ เน้นการทดสอบ (มีแอร์โบ้ทอยู่แล้ว) จึงแตกรายละเอียดว่าจะมี

การทดสอบในพื �นที�แบบใดบ้าง ข้อมลูที�จะเก็บขึ �นมาจากการทดสอบ เป็นคีย์ที�จะต้องทําให้ได้  ถือวา่ออกแบบได้

รอบคอบ 

 ย้อมเส้นไหมด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมี  -โปรเจ็คต้องย้อมผ้าได้ตลอดทั �งปี แต่ถ้าไม่มีครั�ง ทําอย่างไร ก็ทําแบบ CP 

เลยได้เหมือนกนั ทํา contact farming อาจจะเก็บแห้ง หรือทําเป็นหวัเชื �อสไีว้ เพื�อจะได้ลดความเสี�ยง 

 Jack Fine Treasure – ถ้าเราแตกงานออกมาแล้ววา่เราจะต้องทําอะไรบ้าง เราจะรู้ว่าเราต้องใช้งานและใช้เงิน

ในช่วงไหน เทา่ไร จะช่วยให้เราทํางานจบได้ตรงตามเวลา และทําชิ �นงานได้สาํเร็จ 
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ความหมายของนวัตกรรม 

  นวัตกรรม (Innovation) มีรากศพัท์มาจากภาษาลาติน   คําวา่ Innovate แปลวา่ “ทําสิ�งใหมข่ึ �นมา” 

 สํานกังานนวตักรรมแห่งชาติ (����) ได้ให้ความหมายของนวตักรรมไว้ว่า นวัตกรรม  คือ “สิ�งใหม่ที�เกิด

จากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที�มีประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจและสงัคม” 

 สมนกึ เอื �อจิระพงษ์พนัธ์และคณะ(����) ได้ให้ความหมายของ นวตักรรม หมายถงึ “สิ�งใหมที่�เกิดขึ �นจาก

การใช้ความรู้ ทกัษะประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ในการพฒันาขึ �น ซึ�งอาจจะมีลกักษณะเป็น

ผลติภณัฑ์ใหม ่บริการใหม ่หรือกระบวนการใหม ่ที�ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสงัคม” 

 

หลัก 4P 

1. Product สนิค้าหรือบริการที�จะเสนอต้องมีจดุเดน่และตรงกบักลุม่เป้าหมาย 

2. Price การตั �งราคาให้เหมาะสมกบั ผลติภณัฑ์ และกลุม่เป้าหมายของเรา  

 High-end -> สนิค้าแบรนด์เนม คนไมไ่ด้ซื �อสนิค้าแตซ่ื �อแบรนด์ / สถานะทางสงัคม 

 สนิค้าสาํหรับคนชั �นกลาง -> สนิค้าอปุโภคบริโภคทั�วไป 

3. Place คือวิธีการนําสินค้าไปสู่มือของลกูค้า เช่น ร้านค้า การสั�งซื �อออนไลน์ – ต้องวางถูกที�ถูกเวลา สินค้า

บางอยา่งราคาไมแ่พงแตข่ายบนห้างคนไมก่ล้าซื �อ 

4. Promotion คือการทํากิจกรรมตา่งๆ เพื�อสื�อสารลกูค้ากบัสินค้าของเรา เช่น การจดังาน “meet & greet”  “sale 

20-80% ”  

 

 

ตัวอย่างการเปิดตัวสินค้าและวางขายสินค้า 

1. Martin Cooper กบั Belle Lab ผลิตโทรศพัท์เหมือนกนั Martin Cooper เปิดตวัมือถือโดยการ ใช้โทรศพัท์ 

MOTOROLA โทรหาอีกบริษัทและออกสื�อ ตบหน้าอีกบริษัท 

2. Apple เปิดตวั   ให้ดวูิดีโอ การเปิดตวั iphone รุ่นแรกใน conference ทําให้ดวู่า product นี �ทําอะไรได้บ้าง ให้

คนใช้เห็นการทํางานที�ง่าย  

3. Tesco ในเกาหลีใต้ใช้ชื�อแบรนด์ว่า home plus ซึ�งมีคู่แข่งในตลาดอยู่แล้วคือ E-mart พนัธกิจคือทําอย่างไรให้

เป็นห้างอนัดบัหนึ�ง และทําอยา่งไรที�จะเพิ�มร้านค้าให้ได้มากขึ �น  คนเกาหลเีป็นประเทศที�ทํางานหนกัไมม่ีเวลาซื �อ

ของ ทําอย่างไรให้ร้านเข้าถึงผู้คนได้ วิธีการที�ใช้คือ การสร้าง virtual store รูปเสมือนชั �นวางของในซุปเปอร์มา

เก็ตไว้ที�สถานที�รถไฟใต้ดิน ให้คนถ่ายรูป QR โค้ดของสินค้าจะมีบริการจดัสง่สินค้าไปที�บ้าน ได้รับความสนใจ

จากลกูค้าอยา่งมาก  
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กิจกรรมที� 3  ออกแบบการตลาดสาํหรับสินค้าโดยใช้หลกั 4P 
ดูวดิีโอนําเสนอของผลติภณัฑ์ 

1. รถยนต์ไฟฟ้าพลงัแมเ่หลก็ ไมต่ดิพื �น  

2. โฆษณา รถพบัได้ กลบัหลงัหมนุได้เลย ประหยดัเนื �อที�ในการจอด  

โจทย์ที�ต้องการให้คิด 

 เปรียบเทียบข้อด-ีข้อเสยี ของเทคโนโลยีรถยนต์ที�ได้ชม   

 สมมติวา่เป็นบริษัทผู้ผลติรถยนต์จะเลอืกผลติเทคโนโลยีใด  

 ทําแผนการตลาด: วางขายที�ไหน เมื�อไร ราคาเทา่ไร ม ีpromotion อะไรบ้าง 

 เตรียม presentation  

          สมมติให้อาจารย์เป็น CEO บริษัทรถยนต์ แตเ่รียนจบ ป. 4 ไมรู้่ศพัท์เทคนิคเลย นําเสนอให้เข้าใจ ของมีคืออะไร 

(ตวัแทน 1 คนที�พดูรู้เรื�อง) สมมตวิา่อาจารย์รู้วา่ในตลาดมี บริษัทสองแหง่มานําเสนอขาย อาจารย์ก็ต้องไปหาข้อมลูก่อน 

และให้โอกาสเขามาเสนอขายเรา (ทํายงัไงให้สนใจของเราและเห็นข้อเสยีของคูแ่ขง่) 

 

การนําเสนอของผู้เข้าร่วม 
 
กลุ่มที� � รถพับได้  

Product : โลกเราเดี�ยวนี �มีพื �นที�น้อยลงเพราะประชากรมากขึ �น จดุเดน่ของเราคือเป็นรถเลก็และขบัได้ง่าย คน

สามารถขบัและปรับรถให้เลก็ลงเพื�อเข้าพื �นที�แคบหรือกลบัรถได้งา่ย รถของเราปรับตวัได้ง่าย ม ี 4 ข้อ ใช้

พวงมาลยัในการขบั แตข่องคูแ่ขง่ขบัขี�ได้ยาก เพราะใช้ join ต้องเรียนรู้วิธีการขบัใหม ่ ประหยดัทรัพยากร 

ประหยดัวตัถดุิบในการผลติ ประหยดัพื �นที�จอด บ้านหนึ�งจอดได้หลายคนั เปิดประตรูถใช้ที�น้อย ไมเ่หมือนอีก

บริษัทที�ใช้พื �นที�เปิดประตมูาก ถ้าเราอยากทําร้านเช่ารถ เราอาจจะไมต้่องการพื �นที�มาก ก็ใช้รถแบบนี �ให้เชา่ได้ 

ไปทํา marketing research พบวา่ 70% ยงัต้องการรถมีล้อ ซื �อรถผมขายได้แนน่อน 

Price : ราคาเราทําได้ถกูกวา่ ไมต้่องมคีา่พฒันาคดิค้นระบบแมเ่หลก็ ราคา 150,000 บาท  

Place : จําหนา่ยที�โชว์รูมรถและมอเตอร์โชว์ อีเบย์แพ็คในกลอ่งขบัไปสง่ถึงบ้านได้  

Promotion: มีล้อและแบตเตอรี�สาํรองฟรี (แตข่องอีกบริษัทถ้าแบตเตอรี�หมดจะกลิ �งไหม? / รถไมม่ีล้ออาจจะผิด

กฎหมาย) รับประกนัตลอดการใช้งาน เข้าร่วมงาน meet & greet ดาราดงัได้ไมจํ่ากดั 

 
 

กลุ่มที� � รถไม่มีล้อ (นําเสนอทําเสยีงหลอ่และเลน่มกุ) 

Product : ขบัเคลื�อนด้วยระบบแมเ่หลก็ไมต้่องใช้นํ �ามนัเป็นมติรตอ่สิ�งแวดล้อม ไปได้ทกุพื �นผิว ไมต้่อง

สั�นสะเทือน ขบัได้นุม่นวลหาที�ไหนไมไ่ด้ รถมีระบบ safety ทีดี มี sensors detect ดีไซน์นําสมยั เป็นคนพิเศษไม่

เหมือนใคร สวยงาม จอดชิดกนัได้ ไมต้่องเปลี�ยนยาง ไมต้่องใช้ไฟฟ้า  

Price : 10 ล้านบาท 

Place : งานมหกรรมมอเตอร์โชว์ / โชว์รูมสยามพารากอน 

              Promotion : ทดลองขบัฟรีก่อนซื �อ + อบรมฟรี 
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ข้อเสนอแนะต่อกลุ่มที� 1 บ้านหนึ�งจอดได้หลายคนั อนันี �มเีสยีงเฮได้รับการตอบรับ หลายอยา่งฟุ้ งมากไปอาจจะทําไมไ่ด้

จริง เช่น ลดแลกแจกแถม หรือ meet & greet ดาราดงั แตก่ารที�เข้ามาเป็นหนึ�งในชมุชนแล้วมีสทิธิพิเศษบางอยา่ง เป็นไป

ได้ 

 

ข้อเสนอแนะต่อกลุ่มที� 2 ไมม่ีเคยของทั �งสองบริษัทวา่ ถ้าเกิดอบุตัิเหตทํุาอยา่งไร ม ีemergency call ให้เลยไหม ไมม่ี

อะไรปลอดภยั 100% มีอะไรจะสร้างความมั�นใจวา่ใช้สนิค้าแล้วปลอดภยั สนิค้าแตล่ะชนิดมี aim ไมเ่หมือนกนั รถยนต์ 

คือเรื�องความปลอดภยั เรื�องอาหารอาจจะเป็นเรื�องความสะอาด และรสชาติ  

 ลกูค้าอยากได้อะไร อยากได้ยินอะไร ถ้าเราทําแบบนี �ได้ เราก็จะขายได้ ไมไ่ด้ขึ �นอยูก่บัแพงถกู 

 กลุม่แรกบอกชดัวา่ประหยดัที� คนฟังเก็ทเลย 

 กลุม่ที�สอง ไมต้่องสนถนน ไมต้่องมีถนนก็ขบัได้ 

 

         ก่อนผลิต ดกู่อนว่าตลาดต้องการอะไรบ้าง เริ�มที� study ก่อนเพราะโปรเจ็คส่วนใหญ่เป็นการเริ�มใหม่ มี
จุดประสงค์ให้ชัดเจนแล้วสร้างเป็นวิธีการกระบวนการของเรา ทาํให้ได้ตามกรอบการทาํงานโปรเจ็คก็จะจบได้ 
ตามหลกัการบริหารโปรเจ็ค 

 

 

 

กิจกรรมที�  4 ศึกษาบทเรียนจากธุรกิจ Starbucks  

 ศกึษาบทความ Starbucks ใช้เวลา 5 นาทีในการอา่น 

 สรุปปัจจยัที�เป็นบทเรียนสาํคญั 

 มีโครงการอะไรเกิดขึ �นบ้างภายใต้การบริหารของคณุชลูท์ซ 

 (ให้ดวูิดีโอโปรโมทของ iPhone  / ด ูfuture store) 
 

 

ประวัติของ Starbucks (โดยย่อ) 

Starbucks  ร้านกาแฟที�ประสบความสาํเร็จที�สดุในโลก มีสาขากวา่ 17,000 แหง่ใน 55 ประเทศ สาขาแรก

ให้บริการที�เมืองซีแอทเทิลในปี 1971 แตส่ตาร์บกัส์ที�ทั�วโลกรู้จกัเกิดขึ �นในปี 1987 เมื�ออดีตพนกังานโอวาร์ด ชลูท์ซที�ไปเปิด

ร้านกาแฟของตวัเอง เข้ามาเทคโอเวอร์ร้านและแบรนด์จากเจ้าของเดมิ Starbucks เติบโตอยา่งรวดเร็ว มีร้านสาขากวา่ 

165 แหง่ในสหรัฐ มีการขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์และขยายตลาดไปเปิดสาขาในตา่งประเทศ ชลูท์ซเกษียณตวัเองใน

ฐานะ CEO ในปี 2000 และก้าวไปรับตําแหนง่ประธานบอร์ดที�ไมม่ีภาระบริหาร Starbucksในยคุที�ชลูท์ซไมไ่ด้บริหารเน้น

การเติบโตของสาขาและผลประกอบการ ผลประกอบการถกูใจนกัลงทนุในตลาดหุ้นแตก่ลบัเป็นแนวทางที�ชลูท์ซไมถ่กูใจ

นกั ในปี 2008 ชลูท์ซกลบัมารับตําแหนง่ CEO ในชว่งที�สหรัฐฯกําลงัประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ  สิ�งที�ชลูท์ซทําในฐานะ 

CEO คือ นํา Starbucksไปสรูากเหง้าเดิม  คือ การเป็น “กาแฟคณุภาพ” มีการอดัวีดีโอสอนทํากาแฟเอสเพรสโซที�ถกูต้อง

ตามแนวทาง Starbucks ชลูท์ซตดัสนิใจสง่เครื�องเลน่ดวีีดีไปยงัร้าน 7,100 สาขาในอเมริกา และสั�งปิดร้านชั�วคราวในชว่ง

เย็นทั�วประเทศเพื�อให้พนกังานใช้เวลาหดัชงกาแฟ ซึ�งเป็นการตดัสนิใจที�สื�อมวลชนมองวา่ผิดพลาดและเป็นจดุเริ�มต้นของ



โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ 

การอบรมเชิงปฏิบติัการเพื�อเสริมสร้างศกัยภาพการพฒันาโครงการ  และตดัสินโครงการรอบที� 2 

ระหว่างวนัที�  4 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
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การล้มเหลว แตช่ลูท์ซมองวา่เป็นจดุเริ�มต้นของการกลบัไปสูร่ากของบริษัทซึ�งคือ กาแฟรสเลศิและบรรยากาศที�รื�นรมย์  มี

การจดัประชมุผู้บริหารทั�วประเทศ พดูและบรรยายเพื�อให้ทกุคนเข้าใจวาระการปฏิรูป เพื�อให้พนกังานทกุคนเห็นด้วยกบั

การเปลี�ยนแปลงของเขา เขายอมปิด Starbucks หลายร้อยสาขาทั�วสหรัฐและปลดพนกังานเพื�อลดคา่ใช้จา่ย หุ้นของ 

Starbucks ดิ�งลงเรื�อยๆ ทา่มกลางกระแสการออมของประชาชนและประโยคที�วา่ “Starbucks เป็นของฟุ่ มเฟือย” ชลูท์ซ 

ต้องหา “ไม้ตาย” ใหม่ๆ  ที�ช่วยพลกิฟื�นธุรกิจ บอร์ดบริหารคนหนึ�งเคยมีประสบการณ์การบริหารธุรกิจมาอยา่งมาก ออกเขา

วา่ “อาวธุไม้ตายไมม่ีอยูจ่ริง” เขาจึงพบวา่เป็นตามที�พดูและปรับปรุงแก้ไขปัจจยัยอ่ยๆ หลายๆ อยา่งที�รวมตวักนัเป็น

คณุภาพของการบริการ 

นวตักรรมด้านการทาํงาน  

 ซูลท์ซจดัระบบซพัพลายเชนของบริษัทใหม ่ เพื�อจดัการปัญหาการกระจายวตัถดุิบ ป้องกนัปัญหาสนิค้าหมด ทํา

ให้บริษัทสามารถตอบสนองลกูค้าได้ทั�วถงึ 

 ปรับวิธีการทํางานใหม ่ โดยใช้เทคนิค “ลนี” เพื�อลดความซํ �าซ้อนของงาน ช่วยเพิ�มเวลาให้พนกังาน ลดเวลาการ

รอของลกูค้าและประหยดัต้นทนุ 

 ปรับปรุงซอฟต์แวร์บริหารจดัการร้าน ใช้ระบบไอทีทนัสมยั ลงทนุเพิ�มแตช่ว่ยการทํางานในระยะยาว 

นวตักรรมด้านการผลิต  

 กาแฟสดชนิดใหม ่“ไพค์เพลสไรสต์” กลายมาเป็นผลติภณัฑ์ที�สร้างเอกลกัษณ์ให้บริษัท 

 พฒันาเครื�องชงการแฟแบบใหมที่�มีประสทิธิภาพ มีขนาดเลก็ลง ช่วยให้พนกังานทํางานสะดวก มปีฏิสมัพนัธ์กบั

ลกูค้ามากขึ �น 

 กาแฟสาํเร็จรูปคณุภาพสงู “เวีย”  

 นวตักรรมด้านการดแูลลกูค้า 

 ระบบสะสมแต้มสมาชิก ชว่ยให้ลกูค้าจงรักภกัดตีอ่แบรนด์มากขึ �นและทําให้ลกูค้าใช้จา่ยมากขึ �น 

 เปิดเว็ปไซต์ mystarbucksidea.com ให้ลกูค้าสามารถนําเสนอไอเดีย ปรับปรุงร้านและการให้บริการ (ที�ผา่นมา

มีไอเดียมากกวา่ 100 อยา่งถกูนําไปใช้) 

 ใช้ social network ทําให้ Starbucks เป็นแบรนด์ที�มตีวัตนบนโลกออนไลน์เป็นอนัดบัต้นๆ ของโลก 
 

  ปัจจัยสาํคัญที�ทาํให้ Starbucks ประสบความสาํเร็จคือ ชูลท์ซ มีความ “กล้าตัดสนิใจ” ดงึคนในบริษัทที�ถกู

เลื�อนชั �นขึ �นมาให้มีบทบาทมากขึ �น และดึงผู้เชี�ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาในทีม นอกจากนี �ยงัได้ไอเดียและ

คาํปรึกษาจากผู้บริหารระดับสงูที�อยู่ในบอร์ดบริหารและคนที�เป็นกลุ่มเครือข่าย และให้ความสาํคัญกับการ

เดินสาย ประชุม พูดคุยเพื�อให้พนักงานเข้าใจตรงกันในทิศทางขององค์กร 

------------------------------------------------------------ 

 




