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ข 

 

ค ำน ำ 
 เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการโครงการขั้นสูง เสนอแนวคิดและหลักการต่างๆ ที่
เหมาะสมส าหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยเน้นที่แนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับการจัดการโครงการ ประเภทของโครงการ สภาพปัญหาการจัดการโครงการ กระบวนการ
จัดการโครงการในระดับมหภาคและจุลภาค การบูรณาการโครงการ อ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร
ระดับสูงและผู้จัดการโครงการ  การจัดการทรัพยากรในการจัดการโครงการ  การวางแผนและการ
ด าเนินการ  การจัดการคุณภาพของโครงการ การจัดการความเสี่ยงของโครงการ การติดตามและ
ควบคุมโครงการ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดโครงการขององค์การทางพระพุทธศาสนา  
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาที่น าเสนอในเอกสารประกอบการสอนวิชานี้ จะช่วยให้ผู้
ศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในการการจัดการโครงการได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
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ค 

 

 สำรบัญ  
เรื่อง  หน้ำ 
   
ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
แผนการสอน  ฌ 
   

บทที่ ๑ ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรจัดกำรโครงกำร ๓ 
 ๑.๑ บทน า ๓ 
 ๑.๒ ความหมายของโครงการ ๓ 
 ๑.๓ ความหมายของการจัดการโครงการ ๕ 
 ๑.๔ ความส าคัญของการจัดการโครงการ ๗ 
 ๑.๕ วัตถุประสงค์ของการจัดการโครงการ ๑๐ 
 ๑.๖ ประโยชน์จากการจัดการโครงการ ๑๐ 
 ๑.๗ ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของการจัดการโครงการ ๑๐ 
 ๑.๘ ทฤษฎีการจัดการโครงการ ๑๑ 
 สรุปท้ำยบท ๑๔ 
 ค ำถำมท้ำยบท ๑๕ 
 เอกสำรอ้ำงอิงท้ำยบท ๑๖ 
   

บทที่ ๒ ประเภทของโครงกำร ๒๐ 
 ๒.๑ บทน า ๒๐ 
 ๒.๒ ประเภทและคุณลักษณะเฉพาะของโครงการ ๒๐ 
 ๒.๓ ความแตกต่างระหว่างงานโครงการกับงานประจ า ๒๘ 
 ๒.๔ ค าจ ากัดความของโครงการ ๓๑ 
 สรุปท้ำยบท ๓๔ 
 ค ำถำมท้ำยบท ๓๕ 
 เอกสำรอ้ำงอิงท้ำยบท ๓๖ 
   

บทที่ ๓ สภำพปัญหำกำรจัดกำรโครงกำร ๓๙ 
 ๓.๑ บทน า ๓๙ 
 ๓.๒ ปัญหาการจัดการโครงการ ๓๙ 
 ๓.๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโครงการ ๔๒ 
 ๓.๔ การบริหารความขัดแย้งในโครงการ ๕๓ 
 สรุปท้ำยบท ๕๗ 
 ค ำถำมท้ำยบท ๕๘ 
 เอกสำรอ้ำงอิงท้ำยบท ๕๙ 



ง 

 

 สำรบัญ  
เรื่อง  หน้ำ 
   
บทที่ ๔ กระบวนกำรจัดกำรโครงกำรในระดับมหภำคและจุลภำค ๖๒ 
 ๔.๑ บทน า ๖๒ 
 ๔.๒ กระบวนการบริหารโครงการ ๖๒ 
 ๔.๓ ระบบการบริหารโครงการ ๗๐ 
 ๔.๔ โครงสร้างการบริหารโครงการ ๗๑ 
 ๔.๕ กระบวนการจัดการโครงการในระดับมหภาค ๗๒ 
 ๔.๖ กระบวนการจัดการโครงการในระดับจุลภาค ๗๔ 
 สรุปท้ำยบท ๗๕ 
 ค ำถำมท้ำยบท ๗๖ 
 เอกสำรอ้ำงอิงท้ำยบท ๗๗ 
   
บทที่ ๕ กำรบูรณำกำรโครงกำร  ๘๐ 
 ๕.๑ บทน า ๘๐ 
 ๕.๒ โครงการทางด้านอุปสงค์และตลาด ๘๐ 
 ๕.๓ โครงการทางด้านเทคนิค ๘๒ 
 ๕.๔ โครงการทางด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ ๘๔ 
 ๕.๕ โครงการทางด้านการจัดการ ๘๖ 
 ๕.๖ โครงการทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ๘๗ 
 สรุปท้ำยบท ๙๐ 
 ค ำถำมท้ำยบท ๙๒ 
 เอกสำรอ้ำงอิงท้ำยบท ๙๓ 
   
บทที่ ๖ อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรระดับสูงและผู้จัดกำรโครงกำร ๙๖ 
 ๖.๑ บทน า ๙๖ 
 ๖.๒ ผู้บริหารโครงการ ๙๖ 
 ๖.๓ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโครงการ ๙๗ 
 ๖.๔ ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของการบริหารโครงการ ๑๐๒ 
 ๖.๕ การพัฒนาทีมงาน ๑๐๓ 
 ๖.๖ เส้นทางสู่การเป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพ ๑๐๙ 
 สรุปท้ำยบท ๑๑๑ 
 ค ำถำมท้ำยบท ๑๑๒ 
 เอกสำรอ้ำงอิงท้ำยบท ๑๑๓ 
   



จ 

 

 สำรบัญ  
เรื่อง  หน้ำ 
   
บทที่ ๗ กำรจดักำรทรัพยำกรในกำรจดักำรโครงกำร ๑๑๖ 
 ๗.๑ บทน า  ๑๑๖ 
 ๗.๒ การวางแผนจัดการทรัพยากรของโครงการ  ๑๑๖ 
 ๗.๓ การประมาณต้นทุน   ๑๒๔ 
 ๗.๔ การจัดท างบประมาณต้นทุนของโครงการ ๑๒๕ 
 ๗.๕ การบริหารทรัพยากรบุคคลของโครงการ ๑๒๖ 
 สรุปท้ำยบท ๑๓๒ 
 ค ำถำมท้ำยบท ๑๓๓ 
 เอกสำรอ้ำงอิงท้ำยบท ๑๓๔ 
   
บทที่ ๘ กำรวำงแผนและกำรด ำเนินกำร ๑๓๗ 
 ๘.๑ บทน า ๑๓๗ 
 ๘.๒ กระบวนการวางแผน   ๑๓๗ 
 ๘.๓  การวางแผนขอบเขต   ๑๓๙ 
 ๘.๔ การวางแผนจัดการทรัพยากรของโครงการ   ๑๔๒ 
 ๘.๕ การวางแผนทรัพยากรบุคคล   ๑๕๐ 
 ๘.๖ กระบวนการด าเนินงาน   ๑๕๕ 
 ๘.๗ ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนกับการด าเนินงาน ๑๕๖ 
 ๘.๘  ความสัมพันธ์ตามกรอบความคิดเชิงตรรกะ  (Logical  Framework)  

ระหว่างการวางแผน  โครงการกับการด าเนินงานตามแผน 
 
๑๕๗ 

 ๘.๙ การน าแผนสู่การปฏิบัติ ๑๕๘ 
 สรุปท้ำยบท ๑๖๑ 
 ค ำถำมท้ำยบท ๑๖๒ 
 เอกสำรอ้ำงอิงท้ำยบท ๑๖๓ 
   
บทที่ ๙ กำรจัดกำรคุณภำพของโครงกำร ๑๖๖ 
 ๙.๑ บทน า ๑๖๖ 
 ๙.๒ ความหมายของคุณภาพโครงการ ๑๖๖ 
 ๙.๓  การบริหารคุณภาพโครงการ   ๑๖๘ 
 ๙.๔ แนวทางการประยุกต์  TQM  ส าหรับการจัดการโครงการ ๑๗๘ 
 ๙.๕ หลักการส าคัญในการสร้างทัศนคติด้านคุณภาพ ๑๘๐ 
 ๙.๖  ระบบมาตรฐานคุณภาพ  ISO  ๒๑๕๐๐ ๑๘๒ 
 ๙.๗  ระบบมาตรฐานคุณภาพ  ISO  ๑๐๐๐๖ ๑๘๒ 



ฉ 

 

 สำรบัญ  
เรื่อง  หน้ำ 
   
 สรุปท้ำยบท ๑๘๖ 
 ค ำถำมท้ำยบท ๑๘๘ 
 เอกสำรอ้ำงอิงท้ำยบท ๑๘๙ 
   
บทที่ ๑๐ กำรจัดกำรควำมเสี่ยงของโครงกำร ๑๙๒ 
 ๑๐.๑ บทน า ๑๙๒ 
 ๑๐.๒ ความหมายของความเสี่ยง ๑๙๒ 
 ๑๐.๓ ประเภทของความเสี่ยง ๑๙๔ 
 ๑๐.๔ ความเสี่ยงและขนาดของโครงการ ๑๙๖ 

 ๑๐.๕ การบริหารความเสี่ยงกับการตัดสินใจ ๑๙๖ 
 ๑๐.๖ การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง ๑๙๗ 
 ๑๐.๗ ประโยชน์ของการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง ๑๙๗ 
 ๑๐.๘  กระบวนการบริหารความเสี่ยงของโครงการ   ๑๙๘ 
 ๑๐.๙  เทคนิคต่างๆ  ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง   ๒๐๑ 
 ๑๐.๑๐ การวางแผนการบริหารความเสี่ยง ๒๐๙ 
 สรุปท้ำยบท ๒๑๒ 
 ค ำถำมท้ำยบท ๒๑๓ 
 เอกสำรอ้ำงอิงท้ำยบท ๒๑๔ 
   
บทที่ ๑๑ กำรติดตำมและควบคุมโครงกำร ๒๑๗ 
 ๑๑.๑  บทน า  ๒๑๗ 
 ๑๑.๒  หลักการพื้นฐานในการควบคุมและติดตามโครงการ  PDCA   ๒๑๗ 
 ๑๑.๓  การควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ ๒๑๘ 
 ๑๑.๔  การควบคุมตารางเวลา   ๒๒๔ 

 ๑๑.๕  การควบคุมต้นทุน   ๒๒๘ 
 ๑๑.๖  การควบคุมความเสี่ยง ๒๓๒ 
 ๑๑.๗  การควบคุมคุณภาพโครงการ   ๒๓๓ 
 สรุปท้ำยบท ๒๓๖ 
 ค ำถำมท้ำยบท ๒๓๘ 
 เอกสำรอ้ำงอิงท้ำยบท ๒๓๙ 
 
 



ช 

 

 สำรบัญ  
เรื่อง  หน้ำ 
   
บทที่ ๑๒ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในกำรควบคุมและติดตำมควำมก้ำวหน้ำของ

โครงกำร 
๒๔๒ 

 ๑๒.๑ บทน า ๒๔๒ 
 ๑๒.๒ การประกันคุณภาพ ๒๔๒ 
 ๑๒.๓ เทคนิคการควบคุมโครงการ ๒๕๐ 
 สรุปท้ำยบท ๒๖๑ 
 ค ำถำมท้ำยบท ๒๖๓ 
 เอกสำรอ้ำงอิงท้ำยบท ๒๖๔ 
   
บทที่ ๑๓ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรจัดโครงกำรขององค์กำรทำง

พระพุทธศำสนำ 
๒๖๗ 

 ๑๓.๑ บทน า ๒๖๗ 
 ๑๓.๒ ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการโครงการ ๒๖๗ 
 ๑๓.๓ ปัจจัยที่มีผลต่อความล้มเหลวในการจัดการโครงการ ๒๘๕ 
 ๑๓.๔ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการโครงการขององค์การทาง

พระพุทธศาสนา 
๒๘๙ 

 ๑๓.๕ รวมงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการโครงการทางพระพุทธศาสนา ๒๙๓ 
 สรุปท้ำยบท ๒๙๖ 
 ค ำถำมท้ำยบท ๒๙๘ 
 เอกสำรอ้ำงอิงท้ำยบท ๒๙๙ 
   
บรรณำนุกรม ๓๐๐ 
ประวัติผู้จัดท า ๓๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ซ 

 

 สำรบัญตำรำง  

ตำรำง  หน้ำ 
 ตำรำงที่ ๑ ตารางโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ ๒๖ 
 ตำรำงที่ ๒ ความแตกต่างระหว่างงานโครงการกับงานประจ า ๒๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฌ 

 

 สำรบัญแผนภำพ  

แผนภำพ หน้ำ 
   
๔.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละกระบวนการของการบริหารโครงการ ๖๓ 
๘.๑ โครงสร้างและล าดับขั้นของแผน ๑๖๐ 
๙.๑ เห ตุ แ ล ะผ ล  (Cause – and – Effect Diagram) จ าก ส า เห ตุ ข อ งก าร ใช้

งบประมาณเกิน 
๑๗๒ 

๙.๒ เหตุและผล (Cause – and – Effect Diagram) จากสาเหตุของการล่าช้าของงาน ๑๗๓ 
๙.๓ แผนภูมิควบคุม ๑๗๕ 
๙.๔ แผนภาพการไหล  (Flowchart) ๑๗๖ 
๙.๕ ฮีสโตแกรม  (Histogram) ๑๗๗ 

๑๐.๑ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของโครงการ ๑๙๓ 
๑๐.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการกับข้อจ ากัด ๑๙๔ 
๑๐.๓ ข้อจ ากัดของโครงการ ๑๙๕ 
๑๐.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง  การตัดสินใจ แผนจัดการ

ความเสี่ยง  และแผนบริหารโครงการ 
๑๙๗ 

๑๐.๕ กระบวนการบริหารความเสี่ยงของโครงการ ๒๐๐ 
๑๐.๖ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของโครงการ ๒๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ญ 

 

รำยละเอยีดของรำยวิชำ (มคอ.๓) 
ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำ 

 
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ  คณะสังคมศาสตร์  ภาควิชารัฐศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

 
๑. รหัสและชื่อรำยวิชำ  
๖๑๔ ๒๐๘  การจดัการโครงการขั้นสูง (Advanced Project Management) 
๒. จ ำนวนหน่วยกิต   
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ 
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๔. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอน 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร.  
๕. ภำคกำรศึกษำ / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคเรียนที่ ๒  ชั้นปีที่ ๑ 
๖. รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน (Pre-requisite) (ถ้ำมี) 
- ไม่มี 
๗. รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ำมี) 
- ไม่มี 
๘. สถำนที่เรียน    
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวม 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๙. วันที่จัดท ำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครั้งล่ำสุด 
๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ 

๑) เพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการโครงการ 
๒) เพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของโครงการ 
๓) เพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการโครงการ 
๔) เพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการโครงการในระดับมหภาคและจุลภาค 
๕) เพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดโครงการแบบบูรณาการ 
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๖) เพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการโครงการ 
๗) เพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการโครงการ 
๘) เพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในการจัดการโครงการ 
๙) เพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและด าเนินการ 
๑๐) เพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพของโครงการ 
๑๑) เพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงของโครงการ 
๑๒) เพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามและควบคุมโครงการ 
๑๓) เพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและติดตาม

ความก้าวหน้าของโครงการ 
๑๔) เพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดโครงการของ

องค์การทางพระพุทธศาสนา 
๒. วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงรำยวิชำ 

เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการโครงการ ประเภทของ
โครงการ สภาพปัญหาการจัดการโครงการ  กระบวนการจัดการโครงการในระดับมหภาคและจุลภาค 
การจัดโครงการแบบบูรณาการ อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการโครงการ การบูรณา
การโครงการ การจัดการทรัพยากรในการจัดการโครงการ การวางแผนและการด าเนินการ การจัดการ
คุณภาพของโครงการ การจัดการความเสี่ยงของโครงการ การติดตามและควบคุมโครงการ เทคนิค
และเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดโครงการขององค์การทางพระพุทธศาสนา 

 

หมวดที ่๓ ลักษณะและกำรด ำเนินกำร 
 

๑. ค ำอธิบำยรำยวิชำ  
๖๑๔ ๒๐๘ การจัดการโครงการขั้นสูง (Advanced Project Management) ศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการโครงการ ประเภทของโครงการ สภาพปัญหาการจัดการโครงการ  
กระบวนการจัดการโครงการในระดับมหภาคและจุลภาค การจัดโครงการแบบบูรณาการ อ านาจ
หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการโครงการ การบูรณาการโครงการ การจัดการทรัพยากรใน
การจัดการโครงการ การวางแผนและการด าเนินการ การจัดการคุณภาพของโครงการ การจัดการ
ความเสี่ยงของโครงการ การติดตามและควบคุมโครงการ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและ
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดโครงการขององค์การ
ทางพระพุทธศาสนา 
๒. จ ำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภำคกำรศึกษำ 

บรรยำย สอนเสริม 
กำรฝึกปฏิบัติ/งำน
ภำคสนำม/กำร

ฝึกงำน 
กำรศึกษำด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

เชิญวิทยากรเพื่อสอน
เสริมตามความต้องการ   

มีการฝึกค้นคว้า
ข้อมูลในภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   
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๓. จ ำนวนชั่วโมงต่อสัปดำห์ที่อำจำรย์ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำทำงวิชำกำรแก่นิสิตเป็นรำยบุคคล 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษางานวิจัย/วิทยานิพนธ์ผ่านเว็ปไซด์

มหาวิทยาลัยและคณะฯ 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ (เฉพาะราย) 
 

หมวดที ่๔ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนิสิต 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนำ 
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิ์ของข้อมูล

ส่วนบุคคลการไม่เปิดเผยข้อมูล การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางเอกสาร/
ต าราและไม่ละเมิดสิทธ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริตวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมและมี
คุณสมบัติตามหลักสูตร/สาขาวิชาฯ 

๑)  มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อน
อย่างผู้รู้ในบริบทของศาสตร์ทางด้านการจัดการเชิงพุทธ 

๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางการ
จัดการเชิงพุทธในการจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

๓) มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างาน 
และชุมชนที่ตนเกี่ยวข้อง 

๔)  มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างท่ีดีงามของผู้อื่น 
๑.๒ วิธีกำรสอน  
- การบรรยาย (Lecture) พร้อมยกตัวอย่างกรณีองค์การที่มีการบริหารจัดการโครงการที่

ประสบผลส าเร็จ และเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
- การอภิปรายและสรุปจากกรณีศึกษาท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนดให้ 
- การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- ทดสอบความรู้ความเข้าใจจากเนื้อหาสาระ 
- การให้นิสิตลงมือปฏิบัติในการจัดการโครงการใดโครงการหนึ่งที่สอดคล้องกับทาง

พระพุทธศาสนา เพ่ือบูรณาการระหว่างศาสตร์สมัยใหม่กับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยการ
ลงมือปฏิบัติจริง มีการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ติดตามและตรวจสอบ รวมถึงการค้นพบแนวปฏิบัติที่ดี
ในการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ 

๑.๓ วิธีกำรประเมินผล 
- พฤติกรรมการเรียนการเข้าเรียน การตรงต่อเวลาและการมีส่วนร่วม/การคิด/การศึกษาเพ่ือ

ค้นหาค าตอบ 
- การฝึกปฏิบัติงานจริง/การท างานเป็นทีม/ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า/ ท าแบบฝึกหัด

ตามท่ีได้รับมอบหมายและท างานได้อย่างมีคุณภาพ 
- การศึกษาและการวิเคราะห์/สังเคราะห์จากตัวอย่างการจัดโครงการแบบบูรณาการ 
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- การวัดผลจากการสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน รวมทั้งประเมินผลจากงาน
ที่มอบหมาย 
๒. ควำมรู้  

๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
๑) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของวิชาการ

จัดการโครงการขั้นสูง 
๒) มีความสามารถในการจัดโครงการแบบบูรณาการ รวมถึงการจัดการโครงการขององค์การ

ทางพระพุทธศาสนา 
๓) มีความสามารถในการการจัดการคุณภาพของโครงการ การจัดการความเสี่ยงขอ ง

โครงการ 
๔) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางการจัดการโครงการข้ันสูง    
๕) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่า

ต่อสังคม 
๒.๒ วิธีการสอน 
- การบรรยาย การวิเคราะห์/สังเคราะห์เอกสาร/แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

โครงการขั้นสูง 
- การลงพ้ืนที่/การถอดบทเรียนจากพ้ืนที่จริง/การสรุปอภิปราย/การค้นหาบทสรุปร่วมกัน 
๒.๓ วิธีการประเมินผล 
- วัดจากพฤติกรรมการเข้าร่วมฟังบรรยายในชั้นเรียน ความสนใจ และพฤติกรรมที่แสดงออก 
- วัดจากการสอบวัดผลกลางภาคและสอบปลายภาค เน้นการวัดผลจากความจ า ความเข้าใจ 

และการประยุกต์ใช้เป็นหลัก 
- วัดจากการเข้าร่วมกิจกรรม/การน าทฤษฎีการจัดการโครงการมาใช้ในการจัดการโครงการที่

ได้รับมอบหมาย/การท างานเป็นทีม/การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า/การวิเคราะห์/สังเคราะห์บทเรียน/
การถอดบทเรียน และการสรุปผลเป็นรายงาน 
๓. ทักษะทำงปัญญำ 

๓.๑ ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
๑) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการโครงการขั้นสูง ในการ

วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์  
๒) สามารถใช้ทฤษฎีทางการจัดโครงการในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆที่

เกิดข้ึนจากการจัดการเชิงพุทธ  
๓) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและนโยบายรัฐบาลเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆที่

สร้างสรรค์รวมไปถึงการบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งภายในและนอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ที่
ศึกษาในขั้นสูง 

๔) สามารถออกแบบและด าเนินการนโยบายที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนา
องค์ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงพุทธ ใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพ่ือการน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป  
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๓.๒ วิธีการสอน 
- การมอบหมายงานให้นิสิตจัดท าโครงการเชิงบูรณาการ เน้นทั้งศาสตร์สมัยใหม่และแนวคิด

ในทางพระพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่กระบวนการคิดค้นหัวข้อโครงการ การประชุมวางแผน การบริหาร
จัดการทรัพยากร การลงมือภาคปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การถอดบทเรียนจากการลงมือ
ปฏิบัติ การอภิปรายเพ่ือค้นหาข้อสรุปและเป็นแนวทางที่ดีในการจัดโครงการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และน าเสนอในชั้นเรียน 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นทีม/การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า/การประยุกต์เอา

ทฤษฎีและหลักธรรมมาใช้ในการจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมาย/การถอดบทเรียนและการสรุปผล
การด าเนินโครงการ 

- การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆและการสรุปผลการศึกษาที่เป็นรายงาน 
- การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นการวัดผลจากความรู้ ความเข้าใจ และการ

น าไปประยุกต์ใช้เป็นส าคัญ 
๔. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ  

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
๑) มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านการจัดการโครงการขั้นสูงเพ่ือการแสดงความ

คิดเห็นทางวิชาการได้อย่างลึกซึ้งและแหลมคม  
๒) มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านการจัดโครงการ วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

สูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
๔) มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการและ

สังคมท่ีซับซ้อน    
๔.๒ วิธีการสอน 
- จัดกิจกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ 
- มอบหมายงานให้นิสิตจัดท าโครงการเชิงบูรณาการหนึ่งโครงการเริ่มตั้งแต่กระบวนการ

วางแผน ลงมือปฏิบัติ การติดตามและตรวจสอบ และการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 
- การน าเสนอรายงานจากการลงพื้นท่ีปฏิบัติจริง 
๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- ประเมินตนเองและประเมินด้วยเพื่อน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ 
- รายงานที่น าเสนอและสังเกตจากพฤติกรรมท างานเป็นทีม 
- การถอดบทเรียนและสรุปบทเรียนในแต่ละสัปดาห์ 

๕. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  
๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักทางการจัดการโครงการขั้นสูง ในการศึกษาค้นคว้า

ปัญหา เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านการจัดการในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
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๒) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การ
อ่าน การฟัง การเขียน และการน าเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 

๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือโครงการ
ค้นคว้าที่ส าคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการ
และวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม    

๕.๒ วิธีการสอน  
- การมอบหมายให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจาก Website, e-learning มีการอ้างอิง

อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
- การสืบค้นข้อมูลและวรรณกรรมหรือแนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- การมอบหมายงานให้นิสิตวางแผนการใช้งบประมาณในการจัดการโครงการ/การหาแหล่ง

ทุนในการจัดการโครงการ/การบริหารความเสี่ยงของโครงการ 
-  การมอบหมายงานให้นิสิตติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/การลงพ้ืนที่จริง 
 - การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการโครงการ/การสรุปบทเรียน/การจัดท ารายงานฉบับ

สมบูรณ์  
๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- สังเกตพฤติกรรมการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสืบค้นข้อมูล/การวางแผน/

การจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมาย/การติดตามและประเมินโครงการ และการน าเสนอรายงานผล
การด าเนินโครงการ 

- การอภิปรายกลุ่ม/การน าเสนอปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อโครงการที่ดี 
- การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของนิสิต 
- การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นการวัดผลจากทักษะการคิดวิเคราะห์ การ

สื่อสาร และเทคโนโลยี เป็นส าคัญ 
 

หมวดที ่๕ แผนกำรสอนและกำรประเมินผล 
๑. แผนกำรสอน 

สัปดำห์ท่ี หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียน กำร
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

๑ 
 

แนะน าวิธีการศึกษาและวัด
ประเมินผลการศึกษาฯ 
- แนวการสอน/เนื้อหารสาระ 
- กิจกรรมการเรียนการสอน 
- การวัดและประเมินผลฯ 

๓ แนะน ากิจกรรมนักศึกษา
และการวัดประเมินผล 
บรรยาย อภิปราย และ
การสรุปสาระท่ีส าคัญๆ 

พระมหากฤษฎา 
กิตฺติโสภโณ, ดร.  
 

๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
จัดการโครงการ 

๓ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายตาม
สภาพที่เกิดขึ้นจริง 

พระมหากฤษฎา 
กิตฺติโสภโณ, ดร.  
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สัปดำห์ท่ี หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียน กำร
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

๓ 
 

ประเภทของโครงการ ๓ บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอย่างที่ประยุกต์ใช้ใน
สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ 

พระมหากฤษฎา 
กิตฺติโสภโณ, ดร.  

๔ 
 

สภาพปัญหาการจัดการ
โครงการ 

๓ บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอย่าง-ที่สามารถ
ประยุกต์สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ 

พระมหากฤษฎา 
กิตฺติโสภโณ, ดร.  

๕ 
 

กระบวนการจัดการโครงการใน
ระดับมหภาคและจุลภาค 

๓ บรรยายและการ
ยกตัวอย่างมา
ประกอบการอธิบายฯ 

พระมหากฤษฎา 
กิตฺติโสภโณ, ดร.  

๖ 
 

การจัดโครงการแบบบูรณาการ ๓ อธิบายและการ
ยกตัวอย่าง-ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องจริงๆมาเป็น
ตัวอย่างให้ศึกษา 

พระมหากฤษฎา 
กิตฺติโสภโณ, ดร.  

๗ 
 

อ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร
ระดับสูงและผู้จัดการโครงการ 

๓ การอธิบายและการ
ยกตัวอย่าง-เจ้าของ
แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องฯ 

พระมหากฤษฎา 
กิตฺติโสภโณ, ดร.  

๘ สอบกลำงภำค  ๓ - พระมหากฤษฎา 
กิตฺติโสภโณ, ดร.  

๙ 
 

การบูรณาการโครงการ ๓ ลงพื้นที่จริง ถอดบทเรียน
จากการลงมือปฏิบัติจริง 

พระมหากฤษฎา 
กิตฺติโสภโณ, ดร.  

๑๐ 
 

การจัดการทรัพยากรในการ
จัดการโครงการ การวางแผน
และการด าเนินการ 

๓ บรรยาย อธิบาย และ
ยกตัวอย่าง 

พระมหากฤษฎา 
กิตฺติโสภโณ, ดร.  

๑๑ 
 

ก า ร จั ด ก า ร คุ ณ ภ า พ ข อ ง
โครงการ 

๓ บรรยาย อธิบายและ
ยกตัวอย่าง 

พระมหากฤษฎา 
กิตฺติโสภโณ, ดร.  

๑๒ 
 

การจัดการความเสี่ยงของ
โครงการ 

๓ บรรยาย อธิบายและ
ยกตัวอย่าง 

พระมหากฤษฎา 
กิตฺติโสภโณ, ดร.  

๑๓ 
 

การติดตามและควบคุม
โครงการ 

๓ บรรยาย ร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

พระมหากฤษฎา 
กิตฺติโสภโณ, ดร.  

๑๔ 
 

เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการ
ควบคุมและติดตาม

๓ เสนอรายงาน ร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

พระมหากฤษฎา 
กิตฺติโสภโณ, ดร.  



ด 

 

สัปดำห์ท่ี หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียน กำร
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

ความก้าวหน้าของโครงการ 
๑๕ 

 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การจัดการโครงการของ
องค์การทางพระพุทธศาสนา 

๓ บรรยาย อธิบายและ
ยกตัวอย่าง ร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

พระมหากฤษฎา 
กิตฺติโสภโณ, ดร.  

๑๖ สอบปลำยภำค ๓ - กรรมกำรคุมกำร
สอบ 

      
  ๒. แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 

ที ่ วิธีกำรประเมิน  สัปดำห์ที่ประเมิน  
สัดส่วนของกำร

ประเมินผล 

๑ 
ทดสอบเก็บคะแนน  
 - การสอบกลางภาค 
 - การสอบปลายภาค 

 
 

๒๐ % 
๓๐ % 

๒ 

กำรจัดท ำโครงกำร/ลงพื้นที่จรงิ 
 - การวางแผนโครงการ 
 - การจัดการโครงการ 
 - การติดตามและประเมินผลโครงการ 
- การรายงานผลการด าเนินโครงการ/การ
น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการจดัโครงการ 

ตลอดภาคการศึกษา ๔๐% 

๓ 
กำรเข้ำเรียน/ร่วมท ำกิจกรรม 
 - จิตพิสัย 
 - การเสนอความคิดเห็นในกลุ่ม 

ตลอดภาคการศึกษา 
 

๕ % 
๕% 

หมวดที ่๖ ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน 
 

๑. เอกสำรและต ำรำหลัก 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. กำรจัดกำรโครงกำรขั้นสูง. ภาควิชารัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
๒. เอกสำรและข้อมูลส ำคัญ 
Bruce Andy and Langdon Ken. เคล็ดลับดีๆ วิธีบริหำรโครงกำร. แปลโดย รัชนี อเนกพีระศักดิ์. 

กรุงเทพมหานคร : เนชั่นบุ๊คส์, ๒๕๕๒. 
Mary Grace Duffy. ทั กษ ะกำรบ ริห ำร โค รงกำร . แป ล โด ย  ป ฏิ พ ล  ตั้ งจั ก รว ราน น ท์ . 

กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท, ๒๕๕๑. 
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หมวดที่ ๗ กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 
๑. กลยุทธ์กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนิสิต 
     กำรประเมินประสิทธิผลในรำยวิชำนี้ ได้จัดกิจกรรมในกำรน ำแนวคิดและควำมเห็นจำกนิสิต
ได้ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนิสิต 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนิสิต 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธ์กำรประเมินกำรสอน 
     ในกำรเก็บข้อมูลเพื่อประเมินกำรสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบและเอกสารรายงาน 
          - การทบทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. กำรปรับปรุงกำรสอน  
     หลังจำกผลกำรประเมินกำรสอนในข้อ ๒ จึงมีกำรปรับปรุงกำรสอน โดยกำรจัดกิจกรรมใน
กำรระดมสมอง และหำข้อมูลเพิ่มเติมในกำรปรับปรุงกำรสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
๔. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรำยวิชำ 
     ในระหว่ำงกระบวนกำรสอนรำยวิชำ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรำยหัวข้อ ตำมที่คำดหวัง
จำกกำรเรียนรู้ในวิชำ ได้จำก กำรสอบถำมนิสิต หรือกำรสุ่มตรวจผลงำนของนิสิต รวมถึง
พิจำรณำจำกผลกำรทดสอบย่อย และหลังกำรออกผลกำรเรียนรำยวิชำ มีกำรทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชำได้ ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน  
            วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.  กำรด ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ 
           จำกผลกำรประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรำยวิชำ ได้มีกำรวำงแผนกำร
ปรับปรุงกำรสอน และรำยละเอียดวิชำ เพื่อให้เกิดคุณภำพมำกขึ้น ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา
ที่มาจากงานวิจัยของหน่วยงานฯ 

 



แผนการสอนประจ าบทที่ ๑ 
 
รายวิชา การจัดการโครงการข้ันสูง 
 Advance Project Management 
บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโครงการ 
 Concept and Theory of Project Management 
หัวข้อย่อย  

๑. บทน า 
๒. ความหมายของโครงการ 
๓. ความหมายของการจัดการโครงการ 
๔. ความส าคัญของการจัดการโครงการ 
๕. วัตถุประสงค์ของการจัดการโครงการ 
๖. ประโยชน์จากการจัดการโครงการ 
๗. ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของการจัดการโครงการ 
๘. ทฤษฎีการจัดการโครงการ 
๙. สรุปท้ายบท 

สรุปแนวคิดที่ส าคัญ 
๑. โครงการ หมายถึง แผนงานที่ประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ อัตลักษณ์ ระยะเวลา 

รายละเอียด  ทรัพยากร มีเจ้าของ หรือมีผู้ให้การสนับสนุนโครงการ ขอบเขตของงาน  การเงิน และ
ความไม่แน่นอน 

๒. การจัดการโครงการ (หรืออาจใช้ว่า การจัดการโครงการ, การบริหารจัดการโครงการ) 
(Project Management) เป็นหลักการน าความรู้ไปใช้ในการวางแผน จัดระเบียบ รับประกัน จัดการ 
ชี้น า และควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้โครงการบรรลุเป้าประสงค์ การจัดการโครงการ เป็นศาสตร์
ในการอ านวยการที่ผสมผสานการใช้ทรัพยากรมนุษย์และวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดระยะโครงการ
โดยอาศัยหลักวิชาการเทคนิคสมัยใหม่ เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายทั้งด้านขอบเขตของงาน ภายใต้งบ
ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการ ในระยะเวลาที่ก าหนดพร้อมด้วยคุณภาพและท าให้ผู้ร่วมงานพึงพอใจ 

๓. ความส าคัญของโครงการนั้น เพ่ือใช้เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ เพ่ือ
ช่วยให้หน่วยงานสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดข้ึนกับองค์การได้ รวมถึงการสามารถตรวจสอบผล
การด าเนินงานต่างๆขององค์กรได ้

๔. การจัดการโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่พอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  
ซึ่งมีการบริหารจัดการหรือการควบคุมทรัพยากรขององค์การจาการใช้กิจกรรมได้เวลา  ต้นทุน  และ
การท างานซึ่งเป็นเงื่อนไขของโครงการ  โดยค านึงถึงความประหยัดที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

๕. ประโยชน์จากการจัดการโครงการ ได้แก่ ลดความเสี่ยง ช่วยให้การด าเนินงานโครงการ
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ท าให้เกิดความเชื่อม่ัน ท าให้เกิดระบบการประสานงานและความร่วมมือ ช่วย



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒ 

 

ให้สามารถปรับแผนหรือแก้ปัญหาได้ทันท่วงที และท าให้ทราบผลการด าเนินงานโครงการว่าประสบ
ผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด 

๖. ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของการจัดการโครงการ ได้แก่ ความสามารถและความมี
อ านาจของผู้บริหารโครงการ ความเหมาะสมขององค์การ บุคลากรที่ งบประมาณ ความชัดเจนของ
แผนการควบคุมโครงการ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  และเทคโนโลยีต่างๆ  ระยะเวลา ความ
ร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมต่อการจัดการโครงการ 

๗. การจัดการโครงการเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนโครงการ  การปฏิบัติตาม
โครงการ  และการติดตามโครงการ  หรือเป็นกระบวนการวางแผน  (Planning)  การจัดองค์การ  
(Organizing)  การสั่งการ  (Directing)  และการควบคุม (Controlling)  การใช้ทรัพยากรต่างๆ  
เพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์  ทั้งวัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน
ตามท่ีก าหนดไว้ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจความหมายของโครงการ 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจความหมายของการจัดการโครงการ 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจความส าคัญของการจัดการโครงการ 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดการโครงการ 
๕. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจประโยชน์จากการจัดการโครงการ 
๖. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของการจัดการโครงการ 
๗. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจทฤษฎีการจัดการโครงการ 

กิจกรรมระหว่างเรียน 
๑. ผู้เรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนบทที่ ๑ 
๒. อาจารย์ผู้สอนบรรยายตามเนื้อหาที่ก าหนด 
๓. ผู้เรียนซักถาม 
๔. อาจารย์ผู้สอนสรุปเนื้อหาประจ าบท 
๕. ผู้เรียนตอบค าถามประจ าบทเพ่ือการประเมินผลในวันนั้น 

สื่อการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
๒. เอกสารประกอบการสอนบทที่ ๑ 
๓. สื่อพาวเวอร์พอยท์ประจ าบท 
๔. สื่ออ่ืนๆ (ถ้ามี) 

การประเมินผล 
๑. ประเมินจากการสนใจขณะศึกษาของผู้เรียน 
๒. การซักถามของผู้เรียน 
๓. การสอบกลางภาค 
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บทท่ี ๑ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโครงการ 
Concept and Theory of Project Management 

 
๑.๑ บทน า 

บทนี้จะอธิบายให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจความหมายของโครงการ ตามแนวคิดและทัศนะคติของ
นักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ อาจมีความหมายที่เหมือนและแตกต่างกันบ้าง แต่ก็สื่อถึง
ความหมายในลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ยังอธิบายความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงค์ และ
ประโยชน์จาการการจัดการโครงการ ว่าการจัดการโครงการมีความหมายอย่างไรบ้าง มีความส าคัญ
อย่างไรจึงต้องมีการจัดการโครงการ วัตถุประสงค์ของการจัดการโครงการคืออะไร ประโยชน์จากการ
จัดการโครงการประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง จึงช่วยให้ผู้ศึกษามีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการโครงการ 
ก่อนที่จะศึกษารายละเอียดในบทต่อๆไป 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของการจัดการโครงการ ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการ
โครงการให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งผู้ศึกษาจ าเป็นต้องศึกษารายละเอียดแต่ละปัจจัยให้ถี่ถ้วนจะช่วยให้
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการโครงการที่ดี ในบทนี้จะได้อธิบายไว้โดยล าดับดังนี้ 

 
๑.๒ ความหมายของโครงการ 
 โครงการ  (Project)  หมายถึง  การด าเนินงานที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว  มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ของวิธีการได้มาซึ่งผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ภายใต้  ทรัพยากร  ต้นทุน  
และเวลาที่จ ากัด 
 Gray and Larson กล่าวว่า โครงการ หมายถึง โครงการมีความซับซ้อนในการก าหนด
รายละเอียด โดยไม่ใช่เป็นการท างานประจ า และเป็นการพยายามด าเนินการเพียงครั้งเดียวภายใต้
เวลา งบประมาณ ทรัพยากร และข้อก าหนดการด าเนินการเฉพาะ๑ 
 Meredith and Mantel กล่าวว่า โครงการ หมายถึง งานที่มีการระบุอย่างเจาะจงและ
อย่างแน่นอนว่าจะต้องท าให้ส าเร็จ นับเป็นหน่วยเอกเทศและมีลักษณะเฉพาะบางประการ๒ 

รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ  ลีสุวรรณ์ กล่าวว่า โครงการ หมายถึง การเตรียมการ การ
เลือก การออกแบบ การตัดสินใจในการก าหนดวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ๆ ในอนาคต โครงการเป็นการเตรียมการ เลือก ก าหนด ออกแบบและ
ตัดสินใจ เพ่ืออนาคต โดยเริ่มจากการก าหนด หรือเลือก หรือตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ คือ 
จุดหมายปลายทาง ends ที่โครงการต้องการบรรลุในอนาคต ต่อด้วยการเตรียมการหรือเลือก หรือ
                                                 

๑C.F. Gray/E.W. Larson, Project Management : The Managerail Process, (Singapore : Lrwin 
McGraw-Hill, 2000), p.4. 

๒ Jack R. Meredith and Samuel J. Mantel, Jr., Project Management : A Managerial 
Approach, 4th ed., (New York : John Willey & Sons Inc., 2000), p.9.  
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ออกแบบกิจกรรม ซึ่งก็คือ วิถีทาง means  ที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายปลายทางที่
ก าหนดไว้ตอนต้น ส่วนประกอบที่ส าคัญของโครงการ ได้แก่  ๑) ส่วนที่เป็นจุดหมายปลายทาง ends  
หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ และ ๒) ส่วนที่เป็นวิถีทาง means หรือกิจกรรมที่จะช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา กล่าวว่า โครงการ หมายถึง ความ
พยายาม (การกระท า) ชั่วคราวที่ใช้เพ่ือสร้างผลิตผล บริการหรือผลลัพธ์ที่มีลักษณะพิเศษไม่เหมือน
ใคร โครงการมีลักษณะดังนี้๔ 

๑. มีวัตถุประสงค์ทุกโครงการควรมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน 
๒. มีอัตลักษณ์ของตนเอง 
๓. มีระยะเวลา โครงการมีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด 
๔. พัฒนาโดยวิธรการค่อยๆ ท ารายละเอียดเพ่ิมขึ้น ในช่วงแรกโครงการจะถูกก าหนดอย่าง

กว้างๆ เมื่อเวลาผ่านไปรายละเอียดของโครงการเริ่มชัดเจน 
๕. ใช้ทรัพยากร ทรัพยากรประกอบด้วย คน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เงิน และทรัพย์สินอ่ืนๆ 

หลายโครงการเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ซึ่งต้องการคนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หรือจากหน่วยงานภายนอกองค์การ 

๖. มีเจ้าของ หรือมีผู้ ให้การสนับสนุนโครงการที่มีผู้ เกี่ยวข้องหลายกลุ่มควรมีคนที่
รับผิดชอบหลัก เพ่ือก าหนดทิศทาง ขอบเขตของงาน และสนับสนุนด้านการเงินกับโครงการ 

๗. มีความไม่แน่นอน เนื่องจากแต่ละโครงการมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนกัน บางครั้งจึง
เป็นการยากที่ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน ประมาณระยะเวลาที่ใช้ในการท าโครงการ 
การก าหนดค่าใช้จ่ายทั้งหมด บริษัทผู้ขายสินค้าหรือบริการเลิกกิจการ สมาชิกขอลางานโดยไม่มีแผน 
สิ่งเหล่านี้คือ ความไม่แน่นอนที่มีอยู่ในทุกโครงการ 

โครงการ หมายถึง กระบวนการท างานที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายๆกิจกรรม ซึ่งมีการ
ท าโครงการเป็นไปตามล าดับ โดยการท างานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ เช่นการผลิตสินค้า 
หรือ ท างานบริการ โดยจะมีการก าหนดระยะเวลาและงบประมาณที่จ ากัด ในการด าเนินงานโครงการ
จะต้องมีผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อโครงการ มีหน้าที่ท าการบริหารงาน กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตาม
แผนงาน เหมาะสมกับเวลา และงบประมาณที่ตั้งไว้๕ 

โครงการ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือน ามาลงทุนสร้าง
ผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยกิจกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นหน่วยอิสระที่สามารถ
ท าการวิเคราะห์ วางแผน และบริหารได้ นอกจากนั้นจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีก าหนดเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่ชัด การด าเนินงานจะต้องอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ และได้ผลงานที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด โครงการไม่ได้ลงทุนเพ่ือสร้างเฉพาะสิ่งที่เป็นวัตถุอาทิ โรงงาน บ้าน

                                                 
๓ชูเกียรติ  ลีสุวรรณ์, รศ, การวางแผนและบริหารโครงการ, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๕), 

หน้า ๔. 
๔วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา, ผศ.ดร., “การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ”, รายงานการวิจัย, 

(กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๑), หน้า ๒. 
๕วิกิพีเดีย, โครงการ, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : https://th.wikipedia.org, [๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘]. 
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จัดสรร คอนโดมิเนียม เขื่อน หรือถนน เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุด้วย เช่น การฝึกอบรม
พนักงาน การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เป็นต้น๖ 

เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี กล่าวว่า โครงการ หมายถึง งาน หรือ ส่วนหนึ่งของงานที่ต้อง
กระท าให้ส าเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาและวงเงินงบประมาณที่ก าหนดไว้ โดยให้สอดคล้อง
กับข้อก าหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย๗  

สมคิด พรมจุ้ย กล่าวว่า โครงการเป็นหน่วยของแผนงานหรือกลุ่มของกิจกรรมที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ มีลักษณะเด่นชัด มีระยะเริ่มต้นและ
สิ้นสุดที่แน่นอน และ มักจะเป็นงานพิเศษที่ต่างไปจากงานประจ าโครงการจะประกอบด้วย งานและ
กิจกรรม๘  

ประชุม รอดประเสริฐ กล่าวว่า โครงการเป็นแผนงานที่จัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบ โดย
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการด า เนินงานและคาดหวังที่จะให้
ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า จะต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในการด าเนินงาน มีจุดประสงค์ที่ชัดเจน มี
พ้ืนที่ในการด าเนินงานเพ่ือให้บริการและสนองความต้องการของกลุ่มบุคคลในพ้ืนที่นั้น และมีบุคคล
หรือหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินงาน๙  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต ฤทธิ์จรูญ กล่าวว่า โครงการ คือ การก าหนดแนวทางใน
การแก้ปัญหาหรือพัฒนางานที่มีวัตถุประสงค์เด่นชัด มีกิจกรรมที่ท า ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
เหมาะสม มีการจัดสรรทรัพยากรอย่าง ประหยัดและมีประสิทธิภาพ มีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงาน 
โครงการประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่มี ความสัมพันธ์กันและมีเป้าหมายเดียวกัน๑๐ 

สรุปได้ว่า โครงการ หมายถึง แผนงานที่ประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ อัตลักษณ์ ระยะเวลา 
รายละเอียด  ทรัพยากร มีเจ้าของ หรือมีผู้ให้การสนับสนุนโครงการ ขอบเขตของงาน  การเงิน และ
ความไม่แน่นอน  

 

๑.๓ ความหมายของการจัดการโครงการ 
วิสูตร  จิระด าเกิง กล่าวว่า การจัดการโครงการ  (Project  Management)  หมายถึง  

การจัดการ  การใช้ทรัพยากรต่างๆ  ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด  เพ่ือให้การด าเนิน
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  โดยทรัพยากรในที่นี้หมายถึง  บุคลากร  รวมถึงความเชี่ยวชาญ

                                                 
๖สุโขทัยธรรมาธิราช, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินโครงการ, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : 

http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom14/ 01-01-01.html, [๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘]. 
๗เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๗๙.  
๘สมคิด พรมจุ้ย, เทคนิคการประเมินโครงการ, พิมพ์ครั้งท่ี ๕, (นนทบุรี : จตุพร ดีไซน์, ๒๕๕๐), หน้า ๒๓. 
๙ประชุม รอดประเสริฐ, การบริหารโครงการ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : เนติกุลการพิมพ์, 

๒๕๓๕), หน้า ๕. 
๑๐พิ ชิต  ฤทธิ์ จ รูญ ,  ผศ .ดร . ,  การวิ จั ยการบ ริหารการศึ กษา ,  พิมพ์ค รั้ งที่  ๒ ,  (นนทบุ รี  : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๗), หน้า ๕. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๖ 

 

และความสามารถที่มีอยู่  ความร่วมมือของทีมงาน  เครื่องมือ  เครื่องใช้  และสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ  ตลอดจนข้อมูลระบบงาน  เทคนิค  และเวลา๑๑ 

การจัดการโครงการได้ผ่านการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งจัดเป็นศาสตร์สาขาหนึ่ง
ในช่วงเริ่มต้นของปี  พ.ศ.  ๒๕๐๓  เริ่มต้นของปี  พ.ศ.  ๒๕๐๓  โดยองค์การด้านอวกาศของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นผู้เริ่มจัดด าเนินหลักสูตร  เพ่ือใช้ในการฝึกอบรมและแพร่ขยายออกสู่ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมโดยเรียกในชื่อต่างๆ  กัน  เช่น  การบริหารโปรแกรม  (Program  management)  การ
บริหารการผลิต  (Production  management)   การบริหารงานก่อสร้ าง   (Construction  
management)  เป็นต้น  ศาสตร์ด้านการจัดการโครงการท าให้การแก้ปัญหาใด  ๆเปลี่ยนจากแต่ละ
บุคคลไปเป็นแบบทีม  ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยสนับสนุนดังนี้  คือ  การเกิดขององค์ความรู้ใหม่ของมนุษย์
เพ่ิมแบบทวีคูณ  ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้น  สินค้าใหม่ ๆ ต้องการพัฒนาให้ตรงกับ
ความต้องการและทันสมัยมากขึ้น  และสภาพการแข่งขันทางสังคม  การค้าที่เปิดกว้างและเสรีมาก
ขึ้น๑๒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพร พิศาลบุตร กล่าวว่า การจัดการโครงการเป็นการด าเนินเชิง
ระบบที่ประกอบด้วยระบบย่อยหลายระบบ ซึ่งผู้บริหารโครงการจะต้องมีความสามารถในการบูรณา
การหรือผสมผสานระบบย่อยต่างๆ เข้าด้วยกัน จึงท าให้โครงการบรรลุถึงความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดและภายในงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร๑๓ 

รองศาสตราจารย์ รัตนา สายคณิต กล่าวว่า การจัดการโครงการ หมายถึง การท าหน้าที่
ต่างๆ ทางด้านบริหาร ได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์การ การบังคับบัญชา การประสานงาน และ
การควบคุมการใช้ทรัพยากรของโครงการการ เพ่ือให้โครงการด าเนินไปได้และบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ตามท่ีได้ระบุไว้๑๔ 

รองศาสตราจารย์สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน  กล่าวว่า การจัดการโครงการ  (Project  
Management)  เป็นการน าเอาความรู้ความสามารถ  อุปกรณ์และเทคนิคต่างๆ  มาประยุกต์ใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการ  ให้ด าเนินไปอย่างราบรื่น  และสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายของโครงการได้  โดยมีกระบวนการต่างๆ ดังนี้๑๕ 

๑) การเริ่มต้นโครงการ 
๒) การวางแผนโครงการ 
๓) การด าเนินโครงการ 
๔) การควบคุมโครงการ 

                                                 
๑๑ วิสูตร  จิระด าเกิง, การบริหารโครงการ,  (กรุงเทพมหานคร : วรรณกวี, ๒๕๔๓), หน้า ๕. 
๑๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔-๕. 
๑๓สุภาพร พิศาลบุตร, ผศ., การวางแผนและการบริหารโครงการ, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท วิรัตน์ เอ็ดคูเคช่ัน จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๑๑๐. 
๑๔รัตนา สายคณิต, รศ., การบริหารโครงการ : แนวทางสู่ความส าเร็จ,  พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๓๔. 
๑๕สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน, การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๘. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๗ 

 

๕) เสร็จสิ้นโครงการ 
ในการบริหารงานขององค์การทุกประเภท โครงการ (Project) จะเป็นงานประเภทหนึ่ง ที่ถูก

ก าหนดขึ้น ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์และกลยุทธ์ในการบริหารการพัฒนาตาม  พันธกิจที่
ส าคัญขององค์การนั้น ทั้งนี้ เพ่ือที่จะผลักดันให้เจตนารมณ์ในเชิงกลยุทธ์  (Strategic Intent) ของ
ผู้บริหารระดับสูงสามารถน าไปสู่การก าหนดกลวิธีในการจัดการในระดับปฏิบัติการ  (Tactical 
Management) อย่างได้ผล ไม่ว่ากลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นนั้นจะเป็นกลยุทธ์ในลักษณะที่เป็น การตั้งรับ 
(Defensive or Reactive) เพ่ือแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการด้านต่างๆที่เกิดขึ้น๑๖ 

สรุปได้ว่า การจัดการโครงการ (หรืออาจใช้ว่า การจัดการโครงการ, การบริหารจัดการ
โครงการ) (Project Management) เป็นหลักการน าความรู้ ไปใช้ในการวางแผน จัดระเบียบ 
รับประกัน จัดการ ชี้น า และควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้โครงการบรรลุเป้าประสงค์  การจัดการ
โครงการ เป็นศาสตร์ในการอ านวยการที่ผสมผสานการใช้ทรัพยากรมนุษย์และวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ 
ตลอดระยะโครงการโดยอาศัยหลักวิชาการเทคนิคสมัยใหม่ เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายทั้งด้านขอบเขต
ของงาน ภายใต้งบค่าใช้จ่ายที่ประมาณการ ในระยะเวลาที่ก าหนดพร้อมด้วยคุณภาพและท าให้
ผู้ร่วมงานพึงพอใจ 

 

๑.๔ ความส าคัญของการจัดการโครงการ 
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของโครงการใด ๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน  กล่าวคือ  การ

บริหารงานที่ดีจะช่วยให้การด าเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ  สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
ในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงาน และในทางตรงข้าม แม้ว่าโครงการนั้น ๆ จะออกแบบไว้ดี  มี
ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค  งบประมาณ  และเงื่อนไขอ่ืนใดในระดับสูงก็ตาม  แต่ถ้าการบริหาร
จัดการไม่ดีโครงการนั้นก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้  การจัดการโครงการจึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่ง  ซึ่งจ าแนกเป็นข้อ ๆ ดังนี้๑๗   

๑. ท าให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และหน้าที่ต่างๆ  ของการปฏิบัติงาน  (Objectives  and  
Functions)  ซึ่งท าให้เกิดความชัดเจนในการจัดล าดับงาน 

๒. ท าให้เกิดการประสานงาน  (Coordination)  อย่างต่อเนื่องในแต่ละโครงการโดยมี
จุดประสงค์รวมที่แผนแม่บทและนโยบายขององค์กร 

๓. ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  (Efficiency  in  Utilization  of  
Resources)  ในการจัดสรรทรัพยากรในโครงการควรค านึงถึงความประหยัดที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ 

๔. ท าให้เกิดผลลัพธ์หรือเกิดประสิทธิผลสูงสุด  (Output  and  Effectiveness)  ในการ
จัดการโครงการนั้น วัตถุประสงค์ข้อหนึ่งก็คือท าให้เกิดประสิทธิผล  ซึ่งก็คือผลลัพธ์สูงสุดจากการ

                                                 
๑๖ปกรณ์ ปรียากร, การบริหารโครงการ:แนวคิดและแนวทางในการสร้างความส าเร็จ คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, 
๒๕๕๗), หน้า ๒ – ๓. 

๑๗สุพาดา  สิริกุตตาและคณะ, การวางแผนและการบริหารโครงการ, (กรุงเทพมหานคร : ไดมอนด์ อิน 
บิซิเนส เวิลดิ์, ๒๕๔๓), หน้า ๔๑. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๘ 

 

ท างานตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  ตลอดจนมีการป้อนกลับ  (Feedback)  จากผลการท างาน  เพ่ือ
แก้ไขปรับปรุงการท างานให้ดีข้ึน 

การประกอบกิจการใด  ๆ  ก็ตามจะบรรลุผลส าเร็จได้ตามความมุ่งหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ 
องค์ประกอบที่ส าคัญก็คือการเขียนโครงการ๑๘ เพราะการเขียนโครงการที่ดีย่อมน าผลส าเร็จที่ดี ทั้ง
ในทางปฏิบัติงานการติดตามผลงาน การประสาน การท างานและการประเมินผลโครงการเป็นส่วน
หนึ่งของการวางแผน หรือเป็นส่วนย่อยของการวางแผน โครงการต่าง ๆ เกิดข้ึนเนื่องจาก 

๑. เกิดจากปัญหาที่ได้จากการปฏิบัติงาน 
๒. ความคิดของผู้บริหารระดับสูง 
๓. ความคิดของผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน 
๔. ความคิดของผู้ปฏิบัติงานเอง 
ส าหรับการจัดการโครงการนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ของ 

โครงการทั้งสิ้น ส าหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ การจัดการด้านขอบเขตการบริหาร หรือ 
ขอบเขตการบริหารเป็นการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโครงการ ได้แก่ การก าหนดวิธีการที่
ต้องการให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ ก าหนดกุลยุทธ์ที่ท าให้วัตถุประสงค์ของโครงการบรรลุผล  
ส าเร็จ และการก าหนดแผนยุทธวิธีขึ้นเพ่ือท าให้แผนกุลยุทธ์ในแต่ละด้านประสบความส าเร็จ ซึ่งการ 
บริหาร ในขอบเขตต่างๆ ข้างต้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างองค์การที่มีการแบ่งงานกันท า  
อย่างชัดเจน นอกจากนี้วัตถุประสงค์ของโครงการยังมีผลต่อการจัดการด้านองค์การ ซึ่งการจัดการ
ด้านองค์การนี้ จะเป็นออกแบบโครงสร้างที่มีการก าหนดแผนภูมิความรับผิดชอบ มีการปรับปรุง
รูปแบบ องค์การให้สอดคล้องกับภารกิจของโครงการที่ต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อม การแปลงวัตถุประสงค์ให้เป็นกุลยุทธ์ของโครงการและน าไปสู่การปฏิบัติโดยมีการจัดท าแผน
ยุทธวิธีต่อไป ทั้งนี้วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้อาจเป็นการก าหนดทั้ งในด้านที่มีลักษณะเชิงปริมาณ 
หรือเชิงคุณภาพก็ได้ โดยที่การจัดการโครงการจะเป็นกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กันและกันที่มีการใช้ 
ความพยายามของบุคคลากรในการด าเนินกิจกรรมที่มีลักษณะที่มีความพิเศษอย่างเป็นระบบเพ่ือให้
สามารถ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะต้องมีการก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดอีกด้วย๑๙ 

ความจ าเป็นในการคิดและจัดท าโครงการ ภาระหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน
ประจ า (Operations or Routine Management) มีความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์การอย่าง
มาก แต่ข้อจ ากัดก็คือจะต้องท างานภายใต้เงื่อนไขหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
มากนัก หรือไม่สลับซับซ้อนจนเกินไป ขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานจะใช้ทักษะเก่งงานด้านใดด้านหนึ่ง
เพียงด้านเดียวในการท างานให้ส าเร็จ อย่างไรก็ตามในงานทุกประเภท ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้เสมอ  

                                                 
๑๘ส าราญ มีแจ้ง, รศ.ดร., การประเมินโครงการทางการศึกษา, (พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 

๒๕๔๐), หน้า ๑๒ – ๒๐. 
๑๙ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี, เทคนิคการบริหารโครงการ, (ปัตตานี : ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

ปัตตานี, ๒๕๕๓), หน้า ๙. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๙ 

 

๑. สถานการณ์ด้านการบริหารทั่วไป เป็นเรื่องปกติธรรมดาส าหรับการบริหารงาน
โดยทั่วไปขององค์การทุกประเภท ผู้บริหารมักจะเผชิญกับสถานการณ์เชิงรับ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

ก. ปัญหาทางการบริหารที่เกิดขึ้นในองค์การอยู่เสมอ มีลักษณะหรือสภาพปัญหาที่
สลับซับซ้อนมาก หรือเกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีก จนเป็นผล ให้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการบริหารงาน
ประจ าเพียงหน่วยเดียวไม่อาจที่จะด าเนินการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้  

ข. มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า และผู้รับบริการจากเดิมไปสู่ความ
ต้องการใหม่ หรือความต้องการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น จนเป็นผลให้รูปแบบและวิธีการแบบเดิม ไม่
อาจจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นตรงต่อไป  

ค. ทรัพยากรด้านต่างๆ มีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้น จนเป็นผลให้เกิดข้อจ ากัด เกี่ยวกับ
กรรมวิธีในการจัดสรร การกระจาย และหรือการจัดการ  ทรัพยากรที่ดีเพียงพอ ซึ่งถ้าไม่ด าเนินการ
แก้ไขย่อมจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจัดการลดลง  

ง. การใช้เทคโนโลยีก้าวหน้ามีความจ าเป็น และมีความส าคัญต่อการบริหารงาน
โดยทั่วไปของกิจการมากข้ึน หากไม่ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือจัด
ให้มีข้ึนใหม่ ย่อมจะเป็นผลให้กิจการมีข้อเสียเปรียบในเชิงเปรียบเทียบกับกิจการอ่ืน  

๒. สถานการณ์ด้านการพัฒนาและการแข่งขัน แม้ว่ากิจการจะมีการคิดโครงการด้าน
ต่างๆ เพ่ือรองรับสถานการณ์ที่กล่าวแล้วในหัวข้อที่ผ่านมา แต่ยังมีสถานการณ์อีกประเภทหนึ่งที่ถือ
เป็นสถานการณ์เชิงรุกที่กิจการทั้งหลายมักจะใช้ความคิดสร้างสรรค์และการมองการณ์ไกล เพ่ือ
ป้องกันปัญหา หรือสร้างโอกาสในการพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือรักษาความได้เปรียบหรือพัฒนาองค์การอย่าง
ยั่งยืนต่อไป สถานการณ์ทีน่าสนใจ ประกอบด้วย  

ก. การเพ่ิมความรวดเร็ว ความถูกต้อง และความแม่นตรงในการให้บริการลูกค้า 
ทั้งนี้เพ่ือรักษาความได้เปรียบในการสร้างความพึงพอใจอย่างถาวรต่อกลุ่มลูกค้าเก่า การแสวงหาหรือ
ตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการรายใหม่  

ข. การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานสูงกว่า หรือ ดีกว่าเดิม  
ค. การเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ (New Products) ที่เป็นประโยชน์ต่อ ผู้รับบริการ

มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างโอกาสใหม่ในรูปของการเสริมสร้างคุณค่า (Value Creation) ในระยะยาว
ให้แก่ผู้รับบริการ  

ง. การเตรียมความพร้อมในอันที่จะเผชิญกับภาวะวิกฤต และความเสี่ยง  ทั้งหลาย 
อันถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ด้วยการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง หรือบุกเบิกงานด้านต่างๆ ที่เป็น
การคาดหมายล่วงหน้าว่าจะลดทอนความสูญเสียลง ถ้าหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดข้ึนจริง  

ในการที่จะเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ทั้งสองกรณีดังกล่าวนั้น นักบริหารทุกคน
ควรที่จะเตรียม “คิดและท างานเป็นโครงการ (Projectization)” ไว้ล่วงหน้าซึ่ง หมายความว่า นัก
บริหารจะก าหนดและพัฒนาแนวคิดโครงการประเภทต่างๆ ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกลวิธีในการแก้ไข
สถานการณ์ท้ังหลายที่ได้น าเสนอไว้แล้ว๒๐ 

                                                 
๒๐ปกรณ์ ปรียากร, การบริหารโครงการ:แนวคิดและแนวทางในการสร้างความส าเร็จ คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, หน้า ๓ -๔. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๐ 

 

สรุปได้ ว่า  ความส าคัญของโครงการนั้น เ พ่ือใช้เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาและ
สถานการณ์ เพ่ือช่วยให้หน่วยงานสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับองค์การได้ รวมถึงการ
สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานต่างๆขององค์กรได้ 
 

๑.๕ วัตถุประสงค์ของการจัดการโครงการ 
 การจัดการโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่พอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  ซึ่งมี
การบริหารจัดการหรือการควบคุมทรัพยากรขององค์การจาการใช้กิจกรรมได้เวลา  ต้นทุน  และการ
ท างานซึ่งเป็นเงื่อนไขของโครงการ  โดยค านึงถึงความประหยัดที่สุดเท่าที่จะท าได้๒๑ 
 
 

๑.๖ ประโยชน์จากการจัดการโครงการ 
 ๑. ลดความเสี่ยงจากโครงการ 
 ๒. ช่วยให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
 ๓. ท าให้เกิดความเชื่อม่ันว่าทุกกิจกรรมด าเนินไปตามทิศทางที่ก าหนดไว้ 
 ๔. ท าให้เกิดระบบการประสานงานและความร่วมมือ 
 ๕. ช่วยให้สามารถปรับแผนหรือแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 
 ๖. ท าให้ทราบผลการด าเนินงานโครงการว่าประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
 

๑.๗ ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของการจัดการโครงการ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของการจัดการโครงการ  ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์และ

ประเมินศักยภาพของการจัดการโครงการต่างๆ  ได้อย่างละเอียดและครอบคลุมพอสมควร  น่าจะ
ได้แก่  ปัจจัยต่างๆ  ดังต่อไปนี้๒๒ 

๑. ความสามารถและความมีอ านาจของผู้บริหารโครงการ 
๒. ความเหมาะสมขององค์การของโครงการ 
๓. ความสามารถและความเหมาะสมของบุคลากรที่ร่วมโครงการทุกด้านและทุกระดับ 
๔. ความพอเพียงของงบประมาณ 
๕. ความชัดเจนของแผนการควบคุมโครงการ 
๖. ความเหมาะสมของสถานที่ด าเนินโครงการ 
๗. ความพร้อมและความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  และเทคโนโลยีต่างๆ   
๘. ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินโครงการ 
๙. ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑๐. ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมต่อการจัดการโครงการ 
 

                                                 
๒๑ทวีป ศิริรัศมี, รศ.ดร., การวางแผนพัฒนาและประเมินโครงการ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๔๔), หน้า ๕๒. 
๒๒ อนันต์  เกตุวงศ์, หลักการและเทคนิคการวางแผน, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๒๔๘. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๑ 

 

๑.๘ ทฤษฎีการจัดการโครงการ 
ฮาโรลด์  เคิร์ซเนอร์  (Harold  Kerzne)  อธิบายว่า  การจัดการโครงการเป็นกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับการวางแผนโครงการ  การปฏิบัติตามโครงการ  และการติดตามโครงการ  หรือเป็น
กระบวนการวางแผน  (Planning)  การจัดองค์การ  (Organizing)  การสั่งการ  (Directing)  และการ
ควบคุม (Controlling)  การใช้ทรัพยากรต่างๆ  เพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์  ทั้ง
วัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะด้านตามที่ก าหนดไว้๒๓ 

ในกระบวนการการจัดการโครงการที่สมบูรณ์หรือเต็มระบบนั้น  จะประกอบด้วยขั้นตอน
ต่างๆ  ที่ต่อเนื่องกันดังนี้ 

๑. การริเริ่มโครงการ  (Project  initiation)  เป็นการเริ่มต้นในการจัดท าโครงการตาม
กรอบนโยบายปัญหา  และความต้องการขององค์การ  โดยจัดท าเป็นร่างหรือข้อเสนอโครงการ  
(Project  proposal)  น าเสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณา 

๒. การวางแผนโครงการ  (Project  planning)  เป็นการก าหนดกิจกรรมย่อยต่างๆ  
และเป้าหมายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมย่อยนั้น ๆ ก าหนดค่าใช้จ่าย  ระยะเวลา
ด าเนินการและทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนผู้จัดการโครงการและทีมงานหรือผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๓. การวิเคราะห์โครงการ  (Project  analysis)  และการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ  (Project  feasibility  study)  เป็นการวิเคราะห์เพ่ือประเมินค่าความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของโครงการในด้านเทคนิคหรือวิชาการ  (Technical  analysis)  ด้านสังคม  (Social  
analysis)  ด้านสถาบัน  (Institutional  analysis)  ด้านสิ่งแวดล้อม  (Environmental  analysis)  
และด้านเศรษฐกิจและการเงิน  (Economic  and  financial  analysis) จากการศึกษาวิเคราะห์
ดังกล่าวจะช่วยให้มองเห็นเป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละกิจกรรมของโครงการชัดเจน
ยิ่งขึน้  และสามารถตัดสินใจเพ่ือด าเนินโครงการได้อย่างมั่นใจโดยมีความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดน้อย 

๔. การปฏิบัติตามโครงการ  (Project  implementation)  เป็นการด าเนินการตาม
แผนโครงการที่ก าหนดไว้หรือน าโครงการไปสู่การปฏิบัติ 

๕. การควบคุมโครงการ  ซึ่งประกอบด้วย 
๕.๑ การติดตามโครงการ  (Project  monitoring)  เป็นการตรวจสอบและติดตาม

ผลของโครงการ  กิจกรรมที่ส าคัญได้แก่  การติดตามความก้าวหน้า  การเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ปรากฏ
จริงกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง  การวิเคราะห์ผลกระทบ  และการปรับปรุงโครงการ 

๕.๒ การประเมิน โครงการ   (Project  Evaluation)   เป็นการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงาน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์โดยรวมของโครงการหรือแผนงาน  เพ่ือ
การปรับปรุงโครงการหรือตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ  (ยุติหรือยุบเลิกโครงการ  หรือขยายโครงการ) 

                                                 
๒๓ Harold  Kerzner,  Project Management : A Systems Approach in Planning Scheduling 

and Controlling, 6th ed., (Canada : John Wiley & Sons, Inc., 1998), pp. 2-5. อ้างใน ทวีป ศิริรัศมี, รศ.ดร.
, การวางแผนพัฒนาและประเมินโครงการ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 
๒๕๔๔), หน้า ๕๒. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๒ 

 

๖. การยุติโครงการ  (Project  Termination)  เป็นขั้นตอนที่การด าเนินการของ
โครงการสิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้  โดยผู้จัดการโครงการจะต้องรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการต่อผู้บริหารระดับสูงหรือผู้มีอ านาจตัดสินใจ  (Project  Decision-Maker)  เพื่อทราบผลการ
ปฏิบัติงานโครงการว่า  ประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด  ซึ่งถือว่าเป็นการสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
ส าหรับโครงการนี้ 
 Robert D. Austin (อัสติน, โรเบิร์ต ดี) กล่าวว่า โครงการนั้นมีทุกรูปแบบและทุกขนาด 
ตั้งแต่การก่อสร้างสถานีอวกาศ ไปจนถึงการติดตั้งระบบสารสนเทศใหม่ อย่างไรก็ตาม ส่วนประกอบที่
ส าคัญของการจัดการโครงการต่างๆ นั้นกลับไม่แตกต่างกันเลย ไม่ว่าจะเป็นโครงการประเภทใด 
ส่วนประกอบเหล่านั้นล้วนอยู่ภายในกระบวนการที่มี ๔ ขั้นตอน คือ๒๔ 
 ๑) การก าหนดและการจัดตั้งโครงการ 
 ๒) การวางแผนโครงการ 
 ๓) การบริหารการด าเนินโครงการ 
 ๔) การปิดโครงการ 
 Baum (บัม) ได้อธิบายวงจรการวางแผนโครงการจากมุมมองของธนาคารโลกว่าประกอบ
ไปด้วย ๖ ขั้นตอน ดังนี้๒๕ 
 ๑) การก าหนดโครงการ 
 ๒) การจัดเตรียมโครงการ 
 ๓) การประเมิน 
 ๔) การเจรจาต่อรอง 
 ๕) การปฏิบัติตามโครงการและการนิเทศงาน 
 ๖) การประเมินผล 
 Rondinelli (รอนดิเนลลี่) ได้แบ่งขั้นตอนของวงจรการวางแผนโครงการออกเป็น ๑๒ 
ขั้นตอน ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเน้นให้เห็นวงจรการวางแผนและบริหารโครงการ แล้วเรียกล าดับ
ขั้นตอนดังกล่าวว่า “วงจรการวางแผนและการจัดการโครงการ (Project Planning and 
Management Cycle)” ซึ่งมีข้ันตอนของวงจรการวางแผนโครงการดังกล่าวจะมีดังนี้๒๖ 
 ๑) การก าหนดและนิยามโครงการ (Project Identification and Definition) 
 ๒) การร่างโครงการ การตระเตรียม และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ( Project 
Formulation, Preparation and Feasibility Analysis) 

                                                 
๒๔Robert D. Austin, “Managing Projects Large and Small”, แปลโดย คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม, การ

บริหารโครงการ, พิมพ์ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๒๒. 
๒๕Baum, Warren C., “The Project Cycle”, Finance and Development, Vol.15, No.4, 1978, 

อ้างใน ประสิทธิ์  ตงยิ่งศิริ , การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ Project Planning and Analysis, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน), ๒๕๔๕), หน้า ๔๑-๔๕. 

๒๖Rondinelli ,  Dennis A, Planning Development Projects, ( Pennsylvania : Dowden, 
Hetechison & Ross, 1977), อ้างใน ประสิทธิ์  ตงยิ่งศิริ, การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ Project 
Planning and Analysis, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน), ๒๕๔๕), หน้า ๔๕-๔๖. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๓ 

 

 ๓) การออกแบบโครงการ (Project Design) 
 ๔) การประเมินโครงการ (Project Appraisal) 
 ๕) การคัดเลือกโครงการ การเจรจาต่อรอง และการอนุมัติโครงการ (Project Selection, 
Negotiation and Approval) 
 ๖) การจัดกิจกรรมและหน่วยงานโครงการ (Project Activation and Organization) 
 ๗) การน าโครงการไปปฏิบัติและการด าเนินงาน (Project Implementation and 
Operation) 
 ๘) การนิเทศ การติดตาม และควบคุมโครงการ (Project Supervision, Monitoring and 
Control) 
 ๙) การสิ้นสุดโครงการ (Project Completion or Termination) 
 ๑๐) การโอนงานมาสู่การบริหารตามปกติ (Output Diffusion and Transition to 
Normal Administration) 
 ๑๑) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) 
 ๑๒) การวิเคราะห์การติดตามและการด าเนินการ (Follow – Up Analysis and Action) 
 Goodman and Love (กู๊ดแมน แอนด์ เลิฟ) กล่าวถึง ภาพรวมของการวางแผนและ
การจัดการโครงการแบบบูรณาการ ( Integrated Project Planning and Management Cycle 
หรือมีชื่อย่อว่า IPPMC) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้๒๗ 
 ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผน การประเมิน และการจัดกิจกรรมโครงการ 
 ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือก การอนุมัติ และการจัดกิจกรรมโครงการ 
 ขั้นตอนที่ ๓ การปฏิบัติ การควบคุม และการส่งมอบงาน 
 ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไข 
 ภายใต้ขั้นตอนทั้ง ๔ ดังกล่าว ในแต่ละขั้นตอนยังประกอบไปด้วยภารกิจหลักๆ ที่ต้อง
ปฏิบัติรวมทั้งสิ้น ๑๐ ภารกิจด้วยกัน ดังนั้นวงจรการวางแผนโครงการตามแนวคิดของ Goodman 
and Love (กู๊ดแมน แอนด์ เลิฟ) จึงประกอบไปด้วย ๑๐ ขั้นตอนดังนี้ 
 ๑) การก าหนดและการร่างโครงการ (Identification and Formulation) 
 ๒) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และการประเมินโครงการ (Feasibility Analysis and 
Appraisal) 
 ๓) การออกแบบโครงการ (Design) 
 ๔) การคัดเลือก และการอนุมัติโครงการ (Selection and Approval) 
 ๕) การจัดกิจกรรมโครงการ (Activation) 
 ๖) การน าโครงการไปปฏิบัติ (Implementation) 
 ๗) การนิเทศ และควบคุม (Supervision and Control) 
 ๘) การสิ้นสุดโครงการและการส่งมอบงาน (Completion and Handover) 
                                                 

๒๗Goodman, Louis J., and  Love, R.N., Project Planning and Management, ( New York : 
Pergamon Press, 1980),  อ้างใน ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ , การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ Project 
Planning and Analysis, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน), ๒๕๔๕), หน้า ๔๖-๔๗. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๔ 

 

 ๙) การประเมินผลและการติดตาม (Evaluation and Follow – Up) 
 ๑๐) การปรับปรุงแก้ไขนโยบายและการวางแผน (Refinement of Policy and Planning) 
 ประสิทธิ์ ตงย่ิงศิริ ได้แบ่งข้ันตอนของวงจรการจัดการโครงการออกเป็น ๖ ขั้นตอน คือ๒๘ 
 ๑) การก าหนดโครงการ (Identification) 
 ๒) การจัดเตรียมโครงการ (Preparation) 
 ๓) การประเมินและการอนุมัติโครงการ (Appraisal and Approval) 
 ๔) การน าโครงการไปปฏิบัติ (Implementation) 
 ๕) การด าเนินงานโครงการ (Operation) 
 ๖) การประเมินผลโครงการ (Evaluation) 
  

๑.๙ สรุปท้ายบท 
โครงการ หมายถึง แผนงานที่ประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ อัตลักษณ์ ระยะเวลา 

รายละเอียด  ทรัพยากร มีเจ้าของ หรือมีผู้ให้การสนับสนุนโครงการ ขอบเขตของงาน การเงิน และ
ความไม่แน่นอน ส่วนการจัดการโครงการ (Project Management) เป็นหลักการน าความรู้ไปใช้ใน
การวางแผน จัดระเบียบ รับประกัน จัดการ ชี้น า และควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้โครงการบรรลุ
เป้าประสงค ์ 

การจัดการโครงการเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ เพ่ือช่วยให้หน่วยงาน
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับองค์การได้ รวมถึงการสามารถตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ต่างๆ ขององค์กรได้ ทั้งนี้เพ่ือการด าเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยค านึงถึงความประหยัดที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

ประโยชน์จากการจัดการโครงการ ได้แก่ ลดความเสี่ยง ช่วยให้โครงการเป็นไปตามแผนที่
วางไว้ เกิดความเชื่อมั่น มีประสานงานและความร่วมมือ สามารถปรับแผนหรือแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 
และท าให้ทราบผลการด าเนินงานโครงการว่าประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ศักยภาพของการจัดการโครงการ ได้แก่ ความสามารถและความมีอ านาจของผู้บริหารโครงการ ความ
เหมาะสมขององค์การ บุคลากรที่ งบประมาณ ความชัดเจนของแผน การควบคุมโครงการ สถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  และเทคโนโลยีต่างๆ  ระยะเวลา ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมต่อการจัดการโครงการ 

การจัดการโครงการเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนโครงการ  การปฏิบัติตาม
โครงการ  และการติดตามโครงการ  หรือเป็นกระบวนการวางแผน  (Planning)  การจัดองค์การ  
(Organizing)  การสั่งการ  (Directing)  และการควบคุม (Controlling)  การใช้ทรัพยากรต่างๆ  
เพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์  ทั้งวัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน
ตามท่ีก าหนดไว้ 

 
ค าถามท้ายบทที่ ๑ 

                                                 
๒๘ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ, การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ Project Planning and Analysis, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน), ๒๕๔๕), หน้า ๔๗. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๕ 

 

 

๑. โครงการกับการจัดการโครงการ มีความหมายต่างกันหรือไม่ อย่างไร จงอธิบาย 
๒. ความส าคัญของการจัดการโครงการมีอะไรบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบเพื่ออธิบายให้ชัดเจน 
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดการโครงการ สอดคล้องกับประโยชน์จากการจัดการโครงการอย่างไร 
๔. ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของการจัดการโครงการมีอะไรบ้าง จงอธิบาย 
๕. จงยกทฤษฎีการจัดการโครงการมา ๑ ทฤษฎี และน าไปประยุกต์กับการจัดโครงการทาง

พระพุทธศาสนาอย่างไรกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
๖. การทราบสถานการณ์ต่างๆล่วงหน้าจะช่วยให้การจัดการโครงการประสบความส าเร็จได้อย่างไร มี

สถานการณ์ใดบ้างที่ผู้บริหารจะต้องเผชิญเสมอ 
๗.  ในการที่จะเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ต่างๆนั้น นักบริหารทุกคนควรที่จะเตรียม “คิดและ

ท างานเป็นโครงการ” มีความหมายว่าอย่างไร ในมุมมองของท่านท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
นี้อย่างไรบ้าง 

๘. ที่กล่าวว่าประโยชน์จากการจัดการโครงการประการหนึ่งคือ ช่วยลดความเสี่ยงจากโครงการ การ
จัดการโครงการที่ดีช่วยลดความเสี่ยงจากโครงการได้อย่างไร จงอธิบาย 

๙. การวางแผนและการจัดการโครงการแบบบูรณาการ ( Integrated Project Planning and 
Management Cycle = IPPMC) ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ อะไรบ้าง จงอธิบาย 

๑๐. วงจรการจัดการโครงการ ประกอบด้วยกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง การประเมินและการอนุมัติโครงการ
เป็นหน้าที่ของใคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิงท้ายบท 
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รายวิชา การจัดการโครงการข้ันสูง 
 Advance Project Management 
บทที่ ๒ ประเภทของโครงการ 
 Kind of Project 
หัวข้อย่อย  

๑. บทน า 
๒. ประเภทและคุณลักษณะเฉพาะของโครงการ 
๓. ความแตกต่างระหว่างงานโครงการกับงานประจ า 
๔. ค าจ ากัดความของโครงการ  (Definition  of  a  Project) 
๕. สรุปท้ายบท 

สรุปแนวคิดที่ส าคัญ 
๑. โครงการแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทคือ โครงการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ 

( Improvement Project) โ ครงการริ เ ริ่ มหรื อ พัฒนานวัตกรรม  ( Innovative Project) และ
โครงการวิจัยและพัฒนา (Research and Development Project) โครงการทั้งสามประเภทนี้  แม้
จะมีองค์ประกอบหลาย ๆ ด้านแตกต่างกัน  แต่คุณลักษณะเฉพาะที่ส าคัญของโครงการทั้งสาม
ประเภทคือ ขอบข่ายของงาน  (Scope)  มีองค์กร  (Organization)  เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
ประโยชน์  (Beneficial)  พร้อมเผชิญกับความไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่างๆ เสมอ  ข้อจ ากัดด้าน
เวลา  (Time)  ค่าใช้จ่าย  (Cost)  และคุณภาพ  (Quality)  เน้นความส าคัญของการบูรณาการ  
(Integration)  กับองค์การหลักหรือหน่วยงานของเจ้าของโครงการ  

๒. โครงการกับงานประจ านั้นมีความแตกต่างกันหลายๆ ด้าน โดยสามารถพิจารณาได้
จากขอบข่าย เวลา การเปลี่ยนแปลง แนวโน้ม วัตถุประสงค์ ทรัพยากร บริบท ผลลัพธ์  ทีมงาน และ
สไตล์ในการท างานท่ีแตกต่างกัน 

๓. การด าเนินงานแบบโครงการมีความแตกต่างจากการด าเนินงานประจ า  ดังนั้นการจะ
เรียกลักษณะการด าเนินงานใดก็ตามว่าเป็นโครงการหรือไม่เป็นโครงการนั้น จะต้องพิจารณาจากค า
จ ากัดความของการเป็นโครงการ คือ โครงการมีการด าเนินการเพียงชั่วคราว  (Temporary) โครงการ
มีลักษณะเฉพาะ  (Unique) กิจกรรมในโครงการมีล าดับขั้นตอน  (Sequence) กิจกรรมในโครงการมี
ความซับซ้อน  (Complex) กิจกรรมในโครงการมีความเชื่อมโยงกัน  (Connected)  โครงการมี
เป้าหมายเพียงหนึ่งเดียว  (One  Goal) ภายใต้งบประมาณท่ีจ ากัด  (Within  Budget) 

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจประเภทและคุณลักษณะเฉพาะของโครงการ 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างงานโครงการกับงานประจ า 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจค าจ ากัดความของโครงการ  (Definition  of  a  Project) 
 
 

กิจกรรมระหว่างเรียน 
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๑. ผู้เรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนบทที่ ๒ 
๒. อาจารย์ผู้สอนบรรยายตามเนื้อหาที่ก าหนด 
๓. ผู้เรียนซักถาม 
๔. อาจารย์ผู้สอนสรุปเนื้อหาประจ าบท 
๕. ผู้เรียนตอบค าถามประจ าบทเพ่ือการประเมินผลในวันนั้น 

 

สื่อการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
๒. เอกสารประกอบการสอนบทที่ ๒ 
๓. สื่อพาวเวอร์พอยท์ประจ าบท 
๔. สื่ออ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

การประเมินผล 
๑. ประเมินจากการสนใจขณะศึกษาของผู้เรียน 
๒. การซักถามของผู้เรียน 
๓. การสอบกลางภาค 
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บทท่ี ๒ 
ประเภทของโครงการ 
(Kind of Project) 

 
๒.๑ บทน า 

ในบทนี้จะอธิบายถึงประเภทของการจัดการโครงการซึ่งแบ่งออกเป็นหลายเภทด้วยกัน ซึ่ง
ทั้งนี้ในการจัดการโครงการย่อมมีความหลากหลายทั้งในเรื่องของขนาดของโครงการ ขอบข่ายด้าน
ต่างๆของโครงการ ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน ก็จะ
แบ่งประเภทของโครงการไปตามลักษณะที่ปรากฏดังกล่าว นอกจากนี้ยังอธิบายให้เห็นถึงคุณ
ลักษณะเฉพาะของโครงการที่ท าให้โครงการมีความแตกต่างจากงานประจ า  เช่น ขอบข่ายงาน 
ผู้รับผิดชอบ หรือ องค์การ การเปลี่ยนแปลง เป็นต้น นอกจากนี้ยังอธิบายให้เห็นถึงความแตกต่าง
ระหว่างโครงการกับงานประจ าว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรในเชิงเปรียบเทียบให้เห็นชัด ซึ่งผู้
ศึกษาสามารถแยกแยะได้ว่า อะไรจัดเป็นโครงการ อะไรจัดเป็นงานประจ า และได้อธิบายถึงค าจ ากัด
ความของโครงการที่นิยมพบเจอ เพ่ือให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาความหมายและรายละเอียดของค าศัพท์
ส าคัญๆเหล่านั้นได้อย่างชัดเจน ดังนี้ 
 
๒.๒ ประเภทและคุณลักษณะเฉพาะของโครงการ 

ประเภทของโครงการ โครงการมีลักษณะที่หลากหลายทั้งในเรื่องของขนาด ขอบข่าย เวลา 
กลุ่มลูกค้า หรือผู้รับบริการ รวมทั้งอายุการใช้งานโครงการ (Project Life) การแบ่งประเภทโครงการ
ตามลักษณะของสถานการณ์ท่ีจะเผชิญรวม ๓ ประเภทคือ 

๑.  โครงการปรับปรุ งหรือแก้ ไขปัญหาต่างๆ  ( Improvement Project) ซึ่ ง ในทีนี้  
หมายความรวมถึง โครงการปรับสมรรถนะด้านต่างๆขององค์การ  (Competency Improvement) 
เพ่ือน าไปสู่การท างานที่กระตือรือร้นมากยิ่งข้ึนด้วย  

๒. โครงการริเริ่มหรือพัฒนานวัตกรรม (Innovative Project) ด้านต่างๆทั้งในส่วนของทุน 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยี ความรู้ วิทยากร  และปัญญาประดิษฐ์ ทั้งหลายที่มีคุณค่า
อย่างสูงยิ่งต่อองค์การ  

๓. โครงการวิจัยและพัฒนา (Research and Development Project) ทั้งนี้เพ่ือทุ่มเท
หรืออุทิศให้กับการค้นคว้า การท าการทดลอง การฝึกปฏิบัติ การบุกเบิกหรือน าร่อง (Pilot) ในพ้ืนที่
หรือกลุ่มคน เพ่ือหาข้อสรุปที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการในระยะยาว๒๙ 
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ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, 
๒๕๕๗), หน้า ๔ – ๕. 
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ลักษณะส าคัญของโครงการ โครงการที่ผู้บริหารก าหนดขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเภทใด จะมี
ลักษณะเฉพาะที่ส าคัญคล้ายคลึงกันดังต่อไปนี้๓๐ 

๑. ขอบข่ายของงานโครงการ (Project Scope) อันหมายถึงกิจกรรมต่างๆของ โครงการ 
(Project Activity Packages) มีลักษณะเป็นเอกเทศ หรือมีลักษณะเฉพาะ (Unique) ที่แตกต่างไป
จากงานประจ าบ้างไม่มากก็น้อย หรืออาจจะเป็นกิจกรรมใหม่ทั้งหมดก็ได้  

๒. มีหน่วยงานหรือองค์กรโครงการ (Project Organization) ที่รับผิดชอบในการ
จัดการโดยเฉพาะ (หรืออาจจะเรียกว่าเป็นองค์กรเจ้าภาพ) โดยองค์กรดังกล่าวนี้จะท าหน้าที่เป็นการ
ชั่วคราว (Temporary unit)  

๓. มีวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ (Outcomes or Results) ของโครงการที่มีตัวชี้วัดชัดเจน 
(Key Indicators) มีคุณค่าและคุณประโยชน์อย่างส าคัญต่อกลุ่มคน หรือพ้ืนที่เป้าหมายได้เป็นอย่างดี 
ทั้งนี้อาจจะมีการระบุถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์โดยตรง (Intended Benefit) ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ ง หรือก่อให้ เกิดผลประโยชน์  (Interest) อย่างใดอย่างหนึ่ ง  ที่มีสามารถวัดได้  
(Measurable) หรือ สามารถชี้ ให้ เห็นถึงผลการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในเชิงบวก  (Positive 
Consequences) หลังจากการด าเนินงานโครงการแล้วเสร็จได้ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพการณ์ 
ที่ปราศจากโครงการ (Without Project) แล้ว ถือว่าการมีโครงการ (With Project) ก่อให้เกิด
ประโยชน์โดยแท้จริง  

๔. ในการจัดการโครงการ ผู้บริหารและทีมงานโครงการต้องพร้อมที่จะ เผชิญกับความไม่
แน่นอนและความเสี่ยง (Uncertainty and Risk) ด้านต่างๆ เสมอ ดังนั้นในการวางแผนและ
เตรียมการโครงการ ควรที่จะมีการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า 
เพ่ือประโยชน์ในการแสวงหาลู่ทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยง  (Risk management) ไว้
ล่วงหน้า  

๕. ในการบริหารและการจัดการโครงการ จ าเป็นต้องเน้นถึงความส าคัญของการเชื่อมโยง
หรือบูรณาการ (Interfacing or Integration) ระหว่างองค์กรที่เป็นเจ้าของโครงการ (Project 
Owner) กับองค์กรที่ท าหน้าที่ในการจัดการโครงการ (Project Organization) ทั้งนี้ เป็นที่ชัดเจนว่า
ผู้จัดการโครงการ จะต้องปฏิบัติงานตามเงื่อนไขหรือข้อก าหนดโครงการ (Terms of Reference) ที่
เจ้าของโครงการก าหนดไว้  

๖. ในการจัดการโครงการผู้บริหารโครงการและผู้จัดการโครงการต้อง ค านึงถึง ข้อจ ากัด
ด้านเวลา (Time) ค่าใช้จ่าย (Cost) และคุณภาพ (Quality) ตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขของ
โครงการเสมอ ในบรรดาลักษณะส าคัญเหล่านี้ Project Management Institute (PMI) ซึ่งเป็น 
องค์กรทางวิชาชีพของสหรัฐอเมริกา พิจารณาว่าถือว่าสิ่งส าคัญที่สุดของคุณลักษณะที่ส าคัญ ที่สุดมี
อยู่สองเรื่อง คือ  

ก. ลักษณะงานเป็นเอกเทศ หรือลักษณะพิเศษ (Unique) ในเรื่องนี้ค าว่าเอกเทศหรือ
ลักษณะพิเศษมีความหมายว่า ผลผลิตหรือ บริการที่เป็นผลงานของโครงการ มีความแตกต่างในบาง

                                                 
๓๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕ – ๗. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๒ 

 

ด้านจากผลผลิตหรือบริการต่างๆ ที่มีอยู่ เดิม (Unique means that the product or service is 
different in some distinguish way from all similar products or services)  

ข. ลักษณะชั่วคราว (Temporary) ลักษณะชั่วคราว มีความหมายว่า โครงการทุกโครงการ
มีระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดที่แน่นอน (Temporary means that every project has a definite 
beginning and a definite end) ดังนั้น ความส าคัญของการก าหนดเวลาที่ดี ทั้งในส่วนที่ต้องตอบ
ค าถามหลักท่ีว่า โครงการควรจะเริ่มเมือใด ควรจะเสร็จเมื่อใด ควรใช้เวลาในการด าเนินงานเท่าไร จึง
จะสอดคล้องกับ ความจ าเป็นเหมาะสมกับเนื้อหาเชิงเทคนิค (Technical aspect) และสามารถ
ตอบสนองความ ต้องการของผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากโครงการอย่างถูกต้อง แม่นตรง และทันกาล  

จากลักษณะต่างๆ ดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่าโครงการกับงานประจ าหรือการปฏิบัติงานภาวะ
ปกติ แม้จะมีความคาบเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันคือ เมื่องานประจ ามีปัญหาหรือไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการต่างๆ ได้ ก็จะใช้โครงการเป็นกลไกในการแก้ไข และเมื่องานโครงการสิ้นสุดลงก็จะถ่าย
โอน (Transfer) ผลงานขั้นสุดท้ายของโครงการ (Final outputs) น าไปสู่การด าเนินงานของฝ่าย
ประจ าหรือฝ่ายปฏิบัติการ (Operations) ต่อไป เพ่ือความเข้าใจที่ชัดเจนมากข้ึน  

 
โครงการทั้งสามประเภทนี้  แม้จะมีองค์ประกอบหลาย ๆ ด้านแตกต่ างกัน  แต่

คุณลักษณะเฉพาะท่ีส าคัญของโครงการทั้งสามประเภทมีดังต่อไปนี้๓๑   
๑)  ขอบข่ายของงาน  (Scope)  มีลักษณะเป็นเอกเทศหรือมีลักษณะเฉพาะ  

(Unique)  ที่แตกต่างไปจากงานประจ า หมายความว่า โครงการหนึ่ง  ๆ  ย่อมมีวัตถุประสงค์เฉพาะ  
(Specific objective)  ที่ชี้ให้เห็นว่าโครงการมีผลลัพธ์  (Outcomes)  ที่คาดหมายไว้ล่วงหน้าอย่าง
ชัดเจน  โดยมีผลงาน  (Outputs)  เป้าหมายที่ระบุตัวชี้วัดไว้โดยชัดเจนเช่นกัน  กับมีลักษณะแตกต่าง
ไปจากงานประจ า 

๒) มีองค์กร  (Organization)  รับผิดชอบในการจัดการโดยเฉพาะ  และท าหน้าที่  
เป็นการชั่วคราว  (Temporary) กล่าวคือ  โครงการทุกประเภทจะมีระยะเวลาการด าเนินงาน
นับตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดที่ชัดเจน  ดังนั้น  องค์กรโครงการจึงเป็นองค์กรที่มีระยะเวลา
รับผิดชอบงานแน่นอน  ตายตัว  งานโครงการจึงถือเป็นงานชั่วคราว  เมื่อเสร็จภารกิจก็จะส่งมอบงาน
ให้กับองค์กรที่จะรับผลงานของโครงการไปด าเนินการเป็นงานประจ า  ตลอดอายุของโครงการ  
(Project  life)   

๓) เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์  (Beneficial)  โดยผลลัพธ์  (Outcomes  
or  Results)  ของโครงการตอบสนองความต้องการต่อกลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือ  ในการวางแผน
โครงการจะต้องพิจารณาว่า  ผลประโยชน์ของโครงการที่จะเกิดขึ้นต่อกลุ่มเป้าหมายคืออะไร ?  ซึ่ง
ผลประโยชน์นี้จะพิจารณาทั้งในส่วนที่คิดเป็นตัวเงินได้หรือจับต้องได้  (Tangible  benefits)  และที่
ไม่อาจคิดเป็นตัวเงินได้ หรือไม่อาจจับต้องได้  ( Intangible  benefits)  และผลประโยชน์ดังกล่าว  
จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์หรือผลก าไร  (Benefits)  ต่อกลุ่มเป้าหมายมากน้อยเพียงใด 

                                                 
๓๑ Turner, ๑๙๙๓, อ้างถึง ใน ปกรณ์ ปรียากร, การบริหารโครงการ: แนวคิดและแนวทางในการสร้าง

ความส าเร็จ, พิมพ์ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๘), หน้า ๘-๑๐. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๓ 

 

ดังนั้น  เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายหรือการลงทุนที่ใช้จะคุ้มค่าหรือไม่  เมื่อเปรียบเทียบ
กับการไม่มีโครงการ  (Without  project)  หรือไปลงทุนในโครงการอื่น ๆ  

๔) ในการจัดการโครงการ  ผู้บริหารและทีมงามโครงการต้องพร้อมที่จะเผชิญกับความ
ไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่างๆ เสมอ กล่าวคือ  โครงการทุกประเภทย่อมจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลทั้งในด้านบวกและลบ  กับยังต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  อย่างมากมาย  เช่น  ผู้ที่มี
ส่วนได้เสีย  (Stakeholders)  ของโครงการนั้น  อาจให้การยอมรับหรือมีท่าทีที่อาจจะต่อต้านและ
คัดค้าน  โครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม  หรือในระหว่างด าเนินงานโครงการ  อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ  ทั้งในทางการเมือง  การบริหาร  เศรษฐกิจ  สังคม  ภูมิศาสตร์  กายภาพ  
สภาวะแวดล้อม  และด้านอื่น ๆ  ที่อาจจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้โครงการด าเนินไปอย่างราบรื่น หรือ
อาจฉุดดึงให้เกิดภาวะชะงักงันก็เป็นได้ 
 ด้วยเหตุดังกล่าวนี้  ผู้จัดโครงการและทีมงานที่รับผิดชอบจึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลที่ดีพอ  
ส าหรับเป็นฐานในการประเมินความไม่แน่นอนและความเสี่ยง  ที่จะเป็นประโยชน์ในการแสวงหา
ลู่ทางเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดข้ึนต่อไป 

๕) ในการจัดโครงการผู้บริหารโครงการต้องค านึงถึงข้อจ ากัดด้านเวลา  (Time)  
ค่าใช้จ่าย  (Cost)  และคุณภาพ  (Quality)  ตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขของโครงการสิ่งเหล่านี้ถือ
เป็นหัวใจส าคัญในการวางแผนโครงการ  กับเป็นเรื่องที่จะน าไปสู่การจัดวางระบบการควบคุม  
(Controlling  Systems)  ที่แน่นอนและชัดเจนอีกด้วย  กล่าวอย่างง่าย  ๆ ก็คือ 

ก.  ในด้านเวลา  ผู้จัดการโครงการทุกโครงการต้องผลักดันให้มีการเริ่มต้นงานโครงการ
อย่างถูกต้องตามเวลาที่ก าหนด  และส าเร็จเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่วางไว้ 

ข.  ในด้านค่าใช้จ่าย  ผู้จัดการโครงการจะต้องผลักดันให้มีการบริหารและวางระบบการ
จัดการด้านการเงินงบประมาณ  อย่างเข้มงวดกวดขัน  กับพยายามผลักดันให้งานเกิดประโยชน์สูงสุด 

ค.  ในด้านคุณภาพ  ผู้จัดโครงการจ าเป็นต้องวางแนวทางให้ผลงานที่เกิดข้ึน  ได้มาตรฐาน
ตรงตามคุณลักษณะงาน  (Specification)  โดยมีค่าความบกพร่องเป็นศูนย์  (Zero  defect) 

๖) ในการจัดการโครงการจ า เป็นต้องเน้นความส าคัญของการบู รณาการ  
(Integration)  กับองค์การหลักหรือหน่วยงานของเจ้าของโครงการ เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญ
อย่างยิ่งในการจัดการโครงการกล่าวคือ  แม้ว่าองค์กรโครงการจะมีความเป็นเอกเทศในการ
บริหารงานแต่ก็มิได้ตัดขาดโดยสิ้นเชิงจากองค์กรต่างๆ  ของหน่วยงานหลัก  ที่ท าหน้าที่ในการก าหนด
โครงการ  และน าผลลัพธ์ของโครงการไปด าเนินงานในรูปของงานประจ า 
 ดังนั้น  การวางหมุดเชื่อมโยงต่างๆ  (Linking  pins)  ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล  (Personal  
interfaces)  องค์กร  (Organizational  interfaces)  หรือระบบงาน  (Systems  interfaces)  จึง
ถือเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องก าหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน  เพ่ือลดข้อขัดแย้ง  หรือความเข้าใจที่ไขว้เขว  
สับสนไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 อนึ่ง  ในบรรดาลักษณะส าคัญที่กล่าวไว้ในหัวข้อก่อนหน้าที่  สถาบันการจัดการโครงการ  
(Project  Management  Institute)  ซึ่งเป็นองค์กรทางวิชาชีพของสหรัฐอเมริกาถือว่าสิ่งส าคัญ
ที่สุดมีอยู่สองเรื่อง  คือ 
 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๔ 

 

 ก. ลักษณะงานเป็นเอกเทศ  หรือ  ลักษณะงานพิเศษ  (Unique) 
 ในเรื่องนี้ค าว่าเอกเทศ  หรือลักษณะพิเศษมีความหมายว่าผลผลิตหรือบริการที่เป็นผลงาน
ของโครงการ  มีความแตกต่างในบางด้านจากผลผลิตหรือบริการต่างๆ  ที่มีอยู่เดิม  (Unique  
means  that  the  product  or  service  is  different  in  some  distinguish  way  from  
all  similar  products  or  services.) 
 ข.  การชั่วคราว  (Temporary) 
 การชั่วคราวมีความหมายว่า  โครงการทุกโครงการ  มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่
แน่นอน  (Temporary  means  that  every  project  has  a  definite  beginning  and  a  
definite  end) 
 จากลักษณะต่างๆ  ดังกล่าวนี้  จะเห็นได้ว่า  โครงการกับงานประจ าหรือการปฏิบัติงานใน
ภาวะปกติแม้จะมีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกัน คือ  เมื่องานประจ ามีปัญหาหรือไม่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการต่างๆ  ได้ก็จะใช้โครงการเป็นกลไกในการแก้ไขและเมื่องานโครงการ  สิ้นสุดลงก็จะ
ถ่ายโอน  (Transfer)  ผลงานขั้นสุดท้ายของโครงการ  (Final  outputs)  ไปสู่การด าเนินงานของฝ่าย
ประจ าหรือฝ่ายปฏิบัติการ  (Operations)  ต่อไป 

รูปแบบของการก าหนดโครงการที่นิยมมี  ๒  ลักษณะ คือ โครงการแบบดั้ ง เดิม 
(Conventional Method) และโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework) โครงการแต่ละ 
ลักษณะมีองค์ประกอบโดยสรุปดังนี้๓๒ 

๑. องค์ประกอบของโครงการแบบดั้งเดิม  
โครงการแบบดั้ง เดิม มีองค์ประกอบของโครงการและสาระโดยสรุปของแต่ละ 

องค์ประกอบ ดังนี้  
๑.๑ ชื่อโครงการ เป็นส่วนที่บอกว่าเป็นโครงการประเภทใด เรื่องอะไรและเกี่ยวข้อง

กับใคร เช่น โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  โครงการ
เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียน... เป็นต้น  

๑.๒ หลักการและเหตุผล เป็นส่วนที่อธิบายถึงหลักการและเหตุผลว่า ท าไมจึงต้อง
จัดท าโครงการโดยระบุถึงสภาพปัญหา และความต้องการที่ต้องท าให้เกิดโครงการรายละเอียดของ
หลักการและเหตุผลต้องชี้ให้เห็นที่มา และความส าคัญของโครงการนั้นอย่างชัดเจน  

๑.๓ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย วัตถุประสงค์เป็นข้อความที่ระบุถึงสิ่งที่องค์กร 
หรือผู้จัดท าโครงการต้องการหรือคาดหวังให้เกิดขึ้นหลังจากด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว การก าหนด 
วัตถุประสงค์ต้องเฉพาะเจาะจง สามารถตอบค าถามได้ว่า สิ่งที่ต้องท าให้เกิดขึ้นในโครงการนั้นคือ
อะไร ต้องการผลงานหรือผลผลิตอะไร ส่วน เป้าหมายเป็นการก าหนดขอบเขตและลักษณะของการ
ปฏิบัติงาน หลังจากที่ได้ก าหนดวัตถุประสงค์แล้ว เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือก ากับการจัดการโครงการนั้นๆ 
ให้ไปสู่วัตถุประสงค์ที่ต้องการและเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นว่า ถ้าจะท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่
ละข้อนั้น จะต้องท างานอย่างไร ในปริมาณเท่าใด และท าเมื่อใด ซึ่งมักจะบอกให้ทราบถึงปริมาณและ
คุณภาพ  

                                                 
๓๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗ – ๙. 
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๑.๔ วิธีด าเนินการ เป็นส่วนที่ระบุขั้นตอนที่แสดงรายละเอียดกลยุทธ์หรือวิธี  
ด าเนินงานว่าจะท าอะไร อย่างไร ใครรับผิดชอบและปฏิบัติด้วยวิธีใดจึงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยระบุ ขั้นตอนส าคัญๆ ของการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ที่ต้อง
ด าเนินงาน ภายใต้โครงการนั้นๆ  

๑.๕ ระยะเวลาในการด าเนินงาน เป็นส่วนที่บ่งบอกแผนการด าเนินงาน ซึ่งเป็น 
ช่วงเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการด าเนินโครงการว่ามีระยะเวลานานเท่าใด จากวัน – เดือน – ปีใด ถึงวัน – 
เดือน – ปีใด ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแผนก าหนดรายการปฏิบัติงาน ตารางท างาน หรือปฏิทินปฏิบัติงาน  

๑.๖ ทรัพยากรและงบประมาณ เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดของงบประมาณ และ
ทรัพยากรของโครงการโดยระบุยอดรวมของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการรายละเอียดค่าใช้จ่ายใน 
แต่ละด้าน พร้อมทั้งระบุแหล่งการเงินและทรัพยากรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องด้วย  

๑.๗ การติดตามและประเมินผล เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการควบคุม ก ากับ 
และประเมินโครงการซึ่งจะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการประเมินระหว่างการด าเนินโครงการ
การตรวจสอบความก้าวหน้า การก ากับ ติดตาม และควบคุมโครงการตลอดจนการประเมินผลสรุป
เมื่อสิ้นสุด โครงการ 

๑.๘ ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นส่วนที่บ่งบอกถึงผลพลอยได้ที่เกิดจากการด าเนิน 
โครงการที่คาดว่าจะได้รับนอกเหนือจากท่ีได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการผลที่คาดว่าจะได้รับก็
คือ ผลกระทบในทางที่ดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการไม่ใช่ผลโดยตรงที่ได้ตามวัตถุประสงค์  

๑.๙ ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นส่วนที่ระบุให้ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ โครงการ
ซึ่งอาจจะเป็นชื่อหน่วยงานหรือชื่อบุคคลก็ได้  

๒. องค์ประกอบของโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์  
การจัดท าโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์นี้ใช้หลักการแสดงความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล

ต่อเนื่อง ประสานกันทั้งแนวตั้ง (Vertical) และแนวนอน (Horizontal) ขององค์ประกอบที่เป็น 
โครงสร้างพ้ืนฐานของโครงการต่างๆ ถือว่าเป็นเครื่องมือในการก าหนดและจัดเตรียมโครงการที่ดี ทั้งนี้ 
เพราะโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์จะเป็นชุดขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในทาง  
ตรรกวิทยา ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าว ได้แก่ จุดมุ่งหมายของโครงการ (Goal) ซึ่งก็คือวัตถุประสงค์ของ
แผนงานที่อยู่เหนือโครงการวัตถุประสงค์ของแผนงานก็คือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของโครงการผลผลิต 
ของโครงการกิจกรรมและปัจจัยของโครงการแสดงดังตารางที ่๒.๑ 
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ตารางท่ี ๒.๑ ตารางโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์๓๓ 
 

รายละเอียดโดยสรุป 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ 
แหล่งข้อมูล/แหล่ง

อ้างอิง 
เงื่อนไขความส าเร็จ/ 
ข้อสมมุติฐานที่ส าคัญ 

goal  
จุดหมายการพัฒนา 

ความส าเร็จของ
จุดหมาย 

หลักฐานหรือแหล่ง 
พิสูจน์ 

ข้อสมมุติฐาน : เพื่อ
สนับสนุน การพัฒนา
ระยะยาว 

Purpose 
วัตถุประสงค์โครงการ 

เมื่อโครงการเสร็จ 
สิ้นลง 

หลักฐานหรือแหล่ง 
พิสูจน์ 

ข้อสมมุติจาก 
 purpose to goal 

outputs  
ผลผลิต/ผลงาน 

ความส าเร็จของ
ผลงาน 

หลักฐานหรือแหล่ง 
พิสูจน์ 

ข้อสมมุติจาก 
outputs to 
purpose 

activities  
กิจกรรมหลัก 

ก าหนดการ หลักฐานหรือแหล่ง 
พิสูจน์ 

ข้อสมมุติ/เงื่อนไขจาก 
activities to output 

resources  
ทรัพยากร 

งบประมาณ หลักฐานหรือแหล่ง 
พิสูจน์ 

ข้อสมมุติ/เงื่อนไขจาก 
resources to 
activities 

จากตารางที ่๒.๑ สามารถอธิบายได้ดังนี๓้๔  
๑. รายละเอียดโดยสรุป คือข้อสรุปสาระส าคัญของโครงการประกอบด้วย  

๑.๑ จุดหมายการพัฒนา (Goal) คือ วัตถุประสงค์ของการพัฒนาในระดับที่สูงกว่า
โครงการและเป็นเหตุผลที่มาของโครงการประการหนึ่ง โครงการจึงต้องมุ่งให้บรรลุจุดหมายนี้  

๑.๒ วัตถุประสงค์โครงการ (Project Purposes) คือ ผลที่เฉพาะเจาะจงที่โครงการ
มุ่งจะ บรรลุผลภายในระยะเวลาของโครงการวัตถุประสงค์นี้จึงเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ
ซึ่งจะ บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้เมื่อโครงการได้ผลผลิตหรือผลงานตามที่ต้องการ 

๑.๓ ผลงาน (Project Outputs) คือ ผลผลิตหรือผลงานที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการและเมื่อโครงการได้ผลงานตามที่ก าหนดไว้ผลงานนี้จะส่งผลให้
วัตถุประสงค์ ของโครงการบรรลุผลตามเป้าหมาย  

๑.๔ กิจกรรมหลัก (Activities) คือ กิจกรรมต่างๆ ของโครงการที่จ าเป็นต้องมีการ
ด าเนินงานเพื่อให้ได้ผลงานตามท่ีก าหนดไว้  

๑.๕ ทรัพยากร (Resources) คือ กิจกรรมและทรัพยากร โดยกิจกรรมคือ ขั้นตอน
การด าเนินงานเพ่ือให้ได้ผลผลิตหรือผลงาน แต่ละผลงานจึงต้องมีกิจกรรมที่ต้องด า เนินการส่วน
ทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรหรือปัจจัยที่จ าเป็น เช่น งบประมาณ เพ่ือท าให้กิจกรรมสามารถ
ด าเนินการได้เม่ือมีการใช้ทรัพยากรและด าเนินตามกิจกรรมแล้วก็จะได้ผลงานตามที่ต้องการ 

                                                 
๓๓ด ารง วัฒนา, คู่มือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ , (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.), หน้า ๑๐. 
๓๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐-๑๑. 
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๒. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ คือการวัดความส าเร็จของโครงการตามท่ีระบุไว้ในคอลัมน์แรก 
ดัชนี วัดความส าเร็จที่ก าหนดขึ้นจะต้องเป็นดัชนีชี้วัดที่ดีสามารถวัดผลส าเร็จได้โดยตรง โดยเฉพาะ
ผลส าเร็จ ของวัตถุประสงค์และผลงานโครงการและชี้ให้เห็นกิจกรรมต่างๆ ของโครงการว่าจะเริ่ม
ด าเนินการเมื่อใด รวมทั้งปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรที่ต้องการ 

๓. แหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง คือการพิสูจน์ถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับต่างๆ เพ่ือ
วัดผลส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการซึ่งจะบอกให้ทราบว่าสามารถค้นหาหลักฐานมาพิสูจน์ได้
จากที่ไหนบ้าง เช่น จากการสัมภาษณ์จากข้อตกลง จากเอกสารงบประมาณ และจากการรายงานและ
ติดตาม ประเมินผล เป็นต้น  

๔. เงื่อนไขแห่งความส าเร็จ/ข้อสมมุติที่ส าคัญ คือปัจจัยต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุม ของโครงการโดยตรง แต่มีความจ าเป็นเพ่ือความส าเร็จของโครงการเช่น เมื่อมี Inputs ของ
โครงการแล้ว ก็พิจารณาถึงข้อสมมุติหรือเงื่อนไขที่จะท าให้วัตถุประสงค์ในระดับที่สูงกว่าของโครงการ
บรรลุผล  

การเขียนโครงการทั้ง ๒ ลักษณะ มีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกัน การเขียนโครงการแบบ
ดั้งเดิม สามารถให้รายละเอียดของโครงการได้มาก โดยเฉพาะหลักการและเหตุผล วิธีด า เนินการ
โครงการลักษณะนี้เขียนง่ายและผู้เกี่ยวข้องสามารถท าความเข้าใจได้ง่ายเช่นกัน อย่างไรก็ตาม
โครงการแบบดั้งเดิม อาจยากต่อการตรวจสอบองค์ประกอบในด้านความสัมพันธ์เป็นเหตุเป็นผลต่อ
กัน ท าให้มีการพัฒนาการเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ ซึ่ง เขียนโดยวิเคราะห์ให้เห็น
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ของโครงการอย่างเป็นเหตุเป็นผลชัดเจน ช่วยให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการวางแผนได้ละเอียดถี่ถ้วน และสามารถวิเคราะห์และประเมินโครงการได้ง่ายขึ้น๓๕ 

สรุปได้ว่า ลักษณะของโครงการ ประกอบด้วย ปัจจัย (Input) กระบวนการ (Process) 
ผลผลิต (Output) และตัวตรวจสอบกลับ (Feed Back) ส าหรับรูปแบบของการก าหนดโครงการที่
นิยมมี ๒ ลักษณะ คือ โครงการแบบดั้งเดิม (Conventional method) และโครงการแบบเหตุผล
สัมพันธ์ (Logical framework) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
๓๕อ้างแล้ว, พิชิต ฤทธิ์จรูญ, ผศ.ดร., การวิจัยการบริหารการศึกษา, หน้า ๑๐. 
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๒.๓ ความแตกต่างระหว่างงานโครงการกับงานประจ า 
 ปกรณ์ ปรียากร ได้กล่าวสรุปสาระส าคัญ  ในเชิงเปรียบเทียบระหว่างโครงการ  (Project  
activities)  กับงานประจ า  (Operations  or  Routine  activities)  เพ่ือประโยชน์ในการแยกแยะ
ระหว่างงานทั้งสองด้าน ดังนี้๓๖ 
 
ตารางท่ี ๒.๒ ความแตกต่างระหว่างงานโครงการกับงานประจ า 
 

ประเด็นพิจารณา 
งานโครงการ 
(Project) 

งานประจ า 
(Operations) 

๑. ขอบข่ายงาน  
  Scope 

มีลักษณะเฉพาะ 
Unique 

ท าซ้ าแล้วซ้ าอีก 
Repetitive 

๒. เวลา 
  Time 

เริ่มต้นและแล้วเสร็จแน่นอน 
Finite 

ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด 
Eternal 

๓. การเปลี่ยนแปลง 
  Change 

รวดเร็ว 
Revolutionary Change 

ค่อยเป็นค่อยไป 
Evolutionary Change 

๔. แนวโน้ม 
  Trend  

ไม่ค านึงถึงความสมดุล 
Disequilibrium 

ค านึงถึงความสมดุล 
Equilibrium 

๕. วัตถุประสงค ์
  Objective 

เน้นที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยตรง 
Unbalanced Objectives 

เน้นที่ความเท่าเทียมกัน 
Balanced Objectives 

๖. ทรัพยากร 
  Resource 

จ ากัดตามวงเงินที่ก าหนด 
Transient Resources 

เพ่ิมเติมได้ถ้าจ าเป็น 
Stable Resources 

๗. บริบท 
  Context 

ยืดหยุ่น 
Flexibility 

คงท่ี 
Stability 

๘. ผลลัพธ์ 
  Result 

เน้นที่ประสิทธิผล 
Effectiveness 

สร้างประสิทธิภาพ 
Efficiency 

๙. ทีมงาน 
  Teamwork 

ประสานกันด้วยจุดมุ่งหมาย 
Goals 

ประสานกันด้วยบทบาท 
Roles 

๑๐. สไตล์ในการท างาน 
  Style 

กล้าเสี่ยง 
Risk and Uncertainty 

ใช้ประสบการณ์ 
Experience 

 ๑)  ขอบข่ายของงาน  (Scope  of  Work) 
 งานโครงการเป็นงานที่มีลักษณะพิเศษ  หรือมีลักษณะเฉพาะ  (Uniqueness)  ในอันที่จะ
เสนอผลงานและผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากงานเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่ไม่มากก็น้อยในขณะที่งานประจ าจะ
เป็นงานที่ท าซ้ าแล้วซ้ าอีกเพ่ือให้เกิดการด าเนินงานหรือการให้บริการที่ต่อเนื่อง 

                                                 
๓๖ปกรณ์ ปรียากร, การบริหารโครงการ:แนวคิดและแนวทางในการสร้างความส าเร็จ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๕๓), หน้า ๑๓. 
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 ๒)  กรอบเวลา  (Time  Frame) 
 งานโครงการเป็นงานที่มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอนเมื่อเสร็จงานก็ถือว่า  เสร็จ
ภารกิจ  ดังที่ใช้ค าว่าเป็นการท างานชั่วคราว  หรือการท างานเฉพาะกิจ  ในขณะที่งานประจ านั้น  
จะต้องท างานอย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด  ยกเว้นแต่ว่าผลงานที่เกิดขึ้นไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการแล้ว 
 ๓)  มิติด้านการเปลี่ยนแปลง  (Changing  Dimension) 
 เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลลัพธ์จากการท างานโครงการและงานประจ า  
ย่อมจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า  งานโครงการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรวดเร็ว  ในขณะที่
การเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ในเนื้องานประจ า  จัดอยู่ในอัตราที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “ค่อยเป็น  ค่อยไป  
(gradually)” 
 ๔)  แนวโน้ม  (Trend)  หรือทิศทาง  (Direction)   
 ในการจัดการโครงการ  ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะทุ่มเทความพยายามลงไปในเนื้องาน
โครงการโดยเฉพาะ  ดังนั้น  ในระหว่างการด าเนินงานโครงการ  จึงดูประหนึ่งจะไม่ค านึงถึงความ
สมดุล  แต่ก็ถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ชั่วยาม  เมื่อโครงการเสร็จและถ่ายโอนสู่งานประจ า  ก็
จะต้องค านึงถึงความสมดุลกับเรื่องต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง 
 หรือถ้าพิจารณาในเรื่องทิศทางการด าเนินงานก็เช่นเดียวกันอาจกล่าวได้ว่าในการจัดการ
โครงการ  ผู้จัดการโครงการจะตั้งเข็มมุ่งไปตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  แยกงานนั้นออกจาก
งานประจ า  ในขณะที่การด าเนินงานประจ าจะท าเช่นนั้นไม่ได้  เพราะต้องระมัดระวังเรื่องการปฏิบัติ
ที่ทั่วถึง  เท่าเทียม  และเสมอหน้า 
 ๕)  วัตถุประสงค์  (Objective)  หรือผลลัพธ์  (Outcomes) 
 ท านองเดียวกับแนวโน้มที่ได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น  งานโครงการจะมีวัตถุประสงค์ที่
ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง  เน้นไปที่การแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือตอบสนองความต้องการด้านใด
ด้านหนึ่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาหรือความต้องการที่ไม่สามารถแก้ไขโดยใช้การท างานประจ า 
 ดังนั้น  เมื่อพิจารณาในแง่ของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาจะเห็นได้ว่า  การท างานโครงการ
จะมีกลุ่มลูกค้า  หรือ  ผู้รับบริการ  เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน  (Specific  target  group)  หรือถ้า
พิจารณาในเชิงของพ้ืนที่  ก็อาจจะกล่าวได้ว่า  มีพ้ืนที่เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง  (Specific  target  
area)  เช่นเดียวกัน 
 ๖)  ทรัพยากร  (Resources) 
 โครงการทุกโครงการมีข้อจ ากัดในเรื่องการใช้ทรัพยากรเสมอถ้าค านวณมูลค่าของ
ทรัพยากรออกเป็นตัวเงินหรืองบประมาณ  ก็อาจจะกล่าวได้ว่าการใช้จ่ายด้านต่างๆ  ในโครงการ  
จะต้องเป็นไปตามวงเงินที่ก าหนดเสมอ  ดังที่ได้ชี้ให้เห็นมาก่อนแล้วว่าโครงการคือการลงทุน  จึงมีการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนด้านต่างๆ  ไว้ล่วงหน้า  การใช้ทรัพยากรจึงจะต้องค านึงถึงความคุ้มทุน  และ
ความคุ้มค่าท่ีจะต้องเกิดข้ึนเสมอ 
 ส าหรับงานประจ านั้น  ถึงแม้จะให้ความสนใจต่อทรัพยากรไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่างานโครงการ  
แต่ระดับของความเข้มข้นอาจจะน้อยกว่าและในกรณีที่จ าเป็นอาจจะสามารถเพ่ิมเติมทรัพยากร
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เพ่ือให้เกิดผลงานและผลลัพธ์ตามอายุของการใช้งาน  หรือเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๗)  บริบท  (Context) 
 บริบทหรือสภาพแวดล้อมของการท างานโครงการ  ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขในการท างาน  
สถานที่ปฏิบัติงาน  การติดต่อสื่อสาร  การเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรข้างเคียง  เป็นต้น  จะมี
ความยืดหยุ่น  (Flexibility)  และพลวัตร  (Dynamism)  สูงกว่าการท างานประจ า  ซึ่งจะมีบริบท  ที่
ค่อนไปในด้านที่คงท่ีตายตัว  (Static) 
 เมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างถูกต้อง  ที่มีผู้กล่าวว่าการท างานโครงการจะมี
บรรยากาศที่ตื่นเต้น  เร้าใจ  ท้าทาย  และอ่อนไหวมากกว่างานประจ า 
 ๘)  ผลลัพธ์  (Results) 
 ถ้าจะพิจารณาเปรียบเทียบกันในแง่ของผลลัพธ์จะเห็นได้ว่าผลงานของโครงการ  มี
จุดมุ่งหมายที่จะสร้างผลลัพธ์  ที่มีตัวชี้วัดที่ต้องการทั้งในด้านของเวลา  พ้ืนที่  ปริมาณ  คุณภาพ  
รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่ชัดเจน  ดังนั้นการวัดความส าเร็จของโครงการจึงสามารถจะวัดในด้านของ  
ประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ได้โดยง่าย  ในขณะที่การด าเนินงานประจ า  อาจจะเน้นย้ าที่การวัด
ประสิทธิภาพในการท างานเป็นส าคัญ 
 ๙)  ทีมงาน  (Teamwork) 
 การประสานการด าเนินงานของสมาชิกในทีมงานโครงการกับการปฏิบัติงานประจ า  
อาจจะไม่แตกต่างกันมากนักเพราะการท างานที่ดีคือการท างานร่วมกันเป็นทีมที่ค านึงถึงความรัก
สามัคคีของหมู่คณะ  ลักษณะที่แตกต่างกันเท่าที่จะพิจารณาแยกแยะได้  คงมีแต่เพียง  การท างาน
โครงการทีมงานจะใช้จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์  (Goal  oriented)  เป็นจุดยึดโยงขณะที่ในการ
ท างานประจ า  การประสานการด าเนินงานจะเน้นไปที่การเล่นบทบาทของผู้ปฏิบัติงานมากกว่าเรื่อง
ของจุดมุ่งหมาย  (Role  oriented) 
 ๑๐) สไตล์การท างาน  (Style) 
 เป็นที่เข้าใจกันว่า  ทั้งโครงการและงานประจ ามีความส าคัญต่อชีวิตขององค์กร  อย่างเท่า
เทียมกัน  ไม่มีงานใดส าคัญกว่ากัน  แต่โดยที่เนื้องานและจุดมุ่งเน้นมีความแตกต่างกัน  ดังที่กล่าวแล้ว
ข้างต้น  จึงเป็นผลให้บุคลากรในโครงการกับงานประจ าจะต้องใช้สไตล์การท างานแตกต่างกันออกไป 
 ส าหรับงานโครงการซึ่งมีลักษณะที่ค่อนไปในทางบุกเบิก  (Pioneering)  มากกว่าการ
ปฏิบัติงานประจ า  บุคลากรในโครงการจึงต้องเป็นผู้ที่กล้าเสี่ยง  หรือบางครั้งอาจจะถือเป็นการผจญ
ภัย  (The  Adventure)  แต่ส าหรับงานประจ านั้น  เนื่องจากเป็นการท างานที่ท าซ้ าแล้วซ้ าอีก  
ดังนั้นหากได้คนท างานเป็นผู้มีประสบการณ์  ก็ย่อมจะช่วยให้งานก้าวเดินไปอย่างราบรื่นได้ 
 จากความแตกต่างของโครงการกับงานประจ าดังกล่าวนี้  เป็นผลให้ในการจัดการโครงการ  
จะต้องมีหลักการบางด้านที่เป็นหลักเฉพาะในการจัดการโครงการ  ทั้งนี้เพ่ือการสร้างผลส าเร็จให้
เกิดข้ึนอย่างแท้จริง 
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๒.๔  ค าจ ากัดความของโครงการ  (Definition  of  a  Project)  
 การด าเนินงานแบบโครงการมีความแตกต่างจากการด าเนินงานประจ า  ดังนั้นการจะเรียก
ลักษณะการด าเนินงานใดก็ตามว่าเป็นโครงการหรือไม่เป็นโครงการนั้น จะต้องพิจารณาจากค าจ ากัด
ความของการเป็นโครงการ  ดังต่อไปนี้๓๗ 
 ๒.๔.๑  โครงการมีการด าเนินการเพียงชั่วคราว  (Temporary) 
 การด าเนินการเพียงชั่วคราว  หรือไม่ถาวร  หมายถึง  ทุกโครงการจะต้องมีจุดเริ่มต้น  และ
จุดสิ้นสุดที่แน่นอน โดยจุดเริ่มต้นของโครงการอาจเกิดขึ้นจากการพบเจอกับอุปสรรค  ปัญหา  หรือ
โอกาส  จุดสิ้นสุดของโครงการอาจเกิดจากความส าเร็จ  หรือความล้มเหลวในการด าเนินโครงการ  
แม้ว่าความชั่วคราวของโครงการจะท าให้โครงการต้องด าเนินการภายใต้ระยะเวลาที่จ ากัด  แต่การมี
ระยะเวลาที่จ ากัดไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของโครงการ  เช่น  โครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์ประสบ
ปัญหาผู้รับเหมาช่วงทิ้งงาน  ท าให้โครงการแล้วเสร็จช้ากว่าที่ก าหนดไว้  แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นกับระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  แต่ผลลัพธ์ของโครงการก็ยังคงเป็นอนุสาวรีย์เหมือนเดิม  
บ่อยครั้งที่โครงการจะมีปัจจัยอย่างอ่ืนมาท าให้โครงการไม่สามารถด าเนินการไปตามแผนที่ก าหนดไว้  
ต้องใช้เวลาในการด าเนินการที่ยาวนานขึ้น เช่น  สภาวการณ์  สภาพแวดล้อม  สภาพสังคม  และ
สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  เป็นต้น  นอกจากนี้ทุกกิจกรรมในโครงการจะมีระยะเวลาที่ชัดเจน
ตามวงจรชีวิตของโครงการ  ซึ่งแบ่งเป็น  ๓  ระยะ  ดังนี้ 
  ๑)  ระยะเริ่มต้นโครงการ  ประกอบด้วยกระบวนการเริ่มต้น  (Kick-off)  และ
กระบวนการวางแผน  โดยที่  กระบวนการเริ่มต้น  จะประกอบด้วยกิจกรรมการก าหนดขอบเขต 
กิจกรรมการศึกษาความเป็นไปได้  กิจกรรมการคัดเลือกโครงการ  เป็นต้น  ส่วนกระบวนการการ
วางแผน  จะประกอบด้วยกิจกรรมการก าหนดนิยามโครงการ  กิจกรรมการวางแผนโครงการในส่วน
ต่างๆ  เป็นต้น 
  ๒)  ระยะด าเนินโครงการ  ประกอบด้วยกระบวนการด าเนินงาน  กระบวนการ
ควบคุมโดยที่กระบวนการด าเนินงาน  ประกอบไปด้วย  กิจกรรมการด าเนินงานตามแผน  กิจกรรม
การประกันคุณภาพ  กิจกรรมการพัฒนาทีมงาน  และกิจกรรมการส่งข้อมูลข่าวสาร  เป็นต้น  ส่วน
กระบวนการควบคุมจะประกอบด้วย  กิจกรรมการควบคุมการเปลี่ยนแปลง  กิจกรรมการควบคุม
ต้นทุน  กิจกรรมการควบคุมคุณภาพ  และกิจกรรมการติดตามความเสี่ยง  เป็นต้น 
  ๓)  ระยะสิ้นสุดโครงการ  คือ กระบวนการปิดงาน ซึ่งประกอบด้วย  กิจกรรมการ
ปิดงาน  กิจกรรมการสิ้นสุดสัญญา  และกิจกรรมการส่งมอบ  เป็นต้น  โดยทุกกิจกรรมจะถูกก าหนด
ไว้ในแผนกด าเนินงานพร้อมทั้งระบุเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดไว้อย่างชัดเจน 
 ๒.๔.๒  โครงการมีลักษณะเฉพาะ  (Unique) 
 โครงการทุก ๆ โครงการจะมีความเป็นอัตลักษณ์  กล่าวคือ  โครงการแต่ละโครงการถึงแม้
จะมีความคล้ายคลึงกันแต่ก็จะไม่เหมือนกัน  เนื่องจากแต่ละโครงการที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเฉพาะที่
แตกต่างกันไปแม้ว่าจะเป็นโครงการเดียวกันก็ตามหากด าเนินการในเวลาที่แตกต่างกัน  สถานที่

                                                 
๓๗สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน, การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๓ - ๘. 
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แตกต่างกันก็จะท าให้เกิดความแตกต่างกันขึ้นได้  เช่น  ความแตกต่างในระยะการด าเนินงาน  การใช้
ทรัพยากร  และสภาพแวดล้อมเป็นต้น 
 นอกจากนี้กิจกรรมที่ท าในโครงการ  (Project)  จะมีความแตกต่างไปจากกิจกรรมที่ท าใน
งานประจ า  (Operation)  เช่น  กิจกรรมในโครงการจะมุ่งประสิทธิผล  คือ การด าเนินงานเพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  แต่กิจกรรมในงานประจ าจะมุ่งประสิทธิภาพ  
โดยให้ถือขั้นตอนในการปฏิบัติงานเป็นหลัก  และหาวิธีการที่จะใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้น้อย
ที่สุด 
 อาจกล่าวได้ว่าโครงการจะเกี่ยวข้องกับการท าในสิ่งที่ไม่เคยท ามาก่อน  และเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้  โดยแต่ละโครงการจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน ซึ่ง
อาจจะเป็นลักษณะเฉพาะในกรณีท่ีเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์  หรือบริการที่อยู่รวมกันมาก ๆ ยกตัวอย่างเช่น  
มีโครงการก่อสร้างอยู่มากมาย  แต่มีรูปแบบ  ลักษณะ  และเครื่องอ านวยความสะดวกแตกต่างกัน  
คือ  คนละแบบ  คนละเจ้าของ  สถานที่ตั้งแตกต่างกัน และมีข้อก าหนดของสัญญาต่างกัน  เป็นต้น 
 ความก้าวหน้าของงานที่ท า  (Progressive  Elaboration)  ก็เป็นเอกลักษณ์ประการหนึ่ง
ของโครงการ  ซึ่งรวมจุดส าคัญของความชั่วคราว  และลักษณะเฉพาะต่างๆ เข้าด้วยกัน  เพราะผลที่
ได้ของแต่ละโครงการจะมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง  ท าให้สิ่งที่ได้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์และการ
บริการอ่ืน ๆ ความก้าวหน้าในที่นี้ หมายถึง  การด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป  คืบหน้าไปทีละขั้น  
ในขณะที่งานที่ท า  หมายถึง  การท างานโดยใช้ความระมัดระวัง  และพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียด  
สิ่งเหล่านี้จะท าให้ทีมงานบริหารโครงการมีความเข้าใจในโครงการ  และสามารถด าเนินงานได้ดียิ่งขึ้น  
ความก้าวหน้าของงานที่ท าต้องมีการท าอย่างระมัดระวัง  และเหมาะสมต่อขอบเขตของโครงการ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าโครงการมีการท าสัญญา  ดังนั้นเมื่อเข้าใจในขอบเขตของงานแล้วจะต้องมีการ
วางแผนเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดความก้าวหน้าของโครงการด้วย 
 ๒.๔.๓  กิจกรรมในโครงการมีล าดับขั้นตอน  (Sequence) 
 กิจกรรมในโครงการต้องมีการจัดเรียงกันอย่างมีล าดับขั้นตอน  หมายถึง  กิจกรรมย่อยที่
เกิดขึ้นในโครงการจะต้องมีการระบุถึงกิจกรรมที่ต้องด าเนินก่อนหรือหลังนั่นเอง  โดยการจัดเรียง
กิจกรรมจะอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดในการจัดล าดับงาน  ๒  ประการ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑)  ข้อจ ากัดด้านทรัพยากร  (Resource  Constraint)  เกี่ยวข้องกับการที่ทรัพยากร
ในโครงการมีความสามารถในการท างานอย่างจ ากัด  ณ ขณะใดขณะหนึ่ง  เช่น คนงานหนึ่งคน
สามารถท างานได้เพียงงานเดียวเท่านั้น  ณ  เวลาหนึ่ง ๆ  
 ๒)  ข้อจ ากัดด้านล าดับก่อนหลังของงาน  (Precedence  Constraint)  เกี่ยวข้องกับ
ล าดับก่อนหลังของกิจกรรมในโครงการ  เช่น กิจกรรมที่  ๒  จะเริ่มต้นได้ ต้องท ากิจกรรมที่  ๑  ให้
เสร็จเรียบร้อยก่อน 
 ข้อจ ากัดเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาในการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการด าเนินงานโครงการ  ดังนั้น
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ผู้บริหารโครงการจะต้องมีการจัดท าตารางของโครงการ  (Project  
Scheduling)  เพ่ือใช้เป็นแผนการด าเนินงานหลักส าหรับจัดสรรเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้ใน
โครงการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 ๒.๔.๔  กิจกรรมในโครงการมีความซับซ้อน  (Complex) 
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 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินในโครงการสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในโครงการได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมส าคัญที่อยู่ในแผนการด าเนินงานหลักของโครงการ  ซึ่งมักจะประกอบขึ้น
จากกิจกรรมย่อยต่างๆ  เพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินไปได้อย่างส าเร็จลุล่วง  เช่น กิจกรรมการ
ก าหนดขอบเขตของโครงการ  ประกอบด้วย  (๑)  กิจกรรมการจัดท าโครงร่างโครงการ  (๒)  กิจกรรม
การจัดท าโครงสร้างการจ าแนกงาน  และ  (๓)  กิจกรรมจัดท าโครงสร้างองค์กร 
 กิจกรรมแต่ละกิจกรรมในโครงการต่างก็มีวัตถุประสงค์และเงื่อนไขในการด าเนินการเพ่ือให้
โครงการเสร็จทันตามก าหนดส่งมอบและมีคุณภาพที่ดี  ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม  การท างาน
แบบโครงการจะเกี่ยวข้องกับบุคลากรที่หลากหลาย  ท าให้มีความซับซ้อน  และต้องเผชิญกับปัญหา
อุปสรรคต่างๆ  อยู่เป็นประจ า  ยกตัวอย่าง  เช่น  กิจกรรมการวางแผน  มีความเก่ียวข้องกับบุคลากร
ทุกส่วนงานในโครงการ  จะต้องมีขั้นตอนการด าเนินงานที่ซับซ้อน  มีการประชุมเพ่ือวางแผน  เพ่ือ
ก าหนดขอบเขตของงาน  ก าหนดกิจกรรมต่างๆ  ที่ต้องด าเนินการ  ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  
งบประมาณ  ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องใช้ในโครงการ  ซึ่งในบางกิจกรรมจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มี
งานประจ ามาร่วมงานในโครงการ  นับว่าเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยู่เสมอในการจัดการโครงการ  กรณีที่
เกิดภาระงานซ้ าซ้อนระหว่างงานในโครงการกับงานประจ า  ผู้บริหารโครงการจ าเป็นจะต้องก าหนด
กิจกรรม และช่วงเวลาการท างานของบุคคลเหล่านี้ให้มีความเหมาะสม  ไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานประจ า  เพื่อท าให้กิจกรรมต่างๆ  สามารถด าเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น 
 ๒.๔.๕  กิจกรรมในโครงการมีความเชื่อมโยงกัน  (Connected) 
 กิจกรรมในโครงการจ าเป็นต้องมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันทั่วทั้งโครงการ  
โดยผลลัพธ์ของกิจกรรมหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่อยู่ถัดไป  หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามวงจรชีวิต
ของโครงการเช่น  กิจกรรมการก าหนดผลลัพธ์  หรือเป้าหมาย  จะมีผลต่อกิจกรรมถัดไป  คือ การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  จากนั้นตามด้วยการวางแผนการใช้
ทรัพยากร  การวางแผนการเงิน  การจัดท าตารางเวลา  และการวางแผนการด าเนินงานส่วนต่างๆ  
ในโครงการตามมา  ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย  และ
วัตถุประสงค์  ก็จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการวางแผนทั้งหมดด้วย  เป็นต้น 
 ๒.๔.๖  โครงการมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียว  (One  Goal) 
 การท างานแบบโครงการจะต้องมีเป้าหมายหนึ่งเดียว  หากเปลี่ยนเป้าหมายย่อมหมายถึง
การเปลี่ยนโครงการ หรือยุติโครงการเดิมทันที  ดังนั้นเป้าหมายจึงเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของการ
ท างานบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ  โดยกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ก าหนดขึ้นใน
โครงการจะต้องมีผลลัพธ์ที่น าไปสู่ความส าเร็จของโครงการตามเป้าหมาย  ท าให้กิจกรรมในแต่ละ
โครงการมีความแตกต่างกันไปตามชนิดของผลลัพธ์  และชนิดของโครงการ 
 ๒.๔.๗  ภายใต้งบประมาณที่จ ากัด  (Within  Budget)  
 การด าเนินงานในโครงการส าหรับทุกกิจกรรมที่จะท าให้โครงการส าเร็จ  และบรรลุตาม
เป้าหมายย่อมมีต้นทุนของทรัพยากรที่ต้องใช้ไปในการด าเนินกิจกรรม  ดังนั้น  ผู้บริหารโครงการที่ดี
จะต้องสามารถบริหารจัดการต้นทุน  เพ่ือให้อยู่ภายใต้งบประมาณของโครงการที่ได้ก าหนด  หรือตก
ลงไว้ 
 การจัดการโครงการจะอาศัยเทคนิคในการควบคุมงบประมาณ  ๓  ประการ  ดังนี้ 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๓๔ 

 

 ๑)  ระบบการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน  เป็นขั้นตอนที่ท าให้ระดับงบประมาณ
ตามแผนเกิดการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งจะต้องมีการด าเนินงานเกี่ยวกับเอกสาร  ระบบติดตามและระดับ
ความส าคัญในการอนุญาตให้เกิดการเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้ 
 ๒)  การวัดสมรรถนะของผล  จะช่วยในการประเมินความแปรปรวนของค่าใช้จ่ายที่เกิดใน
โครงการ  เมื่อเทียบกับแผนและมีประโยชน์อย่างยิ่งในการควบคุมต้นทุน  เพราะสามารถระบุสาเหตุ
ของความแปรปรวน  และตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  ทันท่วงที 
 ๓)  การบริหารคุณค่าที่ได้รับ  จะต้องมีการวัดสมรรถนะของโครงการอย่างต่อเนื่องโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  ๓  ตัว  คือ มูลค่าของงบประมาณท่ีแผนตั้งไว้  มูลค่าของงานที่ท า
ได้จริงและมูลค่าของเงินที่ได้จ่ายจริงในช่วงเวลานั้น  ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อการติดตามและควบคุม
โครงการ 
 
๒.๕ สรุปท้ายบท 

โครงการแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทคือ โครงการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ 
( Improvement Project) โ ครงการริ เ ริ่ มหรื อ พัฒนานวัตกรรม  ( Innovative Project) และ
โครงการวิจัยและพัฒนา (Research and Development Project) โครงการทั้งสามประเภทนี้  แม้
จะมีองค์ประกอบหลาย ๆ ด้านแตกต่างกัน  แต่คุณลักษณะเฉพาะที่ส าคัญของโครงการทั้งสาม
ประเภทคือ ขอบข่ายของงาน  (Scope)  มีลักษณะเป็นเอกเทศหรือมีลักษณะเฉพาะ  (Unique)  ที่
แตกต่างไปจากงานประจ า มีองค์กร  (Organization)  รับผิดชอบในการจัดการโดยเฉพาะ  และท า
หน้าที่  เป็นการชั่วคราว  (Temporary) เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์  (Beneficial)  โดย
ผลลัพธ์  (Outcomes  or  Results)  ของโครงการตอบสนองความต้องการต่อกลุ่มเป้าหมาย ในการ
จัดการโครงการ  ผู้บริหารและทีมงามโครงการต้องพร้อมที่จะเผชิญกับความไม่แน่นอนและความเสี่ยง
ต่างๆ เสมอ ในการจัดโครงการผู้บริหารโครงการต้องค านึงถึงข้อจ ากัดด้านเวลา  (Time)  ค่าใช้จ่าย  
(Cost)  และคุณภาพ  (Quality)  ตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขของโครงการ ในการจัดการโครงการ
จ าเป็นต้องเน้นความส าคัญของการบูรณาการ  ( Integration)  กับองค์การหลักหรือหน่วยงานของ
เจ้าของโครงการ  

โครงการกับงานประจ านั้นมีความแตกต่างกันหลายๆ ด้าน โดยสามารถพิจารณาได้จาก
ขอบข่าย เวลา การเปลี่ยนแปลง แนวโน้ม วัตถุประสงค์ ทรัพยากร บริบท ผลลัพธ์ ทีมงาน และสไตล์
ในการท างานที่แตกต่างกัน 

การด าเนินงานแบบโครงการมีความแตกต่างจากการด าเนินงานประจ า  ดังนั้นการจะ
เรียกลักษณะการด าเนินงานใดก็ตามว่าเป็นโครงการหรือไม่เป็นโครงการนั้น จะต้องพิจารณาจากค า
จ ากัดความของการเป็นโครงการ คือ โครงการมีการด าเนินการเพียงชั่วคราว  (Temporary) โครงการ
มีลักษณะเฉพาะ  (Unique) กิจกรรมในโครงการมีล าดับขั้นตอน  (Sequence) กิจกรรมในโครงการมี
ความซับซ้อน  (Complex) กิจกรรมในโครงการมีความเชื่อมโยงกัน  (Connected)  โครงการมี
เป้าหมายเพียงหนึ่งเดียว  (One  Goal) ภายใต้งบประมาณท่ีจ ากัด  (Within  Budget) 

 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๓๕ 

 

ค าถามท้ายบทที่ ๒ 
 

๑.   โครงการมีกี่ประเภท อะไรบ้าง โครงการตามลักษณะของสถานการณ์ที่จะเผชิญนั้นในแต่ละ
โครงการมีความแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย 

๒.   ลักษณะส าคัญของโครงการมีอะไรบ้าง ในบรรดาลักษณะส าคัญเหล่านี้ Project Management 
Institute (PMI) ซึ่งเป็นองค์กรทางวิชาชีพของสหรัฐอเมริกา พิจารณาว่าคุณลักษณะที่ส าคัญที่สุด
ของโครงการมีอะไรบ้าง จงอธิบาย 

๓.  ในการจัดการโครงการ  ผู้บริหารและทีมงามโครงการต้องพร้อมที่จะเผชิญกับความไม่แน่นอน
และความเสี่ยงต่างๆ เสมอ มีอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้าง 

๔.  หัวใจส าคัญในการวางแผนโครงการมีอะไรบ้าง จงอธิบาย 
๕.  โครงการทุกโครงการมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน  (Temporary  means  that  

every  project  has  a  definite  beginning  and  a  definite  end) ข้อความนี้มีอธิบาย
ไว้อย่างไร ในทัศนะของท่านมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้าง 

๖.  จงอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างโครงการและงานประจ า ตามความคิดเห็นของ
ท่าน พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นด้วย 

๗.  อัตลักษณ์ของโครงการคืออะไร จงยกตัวอย่าง อัตลักษณ์ที่ส าคัญของโครงการทางด้าน
พระพุทธศาสนามาหนึ่งโครงการ 

๘.  จุดเด่นส าคัญขององค์การโครงการคืออะไร แตกต่างจากองค์การทั่วไปอย่างไรบ้าง 
๙.  องค์ประกอบของโครงการแบบดั้งเดิมมีอะไรบ้าง แต่ละองค์ประกอบมีลักษณะส าคัญอย่างไร 
๑๐. เทคนิคในการควบคุมงบประมาณของโครงการส าคัญๆ มีอะไรบ้าง จงวิเคราะห์ให้เห็นถึง

ความส าคัญของการควบคุมงบประมาณแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน 
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แผนการสอนประจ าบทที่ ๓ 
 
รายวิชา การจัดการโครงการข้ันสูง 
 Advance Project Management 
บทที่ ๓ สภาพปัญหาการจัดการโครงการ 
 Problem in Project Management 
หัวข้อย่อย  

๑. บทน า 
๒. ปัญหาการจัดการโครงการ 
๓. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโครงการ 
๔. การบริหารความขัดแย้งในโครงการ 
๕. สรุปท้ายบท 

สรุปแนวคิดที่ส าคัญ 
๑. ปัญหาการจัดการโครงการส่วนมาก ผู้บริหารมักจะพบกับปัญหาทางการบริหาร

สลับซับซ้อน  (Complexity)  มากกว่าที่หน่วยงานประจ าใดหน่วยงานหนึ่งเพียงหน่วยงานเดียวจะ
รับผิดชอบได้  การละเลยในการแก้ปัญหาเช่นนั้น  ย่อมจะน าผลเสียหายมาสู่กิจการอย่างแน่นอน  
ปัญหาความต้องการของลูกค้าและผู้รับบริการมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ปัญหาทรัพยากรต่างๆ  มีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้น ปัญหาการใช้เทคโนโลยีก้าวหน้ามีความจ าเป็น
และมีความส าคัญมากขึ้น  ปัญหาการเพ่ิมความรวดเร็วและความถูกต้องในการให้บริการลูกค้า  
ปัญหาการแข่งขันระหว่างกิจการต่างๆ  มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ปัญหาการพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์  (สินค้าและบริการ)  ตลอดจนการเผชิญกับภาวะวิกฤตและความเสี่ยงต่างๆ   

๒. การวิเคราะห์สถานการณ์  (Situation  analysis)  หรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
(Environmental  analysis)  ในแง่ของการวางแผนเชิงกลยุทธ์  (Strategic plan)  หรือ การบริหาร
เชิงกลยุทธ์  (Strategic  management)  เป็นการพิจารณาตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  เพ่ือค้นหาจุดแข็ง  (Strengths)  จุดอ่อน  (Weaknesses)  โอกาส  
(Opportunities)  และอุปสรรค  (Threats)  ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร  เพ่ือก าหนด
ทิศทางการด าเนินงานของธุรกิจในอนาคตและกลยุทธ์  (Strategies)  ขอองค์กรต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจปัญหาการจัดการโครงการ 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโครงการ 
๓. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจการบริหารความขัดแย้งในโครงการ 
 

กิจกรรมระหว่างเรียน 
๑. ผู้เรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนบทที่ ๓ 
๒. อาจารย์ผู้สอนบรรยายตามเนื้อหาที่ก าหนด 
๓. ผู้เรียนซักถาม 
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๔. อาจารย์ผู้สอนสรุปเนื้อหาประจ าบท 
๕. ผู้เรียนตอบค าถามประจ าบทเพ่ือการประเมินผลในวันนั้น 

สื่อการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
๒. เอกสารประกอบการสอนบทที่ ๓ 
๓. สื่อพาวเวอร์พอยท์ประจ าบท 
๔. สื่ออ่ืนๆ (ถา้มี) 
 

การประเมินผล 
๑. ประเมินจากการสนใจขณะศึกษาของผู้เรียน 
๒. การซักถามของผู้เรียน 
๓. การสอบกลางภาค 
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บทท่ี ๓ 

สภาพปัญหาการจัดการโครงการ 
(Problem in Project Management) 

 
๓.๑ บทน า 

ในการจัดการโครงการทุกๆ โครงการล้วนมีปัจจัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการ
จัดการโครงการ ปัญหาที่เกิดขึ้นล้วนส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ หากผู้จัดการโครงการหรือ
ผู้บริหารโครงการสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อโครงการล่วงหน้าแล้ว จะช่วย
ให้ลดปัญหาของโครงการได้มาก ดังนั้นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโครงการจึงมีความส าคัญ
อย่างสูงยิ่งที่ทุกๆ โครงการจะต้องบริหารจัดการให้ดี  

ในบทนี้จะน าเสนอสภาพปัญหาการจัดการโครงการ รวมทั้งเทคนิคการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโครงการ จะช่วยให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจถึ งบริบทสภาพปัญหาของ
โครงการว่ามีอะไรบ้าง และจะแก้ปัญหาหรือรับมือกับสภาพปัญหานั้นๆ อย่างไร รวมถึงเทคนิคการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโครงการ เพ่ือให้ผู้ศึกษาได้ทราบเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS 
ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของโครงการว่ามีอะไรบ้าง การวิ เคราะห์จะน าไปสู่การ
ทราบสถานะของโครงการตนเองว่าเป็นอย่างไร และจะบริหารจัดการอย่างไรต่อไป ดังนี้ 
 
๓.๒ ปัญหาการจัดการโครงการ 

ในการบริหารงานขององค์การทุกประเภท  โครงการ  (Project)  จะเป็นงานประเภทหนึ่ง  
ที่ถูกก าหนดขึ้นในองค์การ  เพื่อที่จะแปลงเจตนารมณ์ในเชิงกลยุทธ์  (Strategic  intent)  ของ
ผู้บริหารระดับสูง  ให้กลายเป็นกลวิธี  (Tactics)  ที่จะน าไปสู่การจัดการในระดับปฏิบัติการอย่าง
ได้ผล  ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ๓๘  ทั้งนี้  ไม่ว่ากลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นนั้นจะเป็น
การตั้งรับ  (Defensive)  หรือเชิงรุก  (Offensive)  ก็ตาม๓๙  

มักมีผู้เข้าใจอย่างไม่ค่อยถูกต้องนักว่า  การจัดการเชิงกลยุทธ์ไม่จ าเป็นต้องกระท าโดย
ก าหนดกลวิธีในรูปของการก าหนดโครงการ  โดยเชื่อว่าการด าเนินงานของหน่วยงานระดับปฏิบัติการ  
ตามปกติ  น่าจะรับมือกับงานหรือกิจกรรมทุกประเภทได้  แต่ในความเป็นจริงแล้วมิได้เป็นเช่นนั้น 
ดังนั้น  เพ่ือความชัดเจนจึงควรท าความเข้าใจให้กระจ่างว่า  โครงการมีลักษณะและขอบเขตอย่างไร  
อันจะท าให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับรู้ถึงความส าคัญของโครงการมากยิ่งข้ึน 

ภาระหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการบริหารงานประจ า   (Operations  or  Routine  
Management)  มีความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์การอย่างมาก  แต่ข้อจ ากัดก็คือจะต้อง
                                                 

๓๘ Cleland, Devid I, Project Management : Strategic Design and Implementation, 2nd 
ed., (New York : McGraw – Hill, 1995), p.56. 

๓๙ปกรณ์ ปรียากร, การบริหารโครงการ:แนวคิดและแนวทางในการสร้างความส าเร็จ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๕๓), หน้า ๒. 
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ท างานภายใต้เงื่อนไขหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากนัก  หรือไม่สลับซับซ้อน  
จนเกินไปขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานจะใช้ทักษะเก่งงานด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวในการท างานให้
ส าเร็จ  อย่างไรก็ตามในงานทุกประเภท  ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ  
ต่อไปนี้เสมอ๔๐ 
 ๑)  ปัญหาทางการบริหารสลับซับซ้อน  (Complexity)  มากกว่าที่หน่วยงานประจ าใด
หน่วยงานหนึ่งเพียงหน่วยงานเดียวจะรับผิดชอบได้  การละเลยในการแก้ปัญหาเช่นนั้น  ย่อมจะน า
ผลเสียหายมาสู่กิจการอย่างแน่นอน  ดังนั้น  จึงควรจัดหน่วยงานโครงการเข้ามารับผิดชอบในการ
แก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๒)  ความต้องการของลูกค้าและผู้รับบริการมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  จะเห็นได้ว่า  ในการด าเนินงานขององค์การต่างๆ  ในบางครั้งความ
ต้องการล้นความสามารถในการตอบสนอง  ในขณะที่บางช่วงจังหวะความต้องการลดลงอย่ารวดเร็ว  
การจัดวางโครงการเพ่ือตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงเช่นนี้  ย่อมจะรองรับสถานการณ์ได้
แยบยลกว่า 
 ๓)  ทรัพยากรต่างๆ  มีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นในการจัดการด้านต่างๆ  ขององค์การใด
องค์การหนึ่ง  จึงต้องค านึงเสมอว่า  ก่อนที่จะใช้ทรัพยากรใด ๆ  ก็ตาม  จะต้องคิดเป็นโครงการเพ่ือ
พิจารณาความคุ้มค่าและความคุ้มทุนของทรัพยากรเหล่านั้น  หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่ง  ก็คือโครงการ
โดยแท้ที่จริงถือเป็นการลงทุน  (Project  is  the  real  “investment”)  การใช้ทรัพยากรจึงควร
ค านึงถึงมูลค่า  ทั้งที่คิดเป็นตัวเงินได้  และที่มิอาจคิดในรูปของตัวเงินด้วย 
 ๔)  การใช้เทคโนโลยีก้าวหน้ามีความจ าเป็นและมีความส าคัญมากขึ้น  ในท านองเดียวกับ
การใช้ทรัพยากรก่อนจะมีการใช้หรือเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีประเภทใดในองค์การ  ก็จะต้องพิจารณา
และประเมินความเหมาะสม  (Appropriateness)  ของเทคโนโลยีที่จะใช้  และผลกระทบ  (Impacts)  
ด้านต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกท่ีจะพึงมี  อันเป็นผลมาจากการใช้เทคโนโลยีนั้น  การคิดโครงการ
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยี  ถือเป็นความชาญฉลาดในการบริหารงาน 
 ๕)  การเพิ่มความรวดเร็วและความถูกต้องในการให้บริการลูกค้า  ในการด าเนินงาน  ของ
ทุกองค์การ  การจัดท าโครงการเพ่ือรองรับสถานการณ์ท านองนี้  โดยแท้ที่จริงคือการรักษาความอยู่
รอดของกิจการเพราะความฉับไวในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่รวดเร็วกว่า  (Faster)  
คือ  ชัยชนะในการท างาน 
 ๖)  การแข่งขันระหว่างกิจการต่างๆ  มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น   ปกรณ์ ปรียากร  
มีความเห็นว่า  จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกาภิวัฒน์ในช่วงทศวรรษท่ี  ๑๙๙๐  จะท าให้เกิด  
“กลไกใหม่  (New  mechanisms)”  ที่ส าคัญในศตวรรษท่ี  ๒๑  อันมีผลต่อการท างานขององค์การ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลาด้านด้วยกัน  แต่ที่น่าสนใจ  ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ  รวม  ๔  ประการ 
คือ 
      ก.  ตลาดใหม่  (New  Markets)  อันสืบเนื่องจากอิทธิพลของตลาดเงินและตลาดทุน
ทั่วโลก  ที่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าและผู้รับบริการตลาด  ๒๔ ชั่วโมง  เป็นผลให้ในอนาคตลูกค้า
                                                 

๔๐Choudhury, Sadhan, Project Management, ( New Delhi : Tata McGraw Hill,  1998) , pp.  
2-3. 
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และผู้รับบริการจะเปลี่ยนความต้องการทางการตลาด ทั้งในด้านของตัวผลิตภัณฑ์  (Products)  กลไก
ราคา  (Price)  สถานที่หรือท าเลที่ตั้งทางการตลาด  (Place)  รวมทั้งการก าหนดสถานะและต าแหน่ง
การตลาด  (Position)  มากยิ่งขึ้น ดังนั้นการแข่งขันกันในเรื่องการ  ส่งเสริมการขาย  (Sales  
Promotion)  และการสร้างภาพพจน์ทางสังคม  (Public  Image)  จะกลายเป็นแนวทางใหม่ในการ
ด าเนินงานทางการตลาด 
      ข.  เครื่องมือใหม่  (New  Tools)  ในอนาคตการแข่งขันกันในตลาดจะอาศัยเครื่องมือ
ต่างๆ  อันได้แก่  การเชื่อมโยงด้วยระบบ  Internet  การใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือประเภท
เดียวกัน  ในขณะเดียวกันอิทธิพลของเครือข่ายการสื่อสารมวลชน  (Media  networks)  ก็จะมีผลต่อ
การด าเนินชีวิตของผู้คนมากขึ้น  กรณีนี้จึงย่อมจะมีส่วนท าให้การเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ  
เป็นไปอย่างรวดเร็ว  ก่อให้เกิดการผันแปรกิจกรรมด้านต่างๆ  ตามอย่างกันมากข้ึน 
      ค.  ผู้มีบทบาทใหม่  (New  Actors)  ในศตวรรษใหม่องค์การสามประเภท  คือ  หนึ่ง  
องค์การค้าโลก  (World  Trade  Organization)  สอง  บรรษัทยักษ์ใหญ่ที่ด าเนินธุรกิจข้ามชาติ  
(Multinational  Corporations)  และ  สาม  องค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ  (International  
Nongovernmental  Organizations)  จะเข้ามาเป็นผู้มีบทบาทหลักที่ส าคัญ  ในการช่วงชิงความ
ได้เปรียบหรือจังหวะโอกาสในการแข่งขัน  อันจะเห็นได้ว่ากระบวนการเจรจาต่อรอง  รวมทั้งการใช้
กลอุบายต่างๆ  กลายเป็นเรื่องส าคัญมากข้ึน 
      ง.  กติกาใหม่   (New  Rules)  ในอนาคตอันใกล้การบังคับใช้ข้อตกลงพหุภาคี  
(Multilateral  Agreements)  ในทางการค้า  การบริการทรัพย์สินทางปัญญา  ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม  สิทธิมนุษยชนกระบวนการไปสู่ธรรมรัฐและอ่ืน ๆ  ที่จะตามมา  จะพัฒนาความ
เข้มข้นมากขึ้นและมีผลผูกพันในทางปฏิบัติอย่างส าคัญด้วย  กับที่น่าสนใจยิ่งก็คือ  ข้อตกลงเหล่านี้  
จะมีบทบาทและอิทธิพลเหนือกว่านโยบายของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งอีกด้วย 
 ๗)  การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์  (สินค้าและบริการ)  นับว่าเป็นความส าคัญมาก
ที่สุดในปัจจุบันและอนาคต  จึงมีผู้ที่มักจะให้ข้อคิดต่อนักบริหารขององค์การทุกประเภทว่า  หาก
กิจการหนึ่งหนึ่งไม่สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพได้ก็คงจ าเป็นต้องปิดกิจการหรือยุบหน่วยงานลง ซึ่ง
ในการพัฒนาคุณภาพที่ได้ผล  จ าเป็นต้องเริ่มจากการท างานในรูปของโครงการก่อน 
 ๘)  การเผชิญกับภาวะวิกฤตและความเสี่ยงต่างๆ  นับว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากเพราะ
ภาวะผันผวนทั้งในทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  และการบริหาร  จะเป็นเรื่องที่
คาดการณ์ได้ยากมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นในการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ  จึงไม่อาจใช้หน่วยงานประจ าเข้า
ไปรับมือได ้
 ในการที่จะเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ทั้งหลายที่สาธยายมา  นี้จึงถือเป็นเรื่องที่นักบริหาร  
ทุกคนควรจะเตรียม  “คิดและท างานเป็นโครงการ  (Projectization)”  ไว้ล่วงหน้า  ซึ่งหมายความ
ว่า  นักบริหารจะก าหนดและพัฒนาแนวคิดโครงการประเภทต่างๆ  ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นกลวิธีในการแก้ไข
สถานการณ์ต่างๆ๔๑  อีกด้วย 

 
                                                 

๔๑ Cleland, Devid I, Project Management : Strategic Design and Implementation, 2nd 
ed., (New York : McGraw – Hill, 1995), p.66. 
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๓.๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโครงการ 
๓.๓.๑ ความหมายของการวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กร 
การวิเคราะห์สถานการณ์  (Situation  Analysis)  หรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  

(Environmental  Analysis)  ในแง่ของการวางแผนเชิงกลยุทธ์  (Strategic  Plan)  หรือ การบริหาร
เชิงกลยุทธ์  (Strategic  Management)  เป็นการพิจารณาตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร  เพ่ือค้นหาจุดแข็ง  (Strengths)  จุดอ่อน  (Weaknesses)  โอกาส  
(Opportunities)  และอุปสรรค  (Threats)  ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร  เพ่ือก าหนด
ทิศทางการด าเนินงานของธุรกิจในอนาคตและกลยุทธ์  (Strategies)  ขอองค์กรต่อไป 

ในแง่ของกระบวนการวางแผน  การวิเคราะห์สถานการณ์  (เป็นขั้นตอนแรกของ
กระบวนการวางแผนงาน)  เป็นการพยากรณ์สภาพแวดล้อม  (Environmental  Forecasting)  หรือ
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มต่างๆ  ที่จะมีผลกระทบต่อการวางแผน  ตลอดจนการคาดการณ์
ล่วงหน้า  ซึ่งประกอบด้วย 

๑.  สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร  (External  Environment)  เป็นการวิเคราะห์
โอกาส (Opportunities)  และอุปสรรค  (Threats)  เช่น  สภาพทางสังคม  (Social)  เศรษฐกิจ  
(Economic)  การเมือง  (Politic)  เป็นต้น 

๒.  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  (Internal  environment)  เป็นการวิเคราะห์จุด
แข็ง  (Strengths)  และจุดอ่อน  (Weaknesses)  ขององค์กร  เช่น  กลุ่มบุคคล  (Group)  
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  (Personnel  Relationships)  ระดับการบังคับบัญชา  (Hierarchy  of  
Command)  เป็นต้น๔๒ 

และในแง่ของกระบวนการการจัดการโครงการ  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นขั้นตอน
แรกของการวางโครงการหรือการริเริ่มโครงการ  (Project  Initiation)  ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของ
กระบวนการการจัดการโครงการโดยเป็นการพิจารณาถึงตัวแปรที่ท าให้โครงการประสบผลตามที่
คาดหมาย  หรือเป็นตัวแปรที่จะส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการวางแผนโครงการ  
ประกอบด้วย 

๑.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  (Internal  Environment)  เป็นการวิเคราะห์
ถึงลักษณะที่เป็นจุดแข็ง  (Strengths)  และจุดอ่อน  (Weaknesses)  ที่เก่ียวข้องกับโครงการ ทั้งด้าน
บุคลากร  ตัวสินค้าและบริการการตลาด  การบริหาร  การเงิน การผลิต  และทรัพยากรภายในอ่ืน ๆ  

๒.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  (External  Environment)  เป็นการ
วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่อยู่ภายนอกที่มีอิทธิพลต่อโครงการ  (มีผลกระทบต่อการด าเนินงานโครงการ)  ที่
ถือว่าเป็นโอกาส  (Opportunities)  หรือเป็นอุปสรรค  (Threats)  ต่อโครงการ  โดยด าเนินการได้
เป็น  ๒  แนวทางคือ 

                                                 
๔๒สุพาดา  สิริกุตตาและคณะ, การวางแผนและการบริหารโครงการ, (กรุงเทพมหานคร : ไดมอนด์ อิน 

บิซิเนส เวิลดิ์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๓ – ๑๔. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๔๓ 

 

๒.๑  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร  เป็นการวิเคราะห์ทางด้านสังคม  
เศรษฐกิจ  การเมือง เทคโนโลยี  และสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจโดยรวม  ตลอดจนปัจจัยเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมท่ีจะมีผลเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการ 

๒.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน  เป็นการวิเคราะห์ตามรูปแบบ  
(Model)  ของดร.ไมเคิล  อี.พอร์เตอร์  (Michael  E. Porter)  (ศาสตราจารย์แห่ง  Harvard  
Business  School)  ที่เรียกว่า  The  five  forces  model  for  competition  (โมเดลแรงกดดัน  
๕  ประการ)  หรือ  Porter’s  Five  Analysis)  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์  
การวิเคราะห์ตามโมเดลดังกล่าว ประกอบด้วย 

๑)   อุปสรรคจากคู่แข่งขันที่เข้ามาใหม่  (Threat  of  new  entrants) 
๒)   อ านาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต (The  bargaining  power  

of suppliers) 
๓)   อ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ  (The  bargaining  power  of  buyers) 
๔)   อุปสรรคจากผลิตภัณฑ์หรื อบริการที่ ทดแทน  ( The  threat  of  

substitute products  or  services) 
๕)   ระดับการแข่งขันระหว่างธุรกิจเดิม  (The  degree  of  rivalry  among  

existing competitors) 
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันเป็นสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนโครงการเป็น

อย่างมาก๔๓   
 
๓.๓.๒ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์สถานการณ์ 
ประเด็นหรือเนื้อหาสาระของการวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กรก็คือ  การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมขององค์กรดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  โดยมีเหตุผลส าคัญ  คือ๔๔   
๑.  เพ่ือให้ฝ่ายบริหารสามารถที่จะปรับปรุงวิธีการด าเนินงานใหม่  เพ่ือให้องค์กรีความ

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  ซึ่งเป็นการเพิ่มผลความส าเร็จให้กับองค์กร 
๒.  เพ่ือให้ฝ่ายบริหารเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพ่ือตอบสนองต่อปัจจัยส าคัญต่างๆ  จากการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  เพ่ือให้ผู้บริหารได้ท าการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท าให้
การวางแผนงานขององค์กรมีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  เป็นการพิจารณาว่า การด าเนินงานของธุรกิจในปัจจุบันเป็น
อย่างไรซึ่งผู้บริหารจะท าการวิเคราะห์และตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของ
องค์กร  เพ่ือค้นหาโอกาส  อุปสรรค  จุดเด่นหรือจุดแข็ง  และจุดด้อยหรือจุดอ่อนจากการด าเนินงาน  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์แตกต่างกัน  กล่าวคือ 
                                                 

๔๓สุพาดา  สิริกุตตาและคณะ, การวางแผนและการบริหารโครงการ, (กรุงเทพมหานคร : ไดมอนด์ อิน 
บิซิเนส เวิลดิ์, ๒๕๔๓), หน้า ๕๐. 

๔๔Certo  and  Peter,  อ้างใน ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ , นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ , 
(กรุงเทพมหานคร : ศูนย์เอกสารและต ารา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๒), หน้า ๑๕. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๔๔ 

 

๑.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร 
การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรมีวัตถุประสงค์เ พ่ือค้นหาโอกาส  

(Opportunities)  และอุปสรรค  (Threats)  ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจกรรม  เพ่ือช่วย
ให้ผู้บริหารสามารถก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

๒.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาจุดเด่นหรือจุดแข็ง 

(Strengths)  และจุดด้อยหรือจุดอ่อน  (Weaknesses)  ขององค์กร  หรือการด าเนินงานเพ่ือช่วยให้
ผู้บริหารสามารถก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  โดยสามารถระบุและประเมินถึง
ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญ  (Critical  success  factors)   และต าแหน่งในการแข่งขัน  
(Competitive  position)  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

การวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กรหรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรดังที่กล่าว
มาท้ังหมดนั้น เรียกขานกันโดยทั่วไปในนามของ  “การวิเคราะห์สวอท”  (SWOT  Analysis) 

 
๓.๓.๓ ความหมายและความส าคัญของการวิเคราะห์  SWOT 
การวิเคราะห์  SWOT  เป็นตัวแบบพ้ืนฐานของการวางแผนกลยุทธ์  (Strategic  plan)  

ซึ่งเป็นผลงานของนักวิชาการในสังกัด  Harvard  Business  School  ที่เรียกว่า  Core  “Desigh  
School”   Model  of  Strategy  Formation  SWOT  Model  ( For  strengths  and  
weaknesses,  opportunities  and  threats) ๔๕   

การวิเคราะห์  SWOT  เป็นวิธีการในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยรวมขององค์กร  โดย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร  เพ่ือค้นหาจุดเด่นหรือจุดแข็ง  (Strengths)  และจุด
ด้อยหรือจุดอ่อน  (Weaknesses)  ในการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ขององค์กร  และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร  เพ่ือค้นหาโอกาส  (Opportunities)  และอุปสรรค  (ภัยหรือ
ความเสี่ยง)  (Threats)  ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร  เพื่อการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ  ที่
เหมาะสมต่อไป  ทั้งกลยุทธ์ระดับองค์กร  (Corporate  Strategy)  กลยุทธ์ระดับธุรกิจ  (Business  
Strategy)  และกลยุทธ์ระดับหน้าที่  (Functional  Strategy) 

การวิเคราะห์  SWOT  จึงเป็นวิธีการหรือเครื่องมือที่ส าคัญในการวางแผนกลยุทธ์  หรือ 
การบริหารเชิงกลยุทธ์  (Strategic  management)  ที่ช่วยให้องค์กรสามารถก าหนดเป้าหมายและ
ทิศทางการด าเนินงานในอนาคตและบริหารงานให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค าว่า  SWOT  เป็นค าย่อซึ่งประกอบด้วย  Strengths  Weaknesses, Opportunities,  
and  Threats  โดยแต่ละค ามีความหมายดังนี้๔๖     

                                                 
๔๕ปกรณ์ ปรียากร, การบรรยายส่วนที่สอง : หลักและวิธีการวางแผนกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร : คณะ

รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๓๖. 
๔๖สถาบันด ารงราชานุภาพ  และสถาบันท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ, อ้างใน ทวีป ศิริรัศมี

รศ.ดร., การวางแผนพัฒนาและประเมินโครงการ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 
๒๕๔๔), หน้า ๖๖. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๔๕ 

 

Strengths  (S : จุดแข็ง)  หมายถึง  สภาวการณ์ที่องค์ประกอบหรือปัจจัยภายในองค์กร
ได้สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันหรือเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานให้สูงกว่าองค์กรอ่ืน ๆ หรือท าให้
การด าเนินงานขององค์กรมีแนวโน้มที่จะบรรลุถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ [หรือหมายถึง
ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวก  ซึ่งองค์กรน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างาน
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์  หรือหมายถึง  การด าเนินงานภายในที่องค์กรท าได้ดี  

Weaknesses  (W :  จุดอ่อน)  หมายถึง  สภาวการณ์ที่องค์กรหรือปัจจัยภายในองค์กร
ได้สร้างความเสียเปรียบในเชิงแข่งขันหรอท าให้ศักยภาพในการด าเนินงานด้อยกว่าองค์กรอ่ืน ๆ หรือ
ท าให้การด าเนินงานขององค์กรมีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ  [หรือ
หมายถึง  สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบและด้อยความสามารถ  ซึ่งองค์กรไม่สามารถน ามาใช้
เป็นประโยชน์ในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์  หรือหมายถึงการด าเนินงานภายในองค์กรที่ท าได้
ไม่ด ี

Opportunities  (O : โอกาส)  หมายถึง  ผลกระทบหรือผลที่เกิดขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงานขององค์กร  อัน
ได้แก่  การมีความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน  การเพ่ิมขึ้นของลูกค้าหรือผู้รับบริการ  หรือความต้องการ
บริโภคสินค้าหรือบริการ(หรือหมายถึง  ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้การท างานของ
องค์กรบรรจุวัตถุประสงค์  หรือหมายถึง  สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ขององค์กร 

Threats  (T : อุปสรรค)  หมายถึง  ผลกระทบหรือผลที่เกิดขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรหรือก่อให้เกิดความเสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน  หรือหมายถึง  
ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการท างานขององค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์  หรือหมายถึง  
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองค์กร๔๗ 

 
๓.๓.๔ การน าการวิเคราะห์  SWOT  ไปใช ้
การวิเคราะห์ SWOT  เดิมนั้นใช้แพร่หลายในวงการธุรกิจในฐานะของวิธีการหรือเครื่องมือ

ในการบริหารเชิงกลยุทธ์หรือการวางแผนกลยุทธ์  ต่อมาได้น าการวิเคราะห์  SWOT  ไปใช้อย่าง
แพร่หลายในกิจการและลักษณะงานต่างๆ  ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  หรือแม้แต่ระดับ
ครอบครัวหรือปัจเจกบุคคล  ในฐานะของเครื่องมือในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  การวางแผนกล
ยุทธ์  เครื่องมือการตรวจสอบการด าเนินงาน  เครื่องมือปรับปรุงการท างาน การวางแผนการด าเนิน
ชีวิตในครอบครัว  เป็นต้น  ซึ่งมีหลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือ  การพยายามหาโอกาสในการด าเนินกิจการ  
หลีกเลี่ยงอุปสรรค ขณะเดียวกันก็ใช้จุดแข็งของกิจการมาใช้ให้เกิดประโยชน์  ลดจุดอ่อนหรือ
เปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

                                                 
๔๗สมยศ  นาวีการ, อ้างใน นันทิยา  หุตานุวัตร  และณรงค์  หุตานุวัตร , SWOT : การวางแผนกลยุทธ์

ธุรกิจชุมชน , พิมพ์ครั้งที่ ๒, (อุบลราชธานี :  ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน,ี ๒๕๔๓), หน้า ๒. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๔๖ 

 

อย่างไรก็ตาม  บางครั้งการจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก  เพราะทั้งสองสิ่ง
นี้สามารถเปลี่ยนกลับซึ่งกันและกันเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจท าให้
สถานการณ์ที่เคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้ และในทางกลับกัน  อุปสรรคอาจกลับ
กลายเป็นโอกาสได้เช่นกันด้วยเหตุนี้  องค์กรจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของ
ตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แวดล้อม๔๘  

 
๓.๓.๕ การน าเทคนิคการวิเคราะห์  SWOT  มาใช้ในการจัดการโครงการ 
ในการจัดการโครงการให้ประสบความส าเร็จนั้น  ผู้บริหารโครงการจ าเป็นต้องมีการ

วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ  เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารในประเด็นต่าง ๆ หรือกล่าวโดยสรุปก็คือ  เป็นการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลจากสภาวการณ์
และสิ่งแวดล้อมต่างๆ  ทั้งหมดที่อยู่ล้อมรอบโครงการ  ซึ่ งผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวจะช่วยให้
ผู้บริหารสามารถก าหนดแนวทางหรือกลยุทธ์ในการบริหารงานโครงการ  (Project  management  
strategies)  ให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการบริหารงานโครงการทาง
ธุรกิจซึ่งมีการแข่งขันสูงมาก  เทคนิคการวิเคราะห์  SWOT  นับว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
บริหารงานโครงการดังกล่าว 

๑.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโครงการ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโครงการเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

องค์กรในด้านต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  ซึ่งอาจจะเป็น  “จุดแข็ง”  (Strengths)  หรือเป็น  
“จุดอ่อน” ๔๙ 

๑.๑  ด้านการบริหารจัดการ  (Management) 
       ๑.๑.๑  โครงการได้ใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์หรือไม่ 
       ๑.๑.๒  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการสามารถวัดได้และมีการสื่อสารที่ดี

หรือไม ่
       ๑.๑.๓  ผู้บริหารในทุกระดับของโครงการสามารถวางแผนได้อย่างมีประสิทธิผล

หรือไม ่
       ๑.๑.๔  ผู้บริหารของโครงการมีการมอบอ านาจหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ 
       ๑.๑.๕  โครงสร้างของโครงการเหมาะสมหรือไม่ 
       ๑.๑.๖  ค าบรรยายลักษณะของงาน (Job  description)  และคุณสมบัติเฉพาะ

ต าแหน่งงาน  (Job  specification)  ชัดเจนหรือไม่ 
       ๑.๑.๗  พนักงานมีขวัญที่ดีหรือไม่ 
       ๑.๑.๘  อัตราการออกจากงาน  (Turnover)  และการขาดงาน  (Absenteeism)  

อยู่ในระดับต่ าหรือไม ่
                                                 

๔๘ นันทิยา  หุตานุวัตร  และณรงค์  หุตานุวัตร, SWOT : การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ 
๒, (อุบลราชธานี :  ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๔๓), หน้า ๓. 

๔๙สุพาดา  สิริกุตตาและคณะ, การวางแผนและการบริหารโครงการ, (กรุงเทพมหานคร : ไดมอนด์ อิน 
บิซิเนส เวิลดิ์, ๒๕๔๓), หน้า ๙๘-๙๙. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๔๗ 

 

       ๑.๑.๙  การให้รางวัลและกลไกการควบคุมมีประสิทธิผลหรือไม่ 
๑.๒  ด้านการตลาด  (Marketing) 

๑.๒.๑  ตลาดมีการแบ่งส่วนอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ 
๑.๒.๒  ต าแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักดีในบรรดาคู่แข่งขันหรือไม่ 
๑.๒.๓  ส่วนครองตลาดเพิ่มขึ้นหรือไม ่
๑.๒.๔  ช่องทางการจัดจ าหน่ายในปัจจุบันเชื่อถือได้และมีประสิทธิผลด้านต้นทุน

หรือไม ่
๑.๒.๕  โครงการมีองค์การขายที่มีประสิทธิผลหรือไม ่
๑.๒.๖  โครงการมีการวิจัยตลาดหรือไม่ 
๑.๒.๗  คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการลูกค้าดีหรือไม่ 
๑.๒.๘  ราคาของผลิตภัณฑ์และบริการเหมาะสมหรือไม่ 
๑.๒.๙  โครงการมีกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด  (การส่งเสริมการตลาด  การ

โฆษณาการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ) ที่มีประสิทธิผลหรือไม่ 
๑.๒.๑๐  โครงการมีการวางแผนการตลาดและการจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิผล 

หรือไม ่
๑.๒.๑๑  ผู้บริหารการตลาดมีประสบการณ์และการฝึกอบรมเพียงพอหรือไม่ 

๑.๓  ด้านการเงิน  (Finance) 
       ๑.๓.๑  จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินธุรกิจ  มีจุดแข็งและจุดอ่อนทางด้าน

การเงินในประเด็นใดบ้าง 
       ๑.๓.๒  โครงการมีความจ าเป็นต้องใช้เงินทุนระยะสั้นหรือไม่ 
       ๑.๓.๓  โครงการมีความสามารถในการใช้เงินทุนระยะยาวโดยใช้วิธีการก่อหนี้และ/ 

หรือ การเพ่ิมทุนหรือไม ่
       ๑.๓.๔  โครงการมีเงินทุนหมุนเวียนพอเพียงหรือไม่ 
       ๑.๓.๕  โครงการมีกระบวนการก าหนดงบประมาณเงินทุนอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ 
       ๑.๓.๖  นโยบายการจ่ายเงินปันผลสมเหตุสมผลหรือไม่ 
       ๑.๓.๗  โครงการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือไม่ 
       ๑.๓.๘  ผู้จัดการการเงินของโครงการมีประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมอย่างดี 

หรือไม ่
๑.๔  ด้านการผลิต  (Production) 
       ๑.๔.๑  ผู้ขายวัตถุดิบ  อะไหล่  และอุปกรณ์ประกอบเป็นที่เชื่อถือได้และก าหนด

ราคาอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ 
       ๑.๔.๒  สิ่งอ านวยความสะดวก  อุปกรณ์  เครื่องจักร  และส านักงานอยู่ในสภาพที่ดี 

หรือไม ่
       ๑.๔.๓  นโยบายและกระบวนการการควบคุมสินค้าคงเหลือมีประสิทธิผลหรือไม่ 
       ๑.๔.๔  นโยบายและกระบวนการการควบคุมคุณภาพมีประสิทธิผลหรือไม่ 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๔๘ 

 

       ๑.๔.๕  สิ่งอ านวยความสะดวก  ทรัพยากร  และตลาดมีการก าหนดกลยุทธ์ที่ดี
หรือไม ่

       ๑.๔.๖  โครงการมีความสามารถด้านเทคโนโลยีหรือไม่ 
 
๑.๕  ด้านการวิจัยและการพัฒนา  [Research  and  Development  (R&D)] 
       ๑.๕.๑  โครงการมีสิ่งอ านวยความสะดวกในด้าน  R&D  หรือไมแ่ละมีเพียงพอหรือไม่ 
       ๑.๕.๒  โครงการได้ใช้  R&D  จากธุรกิจภายนอกได้อย่างมีประสิทธิผลด้านต้นทุน

หรือไม ่
       ๑.๕.๓  พนักงาน  R&D  ของโครงการมีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ 
       ๑.๕.๔  ทรัพยากร  R&D  มีการจัดสรรอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ 
       ๑.๕.๕  การจัดการระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์มีเพียงพอหรือไม่ 
       ๑.๕.๖  มีการติดต่อสื่อสารระหว่าง  R&D  และหน่วยงานอ่ืนอย่างมีประสิทธิผล

หรือไม ่
       ๑.๕.๗  ผลิตภัณฑ์มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการแข่งขันหรือไม่ 
๑.๖  ด้านระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  [Computer  Information  System  

(CIS)] 
       ๑.๖.๑  ผู้จัดการทุกคนได้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจหรือไม่ 
       ๑.๖.๒  มีต าแหน่งพนักงานสารสนเทศหรือผู้อ านวยการระบบสารสนเทศหรือไม่ 
       ๑.๖.๓  ข้อมูลในระบบสารสนเทศเป็นปัจจุบันหรือไม่ 
       ๑.๖.๔  ผู้จัดการจากทุกหน้าที่ของโครงการเป็นผู้ให้ข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศหรือไม่ 
       ๑.๖.๕  มีรหัสผ่านเพ่ือเข้าสู่ระบบสารสนเทศของธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ 
       ๑.๖.๖  ผู้ก าหนดกลยุทธ์ของโครงการคุ้นเคยกับระบบสารสนเทศของธุรกิจคู่แข่งขัน

หรือไม ่
       ๑.๖.๗  ผู้ใช้ระบบสารสนเทศมีความเหมาะสมหรือไม่ 
       ๑.๖.๘  ผู้ใช้ระบบสารสนเทศทุกรายเข้าใจถึงข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ว่าระบบ 

สามารถให้ข้อมูลกับโครงการได้หรือไม่ 
       ๑.๖.๙  มีการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้ใช้ระบบสารสนเทศหรือไม่ 
       ๑.๖.๑๐  ระบบสารสนเทศของโครงการมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเนื้อหา

และความเป็นมิตรกับผู้ใช้หรือไม่ 
ประเด็นต่างๆ  เพ่ือการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในของโครงการดังที่กล่าวมา

นั้น จะเห็นได้ว่าทุกประเด็นเป็นเงื่อนไขที่เป็นเชิงบวกต่อความส าเร็จของโครงการทั้งสิ้น  ถ้าผลการ
พิจารณา  (ค าตอบ)  ออกมาในเชิงบวกเช่นเดียวกัน  เรื่อง(เงื่อนไข)นั้นก็จะถูกระบุให้เป็น  “จุดแข็ง”  
ของโครงการ  ซึ่งหมายถึง สถานการณ์ที่องค์ประกอบหรือปัจจัยภายในโครงการ  หรือองค์กร  หรือที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการนั้น ได้สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันหรือเพ่ิมศักยภาพการ
ด าเนินงานโครงการให้สูงกว่าองค์กรอ่ืน ๆ การพิจารณา(ค าตอบ)ออกมาในเชิงลบ  เรื่อง(เงื่อนไข)นั้นก็
จะถูกระบุให้เป็น “จุดอ่อน”  ของโครงการ  ซึ่งหมายถึงสภาวการณ์ที่องค์ประกอบหรือปัจจัยภายใน
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โครงการ  หรือองค์กร  หรือที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการนั้น  ได้สร้างความเสียเปรียบในเชิง
แข่งขันหรือท าให้ศักยภาพในการด าเนินงานด้อยกว่าองค์กรอ่ืน ๆ หรือท าให้การด าเนินงานโครงการ
นั้นมีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

๒.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโครงการ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโครงการเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญภายนอก

องค์กรในด้านต่างๆ  ที่จะมีผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานโครงการ  ทั้งในแง่ที่เป็นโอกาส 
(Opportunities)   และในแง่ที่เป็น  “อุปสรรค”  (Threats)  โดยมีประเด็นในการวิเคราะห์ (ตัวอย่าง) 
ดังนี้ 

๒.๑  ด้านกฎหมาย 
       ๒.๑.๑  มีการก าหนดโควตาการผลิตและการส่งออกหรือไม ่
       ๒.๑.๒  รัฐบาลมีนโยบายเปิดเสรีทางธุรกิจหรือไม่ 
       ๒.๑.๓  การตรวจควบคุมการผลิตและคุณภาพของสินค้าของรัฐ  เช่น องค์การ

อาหารและยา  กรมควบคุมโรงงาน  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ฯลฯ)  มีความเคร่งครัดหรือไม่ 
       ๒.๑.๔  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคมีผลบังคับใช้อย่างจริงจังหรือไม่ 
       ๒.๑.๕  การออกกฎหมายควบคุมธุรกิจต่างๆ  มีความครอบคลุมและชัดเจนหรือไม่ 
       ๒.๑.๖  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทธิ์มีการปฏิบัติ

อย่างจริงจังหรือไม่ 
       ๒.๑.๗  มีการเพ่ิมอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม  (VAT)  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  รวมถึงภาษีเงินได้

นิติบุคคลหรือไม ่
       ๒.๑.๘  ประเพณีทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการส่งออกมีความยุ่งยากซับซ้อนหรือไม่ 
       ๒.๑.๙  มีการให้สิทธิพิเศษทางการค้า  (GSP  หรือ  BOI)  บ้างหรือไม่ 
       ๒.๑.๑๐  กฎหมายการห้ามถ่ายทอดเทคโนโลยีข้ามประเทศมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง

หรือไม ่
       ๒.๑.๑๑  รัฐบาลมีมาตรการก าแพงภาษีสินค้าน าเข้าอย่างจริงจังหรือไม่  ฯลฯ 
๒.๒  ด้านเศรษฐกิจ 
       ๒.๒.๑  รายได้ประชาชาติ/ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติสูงหรือไม่ 
       ๒.๒.๒  อัตราเงินเฟ้อสูงหรือไม่ 
       ๒.๒.๓  ประเทศได้เปรียบดุลการค้าหรือไม ่
       ๒.๒.๔  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นหรือไม่ 
       ๒.๒.๕  สภาพคล่องทางการเงินในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นหรือไม่ 
       ๒.๒.๖  ดุลช าระเงินต่างประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นหรือไม่ 
       ๒.๒.๗  นโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลมีความเป็นไปได้สูงหรือไม่ 
       ๒.๒.๘  ภาวะความชะงักงันหรือถดถอยทางเศรษฐกิจของประเทศจะยังคงด าเนินอยู่

ต่อไปอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 
       ๒.๒.๙  อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นหรือไม่ 
       ๒.๒.๑๐  ค่าจ้างแรงงานและเงินเดือนมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นหรือไม่ 
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๒.๓  ด้านการเมือง 
       ๒.๓.๑  รัฐบาลมีเสถียรภาพหรือไม่ 
       ๒.๓.๒  การเมืองภายในประเทศมีความมั่นคงหรือไม่ 
       ๒.๓.๓  นโยบายด้านต่างประเทศของรัฐบาลมีประสิทธิผลในระดับสูงหรือไม่ 
       ๒.๓.๔  การเติบโตของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ  ขยายตัวในอัตราสูงหรือไม่มี       

ประสิทธิผลในอัตราสูงหรือไม่ 
       ๒.๓.๕  การนัดหยุดงานของกลุ่มแรงงานต่างๆ  มีแนวโน้มเกิดขึ้นทั่วไปหรือไม่ 
       ๒.๓.๖  ผู้บริโภคมีอ านาจการต่อรองเพ่ิมข้ึนหรือไม่  ฯลฯ 
๒.๔  ด้านสังคม 
       ๒.๔.๑  วิถีการด ารงชีวิต  (Life  style)  ของผู้บริโภคโดยรวมเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
       ๒.๔.๒  มาตรฐานการครองชีพของประชาชนดีขึ้นหรือไม่ 
       ๒.๔.๓  พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
       ๒.๔.๔  ประชาชนนิยมใช้สินค้าในประเทศเพ่ิมมากข้ึนหรือไม่ 
       ๒.๔.๕  ผู้บริโภคมีเจตคติที่ดีต่อองค์กรหรือไม่ 
       ๒.๔.๖  ใน ๓ – ๕  ปีข้างหน้า  อัตราการว่างงานของประชากรแรงงานมีแนวโน้ม

เพ่ิมสูงขึ้นหรือไม่  ฯลฯ 
๒.๕  ด้านความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       ๒.๕.๑  มีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบเครื่องจักรในการผลิตสินค้าที่เป็น      

ระบบอัตโนมัติมาใช้เพ่ิมมากข้ึนหรือไม่ 
       ๒.๕.๒  เทคโนโลยีในการกระจายสินค้ามีความทันสมัยเพ่ิมมากข้ึนหรือไม่ 
       ๒.๕.๓  การถ่ายทอดเทคโนโลยีข้ามประเทศแพร่หลายมากยิ่งขึ้นหรือไม่ 
       ๒.๕.๔  การค้าระบบ  E-Commerce  มีอัตราเร่งขยายตัวรวดเร็วหรือไม่ 
       ๒.๕.๕  โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับธุรกรรมต่างๆ เช่น  เครือข่ายระบบการสื่อสาร 

โทรคมนาคม  อินเตอร์เน็ท  นิคมอุตสาหกรรมใหม่ๆ  มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วหรือไม่  ฯลฯ 
๒.๖  ด้านการตลาดและการแข่งขันภายนอก 
       ๒.๖.๑  สินค้าท่ีผลิต  (ผลิตภัณฑ์หรือบริการ)  มีคู่แข่งขันมากหรือไม่ 
       ๒.๖.๒  มีคู่แข่งขันรายใหม่ๆ  เพิ่มมากข้ึนหรือไม่ 
       ๒.๖.๓  สินค้า  (ผลิตภัณฑ์หรือบริการ) ของคู่แข่งขันส่วนใหญ่คุณภาพดีกว่าสินค้า  

(ผลิตภัณฑ์หรือบริการ) ขององค์กรหรือไม่ 
       ๒.๖.๔  สินค้า (ผลิตภัณฑ์หรือบริการ) ของคู่แข่งขันส่วนใหญ่ราคาต่ ากว่าสินค้า  

(ผลิตภัณฑ์หรือบริการ) ขององค์กรหรือไม่ 
       ๒.๖.๕  สินค้า (ผลิตภัณฑ์หรือบริการ) ของคู่แข่งขันเป็นที่รู้จักของประชากรมากกว่า

สินค้า (ผลิตภัณฑ์หรือบริการ) ขององค์กรหรือไม ่
       ๒.๖.๖  ก าลังการผลิตสินค้า (ผลิตภัณฑ์หรือบริการ) ของคู่แข่งขันสูงกว่าก าลังการ

ผลิตสินค้า (ผลิตภัณฑ์หรือบริการ) ขององค์กรหรือไม ่
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       ๒.๖.๗  การแพร่กระจายสินค้า (ผลิตภัณฑ์หรือบริการ) ไปยังตลาดหรือผู้บริโภคของ
คู่แข่งขันกว้างขวางและรวดเร็วกว่าขององค์กรหรือไม่ 

       ๒.๖.๘  อัตราการขยายตัวของตลาดเพ่ือรองรับสินค้า (ผลิตภัณฑ์หรือบริการ)  ของคู่
แข่งขันรวดเร็วกว่าขององค์กรหรือไม่ 

       ๒.๖.๙  ประชาชนหรือผู้บริโภคมีเจตคติที่ดีต่อคู่แข่งขันมากกว่าเจตคติที่มีต่อองค์กร
หรือไม ่

       ๒.๖.๑๐  การโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า (ผลิตภัณฑ์หรือบริการ) ของคู่แข่งขัน
เข้าถึงประชาชนหรือผู้บริโภคมากกว่าขององค์กรหรือไม่ 

       ๒.๖.๑๑  ตลาดต่างประเทศกีดกันการน าเข้าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประเภทที่องค์กร
ก าลังจะด าเนินการผลิตอยู่หรือไม่ 

       ๒.๖.๑๒  สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันครองตลาดทั้งในและต่างประเทศหรือไม่         
ฯลฯ 

๒.๗  ด้านสิ่งแวดล้อม 
       ๒.๗.๑  วัตถุดิบที่ใช้ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ขององค์กรมีเพียงพอในระยะยาว

หรือไม ่
       ๒.๗.๒  การผลิตสินค้า (ผลิตภัณฑ์หรือบริการ) ขององค์กรมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หรือไม ่
       ๒.๗.๓  ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า (ผลิตภัณฑ์หรือบริการ) ขององค์กรราคา

สูง หรือไม่ ฯลฯ 
การวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ  ที่กล่าวมานั้น  การที่จะระบุได้ว่า  สภาพตามประเด็นใด

เป็น “โอกาส”  หรือเป็น “อุปสรรค”  นั้น  ในหลายกรณีจะต้องหาข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็น
นั้นอย่างถ่องแท้เพราะมิฉะนั้นแล้วการวิเคราะห์ก็จะผิดพลาดได้ ซึ่งส่งผลให้การก าหนดกลยุทธ์ การ
จัดการโครงการ  (หรือการประเมินสถานการณ์ขององค์กร)  ผิดพลาดตามไปด้วย  ความล้มเหลวของ
การจัดการโครงการหรือการด าเนินงานขององค์กรย่อมเป็นผลลัพธ์ที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรเพ่ือก าหนดจุดแข็ง  จุดอ่อนขององค์กร
และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรเพ่ือก าหนดสถานการณ์ที่เป็นโอกาสและ
อุปสรรคการด าเนินงานขององค์กร  เพ่ือการจัดการโครงการ  หรือก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
โครงการหรือกิจการขององค์กรที่มีประสิทธิภาพนั้น  นอกเหนือจากการตั้งประเด็นค าถามในลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วนั้น  ยังอาจจะใช้วิธีการตั้งค าถามในลักษณะที่เป็นเชิงบวก  เพ่ือต้องการวิเคราะห์จุด
แข็งและโอกาส  และตั้งค าถามในลักษณะที่เป็นเชิงลบ  เพ่ือต้องการวิเคราะห์จุดอ่อน  และอุปสรรค  
แต่ทั้งนี้สภาพหรือสถานการณ์ท่ีวิเคราะห์จะต้องพิจารณาแล้วว่า  มีผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวต่อ
การด าเนินงานโครงการหรือกิจการนั้น ๆ ขององค์กร  เช่น๕๐ 

๑. ตัวอย่างค าถามเพ่ือหาจุดเด่น 
๑.๑  มีทักษะในเชิงแข่งขันหรือไม ่

                                                 
๕๐ทวีป ศิริรัศมี, รศ.ดร., การวางแผนพัฒนาและประเมินโครงการ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๔๔), หน้า ๗๓ – ๗๔. 
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๑.๒  เป็นผู้น าด้านการตลาดหรือไม่ 
๑.๓  มีความสามารถเฉพาะ  พิเศษหรือไม่ 
๑.๔  มีทรัพยากรทุนเพียงพอหรือไม่ 
๑.๕  มีความได้เปรียบในด้านเทคโนโลยีการผลิตหรือไม่ 

๒.  ตัวอย่างค าถามเพ่ือหาจุดอ่อน 
      ๒.๑  สมรรถภาพการแข่งขันเลวลงหรือไม่ 
      ๒.๒  ทิศทางการบริหารขาดความชัดเจนใช่หรือไม่ 
      ๒.๓  บุคลากรขาดการฝึกทักษะหรือความสามารถในการท างานใช่หรือไม่ 
      ๒.๔  การผลิตอยู่ในวงแคบใช่หรือไม่ 
      ๒.๕  เครื่องอ านวยความสะดวก  ล้าสมัยใช่หรือไม่  

ฯลฯ 
๓. ตัวอย่างค าถามเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบที่เป็นโอกาส 
      ๓.๑  มีตลาดรองรับผลผลิตกว้างขวางหรือไม่ 
      ๓.๒  มีช่องทางการขยายตลาดในอนาคตได้หรือไม่ 
      ๓.๓  มีแรงงานราคาถูกรองรับหรือไม่ 
      ๓.๔  ผู้บริโภคมีเจตคติที่ดีต่อองค์กรหรือไม่ 
      ๓.๕  คู่แข่งขันมีก าลังการผลิตน้อยกว่าหรือไม่  

ฯลฯ 
๔. ตัวอย่างค าถามเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบที่เป็นอุปสรรค 

๔.๑ รัฐบาลไม่มีนโยบายสนับสนุนใช่หรือไม่ 
๔.๒ มีคู่แข่งขันเพ่ิมข้ึนหรือไม่ 
๔.๓ ความต้องการของตลาดลดน้อยลงหรือไม่ 
๔.๔ มีสินค้าเลียนแบบเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ 
๔.๕ ลูกค้ามีอ านาจการต่อรองเพ่ิมข้ึนหรือไม่ 

ฯลฯ 
๓.๓.๖ ข้อควรค านึงในการวิเคราะห์  SWOT 
การน าวิธีการวิเคราะห์  SWOT  มาใส่ในการจัดการโครงการ  หรือเพ่ือการวางแผนกล

ยุทธ์หรือวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม  สิ่งส าคัญที่จะต้องค านึงถึงเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้  ได้แก่๕๑ 

๑.  องค์กรจะต้องก าหนดให้ชัดเจนก่อนว่า  องค์กรต้องการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์ใด 

๒.  องค์กรจะต้องก าหนดองค์ประกอบหรือปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานนั้น ๆ 
ให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง  สอดคล้องกับทฤษฎีหรือหลักวิชาการและสมเหตุสมผล 

                                                 
๕๑ทวีป ศิริรัศมี, รศ.ดร., การวางแผนพัฒนาและประเมินโครงการ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๔๔), หน้า ๘๐ – ๘๑. 
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๓.  การระบุจุดแข็งจุดอ่อนต้องกระท าอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
หรือสามารถตรวจสอบได้ 

๔.  การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคต้องกระท าในช่วงเท่านั้น(ภายใต้กรอบเงื่อนไขเวลา
ช่วงหนึ่ง) 

๕.  องค์กรจะต้องมีข้อมูลรองรับในทุกประเด็นที่พิจารณา 
 
๓.๔ การบริหารความขัดแย้งในโครงการ๕๒ 

Conflict หรือ ความขัดแย้งในโครงการนั้น สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ในการด าเนินโครงการ 
เหตุเนื่องมาจาก การท างานในโครงการนั้น จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญหลากหลายแตกต่างกันไป ส่งผลให้มีมุมมองที่แตกต่าง และ ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการนั้น 
ย่อมมีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ ในเงื่อนไขและข้อจ ากัดที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้เกิดการ
ตัดสินใจที่แตกต่างกัน  Conflict นั้น มีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อโครงการ หากผู้จัดการโครงการ ไม่
สามารถจัดการความขัดแย้งในโครงการได้ ก็จะส่งผลด้านลบต่อโครงการ เช่น สมาชิกในทีมเสีย
ก าลังใจในการท างาน  ประสิทธิภาพของงานลดลง  ส่งมอบงานที่ขาดคุณภาพ  หรือโครงการล้มเหลว
ไปในที่สุด  ในทางกลับกัน หากผู้จัดการโครงการ สามารถบริหาร Conflict ในโครงการได้ดี  ก็จะ
ส่งผลด้านบวกต่อโครงการ เช่น เกิดการรวมพลังเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ท าให้เห็น
มุมมองที่แตกต่างหลากหลายและน ามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อโครงการ และส่งผลให้โครงการมี
โอกาสส าเร็จมากขึ้น เทคนิควิธีการ บริหารความขัดแย้งในโครงการ หรือ Conflict Management 
Techniques นั้น หากอ้างอิงตาม Project Management Body Of Knowledge (PMBOK)  นั้น 
จะสามารถ แบง่ออกได้เป็น ๕ วิธีการ ซึ่ง Project Manager ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์
ต่างๆ ดังนี้ 

๑) Withdrawing หรือ Avoiding คือการนิ่งเฉยยังไม่ด าเนินการใดกับข้อขัดแย้ง หรือรอให้
ข้อขัดแย้งได้รับการแก้ไขด้วยตัวของมันเองเมื่อเวลาผ่านไป  เรียกได้ว่าเป็นวิธีแก้ไขข้ อขัดแย้งแบบ 
“สงบสยบเคลื่อนไหว” วิธีดังกล่าวนั้น Project Manager ควรใช้เมื่ออยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ 

 ใช้เมื่อเรื่องขัดแย้งนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อย และไม่มีผลกระทบกับโครงการมากนัก 
 ใช้เมื่อคู่ขัดแย้งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการในระดับต่ าหรือไม่ส าคัญ 
 ใช้เมื่อ Project Manager ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอในการจัดการข้อขัดแย้ง 
 ใช้ในกรณีที่ทีมงาน ผ่านการขัดแย้งมายาวนาน และต้องการเวลาในการพัก เพ่ือ

ลดความขัดแย้งลงบ้าง 
 ใช้เมื่อ Project Manager พิจารณาแล้วว่า ข้อขัดแย้งดังกล่าว สามารถถูกแก้ไข

หรือหมดไปด้วยตัวมันเอง เมื่อเวลาผ่านไป 

                                                 
๕๒ ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ , เทคนิคการจัดการความเสี่ยงในโครงการ , [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 

http://www.knowledgertraining.com/index.php?tpid=0027, [๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 
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ข้อดี ของการจัดการข้อขัดแย้งด้วยวิธี Withdraw หรือ Avoid คือ Project Manager ไม่
ต้องเสียเวลาในการจัดการข้อขัดแย้ง และใช้เวลาในการท าสิ่งอ่ืนที่ส าคัญกว่า  แต่เลือกที่จะปล่อยให้
การขัดแย้งด าเนินไป และหมดไปเมื่อเวลาผ่านไป 

ข้อเสีย ของการจัดการข้อขัดแย้งด้วยวิธี  Withdraw หรือ Avoid คือ หาก Project 
Manager ใช้วิธีการจัดการด้วยวิธีนี้บ่อยครั้ง จะส่งผลลบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของตัว 
Project Manager เอง ในสายตาของทีมงานและผู้บริหาร อีกทั้งยังอาจจะท าให้ ข้อขัดแย้งที่ไม่หมด
ไปตามเวลา เติบโตขึ้นเป็นความขัดแย้งรุนแรงและยากท่ีจะจัดการได้ ส่งผลให้โครงการล้มเหลว 

๒) Smoothing หรือ Accommodating คือการพยายาม หาแนวทาง หรือทางออกของ
ข้อขัดแย้งที่ทุกคนรู้สึกสบายใจ และเน้นให้ลดความรุนแรงของข้อขัดแย้งลง สร้างบรรยากาศของ
ความราบรื่นในการท างานร่วมกัน หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าเพ่ือโต้เถียง วิธีการดังกล่าวนั้น Project 
Manager จะพยายาม หาแนวทางแก้ไขข้อขัดแย้ง ที่เน้นประโยชน์ของผู้อ่ืนหรือคู่ขัดแย้งเป็นที่ตั้ง 
มากกว่าประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของโครงการ เพ่ือให้เกิดความราบรื่นในการท างานมาก
ที่สุด  เรียกได้ว่าเป็นวิธีแก้ไขข้อขัดแย้งแบบ  “อ่อนสยบแข็งกร้าว”  วิธีดังกล่าวนั้น Project 
Manager ควรใช้เมื่ออยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ 

 ใช้เมื่อ Project Manager ต้องการให้เกิดการร่วมมือเพ่ือท างานร่วมกัน และพัก
ข้อขัดแย้งไว้ก่อน จนกว่าจะสามารถหาแนวทางที่แก้ไขในระยะยาวได ้

 ใช้เมื่อคู่ขัดแย้งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการในระดับสูงหรือส าคัญมาก 
 ใช้เมื่อคู่ขัดแย้งมีอ านาจหรือต าแหน่งสูงกว่า Project Manager มากและมีอิทธิพล

ต่อโครงการในระดับสูง 
 ใช้ในกรณีที่ทีมงาน ผ่านการขัดแย้งมายาวนาน และต้องการเวลาในการพัก เพ่ือ

ลดความขัดแย้งลงบ้าง 
ข้อดี ของการจัดการข้อขัดแย้งด้วยวิธี Smooth หรือ Accommodate คือการสร้าง

บรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือ และลดความรุนแรงของข้อขัดแย้งลง 
รวมถึงเป็นโอกาสให้ Project Manager ได้มีเวลาในการคิดวิเคราะห์ หาทางออกในระยะยาวของการ
แก้ไขข้อขัดแย้ง อีกทั้งช่วยให้ข้อขัดแย้งอาจจะถูกแก้ไขได้ง่ายขึ้น หลังจากคู่ขัดแย้งอยู่ในบรรยากาศที่
ดีในการท างานร่วมกัน 

ข้อเสีย ของการจัดการข้อขัดแย้งด้วยวิธี  Smooth หรือ Accommodate คือ หาก 
Project Manager ใช้วิธีการจัดการด้วยวิธีนี้บ่อยครั้ง จะส่งผลให้โครงการไม่สามารถด าเนินไปได้ตาม
แนวทางที่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นการจัดการข้อขัดแย้ง โดยใช้ประโยชน์ของคู่ขัดแย้งเป็นที่ตั้ง มิได้ใช้
ประโยชน์ของส่วนรวมหรือของโครงการเป็นที่ตั้ง อีกทั้งยังเป็นการท าให้ อ านาจของ Project 
Manager ลดลง อันเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถจัดการข้อขัดแย้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการ
ได ้

๓) Compromising หรือ Reconcile คือการ น าคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่าย มาหาทางออกที่
ประนีประนอมซึ่งกันและกัน โดยสร้างให้เกิดการยอมในรับเงื่อนไข ที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ประโยชน์ใน
บางส่วน และเสียประโยชน์ในบางส่วน  เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันต่อไปได้ แต่ไม่มีใครชนะหรือแพ้
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ทั้งหมด  เรียกได้ว่าเป็นวิธีแก้ไขข้อขัดแย้งแบบ  “ถอยคนละก้าว”  วิธีดังกล่าวนั้น Project Manager 
ควรใช้เมื่ออยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ 

 ใช้เมื่อคู่ขัดแย้ง ไม่สามารถหาทางออกของข้อขัดแย้งร่วมกันได้ และต่างฝ่ายต่างก็
มีเหตุผลของตนเอง 

 ใช้เมื่อ Project Manager มีอ านาจเพียงพอที่จะก าหนดเงื่อนไข ในการถอยคนละ
ก้าวของคู่ขัดแย้งทั้ง ๒ ฝ่าย 

 ใช้เมื่อคู่ขัดแย้งทั้ง ๒ ฝ่ายมีความส าคัญในโครงการ ในระดับใกล้เคียงกัน 
 ใช้เมื่อ Project Manager ยังไม่สามารถหาแนวทางแก้ไขข้อขัดแย้งในระยะยาว

ได้ จึงใช้วิธีการดังกล่าว เป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราว เพ่ือใช้เวลาในการวิเคราะห์
ปัญหา  

ข้อดี ของการจัดการข้อขัดแย้งด้วยวิธี Compromise หรือ Reconcile คือการสร้าง
บรรยากาศของการยอมรับในข้อจ ากัดของอีกฝ่าย และเรียนรู้ที่จะถอยหรือลดความต้องการของ
ตนเองลง เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันได้ เป็นการแก้ไขปัญหาที่ง่าย รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน และไม่ต้อง
วิเคราะห์ผลได้ผลเสียของแต่ละทางเลือก เนื่องจากเป็นการลดความต้องการของแต่ละฝ่ายลงมา
เท่านั้น 

ข้อเสีย ของการจัดการข้อขัดแย้งด้วยวิธี Compromise หรือ Reconcile คือไม่สามารถ
สร้างให้เกิดการท างานที่เป็นทางเลือกที่เกิดประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมหรือของโครงการ เป็นเพียง
แนวทางชั่วคราวในการบรรเทาปัญหาความขัดแย้ง และรอวันให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นอีกในอนาคต 
เนื่องจากมิได้มีการแก้ปัญหาที่สาเหตุ 

๔) Forcing หรือ Directing วิธีการดังกล่าวนั้น Project Manager จะตัดสินใจที่จะเห็น
ด้วยและท าตามแนวทางของฝ่ายหนึ่ง และไม่ท าตามแนวทางของอีกฝ่ายหนึ่ง วิธีนี้ คู่ขัดแย้งจะมีฝ่าย
หนึ่งเป็นผู้ชนะ และฝ่ายหนึ่งเป็นผู้แพ้เสมอ  เรียกได้ว่าเป็นวิธีแก้ไขข้อขัดแย้งแบบ  “เบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด”  วิธีดังกล่าวนั้น Project Manager ควรใช้เมื่ออยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ 

 ใช้เมื่อ Project Manager ต้องการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 
 ใช้เมื่อ Project Manager มีอ านาจเพียงพอที่จะก าหนดเงื่อนไข ในการด าเนินการ

ของคู่ขัดแย้งทั้ง ๒ ฝ่าย 
 ใช้เมื่อ Project Manager ทราบอย่างแน่ชัดว่า ทางเลือกใดที่ถูกต้องและเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวมและโครงการ 
 ใช้เมื่อเรื่องที่ขัดแย้ง เป็นเรื่องส าคัญมาก และส่งผลกระทบรุนแรงต่อโครงการหาก

เลือกทางแก้ไขปัญหาผิดพลาด 
 ใช้เมื่อ Project Manager ไม่ได้ให้ความส าคัญในเรื่องความสัมพันธ์ระยะยาว ต่อ

คู่ขัดแย้งที่ไม่ได้การสนับสนุนทางเลือกจาก Project Manager 
ข้อดี ของการจัดการข้อขัดแย้งด้วยวิธี Force หรือ Direct คือความรวดเร็ว และเบ็ดเสร็จ

เด็ดขาดในการแก้ไขปัญหา ส่งผลให้โครงการด าเนินไปในแนวทางที่ต้องการอย่างรวดเร็ว และทีมงาน
มีความชัดเจนในแนวทางการท างานของ Project Manager 
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ข้อเสีย ของการจัดการข้อขัดแย้งด้วยวิธี Force หรือ Direct คือ หาก Project Manager 
ใช้วิธีการจัดการด้วยวิธีนี้บ่อยครั้ง จะส่งผลให้การมีส่วนร่วมของทีมงานอยู่ในระดับต่ า เนื่องจาก
ทีมงานจะเป็นฝ่ายรอการตัดสินใจจาก Project Manager แต่เพียงผู้เดียว  และโครงการจะเสียโอกาส
ในการได้รับความคิดเห็นหรือมุมมองที่แตกต่าง จากทีมงาน หรือผู้เชี่ยวชาญอ่ืนๆ  หากมีการตัดสินใจ
ที่ผิดพลาด โครงการจะมีความเสียหายสูง เนื่องจากขาดการมองปัญหาที่รอบด้าน 

๕) Collaborating หรือ Problem Solving คือ การน าคู่ขัดแย้งและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ามามี
ส่วนร่วมในการ ออกความเห็น วิเคราะห์ และ ตัดสินใจหาทางออกของปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน  มี
การหาข้อมูลสนับสนุน เพ่ือวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียในแต่ละทางเลือก โดยน าผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมและของโครงการมาเป็นที่ตั้ง และยอมเสียประโยชน์ส่วนตนบ้าง  รวมถึงหาข้อสรุปร่วมกันให้
เป็นหนึ่งเดียวกัน เพ่ือช่วยกันท างานให้โครงการประสบความส าเร็จ  เรียกได้ว่าเป็นวิธีแก้ไขข้อขัดแย้ง
แบบ  “เห็นพ้องต้องกัน”  วิธีดังกล่าวนั้น Project Manager ควรใช้เมื่ออยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ 

 ใช้เมื่อ Project Manager ต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด และเกิดจากการ
มีส่วนร่วมของคู่ขัดแย้งและผู้ที่เกี่ยวข้อง มาช่วยกันคิดและตัดสินใจ 

 ใช้เมื่อ Project Manager และคู่ขัดแย้ง และทีมงาน มีความเป็นมืออาชีพมากพอ 
ในการสื่อสารและท างานร่วมกัน รวมถึงคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  

 ใช้เมื่อ Project Manager มีเวลามากพอในการจัดการข้อขัดแย้ง 
 ใช้เมื่อเรื่องที่ขัดแย้ง เป็นเรื่องส าคัญมาก และต้องการการมีส่วนร่วม และ

ความเห็นที่ตรงกันของทุกฝ่าย ก่อนจะน าไปปฏิบัติ 
ข้อดี ของการจัดการข้อขัดแย้งด้วยวิธี Collaborate หรือ Problem Solve คือแนวทาง

การแก้ไขปัญหา จะเป็นแนวทางที่ดีต่อโครงการเนื่องจาก ได้รับการกลั่นกรองจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลาย
ฝ่าย ช่วยกันวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของแต่ละทางเลือก และแนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางที่ทุกคน เห็น
พ้องต้องกัน และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกัน ท าให้เกิดพลังในการท างานร่วมกัน เพราะทุกคน
เป็นเจ้าของความคิดและทางเลือกดังกล่าว ร่วมกัน 

ข้อเสีย ของการจัดการข้อขัดแย้งด้วยวิธี Collaborate หรือ Problem Solve คือ ใช้
เวลานานในการแก้ไขปัญหา และต้องการทักษะในการสื่อสารที่เป็นมืออาชีพ รวมถึงทัศนคติที่เป็น
บวก ของคู่ขัดแย้งและทีมงานที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมและคิดวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแนวทางการ
แก้ไขข้อขัดแย้งร่วมกัน ไม่เหมาะส าหรับปัญหาเร่งด่วน 

แนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง ๕ วิธี นั้นมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป  Project Manager มี
ความจ าเป็นต้องใช้ให้เป็นทั้ง ๕ วิธี ให้เหมาะสมกับสถานการณ์  ในบางเหตุการณ์ ต้อง สงบสยบ
เคลื่อนไหว  หรือ อ่อนสยบแข็งกร้าว   หากยังคิดไม่ออกให้ ถอยคนละก้าว  หรือ หากเร่งรีบเร่งด่วน 
ควรต้อง เบ็ดเสร็จเด็ดขาด  แต่การเตรียมตัวที่ดี ควรต้องสร้างบรรยากาศในการ เห็นพ้องต้องกัน  
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องปฏิบัติอยู่เสมอในการจัดการข้อขัดแย้ง ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม  Project 
Manager ควรปฏิบัติต่อคู่ขัดแย้ง ด้วยพฤติกรรมดังนี้ 

 สื่อสารและปฏิบัติต่อคู่ขัดแย้งและคนที่เก่ียวข้อง ด้วยการให้เกียรติ อยู่เสมอ 
 หลีกเลี่ยงการสื่อสารด้วยค าพูดที่ท าลายมิตรภาพ หรือขยายความขัดแย้งมากขึ้น 
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 ใจเย็น และใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ หรือ EGO ของตนเอง 
 เน้นย้ าการท างานเพ่ือส่วนรวมหรือเพ่ือโครงการเป็นหลัก 
 แยกปัญหาออกจากตัวบุคคล โดยเน้นการแก้ไขปัญหา และหลีกเลี่ยงการโจมตี

บุคคล 
 รับฟังความคิดเห็นของทุกคน อย่างตั้งใจ และให้ความส าคัญ 
 วิเคราะห์หาทางออกท่ีเป็นไปได้และเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 หลีกเลี่ยงการบังคับหรือกดดันผู้อื่นเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีตนเองต้องการ 
 ถ้าเป็นไปได้ อย่าปล่อยให้ข้อขัดแย้งเติบโตจนรุนแรงและแก้ไขยาก 
 ให้ Feedback และ รับ Feedback อย่างสร้างสรรค์และเป็นมืออาชีพ 

 
๓.๕ สรุปท้ายบท 

ปัญหาการจัดการโครงการส่วนมาก ผู้บริหารมักจะพบกับปัญหาทางการบริหาร
สลับซับซ้อน  (Complexity)  มากกว่าที่หน่วยงานประจ าใดหน่วยงานหนึ่งเพียงหน่วยงานเดียวจะ
รับผิดชอบได้  การละเลยในการแก้ปัญหาเช่นนั้น  ย่อมจะน าผลเสียหายมาสู่กิจการอย่างแน่นอน  
ปัญหาความต้องการของลูกค้าและผู้รับบริการมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ปัญหาทรัพยากรต่างๆ  มีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้น ปัญหาการใช้เทคโนโลยีก้าวหน้ามีความจ าเป็น
และมีความส าคัญมากขึ้น  ปัญหาการเพ่ิมความรวดเร็วและความถูกต้องในการให้บริการลูกค้า  
ปัญหาการแข่งขันระหว่างกิจการต่างๆ  มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ปัญหาการพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์  (สินค้าและบริการ)  ตลอดจนการเผชิญกับภาวะวิกฤตและความเสี่ยงต่างๆ   

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  เป็นการพิจารณาว่า การด าเนินงานของธุรกิจในปัจจุบัน
เป็นอย่างไรซึ่งผู้บริหารจะท าการวิเคราะห์และตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของ
องค์กร  เพ่ือค้นหาโอกาส  อุปสรรค  จุดเด่นหรือจุดแข็ง  และจุดด้อยหรือจุดอ่อนจากการด าเนินงาน  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร 
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ค าถามท้ายบทที่ ๓ 
 
๑.  ปัญหาการจัดการโครงการหลักๆ ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง 
๒.  กลไกใหม่  (New  mechanisms)  ที่ส าคัญในศตวรรษท่ี  ๒๑  อันมีผลต่อการท างานขององค์การ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีอะไรบ้าง จงอธิบาย 
๓.  “คิดและท างานเป็นโครงการ  (Projectization)” คือคุณลักษณะที่ส าคัญของผู้บริหารในการแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง 
จงอธิบาย 

๔. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์สถานการณ์คืออะไรบ้าง 
๕. จงสร้างตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก โดยยกตัวอย่าง

โครงการทางด้านพระพุทธศาสนามาหนึ่งโครงการ พร้อมทั้งวิเคราะห์ให้เห็นชัดเจน 
๖. จากค ากล่าวที่ว่า “เป็นการแปลงเจตนารมณ์ในเชิงกลยุทธ์  (Strategic  intent)  ของผู้บริหาร

ระดับสูง  ให้กลายเป็นกลวิธี  (Tactics)  ที่จะน าไปสู่การจัดการในระดับปฏิบัติการอย่างได้ผล” 
ท่านมีความคิดเห็นกับค ากล่าวนี้ว่าอย่างไรบ้าง จงอธิบายขยายความ 

๗. ในแง่ของกระบวนการวางแผน  การวิเคราะห์สถานการณ์  (เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ
วางแผนงาน)  เป็นการพยากรณ์สภาพแวดล้อม  (Environmental  Forecasting)  หรือเป็น
การศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มต่างๆ  ที่จะมีผลกระทบต่อการวางแผน  ตลอดจนการคาดการณ์
ล่วงหน้า  ซึ่งประกอบอะไรบ้าง จงอธิบาย 

๘. การวิเคราะห์  SWOT  เป็นวิธีการในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยรวมขององค์กร  โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร  เพื่อค้นหาและก าหนดสิ่งใด   

๙. การวิจัยและการพัฒนา  [Research  and  Development  (R&D)] มีส่วนส าคัญในการจัดการ
โครงการอย่างไรบ้าง 

๑๐. ข้อดีและข้อเสียของ Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) มีอะไรบ้าง  
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กระบวนการของการจัดการโครงการ คือ  ขั้นตอนในการจัดการองค์ความรู้ต่างๆ  เช่น 

ขอบเขต  คุณภาพ  ทรัพยากร  เวลา  และต้นทุน  กระบวนการต่างๆ  ของโครงการประกอบขึ้นมา
เป็นโครงการ  อันเป็นการกระท าเพ่ือน ามาซึ่งผลลัพธ์  และความส าเร็จของงานในโครงการ 
กระบวนการของการจัดการโครงการประกอบด้วย  ๕  กระบวนการ  ประกอบด้วย ๑. กระบวนการ
เริ่มต้น  (Initiating  Processes) ๒. กระบวนการวางแผน  (Planning  Processes) ๓. กระบวนการ
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จ านวนทรัพยากรที่มีมากน้อยไม่เท่ากัน ขอบเขตข้อจ ากัดอ่ืนๆ เช่น เวลา คุณภาพ ต้นทุนที่มีแตกต่าง
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บทท่ี ๔ 

กระบวนการการจัดการโครงการในระดับมหภาคและจุลภาค 
Process of Macro and Micro Project Management 

  
๔.๑ บทน า 
 ในบทนี้จะอธิบายถึงกระบวนการการจัดการโครงการซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ
เป็นอย่างมาก ผู้จัดการโครงการหรือผู้บริหารโครงการจะต้องใส่ใจในรายละเอียดของทุกๆขั้นตอน 
เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดการโครงการ ผู้เขียนได้รวบรวมรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนไว้ 
พร้อมทั้งยกตัวอย่างเพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษา ทั้งนี้ผู้ศึกษาจ าเป็นต้องศึกษารายละเอียดแต่ละขั้นตอน
ให้ถี่ถ้วนจะช่วยให้เข้าใจกระบวนการในการจัดการโครงการ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการ
จัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป 
 ภายหลังจากที่โครงการได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการ  การจัดการโครงการโดยบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบโครงการและที่เกี่ยวข้องก็จะเกิดขึ้นทันที  โดยพยายามที่จะท าให้กิจกรรมทุก
กิจกรรมของโครงการบรรลุความส าเร็จใน  ๓  ลักษณะคือ  ส าเร็จภายในระยะเวลา  (Schedule)  ที่
ก าหนดไว้  ส าเร็จภายใต้งบประมาณ  (Budget)  ที่ได้รับการจัดสรร  และส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย  (Objective  หรือ  Goal)  ที่ต้องการ  ซึ่งการที่จะบรรลุความส าเร็จดังกล่าวได้นั้น  จะต้อง
อาศัยการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดี ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
๔.๒ กระบวนการการจัดการโครงการ 

กระบวนการของการจัดการโครงการ  (Project  Management  Processes) คือ  
ขั้นตอนในการจัดการองค์ความรู้ต่างๆ  เช่น ขอบเขต  คุณภาพ  ทรัพยากร  เวลา  และต้นทุน  
กระบวนการต่างๆ  ของโครงการประกอบขึ้นมาเป็นโครงการ  อันเป็นการกระท าเพ่ือน ามาซึ่งผลลัพธ์  
และความส าเร็จของงานในโครงการ๕๓ 

กระบวนการของการจัดการโครงการประกอบด้วย  ๕  กระบวนการ  ประกอบด้วย 
๑. กระบวนการเริ่มต้น  (Initiating  Processes) 
๒. กระบวนการวางแผน  (Planning  Processes) 
๓. กระบวนการด าเนินงาน  (Executing  Processes) 
๔. กระบวนการควบคุม (Controlling  Processes) 
๕. กระบวนการปิดงาน  (Closing  Processes) 
 
 

                                                 
๕๓สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน, การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๗ – ๒๙. 
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แผนภาพที่ ๔.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละกระบวนการของการจัดการโครงการ 
 

กระบวนการทั้ง  ๕ ที่แสดงในแผนภาพที่ ๔.๑ แต่ละกระบวนการในโครงการจะมีการทับ
ซ้อนกันในเรื่องของช่วงเวลาที่ใช้ด าเนินการ  เช่น กระบวนการวางแผนสามารถเริ่มต้นด าเนินการไป
พร้อมๆ  กับกระบวนการเริ่มโครงการ  กระบวนการควบคุมจะเกิดขึ้นตลอดทุกช่วงที่มีการด าเนินการ
ในกระบวนการต่างๆ  จนกระทั่ง  เสร็จสิ้นโครงการ 

๑) กระบวนการเริ่มต้น  (Initiating  Processes) 
กระบวนการเริ่มต้นโครงการ คือ กระบวนการมอบหมายการท าโครงการอย่างเป็นทางการ  

ถ้าสามารถที่จะเริ่มต้นโครงการอย่างเป็นทางการได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ก็จะช่วยให้โครงการเชื่อม
ประสานเข้ากับงานที่ก าลังท าอยู่ได้  ผู้บริหารโครงการมีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทางของ
โครงการ  ความยากง่ายในการเริ่มต้นโครงการขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของโครงการนั้น  ใน
บางกรณีกระบวนการเริ่มต้นอาจไม่มีความจ าเป็นส าหรับโครงการขนาดเล็ก   แต่ถ้าโครงการขนาด
ใหญ่ที่มีการด าเนินการต่างๆ  มากมายกระบวนการนี้ย่อมมีความส าคัญต่อกิจกรรมที่ต้องท าต่อไป 

โครงการส่วนใหญ่จะเริ่มจากกระบวนการเริ่มต้น  แต่โครงการบางประเภทไม่สามารถ
เริ่มต้นโครงการอย่างเป็นทางการได้ในทันทีจ าเป็นต้องมีกิจกรรมการด าเนินงานบางประการก่อนเพ่ือ
เตรียมความพร้อมและค้นหารายละเอียดต่างๆ  ในโครงการให้ได้มากท่ีสุดก่อนเริ่มด าเนินโครงการ 

กรณีตัวอย่าง  โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน  จะต้องท าการก าหนดความต้องการ  
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  จัดท าแผนการด าเนินการเบื้องต้น  ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเริ่มต้น
โครงการอย่างเป็นทางการ  โครงการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่  มีการเริ่มต้นโครงการอย่างไม่เป็น
ทางการได้ระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักแล้วจึงเริ่มเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ  
เป็นต้น 

หลักในการเลือกโครงการ  เพ่ือท าการเริ่มต้นด าเนินโครงการประกอบด้วย 
๑) โครงการที่เป็นจริงได้  (Realism)  หมายถึง  การพิจารณาหลักความเป็นจริงใน

ด้านการผลิต  การตลาด  การเงินและความสามารถของบุคลากรที่จะท างาน
ตามโครงการนั้นได้ตลอดจนมีความสามารถในการสร้างก าไรได้ 

เริ่มต้น วางแผน 

ควบคุม ด าเนินงาน 

ปิดงาน 
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๒) ขีดความสามารถ  (Capability)  หมายถึง  การพิจารณาความสามารถของ
โครงการในด้านต่างๆ  เช่น เงินทุน  ความสามารถของพนักงาน  ความสามารถ
ในการบริหารเวลา  ความสามารถในการขจัดปัญหาและอุปสรรคทั้งภายในและ
ภายนอกของโครงการ  เช่น  การนัดหยุดพนักงาน  การเปลี่ยนแปลงด้านอัตรา
ดอกเบี้ย  การพิจารณาความเสี่ยง  ปัญหาของโครงการ  เป็นต้น 

๓) มีความยืดหยุ่น  (Flexibility)  หมายถึง  โครงการต้องสามารถปรับเปลี่ยนสิ่ง
ต่างๆ  ได้เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป  เช่น  การเปลี่ยนแปลงด้าน
กฎหมาย  ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของ
องค์กร  เป็นต้น 

๔) ง่ายต่อการใช้  (Ease  of  Use)  หมายถึง  โครงการแต่ละโครงการนั้นต้องง่าย
ต่อการใช้  กล่าวคือ  ใช้เวลาไม่ยาวนานเกินไป  ง่ายต่อความเข้าใจ  ง่ายต่อการ
ปฏิบัติและง่ายต่อการตีความ 

๕) ต้นทุน  (Cost)  หมายถึง  แต่ละโครงการนั้นจะต้องสามารถรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับต้นทุนทั้งหมดและผลประโยชน์ที่เกิดจากต้นทุน  ทั้งนี้ต้องใช้เกณฑ์
การวิเคราะห์ทางการเงิน  โดยศึกษาถึง  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  
ระยะเวลาคืนทุนและการวิเคราะห์ผลประโยชน์ต้นทุน 

๖) สามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ (Objective  Accomplishment)  หมายถึง  
โครงการที่เลือกนั้นต้องสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในด้านเชิงปริมาณ  
(Quantitative)  และคุณภาพ  (Qualitative) 

๗) การตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ  (Expert  Judgment)  หมายถึง  การใช้ความรู้
ความช านาญของผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินหรือประเมินสิ่งที่ได้รับเข้ามาใน
กระบวนการ  โดยผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะสามารถหาได้จากหลายๆ แหล่ง  คือ 
จากหน่วยงานอ่ืน ๆ ในองค์กร  ที่ปรึกษา  ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการรวมไปถึง
ลูกค้า  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและช่างเทคนิค  กลุ่มอุตสาหกรรม 

เหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดโครงการ  มีดังต่อไปนี้ 
๑) ความต้องการของตลาด  (Market  Demand)  ควรท าการศึกษาความต้องการ

ของตลาดเพ่ือประโยชน์ในการคัดเลือก  และการริเริ่มโครงการ  ข้อมูลอุปสงค์
ของผู้บริโภคทั้งหมด  ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค  ข้อมูลราคาการเสนอ
ขาย  และราคาการด าเนินการ  เป็นข้อมูลการตลาดที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหาร
โครงการ  ในกรณีความต้องการของตลาดอยู่ในระดับสูงมากจนเกิดความขาด
แคลนขึ้น  ปัญหาเหล่านี้จะกลายเป็นโอกาสส าคัญในการริเริ่มจัดตั้งโครงการ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดดังกล่าว 

๒) ความต้องการทางธุรกิจ  (Business  Demand)  ท าให้เกิดโครงการต่างๆ  
ขึ้นมาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน  และเพ่ิมผลก าไร  แม้ว่าจะต้องแบกรับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ  เช่น  การไม่ได้ผลก าไรตามที่ต้องการ  การ
ท าโครงการที่เกิดจากความต้องการ  การท าโครงการที่เกิดจากความต้องการ
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ทางธุรกิจควรต้องค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  และมีจริยธรรมทางธุรกิจ  
ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการโครงการจึงต้องทุ่มเทเวลา  ความพยายาม
เพ่ือให้โครงการประสบผลส าเร็จ  ทั้งด้านประสิทธิผล  (Effectiveness)  และ
ประสิทธิภาพ  (Efficiency) 

๓) ข้อเรียกร้องของลูกค้า  (Customer  Request)  ข้อมูลที่แสดงข้อเรียกร้องของ
ลูกค้าที่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในสินค้าและบริการเฉพาะเจาะจงในแต่ละกลุ่มลูกค้า
แตกต่างกันไป  การตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจมาก
ที่สุด  จากเหตุผลดังกล่าวน าไปสู่การจัดตั้งโครงการโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
หรือการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆทดแทนชดเชยข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 

๔) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  (Technology  Development)  เป็นโอกาส
ส าคัญอย่างยิ่งในการริเริ่มโครงการใหม่ๆ  ที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมน าสมัย  และ
เป็นการพัฒนาโครงการที่ก าลังด าเนินอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินการ
มากขึ้น  โดยการประยุกต์เอาเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการ
โครงการโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 

๕) ความต้องการทางกฎหมาย  (Law  Demand)  นับเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญ
ประการหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  การท างานแบบโครงการจึงเหมาะสมในการที่จะสร้างผลลัพธ์ให้
สอดคล้องกับกฎหมาย เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้การด าเนินการที่มีอยู่ก่อนแล้ว
ให้สามารถด าเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง  จึงเป็นจุดริเริ่มให้เกิดโครงการต่างๆ  
ขึ้นมาด้วยเช่นกัน 

๖) ความต้องการทางสังคม  (Social  Demand)  เป็นความต้องการของมนุษย์ใน
การที่จะติดต่อกับบุคคลอื่น  เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ช่วยท าให้มนุษย์
อยู่ในสังคมอย่างมีความหมาย เช่น  การมีเพ่ือน  การเป็นผู้รับบริการ  การเป็น
ผู้ให้บริการ  การเป็นผู้น า  การเป็นผู้ตาม  อันเป็นทักษะของสมาชิกสังคมที่ต้อง
เรียนรู้  ซึ่งจะเกิดขึ้นในมนุษย์ทุกคนไม่ประการใดก็ประการหนึ่ง  เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม  จึงเป็นที่มาของโครงการต่างๆ 
มากมาย 

๒. กระบวนการวางแผน  (Planning  Process) 
การวางแผนโครงการ  คือ  การก าหนดแผนงานการด าเนินงานทั้งหมดของโครงการเพ่ือให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการโดยมีการใช้ทรัพยากรในโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดแผนของโครงการ  (Project  Plan)  จัดเป็นเอกสารทางการที่ใช้ในการจัดการ
โครงการ  ดังนั้นแผนของโครงการควรจะมีการเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพ่ือการ
ปรับปรุงแก้ไขและเพ่ือการวางแผนการด าเนินงานอ่ืน ๆ ต่อไป  แผนโครงการที่ดีน ามาซึ่งผลการ
ด าเนินงานที่ดีตามไปด้วย 
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 ขั้นตอนการวางแผนโครงการ  มีดังนี ้
๑) การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์  เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิด

ความส าเร็จ  ไม่ว่าในการด าเนินโครงการประเภทใด  การก าหนดเป้าหมายท า
ให้มีทิศทางในการท างาน  เพ่ือให้ส าเร็จและได้ในสิ่งที่ต้องการ  ดังนั้นการ
ก าหนดเป้าหมายจึงมีความส าคัญต่อการจัดการโครงการ 

๒) การรวบรวมข้อมูล  เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับโครงการ  เพราะการรู้รายละเอียด
เกี่ยวกับโครงการเป็นอย่างดีจะช่วยให้การวางแผนโครงการเป็นไปได้ด้วยดี  
ข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการ  ได้แก่  ปัจจัยหรือองค์ประกอบส าคัญ  ที่จะท าให้
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์  หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
โครงการ  ค่าใช้จ่ายในโครงการตามแต่ละกิจกรรมการด าเนินงาน  เป็นต้น 

๓) การจัดท าโครงสร้างการจ าแนกงาน  เป็นการน าเอางานที่มีอยู่ในกิจกรรมมา
แยกแยะเป็นหมวดหมู่เพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการ  และการติดตาม
ประเมินผล  โครงสร้างการจ าแนกงานจะช่วยให้สามารถวางแผนการใช้
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายในโครงการได้เป็นอย่างดี 

๔) การระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ  คือ  วิธีการที่ผู้บริหารก าหนดอ านาจหน้าที่  
และความรับผิดชอบให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาถัดไป  ตามความเหมาะสมของแต่
ละงานในแต่ละบุคคล  เป็นไปตามหลักการมอบหมายงานดังต่อไปนี้ 
 สร้างพันธะสัญญาหรือภาวะผูกพันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับ

บัญชา  กล่าวคือผู้บังคับบัญชาควรมีภาระผูกพันกับงานที่มอบหมายให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาก็ควรที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย 

 มอบหมายงานควรก าหนดวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับอย่า ง
ชัดเจน 

 ก าหนดหน้าที่ ในแต่ละงานอย่างชัดเจน  ไม่ควรมอบหมายงานให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาครั้งละมากๆ   

๕) การจัดท าตารางเวลาการด าเนินงาน  เป็นการรวบรวมเอาแผนการเริ่ม
โครงการและวันที่คาดว่าจะเสร็จในแต่ละกิจกรรม  โดยทั่วไปนิยมใช้การ
วิเคราะห์โครงข่ายที่เรียกว่า  PERT/CPM  ทีม่ีการเพิ่มวันที่ด าเนินการลงไปด้วย  
หรือใช้แผนภูมิแท่งที่เรียกอีกอย่างว่า  แผนภูมิแกนท์  (Gantt  Chart)  โดยมี
แสดงอยู่ในรูปแบบตารางเวลาหลัก  ไม่มีรายละเอียดการด าเนินงาน  หรือแสดง
ตารางเวลาหลักพร้อมทั้งรายละเอียดของการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ณ  เวลานั้น
ได้อีกดว้ย 

๖) การจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรของโครงการ  เบื้องต้นคือการจัดท า
โครงสร้างองค์กรเพ่ือแสดงให้เห็นถึงระดับการบังคับบัญชาในแต่ละกลุ่มงาน
และง่ายต่อการสื่อสารภายในโครงการท าให้เกิดการจัดตั้งทีมงานต่อไป  โดย
จะต้องระบุถึงบุคคลที่ต้องการในโครงการ  ทักษะเฉพาะของบุคลากร   การ
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ฝึกอบรม  การสรรหา  ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย  หรือนโยบายและความต้องการ
อ่ืน ๆ ด้วย  ในส่วนของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการโครงการขั้นพ้ืนฐานมี  ๒  
ประการ  คือ  งบประมาณ  และเงินทุนหมุนเวียนซึ่งจะต้องออกแบบให้
ครอบคลุมความต้องการทรัพยากรเฉพาะที่ต้องการ  เช่น  เครื่องจักร  อุปกรณ์  
การทดสอบ  การใช้ห้องทดลอง  หรือการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก  และ
วัสดุพิเศษอ่ืน ๆ   

๗) การก าหนดแนวทางการประสานงาน  โดยการจัดท าแผนการติดต่อสื่อสารใน
โครงการโดยเริ่มต้นที่การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย  และข้อมูลที่จ าเป็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  โดยต้องถูกวิเคราะห์อย่างละเอียด  เพ่ือหลีกเลี่ยงความ
สิ้นเปลืองอันเนื่องมาจากความไม่มีสาระของข้อมูล  แผนการบริหารการสื่อสาร 
คือ  เอกสารต่างๆ  ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลที่ทันสถานการณ์และสามารถ
แก้ปัญหาต่างๆ  ก่อนหน้านี้ได้  โดยมีโครงสร้างการจัดส่งข้อมูล  ประกอบด้วย  
รายงานสถานะ  ข้อมูล  ตารางเวลาเอกสารทางเทคนิค  เป็นต้น  ให้กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและสอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กร  ซึ่งเอกสารต่างๆ  เหล่านี้
จะต้องเต็มไปด้วยรายละเอียด  รูปแบบ  และสาระท่ีมีประโยชน์ต่อโครงการ 

๘) การวางแผนควบคุมและติดตาม  เป็นภารกิจที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกกิจกรรมใน
โครงการซึ่งแบ่งได้  ๒  ลักษณะคือ  การติดตามงาน  และการแก้ไขปรับปรุง
งาน  ว่าการใช้ทรัพยากรเป็นไปตามแผนหรือไม่การด าเนินงานเป็นไปตาม
กระบวนที่ก าหนดไว้หรือไม่  ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ผลลัพธ์ที่ได้
ส าเร็จเสร็จสมบูรณ์หรือไม่  เป็นต้น 
การวางแผนควบคุมภายใน  มีข้อพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 
 การควบคุมปัจจัยการท างาน 
 การควบคุมกระบวนการ 
 การควบคุมผลงาน 
การวางแผนควบคุมภายนอก  มีข้อพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 
 การควบคุมผลลัพธ์ 
 การควบคุมผลกระทบ 
 การควบคุมสภาพแวดล้อม 

๙) การก าหนดแผนหรือวิธีประเมินโครงการ  เป็นกระบวนการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือสรุปผลว่าโครงการนั้น ๆ  ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย  และมีประสิทธิภาพเพียงใดแผนการประเมิน
โครงการจะระบุวิธีการประเมินโครงการที่ใช้ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น  ๔  รูปแบบ  
ได้แก่  การประเมินโครงการก่อนด าเนินการ  การประเมินโครงการระหว่างการ
ด าเนินการ  การประเมินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ  และการประเมิน
ประสิทธิภาพการประเมินโครงการอย่างมีระบบ  โดยการประเมินโครงการ
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ดังกล่าวย่อมจะมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารโครงการได้ตระหนักถึงคุณภาพของ
โครงการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือที่จะสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงการให้มี
ความถูกต้องเหมาะสมและส่งผลให้โครงการนั้นด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรลุถึงเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ทุกประการ 

๓. กระบวนการด าเนินงาน  (Executing  Processes) 
การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนโครงการที่ก าหนดไว้เป็นเรื่องยากเพราะการท างาน

ลักษณะโครงการเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการในระหว่างการ
ด าเนินงานดังนั้นผู้บริหารโครงการจึงควรมีทักษะในการบริหารขั้นพ้ืนฐาน  เช่น ความเป็นผู้น า  การ
ติดต่อสื่อสาร  การเจรจา  เป็นต้น  และทีมงานในโครงการต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับผลที่ได้จาก
การท าโครงการเพ่ือที่จะสามารถแก้ไขปรับปรุงการท างานได้ทันท่วงทีในกรณีที่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นไป
ตามแผนโครงการ 
 ลักษณะการด าเนินโครงการที่ดี  เป็นดังนี้ 

๑) เป็นไปตามแผนของโครงการ  คือ  ด าเนินการภายใต้เวลา  ต้นทุน  ทรัพยากร  
ขอบเขต และคุณภาพตามแผนที่ก าหนดไว้ 

๒) มีความชัดเจน  คือ  สามารถติดตามตรวจสอบความคืบหน้า  หรือความส าเร็จ
เสร็จสิ้นในแต่ละกิจกรรมได้ตลอดเวลา 

๓) ผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  คือ  ด าเนินงานภายใต้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
โดยสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี  สามารถด าเนินโครงการได้
ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

๔) มีการบริหารจัดการที่ดี  คือ  ผู้บริหารโครงการมีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการบริหารงานโครงการประกอบกับสมาชิกในโครงการมีทักษะในการ
ด าเนินงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี  ท าให้ทุกอย่างท างานอย่าง
เป็นระบบตลอดวงจรชีวิตของโครงการจนกระท่ังเสร็จสิ้นโครงการ 

๕) มีความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  คือ  ความลงตัวของการ
พยายามท าทุกอย่างให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  โดยเฉพาะในส่วนงานจัดซื้อ
จัดหาที่จะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดเตรียมทรัพยากร  ตลอดจนสิ่ง
ต่างๆ  ที่จ าเป็นต้องใช้ในโครงการ 

๔. กระบวนการควบคุม  (Controlling  Process) 
กระบวนการควบคุมโครงการ  หมายถึง  การติดตามการท างานในทุกการด าเนินงาน

โครงการตั้งแต่โครงการเริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ  ท าให้ทราบว่าการท างานเป็นไปตามแผน
ของโครงการหรือไม่การควบคุมโครงการจะต้องสอดคล้องกับการด าเนินงานแต่ละชนิดเพราะการ
ควบคุมที่มากเกินไปอาจท าให้เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานบางอย่างและอาจส่งผลกระทบต่อ
งบประมาณในการด าเนินงานนั้นด้วยอันเนื่องมาจากโครงการเสร็จล่าช้ากว่าก าหนดนั่นเอง  เพราะได้
ใช้เวลาไปกับการควบคุมตรวจสอบที่มากเกินไป 
 การควบคุมการด าเนินงานในการจัดการโครงการ  ประกอบด้วย 
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๑)  การควบคุมการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงของโครงการ  เกี่ยวเนื่องกับการ
พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
นั้นให้กลับสู่สภาวะปกติเพ่ือด าเนินโครงการต่อไปหรือสร้างแนวทางของ
โครงการขึ้นใหม่  โดยยึดหลักการของการวัดคุณภาพ 

๒)  การควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขต  จะพิจารณาถึงอิทธิพลของปัจจัยที่ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นที่ตกลงกันไว้แล้ว  
และพิจารณาการเปลี่ยนแปลงขอบเขตที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น  จากนั้นก็จะ
ด าเนินการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นจริง  การควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงขอบเขตต้องด าเนินการร่วมกันกับกระบวนการอ่ืน ๆ เช่น  การ
ควบคุมตารางเวลา  การควบคุมต้นทุน  การควบคุมคุณภาพ 

๓)  การควบคุมตารางเวลา  ต้องมีระบบงานเอกสาร  ระบบติดตามและระดับการ
เปลี่ยนแปลง  ที่ส าคัญนอกจากนี้การควบคุมตารางจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผล
เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงตารางเพ่ือให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นที่
ยอมรับเพื่อการด าเนินการจัดการต่อไป  สิ่งที่ขาดเสียมิได้  คือ การวัดสมรรถนะ  
ซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วยในการประเมินความผันแปรที่เกิดขึ้น  ส่วนส าคัญของการ
ควบคุมตาราง  คือ  การตัดสินใจถ้าความผันแปรของตารางต้องการการแก้ไข 

๔)  การควบคุมต้นทุน  เป็นการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับงบประมาณ
ของโครงการ  เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของปัจจัยที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
จากค่าปกติ  (Baseline)  ของต้นทุนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลง
เป็นที่ยอมรับ  การติดตาสมรรถนะของต้นทุน  เพ่ือให้เกิดความแน่ใจ  ป้องกัน
ความผิดพลาดแล้วแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 

๕)  การควบคุมคุณภาพ  คือ  กิจกรรมและเทคนิคในระดับปฏิบัติการ  ซึ่งน ามาใช้
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับข้อก าหนดด้านคุณภาพสามารถที่จะสรุปเป็น
ขั้นตอนของกระบวนการควบคุมคุณภาพได้ดังนี้ 

 ก าหนดมาตรฐาน  ลักษณะเฉพาะทางคุณภาพ 
 การตรวจสอบ  และ/หรือ  การทดสอบผลการผลิต/การปฏิบัติงาน 
 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติกับข้อก าหนดทางคุณภาพเพ่ือค้นหาสิ่งที่

ไม่เปน็ไปตามข้อก าหนด 
 การปฏิบัติการแก้ไขท่ีสาเหตุของปัญหา 

๖)  การควบคุมความเสี่ยง  โดยใช้แผนการบริหารความเสี่ยง  ค้นหาวิธีการป้องกัน
ความเสี่ยง  เปรียบเทียบความแปรปรวนและค้นหาสาเหตุที่มาของความ
แปรปรวน  การประเมินผลที่ เกิดขึ้นของความเสี่ยงการระบุและจัดท า
เอกสารรายงานความเสี่ยง  รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อไป 

๕. กระบวนการปิดงาน  (Closing  Processes) 
การเสร็จสิ้นโครงการ  คือ  การยุติ  ยกเลิก  สิ้นสุด  การด าเนินโครงการโดยมีข้ันตอนการปิด

โครงการเป็นไปตามล าดับ  ดังนี้  คือเริ่มจากการตรวจเช็คผลการด าเนินงานตามข้อก าหนดงานแล้ว
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เสร็จประชุมเพ่ือสรุปและปิดกิจกรรมการด าเนินงาน  ยอมรับการส่งมอบงาน  จัดท ารายงานปิด
โครงการ  ประเมินผลโครงการ  โครงการเสร็จสมบูรณ์และสุดท้ายคือส่งมอบโครงการ  ขั้นตอนการ
ส่งมอบโครงการมักพบโครงการก่อสร้าง 
 การเสร็จสิ้นโครงการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้  ไม่กรณีใดก็กรณีหนึ่ง 

๑) การเสร็จสิ้นโครงการตามปกติตามแผนโครงการ  ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนิน
โครงการเสร็จสมบูรณ์เป็นไปตามแผนโครงการวางไว้ 

๒) การเสร็จสิ้นโครงการเมื่อโครงการล่าช้ากว่าก าหนด  กรณีที่ผู้บริหารโครงการ
ยอมรับการว่าโครงการนั้น ๆ ไม่สามารถจะเสร็จสิ้นได้แม้ว่าจะยืดเวลาออกไป
สักเพียงใดก็ตามจ าเป็นต้องยุติโครงการไว้แต่เพียงเท่านี้   เป็นอันล้มเลิก
โครงการ 

๓) การเสร็จสิ้นโครงการเมื่อผิดสัญญา  กล่าวคือ  ด าเนินการไม่ตรงตามสัญญาที่
ก าหนดไว้ทั้งในแง่ของงบประมาณ  ระยะเวลา  คุณภาพของผลการด าเนินงาน 

๔) การสิ้นสุดโครงการเดิมเพ่ือปิดโครงการใหม่  มักเกิดกับโครงการที่เน้นความพึง
พอใจของลูกค้า  เพราะจะต้องมีการริเริ่มโครงการใหม่ ๆ  ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง  
ตอบสนองความพึงพอใจดังกล่าว 

 
๔.๓ ระบบการจัดการโครงการ 
 ภายหลังจากที่โครงการได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการ  การจัดการโครงการโดยบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบโครงการและที่เกี่ยวข้องก็จะเกิดขึ้นทันที  โดยพยายามที่จะท าให้กิจกรรมทุก
กิจกรรมของโครงการบรรลุความส าเร็จใน  ๓  ลักษณะคือ  ส าเร็จภายในระยะเวลา  (Schedule)  ที่
ก าหนดไว้  ส าเร็จภายใต้งบประมาณ  (Budget)  ที่ได้รับการจัดสรร  และส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย  (Objective  หรือ  Goal)  ที่ต้องการ  ซึ่งการที่จะบรรลุความส าเร็จดังกล่าวได้นั้น  จะต้อง
อาศัยการจัดระบบการบริหารที่ดีอันประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ  ดังนี้๕๔ 
 ๑. ระบบย่อยการจัดหน่วยงาน  (Facilitative  organizational  subsystem)  เป็น
การจัดโครงสร้างเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและสายงานของคณะผู้ด าเนินโครงการ  เพ่ือ
ความชัดเจนและความคล่องตัวในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 ๒. ระบบย่อยการควบคุมโครงการ  (Project  control  subsystem)  เป็นการ
จัดระบบกลไก  และมาตรการต่างๆ  เพ่ือให้โครงการบรรลุความส าเร็จตามก าหนดระยะเวลา  และ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยมีการตรวจสอบความก้าวหน้า  ปัญหา อุปสรรค  และการรายงานผล
การด าเนินงานโครงการที่ชัดเจน  จุดเน้นส าคัญของการจัดระบบย่อยการควบคุมโครงการก็คือ  การ
ตรวจสอบงานให้มีการปฏิบัติตามแผน  การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของงานตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้  และการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 

                                                 
๕๔ทวีป ศิริรัศมี, รศ.ดร., การวางแผนพัฒนาและประเมินโครงการ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๔๔), หน้า ๕๓-๕๔. 
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 ๓. ระบบย่อยการบริหารจัดการสารสนเทศโครงการ  (Project  management  
information subsystem)  เป็นการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดการโครงการให้มี
ประสิทธิภาพและน าไปใช้เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 
 ๔. ระบบย่อยการวางแผน  (Planning  system)  เป็นการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการก าหนดวัตถุประสงค์  วิธีการด าเนินงาน  การก าหนดระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น  คน  วัสดุ  อุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ๕. ระบบย่อยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์  (Human  subsystem)  เป็นการด าเนินการ
เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจเพ่ือการท างานร่วมกันตามโครงการของบุคลากร  เพ่ือให้การด าเนิน
โครงการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

ระบบย่อยต่างๆ ที่กล่าวมานั้นเป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะท าให้การจัดการโครงการประสบ
ผลส าเร็จซึ่งหมายถึงการด าเนินโครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใต้ระยะเวลา  และทรัพยากรที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งผู้บริหารโครงการจะต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดระบบและ
การผสมผสานระบบย่อยต่างๆ  ดังกล่าวให้ไปด้วยกันและเข้ากันอย่างเหมาะสม 
 
๔.๔ โครงสร้างการจัดการโครงการ 
 ในการจัดการโครงการโดยทั่วไปแล้ว  จะประด้วยคณะบุคคลอย่างน้อยที่สุด  ๓  ระดับ  
คือ๕๕  
 ๑. ระดับผู้ก าหนดนโยบายโครงการ  เป็นคณะบุคคลระดับสูงซึ่งท าหน้าที่ในการก าหนด
นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ควบคุม  ติดตาม  เร่งด่วน  ตรวจสอบ  จัดหาทรัพยากรต่างๆ  เพ่ือ
ด าเนินโครงการและอ านวยการต่าง ๆ  เพ่ือด าเนินโครงการและอ านวยการต่างๆ  เพ่ือให้การด าเนิน
โครงการบรรลุผลส าเร็จ 
 ๒. ระดับผู้ประสานงานโครงการ  เป็นบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งท าหน้าที่ในการน า
นโยบาย แนวคิดระเบียบข้อบังคับต่างๆ  ที่ระดับผู้ก าหนดนโยบายก าหนดไว้แตกเป็นแผนงานหรือ
โครงการ  เพ่ือการปฏิบัติงานและประสานงานกับกลุ่มงานหรือฝ่ายต่างๆ  ภายในองค์การ  ตลอดจน
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้การก าเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้  และนอกจากนี้ยังท า
หน้าที่ในการควบคุม  ดูแล  ก ากับ  ติดตาม  และให้ค าแนะน าปรึกษาการด าเนินงานโครงการแก่
ระดับผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการด้วย 
 ๓. ระดับผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ  (Project  officer)  เป็นคณะ
บุคคลซึ่งท าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ  เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจ าโครงการ  ขึ้นตรงต่อหัวหน้า
งานในส่วนต่างๆ  ของโครงการ ซึ่งมีศูนย์รวมที่ส านักงานโครงการ  (Project  office)  โดยอาจจะ
เป็นทั้งผู้เสนอโครงการหรือผู้เขียนโครงการ  และเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการนั้นด้วยตนเอง  โดยได้รับ
การพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้ด าเนินการโดยหน่วยงานระดับประสานงานและระดับก าหนด
นโยบายโครงการตามล าดับ 
 

                                                 
๕๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๔-๕๕. 
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๔.๕ กระบวนการการจัดการโครงการในระดับมหภาค 
 ในกระบวนการการจัดการโครงการในระดับมหภาคนั้น ได้มีผู้อธิบายถึงขั้นตอนใน
กระบวนการจัดการไว้ อาทิเช่น ธนาคารโลก (World Bank) Rondinelli (รอนดิเนลลี่) Goodman 
and Love (กูดแมน และเลิฟ) ดังนี้ 
 Baum ได้อธิบายวงจรการจัดการโครงการจากมุมมองของธนาคารโลกว่าประกอบไปด้วย 
๖ ขึ้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนสามารถสรุปได้ดังนี้๕๖ 
 ๑. การก าหนดโครงการ การก าหนดโครงการจะเป็นขั้นตอนเริ่มแรกของวงจรการจัดการ
โครงการของธนาคาร เพ่ือเสาะหาโครงการที่มีล าดับความส าคัญสูงและมีความเหมาะสมที่ธนาคารจะ
ให้การสนับสนุน อีทั้งธนาคาร รัฐบาล และผู้กู้มีความสนใจที่จะพิจารณาเพ่ือให้ได้มาซึ่งโครงการ
ลักษณะดังกล่าว ธนาคารโลกจะใช้การวิเคราะห์เศรษฐกิจและการวิเคราะห์สาขา ซึ่งการวิเคราะห์
ดังกล่าวจะด าเนินการโดยธนาคารโลกเอง เพ่ือน ามาเป็นกรอบในการประเมินปัญหา ศักยภาพ 
แนวทาง และนโยบายการพัฒนาในระดับชาติ ระดับสาขา และระดับพ้ืนที่ของประเทศผู้กู้อีกด้วย 
จากนั้นธนาคารก็สามารถก าหนดโครงการที่สอดคล้องและสนับสนุนการพัฒนาทางด้านต่างๆ ได้ 
 ๒. การจัดเตรียมโครงการ โดยทั่วไปแล้วการจัดเตรียมโครงการจะเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้กู้ เช่น จะต้องเตรียมการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค การเงิน เศรษฐกิจ และสถาบัน 
เป็นต้น แต่ในทางปฏิบัติแล้วธนาคารจะมีบทบาทส าคัญด้วยเช่นกัน เช่น การช่วยเหลือผู้กู้ให้สามารถ
จัดเตรียมโครงการได้ด้วยตนเอง ให้ผู้กู้ทราบเงื่อนไขและมาตรฐานของธนาคาร ให้ความช่วยเหลือด้าน
การเงินและด้านเทคนิคที่จ าเป็นเพ่ือจัดเตรียมโครงการ และช่วยจัดเตรียมโครงการให้สมบูรณ์ขึ้นถ้า
เตรียมมายังไม่สมบูรณ์ เป็นต้น 
 ๓. การประเมิน  การประเมินโครงการจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของธนาคาร ซึ่ง
ผู้ท าหน้าที่ทบทวนและประเมินจะเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคาร โดยประเมินผลทางด้านเทคนิค ทางด้าน
สถาบัน ทางด้านเศรษฐกิจ และทางด้านการเงิน ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด หลังจากประเมิน
แล้ว คณะเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินจะสรุปสิ่งที่ค้นพบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเงินกู้และเงื่อนไข ทั้งนี้
เพ่ือให้คณะผู้บริหารของธนาคารน าไปพิจารณาและใช้การเจรจาต่อรองกับผู้กู้ต่อไป 
 ๔. การเจรจาต่อรอง เป็นขั้นตอนที่ธนาคารและผู้กู้พยายามท าความตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไข
และประเด็นต่างๆ ที่จ าเป็นเพ่ือให้โครงการประสบความส าเร็จ เช่น การปรับโครงสร้างราคา อัตรา
ผลตอบแทนทางการลงทุน และการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมาเป็นที่ปรึกษา เป็นต้น 
 ๕. การปฏิบัติตามโครงการและการนิเทศงาน ขั้นตอนนี้จะเกี่ยวข้องกับการลงมือปฏิบัติ
จริง ทั้งในช่วงการก่อสร้างและการด าเนินงาน ภารกิจของงานในขั้นตอนนี้จึงเป็นความรับผิดชอบของ
ฝ่ายผู้กู้ ทั้งนี้โดยฝ่ายธนาคารจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ บทบาทของธนาคารจะเน้นไปที่การนิเทศงาน 
หน้าที่การติดตามดูแล (Watchdog) นี้ถือเป็นหน้าที่ส าคัญ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการ
จะด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ และถ้ามีปัญหาอะไรเกิดข้ึนจะได้ร่วมมือกันแก้ไข 

                                                 
๕๖Baum, Warren C., “The Project Cycle”, Finance and Development, Vol.15, No.4, 1978, 

อ้างใน ประสิทธิ์  ตงยิ่งศิริ , การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ Project Planning and Analysis, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน), ๒๕๔๕), หน้า ๔๑-๔๕. 
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 ๖. การประเมินผล ในปัจจุบันทุกโครงการที่ธนาคารให้ความช่วยเหลือจะต้องมีการ
ตรวจสอบและประเมินผล โดยงานนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่าย “ประเมินผลการด าเนินงาน 
(Operation Evaluation Department)” ซึ่งเป็นฝ่ายที่แยกออกต่างหากจากฝ่ายด าเนินการของ
ธนาคาร โดยฝ่ายนี้จะรายงานโดยตรงต่อคณะผู้บริหาร โดยปกติเมื่อโครงการได้ด าเนินงานเสร็จสิ้น
สมบูรณ์แล้ว เจ้าหน้าที่ของธนาคารหรือผู้กู้จะจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ที่เรียกว่า “Completion 
Report” ของแต่ละโครงการ แล้วฝ่ายประเมินผลการด าเนินการก็จะน ารายงานนี้มาศึกษาทบทวน 
จากนั้นก็จะสรุปรายงานต่อคณะผู้บริหารของธนาคาร 
 Rondinelli (รอนดิเนลลี่) ได้แบ่งขั้นตอนของวงจรการวางแผนโครงการออกเป็น ๑๒ 
ขั้นตอน ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเน้นให้เห็นวงจรการวางแผนและบริหารโครงการ แล้วเรียกล าดับ
ขั้นตอนดังกล่าวว่า “วงจรการวางแผนและการจัดการโครงการ (Project Planning and 
Management Cycle)” ซึ่งมีข้ันตอนของวงจรการวางแผนโครงการดังกล่าวจะมีดังนี้๕๗ 
 ๑) การก าหนดและนิยามโครงการ (Project Identification and Definition) 
 ๒) การร่างโครงการ การตระเตรียม และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Project 
Formulation, Preparation and Feasibility Analysis) 
 ๓) การออกแบบโครงการ (Project Design) 
 ๔) การประเมินโครงการ (Project Appraisal) 
 ๕) การคัดเลือกโครงการ การเจรจาต่อรอง และการอนุมัติโครงการ (Project Selection, 
Negotiation and Approval) 
 ๖) การจัดกิจกรรมและหน่วยงานโครงการ (Project Activation and Organization) 
 ๗) การน าโครงการไปปฏิบัติและการด าเนินงาน (Project Implementation and 
Operation) 
 ๘) การนิเทศ การติดตาม และควบคุมโครงการ (Project Supervision, Monitoring and 
Control) 
 ๙) การสิ้นสุดโครงการ (Project Completion or Termination) 
 ๑๐) การโอนงานมาสู่การบริหารตามปกติ (Output Diffusion and Transition to 
Normal Administration) 
 ๑๑) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) 
 ๑๒) การวิเคราะห์การติดตามและการด าเนินการ (Follow – Up Analysis and Action) 
 Goodman and Love (กู๊ดแมน แอนด์ เลิฟ) กล่าวถึง ภาพรวมของการวางแผนและ
การจัดการโครงการแบบบูรณาการ ( Integrated Project Planning and Management Cycle 
หรือมีชื่อย่อว่า IPPMC) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผน การประเมิน และการจัดกิจกรรมโครงการ 
 ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือก การอนุมัติ และการจัดกิจกรรมโครงการ 
                                                 

๕๗Rondinelli , Dennis A, Planning Development Projects, ( Pennsylvania : Dowden, 
Hetechison & Ross, 1977), อ้างใน ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ , การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ Project 
Planning and Analysis, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน), ๒๕๔๕), หน้า ๔๕-๔๖. 
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 ขั้นตอนที่ ๓ การปฏิบัติ การควบคุม และการส่งมอบงาน 
 ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไข๕๘ 
 ภายใต้ขั้นตอนทั้ง ๔ ดังกล่าว ในแต่ละขั้นตอนยังประกอบไปด้วยภารกิจหลักๆ ที่ต้อง
ปฏิบัติรวมทั้งสิ้น ๑๐ ภารกิจด้วยกัน ดังนั้นวงจรการวางแผนโครงการตามแนวคิดของ Goodman 
and Love (กู๊ดแมน แอนด์ เลิฟ) จึงประกอบไปด้วย ๑๐ ขั้นตอนดังนี้ 
 ๑) การก าหนดและการร่างโครงการ (Identification and Formulation) 
 ๒) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และการประเมินโครงการ (Feasibility Analysis and 
Appraisal) 
 ๓) การออกแบบโครงการ (Design) 
 ๔) การคัดเลือก และการอนุมัติโครงการ (Selection and Approval) 
 ๕) การจัดกิจกรรมโครงการ (Activation) 
 ๖) การน าโครงการไปปฏิบัติ (Implementation) 
 ๗) การนิเทศ และควบคุม (Supervision and Control) 
 ๘) การสิ้นสุดโครงการและการส่งมอบงาน (Completion and Handover) 
 ๙) การประเมินผลและการติดตาม (Evaluation and Follow – Up) 
 ๑๐) การปรับปรุงแก้ไขนโยบายและการวางแผน (Refinement of Policy and Planning) 
 ในการจัดการโครงการในระดับมหภาคนั้น ผู้จัดการโครงการจ าเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์
ปัจจัยด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เพ่ือให้แน่ใจว่าจะสามารถบริหารจัดการโครงการนั้นๆ ได้
เป็นอย่างดี การวิเคราะห์โครงการจึงมีความส าคัญอย่างมาก การวิเคราะห์โครงการจึงเริ่มจากการ
วิเคราะห์ทางด้านอุปสงค์และตลาด ทางด้านเทคนิค ทางด้านการเงิน ทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้าน
สิ่งแวดล้อม และทางด้านสังคมซึ่งรายละเอียดจะได้กล่าวในบทถัดไป 
 
๔.๖ กระบวนการการจัดการโครงการในระดับจุลภาค 
 ส าหรับกระวนการจัดการโครงการในระดับจุลภาคนั้น ผู้บริหารโครงการจ าเป็นต้องศึกษา
กระบวนการในการจัดการโครงการดังนี้ 
 ๑.  ระบุจุดมุ่งหมายของแผนงาน : ตัวชี้วัดด้านต่างๆ 
 ๒.  ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ : ตัวชี้วัดด้านต่างๆ 
 ๓.  ก าหนดขอบข่ายงานโครงการ : WBS 
 ๔.  การจัดองค์กรโครงการ : โครงสร้าง ทีมงาน หน้าที่ 
 ๕.  การวางระบบการควบคุม : เวลา ค่าใช้จ่าย คุณภาพ 
 ๖. ความพึงพอใจของผู้รับบริหาร : การยอมรับ 
รายละเอียดปรากฏตามบทท่ีผ่านมาแล้ว 

                                                 
๕๘Goodman, Louis J., and  Love, R.N., Project Planning and Management, ( New York : 

Pergamon Press, 1980),  อ้างใน ประสิทธ์ิ ตงยิ่งศิริ, การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ Project Planning 
and Analysis, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน), ๒๕๔๕), หน้า ๔๖-๔๗. 
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๔.๗ สรุปท้ายบท 
กระบวนการเริ่มต้นโครงการ คือ กระบวนการมอบหมายการท าโครงการอย่างเป็นทางการ  

ถ้าสามารถที่จะเริ่มต้นโครงการอย่างเป็นทางการได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ก็จะช่วยให้โครงการเชื่ อม
ประสานเข้ากับงานที่ก าลังท าอยู่ได้  ผู้บริหารโครงการมีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทางของ
โครงการ  ความยากง่ายในการเริ่มต้นโครงการขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของโครงการนั้น  ใน
บางกรณีกระบวนการเริ่มต้นอาจไม่มีความจ าเป็นส าหรับโครงการขนาดเล็ก  แต่ถ้าโครงการขนาด
ใหญท่ี่มีการด าเนินการต่างๆ  มากมาย กระบวนการนี้ย่อมมีความส าคัญต่อกิจกรรมที่ต้องท าต่อไป 

การวางแผนโครงการ  คือ  การก าหนดแผนงานการด าเนินงานทั้งหมดของโครงการเพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการโดยมีการใช้ทรัพยากรในโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดแผนของโครงการ  (Project  Plan)  จัดเป็นเอกสารทางการที่ใช้ในการจัดการ
โครงการ  ดังนั้นแผนของโครงการควรจะมีการเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพ่ือการ
ปรับปรุงแก้ไขและเพ่ือการวางแผนการด าเนินงานอ่ืน ๆ ต่อไป  แผนโครงการที่ดีน ามาซึ่งผลการ
ด าเนินงานที่ดีตามไปด้วย 

การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนโครงการที่ก าหนดไว้เป็นเรื่องยากเพราะการท างาน
ลักษณะโครงการเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการในระหว่างการ
ด าเนินงานดังนั้นผู้บริหารโครงการจึงควรมีทักษะในการบริหารขั้นพ้ืนฐาน  เช่น ความเป็นผู้น า  การ
ติดต่อสื่อสาร  การเจรจา  เป็นต้น  และทีมงานในโครงการต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับผลที่ได้จาก
การท าโครงการเพ่ือที่จะสามารถแก้ไขปรับปรุงการท างานได้ทันท่วงทีในกรณีที่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นไป
ตามแผนโครงการ 

กระบวนการควบคุมโครงการ  หมายถึง  การติดตามการท างานในทุกการด าเนินงาน
โครงการตั้งแต่โครงการเริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ  ท าให้ทราบว่าการท างานเป็นไปตามแผน
ของโครงการหรือไม่การควบคุมโครงการจะต้องสอดคล้องกับการด าเนินงานแต่ละชนิดเพราะการ
ควบคุมที่มากเกินไปอาจท าให้เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานบางอย่างและอาจส่งผลกระทบต่อ
งบประมาณในการด าเนินงานนั้นด้วยอันเนื่องมาจากโครงการเสร็จล่าช้ากว่าก าหนดนั่นเอง  เพราะได้
ใช้เวลาไปกับการควบคุมตรวจสอบที่มากเกินไป 

การเสร็จสิ้นโครงการ  คือ  การยุติ  ยกเลิก  สิ้นสุด  การด าเนินโครงการโดยมีข้ันตอนการปิด
โครงการเป็นไปตามล าดับ  ดังนี้  คือเริ่มจากการตรวจเช็คผลการด าเนินงานตามข้อก าหนดงานแล้ว
เสร็จประชุมเพ่ือสรุปและปิดกิจกรรมการด าเนินงาน  ยอมรับการส่งมอบงาน  จัดท ารายงานปิด
โครงการ  ประเมินผลโครงการ  โครงการเสร็จสมบูรณ์และสุดท้ายคือส่งมอบโครงการ  ขั้นตอนการ
ส่งมอบโครงการมักพบโครงการก่อสร้าง 
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ค าถามท้ายบทที่ ๔ 
 

๑.  กระบวนการการจัดการโครงการ ประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง กระบวนการที่มีความส าคัญที่สุดของ
การจัดการโครงการคือกระบวนการใด เพราะเหตุใด 

๒.  ระบบการจัดการโครงการ ประกอบด้วยระบบย่อยกี่ระบบ อะไรบ้าง ระบบย่อยต่างๆ มี
ความส าคัญต่อระบบการจัดการโครงการอย่างไรบ้าง 

๓.  จงเขียนโครงสร้างการจัดการโครงการมา ๑ โครงการ เพ่ืออธิบายให้เห็นถึงลักษณะที่ส าคัญของ
โครงการสร้างการบริหารของโครงการนั้นมาดู 

๔.  จงอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างกรบวนการจัดการโครงการระดับมหภาคและ
ระดับจุลภาคมาดู 

๕.  หลักส าคัญในการเลือกโครงการ  ประกอบสิ่งใดบ้าง 
๖.  ความต้องการของตลาด  (Market  Demand)  ความต้องการทางธุรกิจ  (Business  Demand)  

ข้อเรียกร้องของลูกค้า  (Customer  Request)  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  (Technology  
Development)  ความต้องการทางกฎหมาย  (Law  Demand)  และความต้องการทางสังคม  
(Social  Demand)  เป็นเหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดโครงการ  ได้อย่างไร 

๗.  การวางแผนโครงการ  คืออะไร ขั้นตอนการวางแผนโครงการ  มีอะไรบ้าง 
๘.  ลักษณะการด าเนินโครงการที่ดี  ประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง 
๙.  การควบคุมการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงของโครงการ  การควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขต  

การควบคุมตารางเวลา  การควบคุมต้นทุน  การควบคุมคุณภาพ  และการควบคุมความเสี่ยง มี
ความส าคัญต่อการจัดการโครงการอย่างไรบ้าง จงอธิบาย 

๑๐.  การเสร็จสิ้นโครงการเกิดข้ึนเมื่อไร และผลที่ขึ้นหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการคืออะไร 
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แผนการสอนประจ าบทที่ ๕ 
 
รายวิชา การจัดการโครงการข้ันสูง 
 Advance Project Management 
 

บทที่ ๕ การบูรณาการโครงการ  
 Integration of Project 
 

หัวข้อย่อย  
๑. บทน า 
๒. โครงการทางด้านอุปสงค์และตลาด 
๓. โครงการทางด้านเทคนิค 
๔. โครงการทางด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ 
๕. โครงการทางด้านการจัดการ 
๖. โครงการทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
๗. สรุปท้ายบท 

 

สรุปแนวคิดที่ส าคัญ 
๑. การวิเคราะห์โครงการทางด้านอุปสงค์หรือการตลาดจึงมีความจ าเป็นส าหรับโครงการ

ของภาคเอกชนโดยเฉพาะโครงการใหม่ๆที่ยังไม่เคยผลิตมาก่อนซึ่งยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มความ
ต้องการของตลาด การวิเคราะห์โครงการทางด้านอุปสงค์หรือการตลาดจึงท าให้มั่นใจได้ว่าผลผลิตของ
โครงการเมื่อผลิตออกมาแล้วสามารถจ าหน่ายได้มีปริมาณการผลิตที่สอดคล้องกับอุปสงค์ของตลาด 
ซึ่งท าให้สามารถท าก าไรหรือได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน ในขณะที่โครงการของภาครัฐซึ่ง
ส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพ่ือบริการสังคมก็จะท าให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนในโครงการจะสามารถบริการ
ประชาชนได้ทั่วถึง ตรงตามความต้องการของสังคมหรือเป็นโครงการที่มีความจ าเป็น มีประโยชน์
อย่างแท้จริงกับประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 

๒. การวิเคราะห์โครงการทางด้านเทคนิคจะเป็นเครื่องช่วยพิจารณาความเป็นไปได้ของ
โครงการว่าเป็นโครงการที่มีเทคนิคการผลิตและกระบวนการผลิตที่เหมาะสมมีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติจริงและท าให้สามารถประมาณการต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆในกระบวนการผลิต 
ก าลังการผลิต ทั้งนี้หลังจากท่ีได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์โครงการทางด้านอุปสงค์หรือการตลาดแล้วท า
ให้สามารถตัดสินใจเลือกว่าควรใช้เทคนิคการผลิตอย่างไรให้มีก าลังการผลิตที่สอดคล้องกับปริมาณอุป
สงค์หรือความต้องการของลูกค้ารวมทั้งแนวทางในการขยายการผลิตส าหรับรองรับแนวโน้มความ
ต้องการสินค้าในอนาคต 

๓. การวิเคราะห์ทางด้านการเงิน จะช่วยให้สามารถประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนของ
โครงการได้ จะประมาณการงบการเงินของโครงการ ท าให้ทราบสถานะทางการเงินของโครงการ 
ความสามารถในการท าก าไรของโครงการ รวมทั้งสภาพคล่อง แหล่งที่มาของเงินทุน ความสามารถใน
การกู้ยืมและช าระคืนเงินกู้ ซึ่งผลของการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของโครงการจะเป็นเครื่องช่วย
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ในการตัดสินใจในการปล่อยเงินกู้หรือการร่วมลงทุนของสถาบันการเงินและนักลงทุนและท าให้มั่นใจ
ได้ว่าโครงการมีความเป็นไปได้ในการลงทุนสามารถด าเนินโครงการไปได้ตามวัตถุประสงค์โดยไม่มี
ปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินและมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนเพียงพอ 

๔. การวิเคราะห์โครงการทางด้านบริหารจัดการ เพ่ือศึกษาโครงสร้างขององค์กร เป็น
แนวทางการบริหารจัดการและการวางแผนของผู้ด าเนินโครงการ โครงการมีการจัดการที่เหมาะสม 
ความเหมาะสมและพอเพียงของผู้บริหารโครงการและบุคลากร และโอกาสในการได้รับความ
ช่วยเหลือหรือการสนับสนุนทางด้านต่างๆ เช่น ทางด้านการเงิน เทคโนโลยี การสนับสนุนจาก
หน่วยงานของภาครัฐบาล เอกชน หรือชุมชน 

๕. โครงการทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับทุกๆ โครงการ 
โครงการต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงสังคมและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการโครงการ
นั้นๆ เช่น  การวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการทางด้านสังคมว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนและมีผลต่อ
สวัสดิการทางสังคมโดยเน้นที่ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันหรือการกระจายรายได้หรือไม่ การ
วิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมหลังจากที่มีโครงการเกิดขึ้นแล้ว เพ่ือคาดคะเนหรือ
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อมหลังจากท่ีมีโครงการ เป็นต้น 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจโครงการทางด้านอุปสงค์และตลาด 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจโครงการทางด้านเทคนิค 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจโครงการทางด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจโครงการทางด้านการจัดการ 
๕. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจโครงการทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

กิจกรรมระหว่างเรียน 
๑. ผู้เรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนบทที่ ๕ 
๒. อาจารย์ผู้สอนบรรยายตามเนื้อหาที่ก าหนด 
๓. ผู้เรียนซักถาม 
๔. อาจารย์ผู้สอนสรุปเนื้อหาประจ าบท 
๕. ผู้เรียนตอบค าถามประจ าบทเพ่ือการประเมินผลในวันนั้น 

สื่อการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
๒. เอกสารประกอบการสอนบทที่ ๕ 
๓. สื่อพาวเวอร์พอยท์ประจ าบท 
๔. สื่ออ่ืนๆ (ถ้ามี) 

การประเมินผล 
๑. ประเมินจากการสนใจขณะศึกษาของผู้เรียน 
๒. การซักถามของผู้เรียน 
๓. การสอบกลางภาค 
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บทท่ี ๕ 

การบูรณาการโครงการ  
(Integration of Project) 

 
๕.๑ บทน า 
 ในบทนี้จะได้กล่าวถึงการบูรณาการโครงการ หรือโครงการบูรณาการ ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
กับการวิเคราะห์โครงการทางด้านอุปสงค์และตลาด โครงการทางด้านเทคนิค โครงการทางด้าน
การเงิน โครงการทางด้านเศรษฐกิจ โครงการทางด้านสิ่งแวดล้อม และโครงการทางด้านสังคม  ว่ามี
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์โครงการอย่างไรบ้าง จะช่วยให้ผู้จัดการโครงการส ามารถน าเอา
โครงการเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้หรือบูรณาการให้เข้ากับโครงการของตนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงได้
อธิบายถึงปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์แต่ละโครงการด้วย เพ่ือให้มองเห็นโครงการในภาพรวมและ
สามารถน ามาบูรณาการได้อย่างเหมาะสมกับสาขาการจัดการเชิงพุทธต่อไป 
 
๕.๒ โครงการทางด้านอุปสงค์และตลาด๕๙  

๕.๒.๑ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์โครงการทางด้านอุปสงค์หรือการตลาด๖๐ 
๑. เพ่ือวิเคราะห์หาอุปสงค์หรือความต้องการสินค้าและบริการของตลาด ท าให้

สามารถก าหนดลักษณะ รูปแบบและคุณภาพของสินค้าที่เหมาะสมกับอุปสงค์ของตลาดและประมาณ
การปริมาณการผลิตหรือก าหนดขนาดการผลิตให้เหมาะสมเพ่ือให้แน่ใจได้ว่าเมื่อโครงการลงทุนผลิต
ไปแล้วเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งจะมีผลต่อความเป็นไปได้ของโครงการ 

๒. เพ่ือประมาณการหรือคาดคะเนอุปสงค์ของสินค้าและแนวโน้มในอนาคต หาก
การประมาณการทางด้านอุปสงค์หรือการตลาดคลาดเคลื่อนก็จะมีผลท าให้การวิเคราะห์โครงการ
ทางด้านเทคนิคและการเงินคลาดเคลื่อนไปด้วย  

๓. เพ่ือคาดคะเนหรือประมาณการอุปทานของสินค้า โดยจะพิจารณาอุปทานทั้ง
ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศและประมาณการอุปทานและแนวโน้มในอนาคต และเมื่อ
ประมาณการอุปสงค์และอุปทานของตลาดได้แล้วก็จะน ามาเปรียบเทียบกันและศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการโดยเปรียบเทียบอุปสงค์และอุปทานของสินค้าที่โครงการก าลังจะผลิต หากประมาณการ
ว่าอุปสงค์ของสินค้าและบริการหรือผลผลิตของโครงการมีมากกว่าอุปทานที่มี อยู่ในตลาดมาก 
โครงการนั้นก็มีความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือมั่นใจได้ว่าผลิตสินค้าและบริการออกมาแล้วจะตรง
ตามความต้องการของตลาดและสามารถจ าหน่ายได้ 

                                                 
๕๙ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ, การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน 

จ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๑๕๗ – ๑๘๐. 
๖๐มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : 

http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom14/02-01-01.html, [๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙]. 
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๔. เพ่ือพิจารณาขีดความสามารถในการแข่งขันและส่วนแบ่งของตลาด แนวโน้มอุป
สงค์ของสินค้าและบริการของโครงการและขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศว่ามีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นมากน้อยแค่ไหนสภาพคู่แข่งในตลาดเป็นอย่างไร มีโอกาสในการ
ท าก าไรได้มากน้อยแค่ไหน 

ดังนั้นการวิเคราะห์โครงการทางด้านอุปสงค์หรือการตลาดจึงมีความจ าเป็นส าหรับ
โครงการของภาคเอกชนโดยเฉพาะโครงการใหม่ๆที่ยังไม่เคยผลิตมาก่อนซึ่งยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวโน้มความต้องการของตลาด การวิเคราะห์โครงการทางด้านอุปสงค์หรือการตลาดจึงท าให้มั่นใจได้
ว่าผลผลิตของโครงการเมื่อผลิตออกมาแล้วสามารถจ าหน่ายได้มีปริมาณการผลิตที่สอดคล้องกับอุป
สงค์ของตลาด ซึ่งท าให้สามารถท าก าไรหรือได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน ในขณะที่โครงการ
ของภาครัฐซึ่งส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพ่ือบริการสังคมก็จะท าให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนในโครงการจะ
สามารถบริการประชาชนได้ทั่วถึง ตรงตามความต้องการของสังคมหรือเป็นโครงการที่มีความจ าเป็น 
มีประโยชน์อย่างแท้จริงกับประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 

๕.๒.๒ ปัจจัยท่ีใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านอุปสงค์หรือการตลาด 
๑. ผลผลิตของโครงการหรือสินค้าหรือบริการของโครงการ จะวิเคราะห์ผลผลิตของ

โครงการหรือสินค้าหรือบริการว่าโครงการผลิตสินค้าหรือบริการอะไร มีลักษณะรูปแบบและคุณภาพ
อย่างไรและเป็นสินค้าหรือบริการที่ซื้อขายกันอยู่ในตลาดหรือไม่ ผลผลิตของโครงการสอดคล้องตาม
ความต้องการของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ของโครงการอย่างไร 

๒. ปริมาณสินค้าหรือบริการของโครงการ จะพิจารณาปริมาณสินค้าหรือบริการของ
โครงการทั้งทางด้านอุปสงค์และอุปทานและน ามาเปรียบเทียบ หากอุปสงค์ของสินค้าหรือบริการที่
โครงการจะผลิตมีมากกว่าอุปทานแสดงให้เห็นว่าโครงการมีความเป็นไปได้ในการลงทุน ทั้งนี้การ
พิจารณาทางด้านอุปสงค์จะรวบรวมข้อมูลปริมาณความต้องการซื้อสินค้าและบริการทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน รวมทั้งประมาณการแนวโน้มอุปสงค์ในอนาคต 

๓. ราคาของสินค้าหรือบริการของโครงการ พิจารณาราคาของสินค้าหรือบริการของ
โครงการทั้งในอดีตปัจจุบันและราคาในอนาคตว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการ
แข่งขัน โครงสร้างตลาดของสินค้าหรือบริการที่โครงการผลิตออกมา รวมทั้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการว่าเป็นอย่างไร  

๔.  ปัจจัยการผลิตและวัตถุดิบ พิจารณาปัจจัยการผลิตหรือวัตถุดิบที่โครงการต้อง
ใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ ซึ่งต้องพิจารณาทั้งทางด้านปริมาณและราคาปัจจัยการผลิตว่ามี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โครงสร้างตลาดวัตถุดิบที่ใช้เป็นอย่างไร แหล่งที่มาของวัตถุดิบที่
ส าคัญจ าเป็นต้องน าเข้าจากต่างประเทศหรือไม่ การหาวัตถุดิบอ่ืนทดแทนเป็นไปได้หรือไม่อย่างไร 
หากราคาปัจจัยการผลิตเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นมากก็จะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตซึ่งมีผลต่อความ
เป็นไปได้ของโครงการ  

๕. แผนการจัดจ าหน่ายและการจัดการทางด้านการตลาด พิจารณาแผนการจัด
จ าหน่ายและการจัดการทางด้านตลาดของโครงการว่าเป็นอย่างไร มีการวางแผนการจัดการทางการ
ตลาดที่น่าเชื่อถืออย่างไรและมีการวางแผนแนวโน้มในอนาคตเป็นอย่างไร ประมาณการส่วนแบ่งทาง
การตลาดเป็นอย่างไรและแนวโน้มในอนาคต มีช่องทางการจัดจ าหน่ายมากน้อยแค่ไหน วิธีการจัด
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จ าหน่ายเป็นอย่างไรและต้องใช้ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและประชาสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหน รวมทั้ง
พิจารณาสถานที่ตั้งโครงการและสถานที่จัดจ าหน่ายเหมาะสมหรือไม่ซึ่งจะมีผลต่อต้นทุนค่าขนส่งและ
ค่าใช้จ่ายทางการตลาดของโครงการ 

ดังนั้นการวิเคราะห์โครงการทางด้านอุปสงค์หรือการตลาดเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่ง
ที่จะพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการว่าจะสามารถบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์หรือเพ่ือให้มั่นใจได้
ว่าเมื่อผลิตสินค้าหรือบริการออกมาแล้วจะเป็นที่ต้องการของตลาดหรือมีตลาดรองรับซึ่งแสดงว่า
โครงการจะมีรายได้หรือมีผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน 
 
๕.๓ โครงการทางด้านเทคนิค๖๑   

หลังจากวิเคราะห์โครงการทางด้านอุปสงค์หรือการตลาดท าให้ทราบขนาดการผลิต 
ปริมาณความต้องการสินค้าหรือบริการและวางแผนการผลิตรูปแบบ ลักษณะ คุณภาพของสินค้า 
รวมทั้งแนวโน้มการผลิตขนาดการผลิตในอนาคต ซึ่งการตัดสินใจว่าต้องใช้เทคนิคการผลิตอย่างไร 
ต้องใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตปัจจัยการผลิตอย่างไรให้เหมาะสม จึงจ าเป็นต้อง
วิเคราะห์โครงการทางด้านเทคนิคซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยผู้ช านาญทางด้านเทคนิคเฉพาะด้าน ในการ
วิเคราะห์รูปแบบกระบวนการผลิต กรรมวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๕.๓.๑ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์โครงการทางด้านเทคนิค๖๒ 
๑. เพ่ือเลือกรูปแบบเทคนิคการผลิตที่เหมาะสม ทางเลือกด้านเทคนิคมีหลาย

รูปแบบทั้งกระบวนการผลิต ขั้นตอนการผลิต เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต ขนาดการผลิต การใช้
วัตถุดิบ เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตซึ่งจะมีผลต่อต้นทุนการผลิต ดังนั้นจึงต้องเปรียบเทียบทางเลือก
ของเทคนิคการผลิตว่าทางเลือกใดเหมาะสมที่สุดที่ใช้ต้นทุนการผลิตน้อยที่สุดหรือเป็นทางเลือกที่ใช้
ทรัพยากรของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประมาณการต้นทุนการผลิตของโครงการ เมื่อเลือก
เทคนิคการผลิตที่เหมาะสมที่ท าให้ประหยัดวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีการ
ผลิต เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีก าลังการผลิตที่เหมาะสม สามารถ
ผลิตสินค้าได้ตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ของโครงการก็จะสามารถประมาณ
การต้นทุนการผลิตได้อย่างถูกต้องซึ่งการวิเคราะห์โครงการทางด้านเทคนิคมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับโครงการลงทุนที่ผลิตสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ซึ่งยังไม่ทราบกระบวนการผลิตที่จะต้องเลือก
ขนาดการผลิต เครื่องมือเครื่องจักร เทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมทั้งการเลือกปัจจัยการผลิต วัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตว่าควรจะใช้วัตถุดิบประเภทใด สัดส่วนเท่าไรเพ่ือจะได้ผลผลิตตามความต้องการของตลาด 
หรืออุปสงค์ของตลาดซึ่งจะได้ข้อมูลมาจากการวิเคราะห์โครงการทางด้านอุปสงค์หรือการตลาด  

                                                 
๖๑ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ, การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน 

จ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๑๘๕ – ๑๘๗ 
๖๒มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : 

http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom14/02-01-01.html, [๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙]. 
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๓. เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมทางเทคนิคและระบบการบ ารุงรักษาและการ
วางแผนด้านเทคนิคในอนาคต โครงการที่ก าลังพิจารณาควรมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเทคนิค
การผลิตอย่างไรหากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและมีระบบการบ ารุงรักษาหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะบ่งชี้
ว่าโครงการจะสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างไร  

๔. เพ่ือน าผลการวิเคราะห์โครงการทางด้านเทคนิคไปใช้ในการวิเคราะห์โครงการ
ทางด้านอื่นๆ การวิเคราะห์โครงการทางด้านเทคนิคมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ทางด้าน
เศรษฐกิจการเงินและสิ่งแวดล้อม เช่น การวิเคราะห์โครงการทางด้านเทคนิคในการเลือกเทคนิคการ
ผลิตที่ใช้เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต เทคโนโลยีการผลิตและปัจจัยการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
ท าให้สามารถน ามาประมาณการต้นทุนการผลิตของโครงการและประมาณการก าลังการผลิตซึ่งจะ
น ามาใช้ในการวิเคราะห์โครงการทางด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ นอกจากนั้นการเลือกใช้
เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต เทคโนโลยีการผลิตจะสามารถน ามาพิจารณาได้ว่ามีผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อมหรือท าลายระบบนิเวศน์ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากน้อยแค่ไหนอย่างไร 

ดังนั้นความถูกต้องแม่นย าในการวิเคราะห์โครงการทางด้านเทคนิคมีผลต่อความถูกต้องใน
การวิเคราะห์โครงการทางด้านอ่ืนๆต่อไป เช่น หากประมาณการใช้ปัจจัยการผลิตหรือวัตถุดิบในการ
ผลิตผิดพลาดน้อยเกินไปก็จะท าให้ประมาณต้นทุนการผลิตต่ ากว่าความเป็นจริงอาจมีผลท าให้ตั้งราคา
ขายน้อยเกินไปหรือมีผลก าไรน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ได้ซึ่งจะมีผลต่อการวิเคราะห์โครงการทางด้าน
การเงินและทางเศรษฐศาสตร์ในการค านวณหาผลตอบแทนและต้นทุนของโครงการ 

๕.๓.๒ ปัจจัยท่ีใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค 
๑. กระบวนการผลิต กระบวนการผลิตจะมีหลายรูปแบบโดยจะเปรียบเทียบรูปแบบ

ทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุดที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการโดยที่เสียต้นทุนการผลิตต่ าที่สุด  
๒. ขนาดการผลิต ขนาดการผลิตหรือขีดความสามารถในการผลิต ขึ้นอยู่กับเงินทุน

ของโครงการ ต้นทุนการผลิตและก าลังเครื่องมือเครื่องจักรที่เลือกให้สอดคล้องเหมาะสมกัน รวมทั้ง
การมีแหล่งวัตถุดิบที่เพียงพอทั้งในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดซึ่งจะเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์โครงการทางด้านอุปสงค์หรือการตลาดว่ามีการวางแผนขนาด
ก าลังการผลิตมากน้อยแค่ไหน  

๓. สถานที่ ท าเลที่ตั้งโครงการ โครงการแต่ละประเภทจะเลือกสถานที่ตั้งแตกต่าง
กันไป ซึ่งส่วนใหญ่สถานที่ตั้งจะเกี่ยวข้องกับค่าขนส่ง ดังนั้นควรเลือกสถานที่ตั้งที่ท าให้โครงการเสีย
ค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมความสะดวกและค่าขนส่งของปัจจัยการผลิต 
ผลผลิตหรือสินค้า แหล่งก าลังแรงงาน และปัจจัยทางด้านตลาด รวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง และคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ของชุมชนสังคม  

๔. ช่วงระยะเวลาการลงทุน การเลือกช่วงเวลาในการลงทุนโครงการให้เหมาะสม 
บางครั้งลงทุนช้าหรือเร็วเกินไปก็จะมีผลเสียกับโครงการได้จึงต้องเลือกจังหวะช่วงเวลาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของอุปสงค์หรือตลาด ดังนั้นจึงต้องพิจารณาเลือกเวลาของการเริ่มโครงการ ว่าสมควร
จะลงทุนในช่วงใด เช่น โครงการมีแผนจะผลิตเสื้อกันหนาวก็ควรจะเริ่มโครงการลงทุนก่อนฤดูหนาว 
เพ่ือจะได้สามารถผลิตให้ทันและจัดจ าหน่ายผลผลิตได้ในช่วงฤดูหนาวพอดี 
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ดังนั้นการวิเคราะห์โครงการทางด้านเทคนิคจะเป็นเครื่องช่วยพิจารณาความเป็นไปได้ของ
โครงการว่าเป็นโครงการที่มีเทคนิคการผลิตและกระบวนการผลิตที่เหมาะสมมีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติจริงและท าให้สามารถประมาณการต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆในกระบวนการผลิต 
ก าลังการผลิต ทั้งนี้หลังจากท่ีได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์โครงการทางด้านอุปสงค์หรือการตลาดแล้วท า
ให้สามารถตัดสินใจเลือกว่าควรใช้เทคนิคการผลิตอย่างไรให้มีก าลังการผลิตที่สอดคล้องกับปริมาณอุป
สงค์หรือความต้องการของลูกค้ารวมทั้งแนวทางในการขยายการผลิตส าหรับรองรับแนวโน้มความ
ต้องการสินค้าในอนาคต 
 
๕.๔ โครงการทางด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์๖๓ 

๕.๔.๑ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน๖๔ 
๑. เพ่ือประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการ โดยจะเปรียบเทียบระหว่าง

ผลตอบแทนหรือรายได้ที่เกิดจากโครงการกับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของโครงการในรูปของตัวเงินและ
ประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการหรือความสามารถท าก าไรของโครงการว่าเป็นไปได้
หรือไม่ ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นจะได้ผลตอบแทนหรือก าไรมากน้อยเพียงใด ลงทุนแล้วจะใช้เวลาคืนทุน
นานแค่ไหนรวมทั้งประมาณการแนวโน้มในอนาคตว่าจะสามารถท าก าไรได้อย่างไร ในการด าเนิน
โครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการลงทุนมากน้อยแค่ไหนซึ่งการวิเคราะห์โครงการ
ทางด้านการเงินจะเน้นที่ตัวเงินโดยคิดมูลค่าตามราคาตลาด  

๒. เพ่ือวิเคราะห์สถานะทางการเงินของโครงการและแหล่งที่มาของเงินทุน จะ
ประมาณการงบการเงินของโครงการ ท าให้ทราบสถานะทางการเงินของโครงการ ความสามารถใน
การท าก าไรของโครงการ รวมทั้งสภาพคล่อง แหล่งที่มาของเงินทุน ความสามารถในการกู้ยืมและ
ช าระคืนเงินกู้ ซึ่งผลของการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของโครงการจะเป็นเครื่องช่วยในการ
ตัดสินใจในการปล่อยเงินกู้หรือการร่วมลงทุนของสถาบันการเงินและนักลงทุนและท าให้มั่นใจได้ว่า
โครงการมีความเป็นไปได้ในการลงทุนสามารถด าเนินโครงการไปได้ตามวัตถุประสงค์โดยไม่มีปัญหา
ขาดสภาพคล่องทางการเงินและมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนเพียงพอ  

๓. เพ่ือพิจารณาการจัดการทางการเงินของโครงการ เพ่ือพิจารณาการวางแผนทาง
การเงินของโครงการ ว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร มีแหล่งที่มาของ เงินทุน มีการบริหารและการ
ควบคุมการด าเนินงานทางการเงินอย่างเป็นระบบหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้โครงการประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินและเพ่ือให้แน่ใจได้ว่าโครงการจะสามารถด าเนินไปได้ตาม
วัตถุประสงค์โดยไม่มีปัญหาทางด้านการเงิน 

๕.๔.๒ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์โครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
๑. เพ่ือประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการในการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ ท าให้แน่ใจได้ว่าโครงการที่ลงทุนไปนั้นจะคุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิต 
                                                 

๖๓ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ, การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน 
จ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๒๒๗ – ๒๒๘. 

๖๔มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : 
http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom14/02-01-01.html, [๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙]. 
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โดยจะค านึงถึงต้นทุนภายนอก ต้นทุนค่าเสียโอกาส มองในแง่ส่วนรวม สังคมหรือระดับประเทศ การ
วิเคราะห์โครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์จะเน้นที่มูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งการประเมินผลตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์จากโครงการเปรียบเทียบกับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของโครงการจะแตกต่างจากการ
วิเคราะห์โครงการทางด้านการเงิน ทั้งนี้การวิเคราะห์โครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์จะศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่สังคมจะได้รับจะคุ้มค่าต่อการ
ลงทุนจากการใช้ทรัพยากรหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นโดยจะประเมินมูลค่าออกมาเป็นตัวเงินซึ่งจะเน้นที่
ผลประโยชน์ของสังคมเป็นหลัก 

๒. เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการว่ามีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สวัสดิการของสังคม จะพิจารณาผลกระทบภายนอกที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ และให้
แน่ใจได้ว่าการลงทุนในโครงการจะคุ้มค่าในการลงทุนและการลงทุนในโครงการมีส่วนช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจหรือพัฒนาประเทศ ท าให้เพ่ิมสวัสดิการของสังคมส่วนรวมมากขึ้น ซึ่งจะเน้นผลประโยชน์
ของประชาชนในระดับประเทศ 

๕.๔.๓ ปัจจัยท่ีใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ 
๑. การประมาณการหรือการคาดคะเนงบการเงินของโครงการ การวิเคราะห์

โครงการทางด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์จะพิจารณาจากการประมาณการงบกระแสเงินสด การ
เคลื่อนไหวของกระแสเงินสดเข้าและเงินสดออกของโครงการซึ่งจะท าให้วิเคราะห์ได้ว่าโครงการมี
รายได้หรือเงินสดไหลเข้ามาในช่วงใดและต้องมีรายจ่ายหรือเงินสดไหลออกซึ่ง จ าเป็นต้องใช้เงินทุน
หรือต้องกู้ยืมเงินในช่วงเวลาใดมากน้อยแค่ไหนเพ่ือจะได้วางแผนจัดหาเงินทุนได้ทัน ท าให้การ
ด าเนินงานของโครงการไม่ต้องหยุดชะงักหรือไม่มีปัญหาทางด้านการเงินและสามารถประมาณการได้
ว่าโครงการจะสามารถช าระคืนเงินกู้ได้เมื่อไหร่และมีก าไรหรือคุ้มทุนในช่วงเวลาใด  

๒. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน หลังจากที่ได้เริ่มด าเนินโครงการไปแล้วจะ
ประมาณการงบการเงินและน าข้อมูลจากงบการเงินต่างๆมาค านวณหาอัตราส่วนทางการเงินเพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์โครงการทางด้านการเงินเพ่ือชี้ถึงฐานะทางการเงินของโครงการ 
ความสามารถท าก าไรของโครงการ รวมทั้งสภาพคล่องของโครงการ ความสามารถช าระหนี้และการ
จ่ายเงินปันผลซึ่งอัตราส่วนทางการเงินโดยทั่วไป เช่น อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขาย(net profit 
margin on sales) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทั้งหมด(return on total assets) ซึ่งจะแสดงถึง
ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือความสามารถในการลงทุนของโครงการว่ามีประสิทธิภาพอย่างไร  

๓. การวิเคราะห์แหล่งเงินทุนของโครงการ พิจารณาถึงแหล่งที่มาของเงินทุนของ
โครงการเนื่องจากการจัดหาแหล่งเงินทุนแต่ละวิธีจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายหรือดอกเบี้ยจ่าย รวมทั้ง
เงื่อนไขที่แตกต่างกันซึ่งจะมีผลกระทบกับก าไรหรือผลตอบแทนของโครงการและหากเป็นโครงการ
ลงทุนของภาครัฐที่ต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมหาศาลซึ่งจ าเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนจากงบประมาณ
แผ่นดิน หรือแหล่งเงินกู้จากภายในและต่างประเทศ โดยต้องวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เนื่องจาก
อาจจะมีผลกระทบกับปริมาณเงินในระบบ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนหรือดุลการช าระเงิน ซึ่ง
เป็นผลกระทบในระดับประเทศ  

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของโครงการ เนื่องจากการลงทุน
ของโครงการมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกโครงการซึ่งไม่สามารถควบคุม
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ได้ ดังนั้นการประมาณการงบการเงินต่างๆของโครงการอาจมีการคาดเคลื่อนได้จึงจ าเป็นต้อง
วิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการเพ่ือช่วยในการตัดสินใจในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือความไม่
แน่นอนเกิดขึ้น โดยอาจจะวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น การวิเคราะห์ความไว (sensitivity analysis) การ
วิเคราะห์สถานการณ์ (scenario analysis) 
 
๕.๕ โครงการทางด้านการจัดการ 

๕.๕.๑ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์โครงการทางด้านบริหารจัดการ๖๕ 
๑. เพ่ือศึกษาโครงสร้างขององค์กร การจัดรูปองค์กรว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

อย่างไร เนื่องจากรูปแบบโครงสร้างขององค์กรจะมีผลต่อการบริหารด าเนินโครงการกล่าวคือหาก
โครงสร้างขององค์กรมีความซับซ้อนขั้นตอนมากเกินไปอาจมีผลท าให้การจัดการโครงการล่าช้าไม่
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ หรือรูปแบบโครงสร้างขององค์กรไม่รัดกุมอาจท าให้การบริหารจัดการ
โครงการเกิดการผิดพลาดได้ง่ายหรือเกิดความขัดแย้งกันภายในองค์กร 

๒. เพ่ือพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการและการวางแผนของผู้ด าเนินโครงการ 
โครงการมีการจัดการที่เหมาะสมหรือไม่ มีการวางแผนอย่างไรและมีหลักการจัดการโครงการ การ
อ านวยการและการวางระบบการควบคุมติดตามประเมินผลเหมาะสมหรือไม่  

๓. เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและพอเพียงของผู้บริหารโครงการและบุคลากร ท า
ให้แน่ใจได้ว่ามีการบริหารจัดการ มีผู้บริหาร ผู้ร่วมโครงการ บุคลากรหรือการจัดทีมท างานที่
เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปหรือมีการจัดสรรบุคลากรอย่างพอเพียงและเหมาะสมรวมทั้งการ
วางแผนบริหารงานบุคคล การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและทีมงานโครงการและก าหนด
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายส าหรับบริหารงานบุคคล  

๔. เพ่ือพิจารณาโอกาสในการได้รับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนทางด้านต่างๆ 
เช่น ทางด้านการเงิน เทคโนโลยี การสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐบาล เอกชน หรือชุมชน 
รวมทั้งองค์กรต่างๆจากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้การได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่างๆท าให้การด าเนินงานของโครงการสามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมากกว่าโครงการที่
ไม่ได้รับการสนับสนุน 

๕.๕.๒ ปัจจัยท่ีใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านบริหารจัดการ 
๑. โครงสร้างขององค์กร การวิเคราะห์โครงการทางด้านบริหารจัดการจะศึกษา

โครงสร้างขององค์กร หรือการจัดสายงานของโครงการว่ามีลักษณะอย่างไรมีสายงานบังคับบัญชาที่
ซับซ้อนจนท าให้งานล่าช้าหรือไม่ และรูปแบบการจัดองค์การเป็นอย่างไร เนื่องจากลักษณะโครงสร้าง
ขององค์กรบางครั้งจะเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการซึ่งจะมีผลท าให้โครงการยากในการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ได้ 

๒. การบริหารจัดการและการจัดสรรบุคลากร พิจารณาการบริหารจัดการและการ
จัดสรรบุคลากร ทักษะความรู้ความช านาญของผู้บริหารโครงการและผู้ร่วมโครงการ ว่ามีความ

                                                 
๖๕มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : 

http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom14/02-01-01.html, [๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙]. 
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เหมาะสมและมีการจัดสรรจ านวนบุคลากรอย่างเพียงพอหรือไม่ รวมทั้งความร่วมมือกันในการท างาน 
การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เงินเดือนหรือค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย อ่ืนๆที่เกี่ยวกับ
บุคคลว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรและวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การว่าเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบ
กับคู่แข่งขัน 

๓. ระบบบริหารและควบคุม พิจารณาว่าโครงการมีระบบบริหารงานและการ
ควบคุมติดตามหรือไม่อย่างไร มีการวางแผนในการติดตามและประเมินผลอย่างเหมาะสมหรือไม่อย่าง
ไร มีการวางระบบสารสนเทศ ระบบการสื่อสารและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไร แนวทางใน
การจัดการโครงการทางด้านต่างๆเน้นที่การจัดการในเชิงคุณภาพ การจัดการทางการเงินและการ
บริหารเวลาหรือไม่อย่างไรซึ่งกระบวนการบริหาร การติดตามและประเมินผลโครงการจะมีส่วนท าให้
โครงการสามารถบรรลุผลได้ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนด  

๔. นโยบายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ พิจารณาว่าในการจัดการโครงการมีระเบียบ
กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับอย่างไรซึ่งบางครั้งนโยบายหรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่โครงการจะต้องปฏิบัติตาม
อาจเป็นอุปสรรคในการด าเนินโครงการได้ เช่น บางโครงการจะมีกฎหมายควบคุมต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากภาครัฐบาลหรือหน่วยงานในระดับการเมืองท้องถิ่นก่อนด าเนินการหรือโครงการที่มี
ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมก็จ าเป็นต้องได้รับใบอนุญาตและต้องท ารายงานการวิเคราะห์ผล กระทบ
สิ่งแวดล้อมและต้องได้รับการอนุมัติโครงการก่อนจึงจะสามารถด าเนินโครงการได้ หรือบางโครงการมี
นโยบายที่จะต้องด าเนินโครงการอยู่แล้วซึ่งจะเลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุดที่ใช้เงินลงทุนหรือมี
ต้นทุนน้อยที่สุด  

๕. หน่วยงานสนับสนุนและช่วยเหลือโครงการ พิจารณาโครงการว่ามีผู้สนับสนุน
โครงการหรือได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ การเมืองท้องถิ่น หน่วยงานใดบ้างหรือได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้บางโครงการอาจมี
นโยบายจ าเป็นที่ต้องมีโครงการอยู่แล้ว โครงการนั้นยอมจะได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือ
ทางด้านต่างๆจากหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หากบางโครงการมีผล กระทบ
กับกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์หรือหน่วยงานระดับการเมืองท้องถิ่นก็อาจเป็นอุปสรรคในการด าเนิน
โครงการหรือท าให้การด าเนินโครงการล่าช้าได้จึงต้องมีมาตรการหรือแนวทางแก้ไขเพ่ือให้การบริหาร
จัดการส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
๕.๖ โครงการทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม๖๖ 

๕.๖.๑ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์โครงการทางด้านสังคม 
๑. เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการทางด้านสังคมว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนและมี

ผลต่อสวัสดิการทางสังคมโดยเน้นที่ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันหรือการกระจายรายได้ 

                                                 
๖๖ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ, การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน 

จ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๓๓๓ – ๓๔๐, ๓๖๕. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๘๘ 

 

๒. เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของโครงการเพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาพสังคม ความเป็นอยู่ของชุมชน วัฒนธรรมและความต้องการของคนในชุมชนและจูงใจให้คน
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ 

๓. เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมของโครงการและลดผลกระทบทางลบของ
โครงการให้เหลือน้อยที่สุดหรือหมดไปและในขณะเดียวกันสามารถเพ่ิมผลกระทบทางบวกให้
เพ่ิมข้ึน๖๗ 

๕.๖.๒ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์โครงการทางด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. เพ่ือวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะมีโครงการ ศึกษาสภาพแวดล้อม

ทางด้านต่างๆก่อนที่จะมีโครงการ โดยจะเริ่มวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มจัดเตรียม
วางแผนโครงการเพ่ือจะน าผลวิเคราะห์ไปร่วมพิจารณากับการวิเคราะห์โครงการทางด้านเทคนิคเพ่ือ
จะได้ออกแบบวางแผนโครงการและเลือกเทคนิคการผลิตที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
หรือไม่ก่อให้เกิดมลภาวะซึ่งเป็นแนวทางในการป้องกันการท าลายสิ่งแวดล้อม เพ่ือมิต้องหาแนว
ทางแก้ไขปรับปรุงภายหลัง นอกจากนั้นยังจะน าผลการวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อมไปใช้ร่วมกับการ
วิเคราะห์โครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์หาต้นทุนและผลตอบแทนซึ่งต้องค านึงถึง
ผลกระทบภายนอก 

๒. เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมหลังจากท่ีมีโครงการเกิดขึ้นแล้ว เพื่อ
คาดคะเนหรือประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมหลังจากที่มีโครงการ ว่ามีผลกระทบกับ
ระบบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือไม่อย่างไรโดยก าหนดขอบเขตการศึกษา ประมาณการผลกระทบ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและวิเคราะห์ตีค่าหาต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการโดยน าผลกระทบ
ภายนอกทางลบเข้ามารวมเป็นต้นทุนของโครงการเพ่ือประกอบการตัดสินใจว่าควรจะลงทุนใน
โครงการหรือไม่อย่างไร  

๓. เพ่ือหาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 
หาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน แก้ไขหรือลดผลกระทบภายนอกทางลบ รวมทั้งหาแนวทาง
เพ่ิมผลกระทบภายนอกทางบวกให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดในขณะที่ลดต้นทุนของโครงการและหา
แนวทางในการฟ้ืนฟูปรับปรุงและชดเชยสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไป  

๔. เพ่ือวางแผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลกระทบ เพ่ือคาดคะเนผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และก าหนดแผนการ
บริหารสิ่งแวดล้อม มาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน ปรับปรุงแก้ไขหรือลดผลกระทบภายนอก
ทางลบแล้ว ยังต้องมีการวางแผนเพ่ือติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และประเมินผลกระทบที่อาจจะ
เกิดข้ึนในช่วงระหว่างและหลังด าเนินโครงการ 

๕.๖.๓ ปัจจัยท่ีใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านสังคม 
๑. การวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการทางด้านสังคม โดยเริ่มแรกจะต้องศึกษา

พ้ืนที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สภาพแวดล้อม ประชากร ลักษณะโครงสร้างของสังคม วัฒนธรรม 
ทัศนคติและความต้องการของชุมชน และประมาณการขอบเขต ขนาดของผลกระทบ กลุ่มประชากร
                                                 

๖๗มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : 
http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom14/02-01-01.html, [๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙]. 
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ที่จะได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ระยะเวลาในการได้รับผลกระทบ รวมทั้งส ารวจความ
ต้องการของประชากรและสร้างฐานข้อมูล ประเมินสถานภาพและผลกระทบทางด้านสังคมที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากโครงการ  

๒. ประมาณการมูลค่าผลกระทบทางสังคมทั้งด้านบวกและด้านลบ วิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทนโดยค านึงถึงผลกระทบภายนอกทั้งทางลบและทางบวกที่มีต่อสวัสดิการทางสังคมซึ่ง
จะให้ความส าคัญกับความเสมอภาคและการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกันหรือถ่วงน้ าหนักให้กับกลุ่มที่
มีรายได้ต่ ามากกว่าผู้มีรายได้สูง นอกจากนั้นจะประมาณการเปรียบเทียบผลกระทบทางสังคมทั้ง
ทางบวกและทางลบในกรณีที่ไม่มีโครงการกับกรณีที่มีโครงการเกิดขึ้นว่าจะมีผลกระทบอย่างไรหรือ
ประมาณการต้นทุนและผลตอบแทนว่าเป็นอย่างไร  

๓. แนวทางการปรับปรุงแก้ไขโครงการให้เหมาะสม วิเคราะห์หาผลกระทบที่จะมีต่อ
สวัสดิการของสังคม โครงสร้างของสังคม สถาบัน วิถีการด าเนินชีวิต วัฒนธรรมของประชากรแล้วยัง
ต้องหามาตรการหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขโครงการให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมของ
ชุมชนและหามาตรการหรือแนวทางในการลดผลกระทบทางลบให้เหลือน้อยที่สุดและในขณะเดียวกัน
ต้องหามาตรการในการเพ่ิมผลกระทบทางบวกหรือเพ่ิมสวัสดิการทางสังคมให้ประชาชนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยจะให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  

๔. การติดตามประเมินผล ประมาณการผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วจะต้องมี
แผนการในการติดตามประเมินผลว่าเป็นไปตามที่ประมาณการหรือคาดคะเนไว้หรือไม่อย่างไร 
เนื่องจากในทางปฏิบัติอาจจะเกิดผลกระทบทางลบอย่างอ่ืนที่มิได้คาดไว้ล่วงหน้า ดังนั้นจึงต้องมีการ
ติดตามประเมินผลตามมาภายหลัง เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นและ
หากสามารถเพ่ิมขึ้นความสามารถของชุมชนและให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการจะมีผลท าให้
โครงการประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลจะท าให้โครงการสามารถด าเนินไปได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๕.๖.๔ ปัจจัยท่ีใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. การวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มแรกจะต้องศึกษา

ข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและก าหนดขอบเขตการศึกษา พ้ืนที่ สภาพแวดล้อม การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม โดย
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งก่อนเกิดโครงการและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลังจากมีโครงการว่ามี
ผลกระทบอย่างไร  

๒. การประมาณการหรือประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลังจากวิเคราะห์
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการจะประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งถือว่าเป็นต้นทุน
ภายนอก จึงประมาณการมูลค่าผลกระทบภายนอกท้ังทางบวกและทางลบซึ่งจะน าไปวิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทนของโครงการและน าข้อมูลในการวิเคราะห์โครงการทางด้านสิ่งแวดล้อมไปร่วม
พิจารณากับการวิเคราะห์โครงการทางด้านเทคนิคและทางด้านเศรษฐศาสตร์เพ่ือน าไปศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ  

๓. การป้องกันและ ปรับปรุงแก้ไข วางแผนหาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือหาแนวทางในการลดผลกระทบภายนอกทางลบให้เหลือน้อย
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ที่สุดหรือก าจัดให้หมดไปแล้วยังหามาตรการในการเพ่ิมผลกระทบภายนอกทางบวกหรือฟ้ืนฟู 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการในการชดเชยแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบและพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือจะท าให้โครงการสามารถด าเนินไปได้อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๔. การประชาสัมพันธ์ สื่อสารท าความเข้าใจกับชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบ เพ่ือให้
โครงการสามารถด าเนินไปได้ควรมีการวางแผนประชาสัมพันธ์ สื่อสารเพ่ือท าความเข้าใจกับชุมชน 
หน่วยงานต่างๆที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ  

๕. การติดตาม ตรวจสอบ การวิเคราะห์โครงการทางด้านสิ่งแวดล้อมจะต้องมีการ
วางแผน จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะคาดเคลื่อน
จากที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้อาจจะเป็นไปได้ทั้งผลทางด้านบวกและด้านลบ 

ทั้งนี้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบางโครงการอาจไม่จ าเป็นต้องวิเคราะห์
โครงการทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ขึ้นอยู่กับลักษณะและประเภทของแต่ละโครงการ บาง
โครงการอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ก็จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์โครงการ
ทางด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม พร้อมเสนอแนวทางป้องกันหรือแก้ไขผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
นอกจากนั้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้มี
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบังคับให้โครงการบางประเภทต้องจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาเรื่อยๆเพ่ือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ส าหรับประกาศแก้ไขเพ่ิมเติมใน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๓๕ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ก าหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการที่จะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมี ๓๕ ประเภท 
เช่น โครงการเหมืองแร่ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมผลิตปูนซิเมนต์ 
อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ เป็นต้น 
 
๕.๗ สรุปท้ายบท 

สรุปจากการวิเคราะห์โครงการหรือการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางด้านต่างๆ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เนื่องจากแต่ละโครงการจะมีความหลากหลายมีลักษณะ ขนาด วัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกันดังนั้นในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือทางวิเคราะห์โครงการอาจเน้นทางด้าน
ใดด้านหนึ่งตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นโครงการของภาครัฐหรือ
เอกชนจ าเป็นต้องวิเคราะห์โครงการทางด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าโครงการมี
ความเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน ส าหรับโครงการของภาครัฐบาลที่เน้นทางด้านสวัสดิการของ
ประชาชน จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์โครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์มากกว่าทางด้าน
การเงิน เนื่องจากบางโครงการเป็นสิ่งจ าเป็นต้องลงทุนอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะไม่สามารถได้รับผลตอบแทน
ในรูปของตัวเงินได้คุ้มค่าแต่จะเลือกลงทุนในโครงการที่ใช้ต้นทุนน้อยกว่าในขณะที่ได้รับผลประโยชน์
เท่ากัน หากเป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคยท ามาก่อนก็จ าเป็นต้องวิเคราะห์โครงการทางด้านอุปสงค์หรือ
การตลาดและ ทางด้านเทคนิคด้วย เพ่ือจะได้ทราบถึงอุปสงค์ของตลาด ปริมาณการผลิต เทคนิคการ
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ผลิต ปัจจัยการผลิต เพ่ือที่จะสามารถประมาณการต้นทุนการผลิตและเลือกกระบวนการผลิตที่
เหมาะสมเนื่องจากไม่เคยท าการผลิตมาก่อนและน าข้อมูลการวิเคราะห์โครงการทางด้านอุปสงค์และ
ทางด้านเทคนิคมาวิเคราะห์โครงการทางด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ ส าหรับโครงการที่มีขนาดใหญ่
จ าเป็นต้องวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมเพราะมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นโครงการใหญ่ยอมจะมีผลกระทบกับวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชน 
ยอมเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์และกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์หรือกลุ่มการเมืองท้องถิ่น และต้อง
ศึกษาระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับในแต่ละพ้ืนที่ จึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นโครงการขนาดใหญ่จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์โครงการ
ทางด้านการบริหารจัดการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารโครงการและองค์กรจะสามารถด าเนินโครงการ
ได้ส าเร็จลุล่วง เนื่องจากการด าเนินโครงการจะต้องประสบกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอนและมี
ข้อจ ากัดทางด้านเวลา งบประมาณและคุณภาพตามเงื่อนไขที่ก าหนด ดังนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์
โครงการหรือการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางด้านต่างๆ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าโครงการที่เลือกมี
ความเหมาะสมคุ้มค่าต่อการลงทุนและสามารถด าเนินการได้จริงตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
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ค าถามท้ายบทที่ ๕ 
 

๑. จงอธิบายความส าคัญของโครงการทางด้านอุปสงค์และตลาด และน าเอาโครงการทางด้านอุปสงค์
และตลาดมาบูรณาการกับโครงการอ่ืนๆ ได้อย่างไรบ้าง 

๒. จงอธิบายความส าคัญของโครงการทางด้านเทคนิค และน าเอาโครงการทางด้านเทคนิคมาบูรณา
การกับโครงการอื่นๆ ได้อย่างไรบ้าง 

๓. จงอธิบายความส าคัญของโครงการทางด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ และน าเอาโครงการทางด้าน
การเงินและเศรษฐศาสตร์มาบูรณาการกับโครงการอ่ืนๆ ได้อย่างไรบ้าง 

๔. จงอธิบายความส าคัญของโครงการทางด้านการจัดการ และน าเอาโครงการทางด้านการจัดการมา
บูรณาการกับโครงการอื่นๆ ได้อย่างไรบ้าง 

๕. จงอธิบายความส าคัญของโครงการทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และน าเอาโครงการทางด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมมาบูรณาการกับโครงการอ่ืนๆ ได้อย่างไรบ้าง 

๖. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์โครงการทางด้านอุปสงค์หรือการตลาด โครงการ
ทางด้านเทคนิค และโครงการด้านการเงินว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไรบ้าง 

๗.  การวิเคราะห์โครงการทางด้านเทคนิคมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ
การเงินและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง จงอธิบายให้เข้าใจ 

๘. การวิเคราะห์โครงการทางด้านบริหารจัดการมีความส าคัญอย่างไรต่อการจัดการโครงการ 
๙. การพิจารณาโครงการว่ามีผู้สนับสนุนโครงการหรือได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ การเมือง

ท้องถิ่น หน่วยงานใดบ้างหรือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชนทั้งภายในและ
ต่างประเทศหรือไม่อย่างไรนั้น ส่งผลดีต่อการจัดการโครงการอย่างไรบ้าง 

๑๐. การจัดการโครงการใดก็ตามต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นส าคัญ การจัดการที่ดีจะส่งผล
กระทบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีไปด้วย ดังนั้นผู้จัดการโครงการควรน าหลักการบริการ
จัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดีมาบูรณาการกับโครงการได้อย่างไรบ้าง 
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แผนการสอนประจ าบทที่ ๖ 
 
รายวิชา การจัดการโครงการข้ันสูง 
 Advance Project Management 
 
บทที่ ๖ อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการโครงการ 
  Powers and Duties of Advance Administrators and Project Manager 
  
หัวข้อย่อย  

๑. บทน า 
๒. ผู้บริหารโครงการ 
๓. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโครงการ 
๔. ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของการจัดการโครงการ 
๕. การพัฒนาทีมงาน 
๖. เส้นทางสู่การเป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพ 
๗. สรุปท้ายบท 

 
สรุปแนวคิดที่ส าคัญ 

๑. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโครงการ ประกอบด้วย ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการ
โครงการ. วางแผนและก าหนดวัตถุประสงค์ ระบุและเลือกสรรทรัพยากรด าเนินงาน ตรวจสอบและ
ควบคุมการด าเนินงาน แก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ  พัฒนาระบบการจัดการโครงการ และสร้างความ
เป็นผู้น าให้กับผู้บริหารโครงการทุกระดับ  เพื่อให้โครงการทุกส่วนด าเนินไปด้วยดี 

๒. ในระบบย่อยของระบบการจัดการโครงการที่กล่าวมาข้างต้นนั้น  ระบบย่อยที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์  (Human  subsystem)  เป็นระบบย่อยที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้การด าเนินงาน
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรการ
บริหารที่ส าคัญที่สุดนั่นเอง  และระบบย่อยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์  การพัฒนาทีมงานที่ดี  ที่ถูกต้อง
เหมาะสม  นับว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งของผู้บริหารโครงการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค
ของธุรกิจ  แนวการบริหารที่ได้รับการยอมรับและถือปฏิบัติอย่างกว้างขวาง  เนื่องจากสอดคล้องกับ
หลักจิตวิทยาและสภาพการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง  คือ การบริหารงานเป็นทีมหรือการท างานเป็น
ทีม  (Team  working)  ซึ่งการท างานเป็นทีมจะมีประสิทธิภาพและราบรื่นหรือไม่ อย่างไรนั้น ขึ้นอยู่
กับทีมงานนัน้ ๆ  เป็นส าคัญ 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจผู้บริหารโครงการ 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโครงการ 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของการจัดการโครงการ 
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๔. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจการพัฒนาทีมงาน 
๕. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจเส้นทางสู่การเป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพ 

 
กิจกรรมระหว่างเรียน 

๑. ผู้เรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนบทที่ ๖ 
๒. อาจารย์ผู้สอนบรรยายตามเนื้อหาที่ก าหนด 
๓. ผู้เรียนซักถาม 
๔. อาจารย์ผู้สอนสรุปเนื้อหาประจ าบท 
๕. ผู้เรียนตอบค าถามประจ าบทเพ่ือการประเมินผลในวันนั้น 

 
สื่อการสอน 

๑. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
๒. เอกสารประกอบการสอนบทที่ ๖ 
๓. สื่อพาวเวอร์พอยท์ประจ าบท 
๔. สื่ออ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 
การประเมินผล 

๑. ประเมินจากการสนใจขณะศึกษาของผู้เรียน 
๒. การซักถามของผู้เรียน 
๓. การสอบกลางภาค 
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บทท่ี ๖ 

อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารระดับสูงและผู้จดัการโครงการ 
Powers and Duties of Advance Administrators  

and Project Managers 
 
 
๖.๑ บทน า 
 ผู้บริหารโครงการ นั้น อาจจะมีการเรียกขานในแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันไป อาจจะ
ก าหนดให้เป็นบุคคล หรือหน่วยงานที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือบริหารโครงการนั้น ๆ ก็ได้ ซึ่งหัวหน้า
หน่วยงานนั้นก็คือผู้บริหารโครงการนั่นเอง บางหน่วยงานก็อาจจะใช้ค าว่าผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่ง
บทบาทและหน้าที่ก็ไม่แตกต่างกันแต่อย่างใด ผู้บริหารโครงการ มักจะมีคุณลักษณะที่ส าคัญและ
จ าเป็นอยู่ในตัวที่คล้าย ๆ กัน คือ มีรูปแบบการท างานในลักษณะของ Adaptive Work หมายถึง การ
ท างานที่อาศัยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้แนวทางปฏิบัติใหม่ๆ จากปัญหาที่พบ น า
ปัญหาที่พบมานิยามเพ่ือท าความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานของทีมงาน 
 ในบทนี้จะได้อธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโครงการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของ
การจัดการโครงการ การพัฒนาทีมงาน และเส้นทางสู่การเป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพ  ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 
๖.๒ ผู้บริหารโครงการ 
 การจัดการโครงการจะสามารถบรรลุผลส าเร็จได้ตามที่คาดหวังนั้นจะต้องประกอบด้วย
ทีมงานโครงการที่มีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารโครงการหรือผู้จัดการโครงการ  ซึ่งเป็นเสมือน
หัวใจของความส าเร็จของการจัดการโครงการนับตั้งแต่การก าหนดนโยบาย  แนวคิด  การวางแผน
โครงการ  และการบริหารจัดการต่างๆ  เพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 โดยทั่วไปผู้บริหารโครงการแบ่งออกเป็น  ๒  ระดับ คือ 
 ๑. ผู้บริหารโครงการระดับสูง  (Executive)  หมายถึง  ผู้ที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายใน
การด าเนินงานโครงการทั้งหมด  ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์การ  ท าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป  จึงมักได้ชื่อว่าเป็นผู้บริหารหรือผู้จัดการทั่วไป  (General  manager) ของโครงการ  
เป็นผู้อ านวยความสะดวก  (Facilitator)  ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีความรู้กว้าง ๆ ที่เรียกว่า  “พหูสูต”  
(Generalist)  มีอ านาจในการสนับสนุนอนุมัติโครงการหรือตัดสินใจยกเลิกโครงการทั้งหมดของ
หน่วยงาน 
 ๒.  ผู้บริหารโครงการระดับปฏิบัติการ  หมายถึง  ผู้ที่ท าหน้าที่ในการยกร่างโครงการ  
และน าโครงการปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ  รวมทั้งท าหน้าที่ในการประสานงานโครงการทั้งหมดของ
องค์การเป็นผู้ช านาญเฉพาะด้านหรือเฉพาะโครงการใดโครงการหนึ่งจึงมักจะเรียกผู้บริหารโครงการ
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ระดับนี้ว่ า  “ผู้ช านาญพิเศษ” (Technical  specialist)   หรือผู้ช านาญโครงการ  (Project  
specialist) โดยรับผิดชอบการด าเนินงานโครงการให้บรรลุผลส าเร็จ  โดยสามารถตัดสินใจแก้ปัญหา
ระหว่างด าเนินโครงการเฉพาะโครงการที่รับผิดชอบ  ตลอดจนการประสานงานกับโครงการอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการทั้งหมดขององค์การเป็นไปด้วยความราบรื่นและบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
๖.๓ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโครงการ 
 โดยทั่วไปแล้ว  ผู้บริหารโครงการมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการโครงการทั้งหมดขององค์การ 
 ๒. วางแผนและก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๓. ระบุและเลือกสรรทรัพยากรด าเนินงานโครงการ 
 ๔. ตรวจสอบและควบคุมการด าเนินงานโครงการให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนที่วางไว้ 
 ๕. แก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ  ในการด าเนินโครงการ 
 ๖. พัฒนาระบบการจัดการโครงการ เช่น  ระบบข้อมูล  เทคนิคการวัดผลการปฏิบัติงาน  
มาตรการในการควบคุมโครงการและระบบย่อยต่างๆ  เพ่ือรองรับหรือสนับสนุนการจัดการโครงการ  
ซึ่งจะเป็นการประกันว่า  โครงการจะด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผลตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 ๗. สร้างความเป็นผู้น าให้กับผู้บริหารโครงการทุกระดับ  เพ่ือให้โครงการทุกส่วนด าเนินไป
ด้วยดี 
 ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้น าแต่ละระดับนั้น 
 ๑. ทบทวนหรือสร้างนโยบายและทิศทางการด าเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. ปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบของโครงการ  และวางโครงสร้างองค์การที่เป็นไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโครงการทุกระดับ 
 ๔. พัฒนาผู้บริหารโครงการทุกระดับให้สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
 ๕. จัดหาผู้ร่วมทีมงานที่มีความรู้และทักษะใหม่ ๆ 
 จากบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารโครงการดังที่กล่าวมานั้น  จึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  โดยมีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบในฐานะของผู้บริหารโครงการ  
 ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารโครงการ  ได้แก่ 
 ๑. ความรู้และทักษะด้านการวางแผน  การวางแผนโครงการเป็นขั้นตอนแรกที่ผู้บริหาร
โครงการจะต้องด าเนินการและสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในผู้ร่วมงานโครงการ  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.  ความรู้และทักษะด้านการจัดหน่วยงาน  หรือการจัดรูปแบบในการจัดการโครงการ 
รวมทั้งจัดคนให้เข้ากับงาน  โดยค านึงถึงชนิดและขนาดของโครงการ  ประเภทและจ านวนของบุคคล
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ที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินโครงการ  และการมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การด าเนินโครงการให้กับบุคคล  กลุ่มบุคคล  และหน่วยงาน 
 ๓.  ความรู้และทักษะด้านการควบคุมการปฏิบัติงานโครงการ  ซึ่งหมายถึง  ความรู้และ
ทักษะในการตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการแต่ละกิจกรรม  ตลอดจน
การรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 ๔.  ความรู้และทักษะด้านการงบประมาณ  บัญชี  กฎหมาย  จิตวิทยา  มานุษยวิทยา  
ศาสนา  และการเมืองการปกครอง  ในลักษณะของนักพหุวิทยาหรือพหูสูต (Generalist)  หรือนัก
บูรณาการ  (Integrator)  องค์ความรู้ต่างๆ   
 นอกจากเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในด้านต่างๆ  ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น  ผู้บริหารโครงการที่
ดีจะต้องเป็นบุคคลที่มีความยืดหยุ่นและรู้จักปรับตัว  (Flexibility  and  adaptability)  มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง  (Self  confidence)  มีความขยันหมั่นเพียร  (Diligence)  มีความคิดริเริ่ม  
(Initiative)  มีความสามารถในการจัดการ (Managerial  ability)  มีความสามารถในการท างานเป็น
กลุ่ม  (Working  well  in  group)  และมีมนุษยสัมพันธ์  (Human  relationship) 
 กล่าวโดยสรุปก็คือ  เป็นบุคคลที่เชื่อถือได้  ทั้งด้านการบริหาร  (Administrative  or  
managerial  credibility)  และด้านเทคนิค  (Technical  credibility) 

ผู้บริหารโครงการ นั้น อาจจะมีการเรียกขานในแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันไป อาจจะ
ก าหนดให้เป็นบุคคล หรือหน่วยงานที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือบริหารโครงการนั้น ๆ ก็ได้ ซึ่งหัวหน้า
หน่วยงานนั้นก็คือผู้บริหารโครงการนั่นเอง บางหน่วยงานก็อาจจะใช้ค าว่าผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่ง
บทบาทและหน้าที่ก็ไม่แตกต่างกันแต่อย่างใด ผู้บริหารโครงการ มักจะมีคุณลักษณะที่ส าคัญและ
จ าเป็นอยู่ในตัวที่คล้าย ๆ กัน คือ มีรูปแบบการท างานในลักษณะของ Adaptive Work หมายถึง การ
ท างานที่อาศัยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้แนวทางปฏิบัติใหม่ๆ จากปัญหาที่พบ น า
ปัญหาที่พบมานิยามเพ่ือท าความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานของทีมงาน 

การบริหารภาวะผู้น าให้กับทีมงาน โดยนอกเหนือจากที่มีสถานะเป็นผู้น าให้กับทีมงาน ใน
การที่จะต้องคอยกระตุ้นทีมงานให้ตอบสนองไปยังเป้าหมายของโครงการอยู่แล้ว ยังรวมถึงการโน้ม
น้าวใจ หรือการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทีมงาน ที่จะต้องกล้าเผชิญกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่พบ 
เผชิญกับภาวการณ์ต่าง ๆ ที่จะทดสอบทีมงานให้ทนต่อแรงเสียดทานจากสภาพแวดล้อมโดยรอบใน
การประสานงาน ทั้งในทีมงานเองและต่อปัจจัยที่มาจากภายนอกต่าง ๆ ในระหว่างการด าเนิน
โครงการ ผู้บริหารโครงการ จึงเป็นเหมือนตัวแทนของฝ่ายจัดการ ที่จะต้องตอบโจทย์ในนโยบายที่ฝ่าย
จัดการได้มอบให้ โดยใช้โครงการเป็นเครื่องมือ ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย นโยบาย หรือ
วิสัยทัศน์ ที่องค์กรได้ก าหนดไว้ 

คุณลักษณะที่ส าคัญ ของผู้บริหารโครงการจึงควรที่จะต้องมีลักษณะในการบริหารภาวะ
ผู้น าได้ดีไปพร้อมกันด้วย ซึ่งน่าจะประกอบหลัก ๕ ประการ ได้แก่๖๘ 

๑. ต้องมองภาพรวมของโครงการให้ออก นั่นคือ ในฐานะผู้บริหารโครงการจะต้องมองให้
เห็นถึงภาพรวมของโครงการได้ท้ังหมด จะต้องทราบเป็นอย่างดีว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากนโยบายหลัก
                                                 

๖๘ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ , รศ.ดร., หลังก าแพงฮาร์วาร์ด : เรียนรู้ความเป็นเลิศทางปัญญา , 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทซัคเซส มีเดีย, ๒๕๕๐). 
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ใดขององค์กร เป้าหมายของการด าเนินโครงการในครั้งนี้ตอบโจทย์ทั้งหมดของนโยบายดังกล่าว
หรือไม่ มีสิ่งใดบ้างที่โครงการจะต้องด าเนินการให้ครอบคลุมจึงจะบรรลุเป้าหมายในครั้งนี้ได้ มี
หน่วยงานหรือใครบ้างที่เราจะต้องดึงเข้ามาร่วมท างานด้วยกัน ต้องมีความเข้าใจปัญหารวมทั้ง
พยายามที่จะท าความเข้าใจในปัญหาทั้งหมดของโครงการ และเมื่อเสร็จโครงการนี้แล้วยังต้องจัดท า
โครงการใหม่เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

๒. ต้องกระจายความรับผิดชอบไปยังทีมงานให้มากที่สุด เราอาจจะเคยพบเห็นมาไม่น้อย 
ผู้น าหรือหัวหน้างาน หรือผู้บริหารโครงการ จะเรียกอย่างไรก็แล้วแต่ ที่เมื่อทีมงานไม่สามารถท างาน
ให้บรรลุผลส าเร็จ หรือไม่อาจท าได้อย่างที่คาดหวังไว้ ผู้น าทีม มักจะดึงงานเหล่านั้นกลับมาท าเอง 
(เรื่องราวของการมีลิงมาเกาะที่ตัวหัวหน้า) ซึ่งนอกจากจะท าให้งานมาล้นมือผู้น าทีมหรือหัวหน้างาน
แล้ว ก็จะเป็นการลดทอนศักยภาพในการพัฒนาทีมงานของโครงการไปในตัวด้วย 

ผู้บริหารโครงการ จึงควรที่จะต้องกระจายงานต่าง ๆ ของโครงการ ซึ่งได้มีการก าหนดไว้ใน
แผนการด าเนินงานไว้อยู่แล้ว ให้ทีมงานได้รับผิดชอบให้มากที่สุด เว้นแต่งานที่มีความจ าเป็นเฉพาะตัว
จริง ๆ เพ่ือเป็นการฝึกให้ทีมงาน ได้เกิดการต่อยอดความคิดในการแก้ไขปัญหา พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง ซึ่งจะต้องอาศัยระยะเวลา การสะสมประสบการณ์ การศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา 
จึงจะท าให้เกิดความมั่นใจทั้งต่อตัวผู้บริหารโครงการที่ได้กระจายงาน ทีมงานที่ได้รับมอบหมาย และ
ความมั่นใจต่อเป้าหมายที่ได้วางไว้ว่าจะบรรลุอย่างแท้จริง 

๓. บริหารภาวะอารมณ์ของทีมงาน ในฐานะที่เป็นผู้น าของทีมงาน ผู้บริหารโครงการจึง
ต้องมีหน้าที่คอยสังเกตความรู้สึกและการตอบสนองของทีมงานด้วย ในบางครั้งทีมงานอาจจะต้อง
เผชิญความกดดันที่มาจากการประสานงานและสะสมไว้จนกลายเป็นความเครียด จนท าให้งานไม่
สามารถด าเนินหน้าไปตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

การบริหารภาวะอารมณ์ของทีมงาน เป็นเรื่องที่จะต้องท าอย่างเหมาะสม ให้เกิดความ
สมดุล เพราะหากเราเข้าไปจัดการเรื่องนี้มากเกินไป อาจจะท าให้เกิดลักษณะของการก้าวก่าย
ความรู้สึก และหากเราพิจารณาเรื่องนี้น้อยเกินไป ก็จะท าให้ทีมงานเกิดภาวะตรึงเครียดในงานที่ได้รับ
มอบหมายได ้

๔. มองที่เป้าหมายหลักของโครงการ ผู้บริหารโครงการ จ าเป็นที่จะต้องคอยกระตุ้นเตือน
ให้ทีมงานได้พุ่งเป้าไปสู่ประเด็นที่เราได้ก าหนดไว้เป็นเป้าหมายหลักของโครงการอยู่เป็นระยะ เพราะ
ในระหว่างที่โครงการก าลังด าเนินการอยู่ เรามักจะพบประเด็นใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา 

ประเด็นเหล่านี้ จะเป็นตัวที่ท าให้เกิดการเบี่ยงเบนจากเป้าหมายหลักของโครงการอยู่
ตลอดเวลา เช่น ในเรื่องของระยะเวลาด าเนินโครงการที่ยาวนาน วิธีการปฏิบัติที่มีความยุ่งยากและ
ซับซ้อน ความรู้สึกที่ได้รับเมื่อบรรลุเป้าหมายย่อย ๆ ของโครงการได้ จนคิดว่าโครงการด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ประเด็นเหล่านี้ จะเป็นผลให้ทีมงานเกิดความรู้สึกที่จะหลีกเลี่ยงงานหลัก (หรือเป้าหมาย
หลักของโครงการ) 

๕. ให้ทีมงานได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ในบางครั้ง การจัดการโครงการให้ด าเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารโครงการในฐานะผู้น าทีม จ าเป็นที่จะต้องอาศัยทีมงานที่จะช่วยกันเสริม
ความคิด ร่วมกันหาสาเหตุของปัญหาที่พบในระหว่างการท างาน ไปจนถึงการร่วมกันหาทางออกหรือ
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แนวทางแก้ไขปัญหาในงานที่ทีมงานได้แสดงความเห็นร่วมกัน ว่าจะลงมือปฏิบัติกันอย่างไร จะ
มอบหมายกันอย่างไร และจะป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าขึ้นอีกได้อย่างไร 

เป็นเหมือนการร่วมกัน “ระดมความคิด พิชิตปัญหา” ด้วยกัน ในบางครั้งอาจจะท าให้
ผู้บริหารโครงการ ได้เรียนรู้ถึงแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ สามารถที่จะน ามาใช้กับงานทีท าอยู่ได้อย่างดี
ยิ่งขึ้น 

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) มีหน้าที่ดังนี้๖๙  
- จัดท าก าหนดการโครงการ ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดของงาน การตรวจสอบลักษณะ

ทางเทคนิค และการควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการ  
- ก าหนดทิศทางการด าเนินการทางเทคนิคและหน้าที่การปฏิบัติงานวันต่อวัน  
- จัดโครงสร้างองค์กรและควบคุมการออกแบบระบบ 
- เข้าร่วมการประชุมทางเทคนิคกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการ  
- ประสานงานกับ ลูกค้า เพ่ือให้แน่ใจว่าเกิดการถ่ายทอดข้อมูลอย่างถูกต้อง  
- ติดต่อและประสานงานกับผู้ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ เพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถจัดหา

และจัดส่งอุปกรณ์ได้ถูกต้องครบถ้วนตามก าหนดระยะเวลา  
 - ควบคุมการบริหารงานภายใน การวางแผนจัดสรรก าลังคน ก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน 

การเตรียมความพร้อมในการดูแลจัดการปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข การดูแลควบคุมค่าใช้จ่าย
โครงการ เป็นต้น  

- จัดให้มีการประชุมเพ่ือรายงานความคืบหน้าของโครงการทั้งในด้านการบริหาร และ
ลักษณะทางเทคนิคของโครงการ รวมถึงการอภิปรายผล การท างาน กิจกรรมทางเทคนิค การ
วิเคราะห์ และการทดสอบ ในการปฏิบัติการภาคสนาม 

- การควบคุมการให้บริการในการซ่อมบ ารุงรักษาระบบให้ใช้งานได้ต่อเนื่องโดยตลอด 
ในปัจจุบันการบริหารจัดการเน้นไปที่การบริหารแบบโครงการ (Project Management)  

โดยได้ด าเนินการก าหนดโครงการต่าง ๆ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลสัมฤทธิ์ให้เกิดแก่องค์กร  
การจัดการโครงการจึงถือเป็นความส าคัญประการหนึ่งที่ถูกละเลยมิได้และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การเพ่ิมทักษะและความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กรไม่ว่าจะเป็นระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับบริหาร
อยู่เสมอ 

ในปัจจุบันบุคลากรองค์กรจ านวนมากเรียนรู้วิธีการจัดการโครงการจากการทดลอง
ปฏิบัติงานจริง  แต่ต้องไม่ลืมว่าการจัดการโครงการ  ควรค านึงว่าจะต้องใช้งบประมาณควบคู่กันไป
ด้วย  หากเกิดความผิดพลาดขึ้นจะท าให้เสียงบประมาณเป็นจ านวนมาก ดังนั้น การรู้เทคนิคในการ
จัดการโครงการจะช่วยลดการสูญเสียงบประมาณโดยไม่จ าเป็นตามไปด้วย  ดร.มาฆะ  ภู่จินดา  จึงขอ
น าเสนอวิธีการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีขั้นตอนทั้งหมด  ๘  ขั้นตอน  ได้แก่๗๐ 

                                                 
๖๙Arthit Online Blog Photography & Technology, PROJECT MANAGEMENT ก า รบ ริห า ร

โครงการ, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://server.telecomth.com/project/project.php, [๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๙]. 

๗๐บุษยมาศ แสงเงิน , การบริหารโครงการ : ทักษะง่ายๆที่ ผู้บริหารโครงการควรรู้ , [ออนไลน์], 
แหล่งข้อมูล : https://www.gotoknow.org/posts/416111, [๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙]. 
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๑.  การท าความรู้จักกับโครงการ  ขั้นตอนในการก าหนดโครงการมีทั้งหมด  ๔  ขั้นตอน
ตามล าดับ  ได้แก่  

 ๑.๑ ก าหนดขอบเขตของโครงการ  
 ๑.๒ การวางแผนปฏิบัติ  
 ๑.๓ วิธีการน าไปสู่การปฏิบัติ  และ 
 ๑.๔ การท าให้โครงการประสบความส าเร็จ 
ในแต่ละโครงการจะต้องมีการก าหนดแผนและกิจกรรมย่อย ๆ เป็นส่วนประกอบ  ผู้ปฏิบัติ

จึงจ าเป็นต้องรู้จักวิธีการจัดการกิจกรรมย่อยให้เสร็จตามเวลาเพ่ือให้แผนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเวลาที่
ก าหนด  นอกจากนั้น  ความเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่โครงการก าลังด าเนินอยู่  เช่น  งบประมาณ  
บุคลากรและกระบวนการการท างานก็ถือเป็นอุปสรรคส าคัญและอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการจัดการ
โครงการ 

ดังนั้น  คุณสมบัติของผู้บริหารโครงการประการหนึ่ง  คือ  ความสามารถในการบริหาร
ความเปลี่ยนแปลง 

๒. ค้นหาความต้องการของลูกค้า  ในขั้นตอนของการก าหนดขอบเขตของโครงการ  
ผู้บริหารโครงการจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องค านึงถึงเวลา  ค่าใช้จ่ายและคุณภาพของงานที่ลูกค้าสามารถ
รับได้  โดยต้องไม่ลืมค านึงว่าในแต่ละโครงการมีส่วนประกอบส าคัญ  ๓  ส่วน  ที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จ  ได้แก่...เวลา  ค่าใช้จ่ายและคุณภาพของงาน  ซึ่งส่วนประกอบทั้ง ๓ ส่วน จัดว่ามี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  แต่ความเป็นจริงหากพิจารณาถึงความคิดของลูกค้าแล้ว  ทั้ง ๓ ส่วนอาจไม่
จ าเป็นต้องมีความส าคัญเท่ากันท้ังหมด  ตัวอย่างเช่น... 

หากผู้บริหารโครงการก าลังด าเนินโครงการ  เรื่อง  การอบรมด้านความปลอดภัยในโรงงาน  
ผู้บริหารโครงการอาจสอบถามลูกค้าได้ว่า  หากต้องการให้บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง  ก็จ าเป็น
จะต้องเพ่ิมงบประมาณในโครงการนี้  ดังนั้น  ส่วนประกอบด้านงบประมาณมีความส าคัญเป็นอย่าง
มาก  ดังนั้น  การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าในช่วงการเจรจาโครงการจึงมีความส าคัญที่
ผู้บริหารโครงการจ าเป็นต้องค านึงถึง 

๓.  การวางแผนโครงการ  เป็นสิ่งส าคัญ  แต่ที่ส าคัญมากกว่านั้น  คือ  เมื่อน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติแล้ว  แผนนั้นก็อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้เสมอ  ดังนั้น  การวางแผนโครงการจึงไม่จ าเป็นต้อง
รีบเร่ง  แต่ต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งเทคนิคที่อาจช่วยในการ
วางแผน  ประกอบด้วยค าถามเหล่านี้  เช่น  ในแผนนั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องท า  ในแต่ละกิจกรรม
จะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าใด  จะต้องท าอะไรบ้าง  จะต้องเตรียมการอะไรล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่ม
ด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ ต้องใช้ทรัพยากรที่จ าเป็นอะไรบ้างและต้องใช้งบประมาณจ านวนเท่าใด 

๔.  การตรวจสอบการด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง  ในการด าเนินกิจกรรมแต่ละครั้ง  
จะต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่า  อะไรคือ  ความเสียงในแต่ละกิจกรรม  หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นจะท า
อย่างไร  และอะไรจะเกิดขึ้นตามมา  ดังนั้น  การประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการ
ด าเนินกิจกรรมจึงเป็นสิ่งส าคัญ  เพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการด าเนิน
กิจกรรม  เช่น  หากด าเนินกิจกรรมหนึ่งแต่ไม่สามารถท าให้ส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดได้  ซึ่งอาจ
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เกิดขึ้นจากอุปสรรคบางประการเกี่ยวกับก าลังคน  นักบริหารโครงการก็จ าเป็นต้องวางแผนก าลังคน
ส ารองไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนก าลังคน 

๕.  การให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วม  การมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดพันธะสัญญาของสมาชิกใน
ทีมที่จะด าเนินโครงการให้ส าเร็จได้  ดังนั้น  ผู้บริหารโครงการจึงจ าเป็นต้องกระตุ้นให้สมาชิกใน
โครงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การวางแผนโครงการ  ผู้บริหารโครงการอาจแยกออกเป็น
แผนย่อย ๆ และแบ่งให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการวางแผนแต่ละส่วน  ไม่ว่าจะเป็นการก าหนด
กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละแผนย่อย การก าหนดทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ และหา
แหล่งทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้มาจากไหน 

๖. ให้ความจริงจังกับการปฏิบัติตามแผน  หากผู้บริหารโครงการไม่ได้มีการควบคุมอย่าง
เคร่งครัด  อาจเกิดปัญหาตามมาเกี่ยวกับ  เวลา  งบประมาณ  และคุณภาพของแผนได้  ดังนั้น  
ผู้บริหารโครงการควรมีการนัดประชุมเพ่ือตรวจสอบการด าเนินการตามแผนเสมอ  พยายามกระตุ้น
หรือหาแรงจูงใจให้สมาชิกในทีมเกิดความตื่นตัวและพร้อมที่จะแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่
ก าลังด าเนินการตามแผน  หากสมาชิกในทีมไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้  ผู้บริหารโครงการก็ควร
สนับสนุนให้สมาชิกเหล่านั้นถามถึงแนวทางในการแก้ปัญหาเพ่ือป้องกันไม่ให้กิจกรรม  แผนหรือ
โครงการเกิดความเสียหายหรือไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนดโดยไม่จ าเป็นได้ 

๗.  ควบคุมการด าเนินโครงการอย่างเคร่งครัด  ผู้บริหารโครงการควรท าความตกลงกับ
สมาชิกในทีมให้ชัดเจนว่า  เมื่อได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว  ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงกระบวนการต่าง 
ๆ ที่ได้วางเอาไว้ได้  นอกเสียจากว่าสมาชิกในทีมจะน าปัญหามาถกเถียง  และเมื่อผู้บริหารโครงการ
เห็นชอบ  ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  ตัวอย่างเช่น  เมื่อด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้วางไว้แล้ว  
สมาชิกอาจควบคุมให้กิจกรรมส าเร็จตามเวลาที่ก าหนดได้หรือกิจกรรมนั้นอาจใช้เวลามากเกิดกว่าที่ได้
ก าหนดเอาไว้  นอกจากนั้น  สมาชิกก็ควรประเมินว่าปัญหาเช่นนี้จะหาวิธีการป้องกันอย่างไร  

ดังนั้น  ความสามารถในการควบคุมการด าเนินโครงการจึงถือเป็นสิ่งส าคัญ 
๘.  การท าให้โครงการส าเร็จอย่างมืออาชีพ  กุญแจที่ส าคัญที่สุดของผู้บริหารโครงการ  คือ  

จะต้องสร้างความแน่ใจให้ได้ว่า  ลูกค้าเกิดความพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ  
ผู้บริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพจะต้องสามารถประเมินโครงการเป็นระยะ ๆ อยู่เสมอ  เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นว่าโครงการด าเนินไปตามความต้องการของลูกค้า  นอกจากนี้  การตรวจสอบและการ
ประเมินโครงการยังช่วยท าให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการและความพยายามที่จะท าให้
โครงการประสบผลส าเร็จของสมาชิกในทีม  การให้ก าลังใจและการชื่นชมสมาชิกในทีมถือเป็นสิ่ง
ส าคัญเนื่องจากเป็นแรงกระตุ้น  แต่การตรวจสอบและประเมินผลสมาชิกในทีมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญ
เช่นกัน  เพราะผู้บริหารโครงการจะต้องไม่ลืมว่า  ความพึงพอใจของลูกค้า  คือ  ความส าเร็จของการ
จัดการโครงการแบบมืออาชีพ 
 
๖.๔ ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของการจัดการโครงการ 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของการจัดการโครงการ  ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์และ
ประเมินศักยภาพของการจัดการโครงการต่างๆ  ได้อย่างละเอียดและครอบคลุมพอสมควรน่าจะได้แก่  
ปัจจัยต่างๆ  ดังต่อไปนี้  
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 ๑. ความสามารถและความมีอ านาจของผู้บริหารโครงการ 
 ๒. ความเหมาะสมขององค์การของโครงการ 
 ๓. ความสามารถและความเหมาะสมของบุคลากรที่ร่วมโครงการทุกด้านและทุกระดับ 
 ๔. ความพอเพียงของงบประมาณ 
 ๕. ความชัดเจนของแผนการควบคุมโครงการ 
 ๖. ความเหมาะสมของสถานที่ด าเนินโครงการ 
 ๗. ความพร้อมและความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  และเทคโนโลยีต่างๆ   
 ๘. ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 ๙. ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๐. ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมต่อการจัดการโครงการ๗๑ 
 
๖.๕ การพัฒนาทีมงาน 
 ในระบบย่อยของระบบการจัดการโครงการที่กล่าวมาข้างต้นนั้น  ระบบย่อยที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์  (Human  subsystem)  เป็นระบบย่อยที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้การด าเนินงานโครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์หรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรการบริหารที่ส าคัญ
ที่สุดนั่นเอง  และระบบย่อยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์  การพัฒนาทีมงานที่ดี  ที่ถูกต้องเหมาะสม  นับว่า
เป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งของผู้บริหารโครงการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคของธุรกิจ  แนว
การบริหารที่ได้รับการยอมรับและถือปฏิบัติอย่างกว้างขวาง  เนื่องจากสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาและ
สภาพการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง  คือ การบริหารงานเป็นทีมหรือการท างานเป็นทีม  (Team  
working)  ซึ่งการท างานเป็นทีมจะมีประสิทธิภาพและราบรื่นหรือไม่ อย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับทีมงานนั้น 
ๆ  เป็นส าคัญ 
 ๑. ความหมายและความส าคัญของทีมงาน 
  ๑.๑  ความหมายของทีมงาน  ภาษาทางการบริหารโดยเฉพาะในภาคธุรกิจมีค า
หลายค าในภาษาอังกฤษที่ใช้ในความหมายของ  “ทีมงาน”  เช่น  WORK  TEAM,  WORK  GROUP, 
WORK  UNIT, SELF DIRECTED  WORK  GROUP  และ  WORK  CLUSTER  เป็นต้น  จากค าที่
หยิบมานี้ใช้ให้เห็นว่า  “ทีม”  (Team)  หรือ “กลุ่ม”  (Group)  เป็นค าที่ใช้แทนกันได้๗๒ โดยนัย
ดังกล่าวนี้  ทีมงาน  หรือ  กลุ่มงาน  จึงหมายถึง  กลุ่มคนที่ได้รับมอบหมายการท างานหรือมีภารกิจ
การท างานร่วมกัน  หรือถ้าขยายความเพ่ือความชัดเจนยิ่งขึ้นอาจให้ความหมายการท างานหรือมีการ
กิจการ หมายถึง  กลุ่มคนจ านวนหนึ่งที่มีความสามารถต่างๆ  กัน ซึ่งมีพันธะร่วมกันต่อเป้าหมายของ
กลุ่ม  มีเป้าประสงค์ในการปฏิบัติงานร่วมกันและวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือเป้าหมายที่ยึดถือนั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ  การท างานเป็นทีมจึงเป็นท างานที่เป็นการเชื่อมโยงและใช้ทรัพยากรร่วมกัน  ท าให้
เกิดผลจากการใช้ความพยายามของแต่ละบุคคลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
                                                 

๗๑อนั นต์   เ กตุ ว งศ์ , หลั กและ เทคนิ คก ารวางแผน , พิ มพ์ ค รั้ ง ที่  ๗ , (กรุ ง เ ทพมหานคร  : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  ๒๕๔๑)ล หน้า ๒๔๘. 

๗๒เรียม  ศรีทอง, พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน : ศาสตร์แห่งการพัฒนาชีวิต , (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท เธิร์ดเวฟ เอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๔๒), หน้า ๓๐๐. 
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ทีมงานโครงการ  หมายถึง  กลุ่มคนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการร่วมกัน๗๓ 
  ๑.๒  ความส าคัญของทีมงาน  การท างานเป็นทีมมีรากฐานมาจากความเป็นสัตว์
สังคมของมนุษย์  มนุษย์รวมกลุ่มกันเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้กับชีวิตและการตอบสนองความ
ต้องการทางสังคมของแต่ละบุคคล  การท างานเป็นทีมจึงเป็นการท างานที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์  
ทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ของบุคคลซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของสมาชิกกลุ่ม
หรือทีมงาน  และในแง่องเป้าหมายไปในเชิงของภาระหน้าที่การงานมากกว่าเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  การท างานเป็นทีมจึงมีความส าคัญในทุกองค์กร  เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน  ดังที่  ชัยพร  วิชชาวุช๗๔  ได้สรุปไว้ดังนี้ 
  ๑.๒.๑  เป็นการกระตุ้นซึ่งกันและกันในการท างานร่วมกัน 
  ๑.๒.๒  ช่วยกันตรวจสอบความก้าวหน้าและความผิดพลาดของการท างาน 
  ๑.๒.๓  มีความกล้าเสี่ยงหรือเพ่ิมความม่ันใจมากขึ้น 
  ๑.๒.๔  มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตาม 
 และในทัศนะของ  ลุสเซอร์๗๕ ซึ่งได้กล่าวถึงความจ าเป็นของการท างานเป็นทีมไว้ดังนี้ 
  ๑.๒.๑  ช่วยเพิ่มผลผลิต 
  ๑.๒.๒  เพ่ิมความมีน้ าใจในการตัดสินใจ 
  ๑.๒.๓  ลดเวลาการนิเทศการสอนงาน 
  ๑.๒.๔  ช่วยกันประเมินงานและพัฒนางานร่วมกัน 

รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ รัตนกังวาน กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งทีมงาน
ประกอบด้วย๗๖ ๑) สร้างทีมโครงการเพ่ือรายงานความสัมพันธ์ของสมาชิกที่เกี่ยวกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบงานที่ได้มอบหมาย ๒) ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกคนให้เหมาะกับงาน ๓) วางแนวทาง
การสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกคนอย่างมีประสิทธิภาพ ๔) ก าหนดกิจกรรมที่เหมาะสมให้กับทีมโครงการ 
๕) ประเมินกฎข้อบังคับในการปฏิบัติงานของทีมงาน ๖) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท างาน 

๑.๓ ลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  มีดังนี้ 
 มีส่วนร่วมในความส าเร็จ 
 มีความสุขในการท างานร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 มีสัญญาและข้อตกลงร่วมกันที่จะท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

ของโครงการ 
 เป็นการรวมกลุ่มคนที่พฤติกรรมหลากหลายซึ่งมีพ้ืนฐานและประสบการณ์

ที่แตกต่างกันโดยมีความพยายามที่จะท างานร่วมกัน 
                                                 

๗๓สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๒๔๗. 

๗๔เรียม  ศรีทอง, พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน : ศาสตร์แห่งการพัฒนาชีวิต, หน้า ๓๐๒.  
๗๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๐๒. 
๗๖สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน, การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , หน้า 

๒๔๗. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๐๕ 

 

 พิจารณาความจริงใจและต้องมีการตัวอย่างในวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 มีจิตวิญญาณและกล้าในการแสดงออก 
 ขั้นตอนการจัดตั้งทีมงาน  มีดังนี้ 
 ศึกษาแผนการบริหารพนักงาน 
 เจรจาต่อรองเพ่ือแสดงความต้องการของสมาชิกในทีม 
 จัดองค์กรของทีมงาน 
 จัดให้มีการประชุมเพ่ือเริ่มต้นงาน 
 ได้สัญญาจากสมาชิก 
 สร้างระบบการติดต่อสื่อสาร 
 จัดการฝึกหัดแก่ทีมงานและพนักงานในทีม 
 ก าหนดกิจกรรมต่างๆ ของทีมงานและพนักงานในทีม 

สิ่งที่สมาชิกในทีมงานควรจะรู้  ได้แก่ 
 คุณค่า  (Values)  ต้องชัดเจนว่าคุณค่าอยู่ในรูปของประโยชน์อันใด 
 เป้าหมาย  (Goals)  เป้าหมายของโครงการ ,  Milestone  และงาน

จ าเป็นต้องถูกก าหนดชัดเจน 
 บทบาท  (Roles)  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกทีมจ าเป็นต้อง

ถูกก าหนดชัดเจน 
 ระเบียบปฏิบัติ  (Procedures)  บรรทัดฐานและการฝึกฝนจะต้องถูกสร้าง

ภายในทีมงานเพื่อให้งานเสร็จลุล่วง 
 การท างานร่วมกัน  (Interpersonal  Issues)  คือ การท างานร่วมกันอย่าง

เป็นทีม  ประเด็นจ าเป็นนี้สมาชิกในทีมต้องมีความไว้ใจกันและเปิดกว้าง  
และลดขาดความขัดแย้ง  และเพ่ิมผลต่อการสนองกลับ 

 
 ๒.  แนวทางการสร้างทีมงาน 
  ๒.๑  การจัดตั้งคณะท างานหรือทีมงาน  ก่อนที่จะเริ่มด าเนินงานโครงการใด ๆ 
จะต้องเริ่มด้วยการจัดตั้งคณะท างานหรือทีมงานโครงการที่เหมาะสม  ซึ่งประกอบด้วย 
  ๒.๑.๑  หัวหน้าโครงการ  (Project  Leader  หรือ  Team  Leader)  ซึ่งจะต้อง
เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในโครงการเป็นอย่างดี  มีความสามารถในการประสานความร่วมมือ  การ
เป็นพี่เลี้ยง  (Mentor)  หรือผู้สอนงาน  (Coach)  และกล้าตัดสินใจ 
  ๒.๑.๒  ผู้ร่วมทีม  (Team  member)  การท างานโครงการโดยเฉพาะโครงการ
ขนาดใหญ่จ าเป็นต้องมีผู้ร่วมทีมงานหลายคน  แต่ละคนจะต้องมีขีดความสามารถ ทักษะ  และ
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับงานในโครงการ  และถ้ายิ่งลักษณะงานในโครงการมีหลากหลายเพียงใด  
ความต้องการลักษณะความสามารถของสมาชิกผู้ร่วมทีมงานก็ยิ่งต้องหลากหลายเพียงนั้น  เพ่ือให้
จุดเด่นของแต่ละคนเสริมซึ่งกันและกันอันจะเกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการมากยิ่งขึ้น 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๐๖ 

 

  บุคคลตามข้อ  ๒.๑.๑  และ  ๒.๑.๒ ที่กล่าวมานั้น  เป็นบุคคลส าหรับการท างาน
เป็นทีม  หรือทีมงานในการด าเนินงานโครงการโดยทั่วไป  แต่ในบางกรณี  โดยเฉพาะโครงการขนาด
ใหญ่ที่มีการโครงย่อย ๆ อีกเป็นจ านวนมากในการจัดการโครงการอาจจะต้องมีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งเข้า
มาร่วมในทีมงานคือ  คณะกรรมการจัดการโครงการ  (Project  sponsor  หรือ  Steering  
committee)  ซึ่งอาจจะประกอบด้วย  คณะกรรมการโครงการระดับฝ่าย  (Department  project  
committee)  และคณะกรรมการโครงการระดับองค์กร  (Corporate  project  committee)  
คณะกรรมการจัดการโครงการดังกล่าวนี้จะท าหน้าที่ส าคัญ  คือ 
 ๑. ก าหนดนโยบายและทิศทาง  รวมถึงกลยุทธ์ของโครงการ 
 ๒. ติดตาม  ดูแล  สนับสนุนให้งานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 ๓. อนุมัติขั้นตอนส าคัญ ๆ ของงานโครงการ  เช่น งบประมาณ  บุคลากร  รวมถึง
แผนการเปลี่ยนแปลง  (Conversion)  ต่างๆ  
 ๔. ก ากับ  ควบคุม  ให้ทุกหน่วยงานประสานงานกับโครงการ  โดยมุ่งหมายไปยัง
ความต้องการของลูกค้าและความต้องการเชิงธุรกิจ  (หรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและความ
ต้องการเชิงบริการ  (ส าหรับองค์กรภาครัฐหรือองค์กรสาธารณะ) 
 ๕. ตัดสินใจในเรื่องส าคัญ ๆ เกี่ยวกับโครงการ  เช่น  การเกิดของโครงการ  การยุติ
ยกเลิกโครงการกลางคัน  รวมถึงการขยายขอบเขตของงานโครงการ  
 ๖. พิจารณาและอนุมัติผลตอบแทนต่อความดี – ความชอบ  ตามผลการปฏิบัติงาน
ของคณะเจ้าหน้าที่งานโครงการ๗๗   
 ๒.๒  ขั้นตอนการสร้างทีมงาน  การสร้างทีมงานเพ่ือด าเนินงานโครงการโดยทั่วไปนั้น
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ  ดังนี้ 
  ๒.๒.๑  การวิเคราะห์งาน  (สาระส าคัญต่างๆ )ของโครงการ  เพ่ือก าหนดลักษณะ
ของสมาชิกและขนาดของกลุ่มหรือทีมได้เหมาะสมกับลักษณะงาน 
  ๒.๒.๒  การก าหนดขนาดของกลุ่ม  หรือทีมที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 
  ๒.๒.๓  การเลือกสมาชิกตามขนาดของกลุ่ มที่ ก าหนดไว้   โดยมีความรู้   
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์  ตลอดจนคุณสมบัติอ่ืนๆ  ที่สอดคล้องกับลักษณะงาน  ซึ่งใน
บางกรณีอาจจะต้องมีการฝึกฝนเพิ่มเติมเพ่ือความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  ๒.๒.๔  การมอบหมายหน้าที่  ภารกิจ  ความรับผิดชอบให้กับสมาชิก 
  ๒.๒.๕  การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน  เพ่ือสร้างความเข้าใจในการท างาน
ร่วมกัน  การสร้างความร่วมมือในการท างาน  และการสร้างความเหนียวแน่นของกลุ่มหรือทีมงาน 
  ๒.๒.๖  การติดตาม  ปรับปรุงหรือพัฒนาทีมงาน  เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมงานยิ่ง ๆ 
ขึ้น 
  ๒.๒.๗  การให้รางวัล  เพื่อกระตุ้นความพยายามในการท างานหรือความร่วมมือและ
การตอบแทนความดี  ความชอบในการท างาน  เมื่อการท างานเป็นที่ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
                                                 

๗๗วีรวุธ  มาฆะศิรานนท์, องค์กรเรียนรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์
เน็ท, ๒๕๔๒), หน้า  ๔๕ – ๕๐. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๐๗ 

 

 ๒.๓  องค์ประกอบส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จของการท างานเป็นทีม  ซูซานเน  โซกิลโอ 
(Suzanne Zoglio)  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทีมงานได้เสนอแนะว่า  องค์ประกอบส าคัญที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของการท างานเป็นทีม  ประกอบด้วย  ๗  C  คือ 
  ๒.๓.๑  Commitment  คือ  ความผูกพันของสมาชิกต่อทีมงาน  ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อ  สมาชิกตระหนักรับรู้ทิศทางหรือแนวทางของทีมอย่างชัดแจ้ง  มีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าประสงค์  ค่านิยม วิสัยทัศน์  เป้าหมายที่สามารถตรวจวัดได้และการรับรู้และแสดงความยินดีกับ
ความส าเร็จส าคัญ  ๆของทีม 
  ๒.๓.๒  Contribution  คือ  การอุทิศตนของสมาชิกให้กับทีมงาน  ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อ  สมาชิกมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม  ได้รับการมอบความรับผิดชอบ  มีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของทีม  มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การได้รับการพัฒนา  และการได้รับการสนับสนุน  
อ านวยความสะดวกต่างๆ จากผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการอย่างเสมอภาคกัน 
  ๒.๓.๓  Communication  คือ การมีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  สมาชิกมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความต้องการกันตลอดเวลา  โดยเป็นไปอย่างมีไมตรีจิต  เปิดเผย  
จริงใจ  และสร้างสรรค์  ใจกว้าง  ยอมรับฟังความคิดเห็นใหม่ ๆ อย่างให้เกียรติกัน 
  ๒.๓.๔  Co-operation  คือการที่แต่ละคนสามารถที่จะร่วมกันแสวงหาความเห็น
พ้องในการด าเนินงานหรือการแสดงความคิดเห็นกันได้ภายใต้หลักการของข้อเท็จจริง  ๕  ประการ  
(Five  Facts)  คือ 
  ๑)  ยึดมั่นตามพันธะที่มีร่วมกัน  (Follow  through) 
  ๒)  ยึดถือความถูกต้องของข้อมูลหรือข้อเท็จจริง  (Accuracy) 
  ๓)  ยึดถือความสร้างสรรค์ในการเสนอแนะวิธีการหรือทางเลือกใหม่ๆ 
(Creativity) 
  ๔)  ยึดถือความเคร่งครัดของเวลา  การรักษาเวลา  การเสนอข้อมูลที่กระชับ
ไม่เยิ่นเย้อ  (Timeliness)  
  ๕)  ยึดถือความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  มีความยืดหยุ่นและอารมณ์ขัน  (Spirit) 
  ๒.๓.๕  Conflict  Management  คือ  การบริหารความขัดแย้งในทีมงาน  ด้วย
เหตุที่ในแต่ละทีมงานย่อมประกอบด้วยสมาชิกที่มีความหลากหลาย  มีความเป็นอิสระแก่กันในเชิง
ของความคิด  ซึ่งเป็นจุดก าเนิดของความคิดริเริ่มต่างๆ  ความขัดแย้งจึงย่อมเกิดข้ึนอย่างแน่นอน  การ
ก าหนดหลักการหรือข้อตกลงเบื้องต้นที่ชัดเจนก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งขยายตัวไปเป็นความ
แตกแยก  และในแต่ละทีมควรจะมีผู้ที่มีความรู้และทักษะเป็นอย่างดีในการจัดการกับความขัดแย้ง
ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ 
  ๒.๓.๖  Change  Management คือการเสาะแสวงหาการเปลี่ยนแปลงและท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในทีมงาน  เพราะการที่ทีมงานจะมีการพัฒนาปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่องนั้น  
จะต้องท าให้เกิดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการมีความคิดสร้างสรรค์  และท้าทายต่อการปรับเปลี่ยน 
  ๒.๓.๗  Connections  เป็นความสัมพันธ์ที่ส าคัญ  ๓  ประการ  คือ  ความสัมพันธ์
ขององค์กรกับเป้าหมายขององค์กร  ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในทีมงาน  และความสัมพันธ์
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กับหน่วยงานหรือทีมงานอ่ืน ๆ ในองค์กร  เพ่ือร่วมมือกันท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถ  โดย
ปราศจากข้อจ ากัดของความต่างของสังกัดหน่วยงานหรือทีมงาน 
 พอร์เตอร์  และคณะ๗๘  เสนอแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาทีมงานว่า  ความส าเร็จของ
การท างานเป็นทีมนั้น  จะต้องอาศัยองค์ประกอบต่อไปนี้  คือ 
  ๒.๓.๑  การสร้างความไว้วางใจกัน  หมายถึง  ความเข้าใจ  เปิดเผย  และ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นภายใต้การเข้าใจกัน 
  ๒.๓.๒  การติดต่อกันแบบเปิดเผย  หมายถึง  การติดต่อกันอย่างจริงใจ  ซึ่งแต่ละ
คนรู้สึกมีอิสระที่จะติดต่อกัน 
  ๒.๓.๓  การปรึกษาหารือกัน  หมายถึง  การเชื่อว่าการพูดคุยแลกเปลี่ยนจะเพ่ิม
มุมมองที่กว้างไกลขึ้น  และเชื่อว่าตนเองมิอาจจะพัฒนาได้ทุกอย่าง 
  ๒.๓.๔  การเสริมสร้างความร่วมมือที่แข็งขัน  หมายถึง  การเปิดโอกาสให้สมาชิกมี
ส่วนร่วมในด้านต่างๆ  จะลดการต่อต้านได้มาก 
  ๒.๓.๕  การติดตาม  ปรับปรุง  พัฒนาทีมงาน  หมายถึง  ความใส่ใจ  สังเกต  
เปรียบเทียบและการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก  จะช่วยให้สมาชิกต้องการพัฒนาต่อไป 
 ๒.๔  ข้อควรค านึงในการสร้างทีมงาน ทีมงานที่ดีย่อมมีประสิทธิภาพในการท างานการ
สร้างทีมงานเพ่ือให้ได้ทีมงานที่ดี  มีประสิทธิภาพในการท างานดังกล่าวนี้  มีข้อควรค านึงส าหรับ
ผู้บริหารองค์กรซึ่งเป็นผู้สร้างทีมงานในการจัดการโครงการและด าเนินโครงการให้ประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้  มีดังนี้ 
  ๒.๔.๑  เลือกสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถ  ความถนัดและความช านาญที่
หลากหลาย  สอดคล้องกับลักษณะงานเพ่ือให้จุดเด่นของแต่ละคนเสริมกันและกัน  “แต่ละคนใน
ทีมงานเหมือนจิ๊กซอว์หนึ่งตัวที่ไม่มีใครอาจทดแทนกันได้  ต่างก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  มีต าแหน่ง
หน้าที่เฉพาะเจาะจง  มีส่วนส าคัญในการเสริมสร้างกันและกัน” 
  ๒.๔.๒  กระจายงานให้ทุกคนมีส่วนร่วม  ท าให้สมาชิกต่างก็ตระหนักว่าเขาไม่เพียง
รับผิดชอบงานของตนเองเท่านั้น  แต่เขายังต้องรับผิดชอบต่อทีมด้วยเพราะผลงานของเขาก็เป็น
ผลงานของทีมด้วย 
  ๒.๔.๓  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมงาน  เพ่ือให้การท างานเป็นไปโดยไม่ติดขัด  ท า
ให้งานส าเร็จอย่างราบรื่น 
  ๒.๔.๔  ยกย่องให้ความส าคัญ  สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ร่วมงาน  เพ่ือจะได้
ผู้ร่วมงานที่ท างานด้วยใจมากขึ้น 
  ๒.๔.๕  เน้นหาคุณค่าและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวของทุกคนในทีมงาน  แล้วใช้
ศักยภาพที่มีอยู่นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท างาน 
  ๒.๔.๖  กระตุ้นให้ทุกคนฮึกเหิมมีก าลังใจในการท างาน 
  ๒.๔.๗  รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา  พยายามเข้าใจผู้ร่วมงาน 

                                                 
๗๘เรียม  ศรีทอง, พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน : ศาสตร์แห่งการพัฒนาชีวิต, หน้า ๓๑๐. 
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  ๒.๔.๘  สร้างบรรยากาศให้ทุกคนอยากท างาน  อยากเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันอยาก
ท าให้เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันนั้นส าเร็จ 
  ๒.๔.๙  ให้รางวัลแก่ผู้ร่วมงานเมื่องานประสบผลส าเร็จ๗๙ 
 ๒.๕  ลักษณะของทีมงานที่มีความเหนียวแน่น  ทีมงานที่สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและงานส าเร็จได้อย่างราบรื่นนั้น มาจากทีมงานที่มีความเหนียวแน่น  ซึ่งมีลักษณะที่
ส าคัญดังนี้๘๐   
  ๒.๕.๑  มีความเป็นเอกลักษณ์  ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
  ๒.๕.๒  มีความอดกลั้นต่อความขัดแย้ง  และแสวงหาแนวทางแก้ไขความขัดแย้ง
ร่วมกัน 
  ๒.๕.๓  สมาชิกทุกคนให้ความสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
  ๒.๕.๔  บรรยากาศในการท างานดี 
 ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นข้อพิจารณาและข้อปฏิบัติเพ่ือเป็นแนวทางในการ
สร้างทีมงานซึ่งเป็นส่วนส าคัญของระบบย่อยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในระบบการจัดการโครงการที่
ผู้บริหารองค์กรหรือผู้บริหารโครงการจะต้องด าเนินการ  เพ่ือสนับสนุนให้การจัดการโครงการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่น  ทั้งในแง่ของงาน  และในแง่ของคนที่ร่วมทีมงาน
ทุกคน 
 
๖.๖ เส้นทางสู่การเป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพ๘๑ 

Project Manager หรือผู้จัดการโครงการ คือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ 
วางแผนงาน มอบหมายงาน ผลักดัน ควบคุม ติดตามผลและแก้ไขปัญหาต่างๆในโครงการ รวมถึงเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อผลงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานในโครงการ แต่ความแตกต่างระหว่าง 
ผู้จัดการโครงการทั่วไปกับผู้จัดการโครงการมืออาชีพนั้น แตกต่างกันด้วยองค์ประกอบหลักๆ 3 
ประการคือ 

๑. แตกต่างกันในองค์ความรู้ที่ใช้ในการจัดการโครงการ 
๒. แตกต่างกันในทักษะที่ใช้ในการจัดการโครงการ 
๓. แตกต่างกันในทัศนคติในการจัดการโครงการ 
สาเหตุที่ผู้จัดการโครงการไม่สามารถบริหารโครงการให้ส าเร็จตามเป้าหมายได้นั้น มาจาก

ปัจจัยหลายประการ เช่น ผู้จัดการโครงการขาดองค์ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการจัดการโครงการ 
เนื่องจากพัฒนาสายอาชีพของตนเองมาจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ไม่ได้เข้าร่วมในโครงการ
ตั้งแต่เริ่มต้น มีความเข้าใจในบริบทขององค์กรและโครงการไม่เพียงพอ หรือต้องบริหารโครงการที่มี
ความคาดหวังสูงแต่ทรัพยากรจ ากัด เป็นต้น สาเหตุเหล่านี้มักจะพบได้บ่อยครั้งในสภาวการณ์ท างาน
                                                 

๗๙เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์, จอมปราชญ์นักการศึกษา : สังเคราะห์ วิเคราะห์ และยุกต์แนวพระราช
ด ารัสด้านการศึกษาและการพัฒนาคน, (กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ,์ ๒๕๔๓), หน้า ๕๗-๖๙. 

๘๐เรียม  ศรีทอง, พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน : ศาสตร์แห่งการพัฒนาชีวิต, หน้า  ๓๐๙. 
๘๑ อรินทรา ปัญญายุทธการ , เทคนิคการจัดการความเสี่ยงในโครงการ , [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 

http://www.knowledgertraining.com/index.php?tpid=0022, [๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 
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ในปัจจุบัน ยิ่งองค์กรมีการปรับเปลี่ยนการท างานให้เป็นแบบ Project Based มากขึ้น เรายิ่งพบเห็น
จ านวนโครงการที่ล้มเหลวมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งในปัจจุบันองค์กรหลายแห่ง เริ่มให้ความสนใจกับการ
พัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพ ด้วยความหวังที่จะลด
ความเสียหายขององค์กร อันมีสาเหตุมาจากโครงการที่ล้มเหลว 

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการลดอัตราความล้มเหลวของโครงการและเพ่ิมความมั่นใจ
ให้กับองค์กร เพ่ือการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็คือการสร้างผู้จัดการโครงการมืออาชีพ 
หรือ Professional Project Manager ซึ่งมีแนวทางอย่างพอสังเขปดังนี้  

๑. พัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการเป็น Project Manager มืออาชีพ 
การจัดฝึกอบรมความรู้ด้านการจัดการโครงการ ให้กับ Project Manager ภายในบริษัท 

เป็นเรื่องที่ด าเนินการได้ง่าย และเป็นเรื่องที่ควรท าเป็นล าดับแรก ไม่ว่าจะเป็นการส่ง Project 
Manager ไปอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมภายนอก หรือจัดฝึกอบรมโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย
ที่บริษัท โดยองค์ความรู้ที่ควรอบรม สามารถแบ่งได้เป็น องค์ความรู้ในการบริหารจัดการทั้ง ๙ ด้านที่
จ าเป็นในการจัดการโครงการ ได้แก่ การบริหารขอบเขตงาน การบริหารต้นทุน การบริหารเวลา การ
บริหารคุณภาพ บริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการสื่อสาร การบริหารความเสี่ยง การบริหารการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดการโครงการอย่างบูรณาการ   

๒. พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการน าเครื่องมือในการจัดการโครงการไปประยุกต์ใช้งานจริง
หลายๆองค์กรหยุดการพัฒนาไว้เพียงแค่การจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับ Project Manager โดยเข้าใจ
ว่าการจัดฝึกอบรมนั้นเพียงพอแล้วส าหรับการสร้างทักษะที่ดีในการจัดการโครงการ แต่บ่อยครั้งที่ 
Project Manager ละเลยที่จะน าเครื่องมือที่เรียนรู้ มาประยุกต์ใช้งานจริงในการจัดการโครงการ ท า
ให้ขาดทักษะในการบริหาร แม้จะองค์ความรู้ครบถ้วนก็ตาม การสร้างทักษะนั้น ต้องอาศัยการฝึกฝน 
ท าซ้ า ทบทวนและปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทองค์กร จึงจะสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างแท้จริง 

๓. พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร และ Soft Skills ที่จ าเป็นทักษะผู้จัดการโครงการ , 
PMBOK, PMI, ทักษะบริหารโครงการ, PM training 

การจัดการโครงการ หรือ Project Management ถือเป็นภาระหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่ง
ของผู้บริหาร หรือผู้ที่ก าลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหาร ดังนั้นทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน จ าเป็นต้องดี
เลิศ โดยทักษะเหล่านี้ ได้แก่ ทักษะการสร้างทีมงาน ทักษะการน าเสนอ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการ
จัดการข้อขัดแย้ง ทักษะการสร้างแรงจูงใจในการท างาน ทักษะการเป็นผู้น าและทักษะการต่อรอง 
เป็นต้น  ทักษะดังกล่าวไม่สามารถพัฒนาได้จากการเรียนเชิงทฤษฏีเพียงอย่างเดียว ต้องอาศัยการ
ปฏิบัติ การท าซ้ า การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง จึงจะสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. สร้างทัศนคติที่ดีในการท างาน 
การจัดการโครงการเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้คนหลายหลายความเชี่ยวชาญ หลากหลายวิธีคิด 

และหลากหลายความคาดหวัง การจัดการโครงการจึงต้องอาศัยทัศนคติที่เป็นบวกในการท างาน เช่น 
การยอมรับในความแตกต่างของคน การมองโลกแง่บวก การมองปัญหาและอุปสรรคในเชิงโอกาส 
การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง การสร้างมิตรภาพ และการสร้างเป้าหมายร่วมกัน เป็นต้น  

๕.  ฝึกฝน เรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่เป็นเลิศนั้น เป็นสภาวะที่เป็นจริงในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น 
เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็ว   Project Manager จ าเป็นต้องหาความรู้ และ
ฝึกฝนทักษะในตนเองอยู่ตลอดเวลาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 

แนวทางทั้ง ๕ ประการข้างต้นนั้น ให้ความสนใจในปัจจัยเรื่องการพัฒนาที่ตัวคนที่เป็น 
Project Manager เป็นหลัก ด้วยเหตุผลที่ว่าความส าเร็จของโครงการนั้น มาจากปัจจัยส าคัญคือ
ความสามารถของ Project Manager แต่ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จของ
โครงการ ไม่น้อยไปกว่าความสามารถของ Project Manager นั่นก็คือ ระดับความสามารถของ
องค์กรในการจัดการโครงการ หรือ Organizational Maturity Levels ซึ่งจะได้กล่าวถึงในบทความ
ถัดไป 
 
๖.๗ สรุปท้ายบท 

ผู้บริหารโครงการ นั้น อาจจะมีการเรียกขานในแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันไป อาจจะ
ก าหนดให้เป็นบุคคล หรือหน่วยงานที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือบริหารโครงการนั้น ๆ ก็ได้ ซึ่งหัวหน้า
หน่วยงานนั้นก็คือผู้บริหารโครงการนั่นเอง บางหน่วยงานก็อาจจะใช้ค าว่าผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่ง
บทบาทและหน้าที่ก็ไม่แตกต่างกันแต่อย่างใด อาจแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ  ผู้บริหารโครงการ
ระดับสูง  (Executive)  และ  ผู้บริหารโครงการระดับปฏิบัติการ   

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโครงการ ประกอบด้วย ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการโครงการ 
วางแผนและก าหนดวัตถุประสงค์ ระบุและเลือกสรรทรัพยากรด าเนินงาน ตรวจสอบและควบคุมการ
ด าเนินงาน แก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ  พัฒนาระบบการจัดการโครงการ และสร้างความเป็นผู้น าให้กับ
ผู้บริหารโครงการทุกระดับ  เพื่อให้โครงการทุกส่วนด าเนินไปด้วยดี 

คุณลักษณะที่ส าคัญ ของผู้บริหารโครงการประกอบด้วย ๕ ประการ คือ ๑) ต้องมอง
ภาพรวมของโครงการให้ออก ๒) ต้องกระจายความรับผิดชอบไปยังทีมงานให้มากที่สุด ๓) บริหาร
ภาวะอารมณ์ของทีมงาน ในฐานะที่เป็นผู้น าของทีมงาน ๔) มองที่เป้าหมายหลักของโครงการ ๕) ให้
ทีมงานได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ในบางครั้ง 
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ค าถามท้ายบทที่ ๖ 
 

๑. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างผู้บริหารโครงการระดับสูงกับผู้บริหารโครงการระดับปฏิบัติการมา
ดู 

๒. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโครงการมีอะไรบ้าง และมีความส าคัญต่อโครงการนั้นๆ อย่างไร 
๓. ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของการจัดการโครงการสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์และประเมิน

ศักยภาพของการจัดการโครงการต่างๆ  ได้อย่างไรบ้าง จงอธิบาย 
๔. จงให้ความหมายของการท างานเป็นทีมตามความคิดเห็นของท่านมาดู และจะพัฒนาทีมในการ

ท างานที่ประสิทธิภาพได้อย่างไร 
๕. คุณสมบัติของผู้บริหารโครงการประการหนึ่ง  คือ  ความสามารถในการบริหารความเปลี่ยนแปลง 

ท่านเข้าใจความหมายของคุณสมบัติข้อนี้ว่าอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบด้วย 
๖. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งทีมงานมีอะไรบ้าง ทีมงานที่มีประสิทธิภาพมีลักษณะเป็นอย่างไร 
๗. ประโยคที่ว่า “แต่ละคนในทีมงานเหมือนจิ๊กซอว์หนึ่งตัวที่ไม่มีใครอาจทดแทนกันได้  ต่างก็มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัว  มีต าแหน่งหน้าที่เฉพาะเจาะจง  มีส่วนส าคัญในการเสริมสร้างกันและกัน” 
ท่านคิดว่าประโยคดังกล่าวสื่อให้เห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์อย่างไรบ้าง จงอธิบาย 

๘. องค์ประกอบส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการท างานเป็นทีม  มีอะไรบ้าง จงอธิบายความส าคัญ
ของแต่ละองค์ประกอบมาให้ชัดเจน 

๙. องค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพอย่างไร 
ความแตกต่างกันในองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติมีผลกระทบต่อการจัดการโครงการอย่างไรบ้าง 

๑๐. จงอธิบายความสัมพันธ์ขององค์กรกับเป้าหมายขององค์กร  ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
ทีมงาน  และความสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือทีมงานอื่น ๆ ในองค์กร  ว่าเป็นอย่างไร 
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เอกสารอ้างอิงท้ายบท 
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แผนการสอนประจ าบทที่ ๗ 
 
รายวิชา การจัดการโครงการข้ันสูง 
 Advance Project Management 
 
บทที่ ๗ การจัดการทรัพยากรในการจัดการโครงการ  
  Project Resource Management 
 

หัวข้อย่อย  
๑. บทน า 
๒. การวางแผนจัดการทรัพยากรของโครงการ 
๓. การประมาณต้นทุน   
๔. การจัดท างบประมาณต้นทุนของโครงการ 
๕. การบริหารทรัพยากรบุคคลของโครงการ 
๖. สรุปท้ายบท 

 
สรุปแนวคิดที่ส าคัญ 
 ๑. ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ  สามารถแบ่งออกได้เป็น  ๕  ประเภท  ได้แก่   ๑. ทรัพยากร
บุคคล  (People) ๒. วัตถุดิบหรือวัสดุต่างๆ  (Material) ๓. อาคาร  สถานที่  และอุปกรณ์ต่างๆ 
(Plant/Equipment)  ๔. ผู้รับจ้าง  ผู้รับเหมา  (Contractor) ๕. สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
(Facilities) 

๒. การบริหารทรัพยากรและต้นทุนของโครงการเกี่ยวข้องกับการจัดสรร  ควบคุม  
ทรัพยากรและต้นทุนของโครงการ  ซึ่งประกอบด้วย ๑) การวางแผนจัดการทรัพยากรของโครงการ  
(Resources  Planning)  ได้แก่ ความต้องการทรัพยากร  การบริหารทรัพยากรตามตารางเวลา   
๒) การประมาณการต้นทุนของทรัพยากร และ ๓) การจัดท างบประมาณต้นทุนของโครงการ 

๓. การบริหารทรัพยากรบุคคล  คือองค์ความรู้ส าหรับการจัดเตรียมทีมงานและการ
บริหารทีมงานส าหรับการด าเนินโครงการ  ทีมงานหมายถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือมีหน้าที่  
ความรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมของโครงการให้ส าเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจการวางแผนจัดการทรัพยากรของโครงการ 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจการประมาณต้นทุน   
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจการจัดท างบประมาณต้นทุนของโครงการ 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจการบริหารทรัพยากรบุคคลของโครงการ 
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กิจกรรมระหว่างเรียน 

๑. ผู้เรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนบทที่ ๗ 
๒. อาจารย์ผู้สอนบรรยายตามเนื้อหาที่ก าหนด 
๓. ผู้เรียนซักถาม 
๔. อาจารย์ผู้สอนสรุปเนื้อหาประจ าบท 
๕. ผู้เรียนตอบค าถามประจ าบทเพ่ือการประเมินผลในวันนั้น 

 
สื่อการสอน 

๑. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
๒. เอกสารประกอบการสอนบทที่ ๗ 
๓. สื่อพาวเวอร์พอยท์ประจ าบท 
๔. สื่ออ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

การประเมินผล 
๑. ประเมินจากการสนใจขณะศึกษาของผู้เรียน 
๒. การซักถามของผู้เรียน 
๓. การสอบกลางภาค 
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บทท่ี ๗  

การจดัการทรัพยากรในการจดัการโครงการ 
 (Project Resource Management) 

 
๗.๑ บทน า 
 ในการบริหารทรัพยากรและต้นทุนของโครงการได้นั้น  จ าเป็นต้องเข้าใจก่อนว่า  
ทรัพยากรโดยแท้จริงแล้วนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง  เพ่ือที่จะได้รู้ว่าเราควรจะจัดสรรทรัพยากร
อย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับโครงการ ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ  สามารถแบ่งออกได้เป็น  ๕  ประเภท  
ดังนี้๘๒ ๑. ทรัพยากรบุคคล  (People) ๒. วัตถุดิบหรือวัสดุต่างๆ  (Material) ๓. อาคาร  สถานที่  
และอุปกรณ์ต่างๆ (Plant/Equipment) ๔. ผู้รับจ้าง  ผู้รับเหมา  (Contractor) ๕. สิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ (Facilities) 
 ในการด าเนินโครงการแต่ละโครงการนั้น จะประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายกิจกรรม  ซึ่ง
ในแต่ละกิจกรรมนั้นก็อาจจะมีความต้องการทรัพยากรที่แตกต่างกัน  ดังนั้น  สิ่งจ าเป็นที่ผู้ด าเนิน
โครงการจะต้องรู้ก็คือ  จะต้องทราบว่าในแต่ละกิจกรรมนั้นมีความต้องการใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง  
จ านวนเท่าไร  มีค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงไร  และเมื่อไรที่ต้องการจะใช้ทรัพยากรนั้น ๆ เพ่ือที่ว่าจะได้
จัดเตรียมทรัพยากรที่ถูกต้องในปริมาณหรือจ านวนที่เหมาะสม  ได้ถูกที่และถูกเวลาตามที่กิจกรรมนั้น 
ๆ ต้องการ การบริหารทรัพยากรและต้นทุนของโครงการเกี่ยวข้องกับการจัดสรร  ควบคุม  ทรัพยากร
และต้นทุนของโครงการ  ซึ่งประกอบด้วย  ๑. การวางแผนจัดการทรัพยากรของโครงการ  
(Resources  Planning)  มีหัวข้อที่ เกี่ยวข้องดังนี้  ๒) การประมาณการต้นทุนของทรัพยากร  
(Resource  Cost  Estimation) ๓) การจัดท างบประมาณต้นทุนของโครงการ  (Project  Cost  
Budgeting) กระบวนการเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์ระหว่างกันและกระบวนการอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้อง
กันในแต่ละกระบวนการอาจจะด าเนินการโดยบุคคลเพียงคนเดียวหรือบุคคลหลายๆ  คนเป็นกลุ่มคน
ก็ได้ซึ่งข้ึนอยู่กับความต้องการของโครงการนั้น 
 ในบทนี้จะอธิบายถึงการวางแผนจัดการทรัพยากรของโครงการ การประมาณต้นทุน   
การจัดท างบประมาณต้นทุนของโครงการ และการบริหารทรัพยากรบุคคลของโครงการ ดังนี้ 
 
๗.๒ การวางแผนจัดการทรัพยากรของโครงการ  (Resources  Planning)๘๓ 
 การวางแผนทรัพยากรเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจว่าจะต้องใช้ทรัพยากรแบบไหนและแต่ละ
อย่างต้องใช้เป็นจ านวนเท่าไรและเมื่อไรที่ต้องใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเพ่ือด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ 
ของโครงการซึ่งจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการประมาณต้นทุนด้วย  เช่น 

                                                 
๘๒สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๔๗. 
๘๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๙ - ๑๖๘. 
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 ทีมงานก่อสร้างของโครงการต้องมีความคุ้นเคยกับสถานที่  ซึ่งความรู้เหล่านี้มักจะมา
จากประชาชนในท้องถิ่นนั้น  อย่างไรก็ตาม  ถ้าแรงงานของท้องถิ่นนั้นขาดประสบการณ์  หรือขาด
เทคนิคการก่อสร้างโครงการอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนในการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการก็ได้ 

 ทีมงานออกแบบรถยนต์ควรจะท าความคุ้นเคยกับเทคนิคการประกอบรถยนต์แบบ
ใหม่ล่าสุด  ความรู้เหล่านี้อาจได้มาจากการจ้างที่ปรึกษาหรือโดยการส่งคนไปเข้าร่วมสัมมนาในเรื่อง
นั้น  หรืออาจจะเชิญผู้ที่มีความรู้เรื่องนั้นจากโครงการมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน 
 กระบวนการของการวางแผนจัดการทรัพยากรของโครงการประกอบด้วย 
 ๑) การตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญมีความจ าเป็นต้องใช้ในการประเมินสิ่งที่ใส่เข้ามาใน
กระบวนการ  โดยพวกที่มีความช านาญเหล่านี้อาจจะมาได้จากคนเพียงคนเดียวหรือเป็นกลุ่มคนที่มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน  หรือหาได้จากแหล่งต่างๆ  เช่น  จากหน่วยอ่ืนภายในองค์กร  ที่
ปรึกษา  สมาคมที่มีผู้เชียวชาญ  กลุ่มอุตสาหกรรม  เป็นต้น 
 ๒) การระบุทางเลือก 
 ๓) โปรแกรมการจัดการโครงการ 
 ๗.๒.๑ ความต้องการทรัพยากร  (Resources  Requirement) 
 ในขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการจะมีการใช้ทรัพยากรมากมาย เช่น  คน วัสดุ   
เครื่องมือ  เป็นต้น  ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีความต้องการทรัพยากรที่มากน้อยต่างกันไป  จึงต้องมีการ
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือที่จะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  และมีแบบแผนเพราะถ้าไม่มีการจัดสรรทรัพยากร
ที่ดีแล้วอาจจะท าให้เกิดความล่าช้าในการท างานหรือทรัพยากรไม่เพียงพอต่อความต้องการในการ
ด าเนินงานได ้
 แผนความต้องการทรัพยากรของโครงการ  (Project  Resource  Requirement  Plan)  
คือ  เอกสารแสดงความต้องการใช้ทรัพยากรตามกิจกรรมที่ด าเนินในโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่ง
สิ้นสุดโครงการ  ประกอบด้วยข้อมูลเชิงปริมาณของความต้องการใช้ทรัพยากรในโครงการ  ได้แก่  
บุคคล  วัสดุ  อาคาร  สถานที่  เครื่องจักร  อุปกรณ์  ผู้รับเหมา  และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 การวางแผนความต้องการทรัพยากรของโครงการเป็นสิ่งจ าเป็นในการจัดการโครงการเพ่ือ
ช่วยในการบริหารทรัพยากรในโครงการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด  การวางแผนการใช้ทรัพยากรในโครงการเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในโครงการช่วย
เพ่ิมความสามารถในการด าเนินงานโครงการไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี  ในแต่ละ
โครงการย่อมีหลักเกณฑ์ในการวางแผนแตกต่างกันไปตามลักษณะของกิจกรรมการด าเนิน 
 ๗.๒.๑.๑ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนความต้องการทรัพยากรของโครงการ 
  ๑) เป็นเครื่องมือในการสื่อสารในโครงการ แผนความต้องการทรัพยากรของ
โครงการเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้เกิดการรับรู้ที่ตรงกันระหว่างผู้บริหารโครงการกับบุคลากรใน
โครงการตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ  นอกจากนี้  ยังช่วยสื่อสารให้แก่บุคลากรในต าแหน่ง
งานส าคัญต่างๆ  ถึงความรับผิดชอบในการที่จัดหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ต้องการ  ว่ามีอะไรบ้าง  
จ านวนเท่าไหร่  ต้องใช้เมื่อใด  เป็นต้น 
  ๒) ใช้จัดท างบประมาณโครงการในการจัดท างบประมาณโครงการจะต้องมีการ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ  เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรในกิจกรรมต่างๆ ตามโครงสร้างการจ าแนกงาน  การ
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น าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณในรูปของตารางจะแสดงมูลค่าของเงินงบประมาณที่ต้องใช้ในการท างาน
ทั้งหมดอย่างชัดเจน  ทั้งที่มีอยู่แล้ว  และที่ต้องจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  กระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มาพูดคุยและท างานร่วมกันในการ
ก าหนดและจัดสรรทรัพยากรที่โครงการต้องการ ซึ่งอาจมีผลถึงการเปลี่ยนแปลง  และเคลื่ อนย้าย
ทรัพยากรที่มีอยู่  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายที่ตั้งไว้  
  ๓) ใช้วัดผลการด าเนินงาน แผนความต้องการทรัพยากรสามารถใช้ในการวัดผลการ
ด าเนินงานโครงการได้  เพราะในแผนจะมีการระบุวันและเวลาที่ต้องใช้ทรัพยากรในแต่ละกิจกรรม
ชัดเจน  จึงสามารถใช้เป็นตัวช่วยในการก าหนดความส าเร็จของงานที่ท าพร้อมทั้งแสดงข้อมูล
เปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรในแต่ละกิจกรรมจากผลการใช้ทรัพยากรจริงกับที่ก าหนดไว้ในแผน  จึง
เป็นสิ่งที่ใช้แสดงถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานอีกทางหนึ่งด้วย  และยังช่วยให้สามารถประเมินผล
การท างานของกลุ่มงานต่างๆ  ตลอดจนการท างานของผู้บริหารโครงการหรือผู้ที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานส่วนนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี 
  ๔) ใช้ควบคุมและก ากับการท างานแผนความต้องการทรัพยากรเอ้ืออ านวยต่อการ
ควบคุมและก ากับการท างานตามแผนการด าเนินงานได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้เพราะ  แผนความต้องการ
ทรัพยากรเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการก าหนดขอบเขตการใช้ทรัพยากรและตรวจสอบผู้บริหารส่วน
งานต่างๆ  ในการใช้ทรัพยากรทุกประเภทของโครงการ 
 ๗.๒.๑.๒ ขั้นตอนการจัดท าแผนความต้องการทรัพยากร 
  ๑) สร้างตารางบันทึกความต้องการทรัพยากร ตารางบันทึกความต้องการทรัพยากร
ในแต่ละโครงการจะมีลักษณะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ของแต่ละโครงการ  
ผลลัพธ์ของโครงการมีทั้งที่เป็นสินค้าและบริการ  ตัวอย่างตารางบันทึกความต้องการทรัพยากรใน
โครงการแบบต่างๆ เช่น  โครงการก่อสร้างอาคารต้องมีเครื่องจักรกลในการก่อสร้าง  แต่โครงการ
รณรงค์รับประทานผักปลอดสารพิษไม่จ าเป็นต้องมี  เป็นต้น  รูปแบบการน าเสนอก็มีความแตกต่าง
กันไปเช่นกัน  เช่น รวมทรัพยากรทุกอย่างไว้ในตารางเดียวหรือแยกตารางตามประเภททรัพยากร  
ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดท า  เมื่อท าการสร้างตารางบันทึกเรียบร้อยแล้ว  จากนั้นก็ด าเนินการ
วิเคราะห์ทรัพยากรต่อไป 
  ๒) วิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในแต่ละกิจกรรมโดยท าการวิเคราะห์จากผลลัพธ์ของ
กิจกรรมนั้น  เช่น กิจกรรมประกอบโครงสร้างอาคาร  ต้องใช้ทรัพยากรครบทุกประเภท  ไม่ว่าจะเป็น
บุคคล  วัสดุ  อาคารส านักงาน  สถานที่  อุปกรณ์  และเครื่องจักร  กิจกรรมการจัดซื้อจัดหา  ใช้เพียง
ทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์เท่านั้น  ในขั้นตอนนี้ต้องการให้จัดกลุ่มทรัพยากรในโครงการให้เป็น
หมวดหมู่เพ่ือง่ายต่อการจ าแนกในรายละเอียดต่อไป 
  ๓) ก าหนดจ านวน  ปริมาณ  ทรัพยากรที่ต้องการเป็นเรื่องยากที่จะจัดท าได้ด้วยคน
เพียงคนเดียว  ดังนั้นในการก าหนดจ านวนปริมาณ  ทรัพยากรที่ต้องการใช้  ผู้บริหารโครงการควร
ต้องประชุมหารือปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ือท าการก าหนด  ค านวณหาปริมาณการใช้
ทรัพยากรในกิจกรรมต่างได้อย่างถูกต้อง  ออกมาเป็นหน่วยวัดปริมาณ  เช่น ใช้บุคลากรกี่คน ให้
อุปกรณ์ก่ีชิ้น  ใช้วัสดุกี่ตัน  ใช้อาคารก่ีหลัง  ใช้พ้ืนที่ขนาดก่ีตารางเมตร  เป็นต้น  
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  ๔) การก าหนดวันที่และเวลาที่ต้องใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเป็นไปตามตารางเวลาของ
โครงการ สามารถน าเอาเวลาที่ก าหนดไว้แล้วมาระบุลงในแผนการใช้ทรัพยากรได้เลยความแตกต่าง
ของการแสดงเวลาในแผนความต้องการทรัพยากรแตกต่างจากในตารางเวลาของโครงการ  คือในแผน
ความต้องการทรัพยากรไม่ได้แสดงล าดับก่อนหลังของกิจกรรมเหมือนในตารางเวลาโครงการ 
  ๕) ระบุวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งทรัพยากร การได้มาซึ่งทรัพยากรเพ่ือ
น ามาใช้ในโครงการ  สิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้บริหารโครงการต้องการ  คือการได้มาด้ วยต้นทุนที่ต่ าที่สุดจาก
แหล่งที่เชื่อถือได้ บางครั้งจะต้องมีการพิจารณาเลือกระหว่างการซื้อจากแหล่งภายนอกและการผลิต
ใช้เองภายในองค์กร  ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการจัดซื้อจัดหาการจัดหา
ผู้รับเหมาช่วง  การท าสัญญา  การเจรจาต่อรองและการจัดสรรทรัพยากรส าหรับกิจกรรมในโครงการ 
 ๗.๒.๑.๓ ระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลงของตารางเวลา (Schedule  Change  
Control  System) 
 เป็นการประเมินขนาดการเปลี่ยนแปลงขอบเขตที่เกิดขึ้น  สาเหตุที่ต้องท าการประเมินก็
เพราะผู้บริหารโครงการต้องการที่จะทราบว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อส่วนใดใน
โครงการหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แล้ว  จะต้องด าเนินการอย่างไรต่อไป  การประเมิน
ขนาดการเปลี่ยนแปลงสามารถท าได้ด้วยการตรวจสอบการใช้ทรัพยากรต่างๆ  ในโครงการ  การใช้
จ่ายเงินงบประมาณ  ผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนมีความคืบหน้าไปเท่าไร  
เทคนิคนี้แสดงผลลัพธ์ได้ชัดเจนกว่าเทคนิคอ่ืน ๆ ในการที่จะบ่งบอกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  แต่ท า
ได้ยากและต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานในโครงการเป็นอย่างดี  ขนาดการเปลี่ยนแปลงของ
ขอบเขตโครงการขึ้นอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้น  ถ้าปัญหาเกิดขึ้นจากสิ่งส าคัญของขอบเขตของโครงการ  
เช่น งบประมาณ  เวลา ทรัพยากร  ย่อมท าให้ขอบเขตของโครงการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน  การ
ควบคุมตารางจะเกี่ยวข้องกับ 

 ปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงตารางเพ่ือให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นที่
ยอมรับ 

 การพิจารณาตารางที่ได้ท าการเปลี่ยนแปลง 
 การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง 
ปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงตารางเพ่ือให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นที่

ยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตารางจะมีทั้งที่สามารถควบคุมได้  และไม่
สามารถควบคุมได้  แต่ทั้งสองเหตุการณ์ก็จะข้ึนอยู่กับ  การคาดเดาสถานการณ์  
 ๑) ปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงตาราง 

 ตารางของโครงการ  หรือตารางของโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ซึ่งเรีย กว่า  
Schedule  Baseline  คือ ส่วนประกอบของแผนโครงการซึ่งจะมีพ้ืนฐานของการวัด  และการ
รายงานสมรรถนะของตาราง  ตารางของโครงการที่ดีจะต้องประกอบได้การระบุกิจกรรม  การระบุ  
การใช้ทรัพยากรประเภทต่างๆ  เช่น จ านวนคน  ประเภทของบุคคลที่ต้องการประเภทและจ านวน
ของวัสดุทีต่้องใช้  ประเภทของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีต้องใช้  เป็นต้น  ซึ่งกิจกรรมต่างๆ นั้น  จะต้อง
สามารถวัดผลของกิจกรรมนั้น ๆ ได้  และยังควรจะสามารถรายงานสมรรถนะของกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมได้ด้วย  ตารางของโครงการจะบ่งบอกถึงระยะเวลาในการด าเนินขั้นตอนต่างๆ  ของกิจกรรม  
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ซ่ึงตารางของโครงการนี้  สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์  ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้ 

 รายงานสมรรถนะ จะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของตาราง  เช่น 
แผนใดที่จะต้องท าให้เสร็จก่อน  รายงานสมรรถนะอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ทีมงานของโครงการ
เร่งการท างานให้เร็วขึ้นซึ่งอาจจะท าให้เกิดปัญหาในอนาคตได้เพราะรายงานสมรรถนะเป็นเอกสารที่
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพขอบเขต  ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้ทีมงานรีบออกมารายงานฉบับนี้เพ่ือป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา  ผู้จัดท ารายงานสมรรถนะ คือผู้จัดการระดับกิจกรรม  ขั้ นตอนการจัดท า
รายงานสมรรถนะประกอบด้วยขั้นตอนง่ายๆ  ๒  ประการ  คือ การวิเคราะห์งานและการประเมินผล
งาน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

a) การวิเคราะห์งาน  คือ  การวิเคราะห์ว่ากิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยที่
ด าเนินการไปแล้ว  มีการใช้ทรัพยากร  เวลา ต้นทุนไปอย่างไร  และถ้าสามารถท าได้ควรจะวิเคราะห์
รายละเอียดในกิจกรรมย่อยที่ท าว่า  ท าอะไร  กับใคร  เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์อย่างไรและงานที่ต้องท านั้น
เกี่ยวข้องกับข้อมูล  คนสิ่งของในสัดส่วนเท่าไหร่  หรือแม้กระทั่งการคาดการณ์ว่าจะสามารถท างาน
นั้นอย่างมีประสิทธิภาพได้หรือไม่  การวิเคราะห์งานในโครงการขนาดใหญ่มักจะเป็นงานที่สร้าง
อุปสรรคให้กับผู้บริหารโครงการอยู่เสมอ  เพราะการติดตามควบคุมที่มากเกินไปอาจขัดขวางการ
ท างานของทีมงาน  ท าให้งานยิ่งขาดความคืบหน้า กรณีนี้สามารถแก้ปัญหาด้วยการจัดท าแผนการ
ด าเนินการวิเคราะห์งานไว้ล่วงหน้า  เพ่ือก าหนดขอบเขตของการวิเคราะห์งานว่าจะเป็นงานส่วนไหน  
เมื่อไหร่และใครเป็นผู้รับผิดชอบ 

b) การประเมินผลงาน คือ  การวัดผลการด าเนินงานจริงเทียบกับงานที่ต้องท าตาม
โครงสร้างการจ าแนกงาน แล้วจัดท าเป็นรายงานแสดงสมรรถนะของงานแต่ละงานเสนอต่อผู้บริหาร
เพ่ือท าด าเนินการจัดการต่อไป 

 การร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลง  อาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบอาจจะเป็นได้ทั้งทาง
วาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร  ยกตัวอย่างเช่น การติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือ  เมื่อมีเหตุ
จ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขและต้องการ  การตัดสินใจอย่างเฉียบพลันจากผู้จัดการโครงการ  หรือ
หัวหน้าของทีมงานนั้น  ยกตัวอย่างเช่น  การเกิดอุบัติเหตุในระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งจะมีเหตุ
ฉุกเฉินที่จะต้องได้รับการตัดสินใจอย่างเร่งด่วนและเฉียบพลัน  ส่วนการร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลง
ในรูปแบบลายลักษณ์อักษร  ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้ง  รายงานการเสนอแนะในการปฏิบัติงานของทีมงาน
เพ่ือร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงจากผู้จัดการโครงการ  หรือเอกสารทางด้านต้นทุนที่มาจากเจ้าของ
โครงการที่ต้องการให้ผู้จัดการโครงการมีการปรับลดต้นทุน  อีกตัวอย่างหนึ่งที่สามารถเห็นได้ชัดนั่นก็
คือ  รายงานการสั่งซื้อวัสดุที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานทั้งหลายเป็นต้น  ซึ่งการร้องขอให้มีการ
เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับโครงการก็ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดการตาราง
ขึ้นมาใหม่ได้เช่นกัน  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 

 แผนการจัดการตารางมีผลต่อการเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงตารางนั่นก็คือ  เมื่อมี
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบท าให้การด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ เกิดความล่าช้า  ยกตัวอย่างเช่น  
ความผิดพลาดของคนงานในระหว่างปฏิบัติงาน อุบัติเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้  การปรับเปลี่ยน
ราคาที่เพ่ิมขึ้นของวัสดุ  เครื่องมือ  และอุปกรณ์  ซึ่งรวมถึง  ทรัพยากรสนับสนุนประเภทต่างๆ  เช่น 
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ค่าน้ า  ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์  ค่าปรับต่างๆ  ทั้งนี้ยังรวมไปถึงสภาพอากาศที่มีความเปลี่ยนแปลง ไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นย า  และภัยธรรมชาติต่างๆ  ที่ได้จากแผนการจัดการตาราง
ของกิจการมีความล่าช้าลง  และยังมีผลท าให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น  จึงมีผลท าให้ต้องมี
การปรับแผนการจัดการตารางใหม่เกิดขึ้น 

๒) การพิจารณาตารางที่ได้ท าการเปลี่ยนแปลง 
 ระบบการควบคุมตาราง  จะนิยามขั้นตอนต่างๆ  ซึ่งตารางของโครงการอาจจะเปลี่ยน

ได้  โดยระบบนี้จะประกอบด้วยงานเอกสาร, ระบบติดตามและระดับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  ระบบ
การควบคุมตารางควรจะท าร่วมกันกับระบบการควบคุมภาพรวมของโครงการ 

 การวัดสมรรถนะ  เป็นเทคนิคที่ช่วยในการประเมินความผันแปรที่จะเกิดขึ้น  ส่วน
ส าคัญของการควบคุมตาราง  คือการตัดสินใจถ้าความผันแปรของตารางต้องการการแก้ไข 

 แผนส่วนเพ่ิม  มีบางโครงการเท่านั้นที่จะด าเนินการไปตามแผน  การเปลี่ยนแปลงใน
บางแง่มุมอาจจะต้องมีการประมาณช่วงเวลาของกิจกรรม,  การปรับเปลี่ยนล าดับของกิจกรรม  หรือ
การวิเคราะห์ทางเลือกของตารางใหม่ 

 โปรแกรมการจัดการโครงการ  ความสามารถของโปรแกรมการจัดการโครงการ  คื อ 
สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการที่ได้วางไว้เพ่ือดูว่า  มีผลกระทบ
อย่างไรกับโครงการ 

 การวิเคราะห์ความเบี่ยงเบน  สมรรถภาพของการวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนระหว่างกระ
บวนการติดตามตารางเป็นกุญแจส าคัญส าหรับการควบคุมเวลา  การเปรียบเทียบวันเป้าหมายกับ
สถานการณ์จริงจะมีประโยชน์มากในการตรวจความเบี่ยงเบนและเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป  
การวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนของงานที่เลื่อนได้ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ส าคัญส าหรับการประเมิน
เวลาและสมรรถนะของโครงการ 

๓) การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง 
 ส่งผลให้ต้องมีการปรับตารางเวลาให้เป็นปัจจุบัน  เป็นการปรับข้อมูลในตารางให้เป็น

ปัจจุบันเพื่อใช้ในการจัดการโครงการ 
 จะต้องด าเนินการแก้ไขกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ซึ่งเป็นการกระท าอะไรก็ตามที่จะ

ท าให้สมรรถภาพของตารางในอนาคตเป็นไปตามแผนของโครงการที่ได้วางไว้  การท าการแก้ไขส่วน
ใหญ่ต้องการการวิเคราะห์ในเรื่องของสาเหตุเพ่ือที่ระบุสาเหตุที่มาของความเบี่ยงเบนต่างๆ  

 สิ่งที่ได้จากการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ  บทเรียนที่ได้เรียนรู้สาเหตุของ
ความเบี่ยงเบน สาเหตุเบื้องหลังของการแก้ไขต่างๆ  และรูปแบบอ่ืนของบทเรียนที่ ได้เรียนรู้จากการ
ควบคุมตารางซึ่งต้องจัดท าเป็นเอกสาร 
 ๗.๒.๑.๔ การปรับปรุงข้อมูลตารางเวลา  (Schedule  Updates) 
 นโยบายในการปรับตารางมีอยู่  ๓ แบบ  ได้แก่ 
  ๑. นโยบายในการปรับตารางแบบคาบเวลา  หมายถึง  ตารางจะถูกเปลี่ยน  หรือ
สร้างใหม่ตามคาบเวลาที่ตั้งไว้ 
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  ๒. นโยบายในการปรับตารางแบบเหตุการณ์บังคับ  หมายถึง  จะท าการปรับตาราง
เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น โดยเหตุการณ์ที่ว่านี้รวมไปถึง  เครื่องจักรเสีย  ค่าสั่งผลิตเร่งด่วนหรือการยกเลิก
ค าสั่งผลิต 
  ๓. นโยบายในการปรับตารางแบบผสมผสาน  หมายถึง  การปรับตารางเป็นแบบ
คาบเวลาถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ที่จะต้องท าให้ปรับตารางขึ้นก่อน  โดยการจัดตารางแบบพลวัตรหรือการ
ปรับตารางแบบต่อเนื่อง  เป็นกรณีพิเศษของการปรับตารางแบบเหตุการณ์บังคับ  เนื่องจากจะท าการ
ปรับตารางทุก ๆ ครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการเข้ามาของงานด้วยวิธีการในการแก้ไขการ
ปรับตาราง  มี  ๓  แบบ  ได้แก่ 

 วิธีการสร้างตารางใหม่ 
 การปรับตารางเป็นบางส่วน 
 การจัดตารางโดยเลื่อนตารางไปทางขวา 

 วิธีการสร้างตารางใหม่เป็นวิธีการปรับตารางแบบสมบูรณ์ ไม่เพียงแต่ปรับในส่วนที่เกี่ยวกับ
งานเท่านั้น  ด้วยเหตุนี้ท าให้เกิดการค านวณมาก  เนื่องจากการที่ต้องจัดงานทั้งหมดลงในตาราง  จึงมี
การคิดวิธีแก้ไขตารางที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของตารางเพียงเล็กน้อยคือ  การปรับตารางเป็น
บางส่วน  ซึ่งจะท าการปรับตารางเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับงานเท่านั้น  และวิธีการจัดตารางโดยเลื่อน
ตารางไปทางขวา  เป็นการเลื่อนงานที่จะต้องท าไปเท่ากับเวลาที่หยุดการท างาน 
 การปรับปรุงข้อมูลตารางเวลาตามความจ าเป็นของโครงการ  มีอยู่  ๓  แบบ  ได้แก่ 
 ๑. การปรับปรุงข้อมูลของตารางตามเทคนิคหรือขั้นตอนการด าเนินงาน  (Technical  or  
Logic  Constraints)  คือ การที่มีขั้นตอนการด าเนินการที่ต้องรอกิจกรรมที่  ๑  ให้เสร็จก่อน จึงจะ
เริ่มกิจกรรมที่  ๒  ได ้
 ๒. การปรับข้อมูลของตารางตามข้อจ ากัดของทรัพยากร  (Resources  Constraints) 
การที่กิจกรรมสามารถท าขนานกันไปก็ได้  แต่ติดขัดที่มีผู้ท ากิจกรรมเพียงคนเดียว  จึงต้องท าทีละ
อย่าง  (แต่ละอย่างท าอะไรก่อนก็ได้  ที่สอดคล้องกับเงื่อนไข)  เป็นวิธีการจัดตาราง  เพ่ือให้ความ
แกว่งของการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  โดยพยายามที่จะท างานให้เสร็จตามเวลาที่
ก าหนดไว้  ถ้าความต้องการทางด้านทรัพยากรมีการแกว่งตัวมากจะจัดการได้ยาก  และการใช้
ประโยชน์จะท าได้ไม่เต็มที่ซึ่งสามารถใช้วิธีการในการพยายามที่จะท าให้กิจกรรมวิกฤติที่เกิดขึ้นมี
ความล่าช้าลง (Delay  Non-Critical  Activities)  ซึ่งสามารถท าได้เพราะว่ากิจกรรมจะมันมีความ
เฉื่อย  (Slack)  โดยที่ไม่ให้เกินค่าความเฉื่อยที่มีอยู่  เพื่อลดความกวัดแกว่งของความต้องการทางด้าน
ทรัพยากร 
 ๗.๒.๑.๕ ประโยชน์ของการปรับปรุงข้อมูลของตารางตามทรัพยากร 

 ระยะเวลาของความต้องการทางด้านทรัพยากรที่เกิดขึ้นสูงสุด (Demand  Peak)  จะ
ลดลง 

 การใช้ทรัพยากรในการด าเนินการแต่ละข้ันตอนของโครงการจะลดลง 
 การกวัดแกว่งของความต้องการของทรัพยากรถูกท าให้น้อยที่สุด 
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๗.๒.๑.๖ ผลกระทบของการปรับปรุงข้อมูลของตารางตามทรัพยากร 
 จะมีการลดความเฉื่อย  (Slack)  ลดความยืดหยุ่น  (Flexibility) 
 ความซับซ้อนของตารางจะเพ่ิมข้ึนเพราะความต้องการทางด้านทรัพยากร  และมีความ

ต้องการทางเฉพาะด้านหรือเทคนิคท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ิมเข้ามาด้วย 
 เส้นทางวิกฤติของกิจกรรมจะแตกออกและออกจากเครือข่ายด้วยในทางกลับกัน

กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นคู่ขนานกันจะกลายเป็นกิจกรรมที่มีการจัดล าดับขั้นตอน ๓) Critical-Chain  
Approach) 

อีกทางเลือกหนึ่งในการปรับปรุงตามรางเวลา  คือวิธีของ  Goldratt  กล่าวคือ  แทนที่จะ
ใช้  slack ให้ใช้  buffer  เพ่ือเร่งเวลาให้งานเสร็จเร็ว  เนื่องจากว่าคนงานส่วนใหญ่ชอบเผื่อเวลาไว้  
และจะท าให้โครงการเสร็จไม่ทันก าหนดเวลา  โดยมีแนวคิดดังนี้ 

 จะเร่งท างานเมื่อใกล้ระยะเวลาที่ก าหนด 
 จะไม่บอกว่างานเสร็จแล้ว  เพราะกลัวว่าจะมีการปรับปรุงเวลาใหม่เกิดขึ้นหรือการเร่ง

ก าหนดเสร็จให้เร็วขึ้น 
 การที่งานแรกเสร็จแล้ว  แต่หน่วยงานที่  ๒  ยังไม่พร้อมที่จะท างานตามขั้นตอนได้ 
 การที่มีกิจกรรมงานที่มากเกินไป 
 การที่ข้ันตอนของการด าเนินการมีลักษณะเป็นขอขวดเกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถท างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จะไม่เริ่มท างานจนกว่าจะถึงเวลาที่จ าเป็น  เขาจึงเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา  ดังนี้  

ใช้กฎ  ๕๐/๕๐  ในการประมาณการเวลา  โดยลดเวลาท างานลงครึ่งหนึ่ง  โดยโอกาสที่งานนั้นจะ
เสร็จมีแค่  ๕๐%  และใช้ในการประมาณการโครงการของเวลา 
 
 ๗.๒.๒ การบริหารทรัพยากรตามตารางเวลา  (Resource  Load  to  Schedule) ๘๔ 
 ๗.๒.๒.๑ การใช้ทรัพยากรตามตารางเวลาของโครงการ  (Project  Schedule) การใช้
ทรัพยากรตามตารางเวลาของโครงการ จะมีการรวบรวมแผนการเริ่มโครงการและเวลาที่คาดว่าจะ
เสร็จในแต่ละกิจกรรม  ตารางของโครงการอาจจะแสดงอยู่ในรูปของรูปแบบภาพรวม  (ตารางหลัก)  
หรือจะแสดงเป็นรายละเอียดก็ได้  ถึงแม้ว่าจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปแผนภูมิแท่งได้  แต่การแสดง
ให้อยู่ในรูปของรูปกราฟจะเป็นที่นิยมมากกว่า  โดยรูปแบบที่มักใช้มีดังนี้ 

 ผังเครือข่ายของโครงการที่เพ่ิมวันที่เข้าไป  โดยแผนผังนี้จะแสดงทั้งตรรกะของโครงการ
และเส้นทางกิจกรรมวิกฤตของโครงการ 

 แผนภูมิแท่ง  (Bar  Chart)  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  Gantt  Chart  จะแสดงวันที่เริ่ม
และจบของกิจกรรม  และบางครั้งก็จะแสดงความสัมพันธ์กันระหว่างกิจกรรม  เนื่องจากสามารถดูได้
ง่ายและใช้ในการน าเสนออยู่บ่อยครั้ง 

                                                 
๘๔สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน, การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ, หน้า ๑๖๙ 

– ๑๗๓. 
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 แผนผังแสดงเส้นฐานของโครงการ  จะคล้ายกับแผนภูมิแท่ง  เพียงแค่ระบุเฉพาะ
ตารางเวลาของการเริ่มและสิ้นสุดของกิจกรรมหลัก ๆ เท่านั้นรายละเอียดของการใช้ทรัพยากรความรู้
ความสามารถในเรื่องของการที่จะบอกได้ว่าทรัพยากรควรจะมีให้ใช้ได้เมื่อไรและในรูปแบบไหน  มี
ความส าคัญมากในเรื่องการพัฒนาตาราการท างาน  เช่น ทรัพยากรที่ต้องใช้ร่วมกัน  หรือทรัพยากร
วิกฤตจะเป็นสิ่งที่มีความยากล าบากในการจัดตาราง  ดังนั้นการมีให้ใช้ได้ของทรัพยากรต้องมีความ
ยืดหยุ่นได้สูง 
 ๗.๒.๒.๒ โครงสร้างการจ าแนกงาน  (WBS)  ของโครงการ 
 การบริหารเวลาของโครงการนั้นเป็นสิ่งส าคัญเพราะโครงการจะต้องเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้  โดยจะเริ่มต้นจากการระบุกิจกรรมในโครงการรวมทั้งประเมินเวลาของแต่ละกิจกรรม 
 ปฏิทินการท างาน  ปฏิทินโครงการและทรัพยากรจะเป็นสิ่งที่ระบุช่วงเวลาท างานของ
คนงาน  ปฏิทินโครงการ  จะมีผลกระทบต่อทรัพยากรทั้งหมดของโครงการ  (เช่น  โครงการบาง
โครงการจะท างานตามเวลาท างานปกติแต่บางโครงการจะท างานเป็นกะ  ๓  กะ)  เวลาท างาน  ๕  
วันต่อสัปดาห์เป็นตัวอย่างของการใช้งานตาปฏิทินการท างาน  ปฏิทินทรัพยากร  จะมีผลกระทบแต่
เพียงบางกลุ่มของทรัพยากร  (เช่น  สมาชิกในทีมงานของโครงการอาจจะหยุดพักร้อนหรืออยู่ในช่วง
การอบรม  หรือสัญญาแรงงานอาจจะจ ากัดเวลาการท างานของคนงานอยู่ในช่วงวันที่จ ากัดในแต่ละ
สัปดาห์) 
 ข้อจ ากัด  เป็นปัจจัยที่จะจ ากัดทางเลือกของการจัดการโครงการ  มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการ
พิจารณาการพัฒนาตารางอยู่  ๒  ข้อ  คือ 

 วันที่ที่ถูกก าหนด  (Imposed  dates) วันที่ที่ใช้ก าหนดของการเริ่มหรือสิ้นสุดของ
กิจกรรมสามารถใช้ก าหนดการเริ่มหรือสิ้นสุดที่จะเกิดข้ึนกับโครงการ 

 เหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยหรือขอบเขตหลัก  การท างานที่เสร็จสิ้นตามวันที่ก าหนดอาจจะ
ถูกเรียกร้องโดยผู้สนับสนุนโครงการ,  ลูกค้าของโครงการ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการรายอ่ืน  
ดังนั้น  เวลาในตารางจะถูกคาดหวังและมีความยากในการที่จะเลื่อนไปมา  เส้นฐานเวลาของโครงการ
อาจจะจ าเป็นต้องใช้ในการระบุถึงความสัมพันธ์ของงานภายนอกโครงการ  เช่นงานทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ใน
ฐานข้อมูล  เส้นฐานเวลาของโครงการรวมกับข้อจ ากัดเรื่องวันเวลาจะสามารถจัดตารางเวลาที่
เหมาะสมได้  

การกระจายกิจกรรมรวมไปถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะสภาพพ้ืนที่หรือสิ่งก่อสร้าง  
และรูปแบบของกิจกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับการเลือกและการจัดล าดับของการวางแผน
กิจกรรมเพ่ือความสะดวกสบายของผู้ใช้  การจ าแนกโครงสร้างองค์กรเป็นสิ่งที่ส าคัญในการกระจาย
กิจกรรมที่จะใช้ในการเรียงล าดับกิจกรรม 
 
๗.๓  การประมาณต้นทุน  (Cost  Estimating)  
 ประมาณการต้นทุนของแต่ละกิจกรรม  ซึ่งเกี่ยวกับต้นทุนทรัพยากรที่ต้องการเพ่ือให้แต่ละ
กิจกรรมในตารางประสบความส าเร็จ  ในการประมาณการต้นทุนจะพิจารณาสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ท า
ให้เกิดความแปรปรวนของต้นทุนรวมถึงความเสี่ยง 
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 การประมาณต้นทุนประกอบด้วยการระบุและการพิจารณาทางเลือกที่หลากหลายของ
ต้นทุนตัวอย่างเช่น  การเพ่ิมเติมงานในเฟสงานออกแบบก็มักจะท าให้ต้นทุนของเฟสการด าเนินงาน
และเฟสการผลิตลดลง  กระบวนการประมาณการต้นทุนนั้นต้องพิจารณาว่าต้นทุนที่สามารถประหยัด
ได้คุ้มค่ากับต้นทุนของงานที่เพ่ิมเติม 
 การประมาณต้นทุนนั้นทั่วไปแสดงในหน่วยของสกุลเงินเพ่ือให้สะดวกในการเปรียบเทียบ
ทั้งภายในและระหว่างโครงการ  ในบางกรณีนั้นผู้ที่ประมาณต้นทุนนั้นสามารถที่จะใช้หน่วยวัดอ่ืนใน
การประมาณต้นทุนได้  เช่น ชั่วโมงการท างาน  วันการท างาน  ตามความเหมาะสมในการควบคุม
บริหารจัดการ 
 การประมาณต้นทุนจะได้ประโยชน์จากการปรับแต่งระหว่างโครงการ  ความแม่นย าของ
การประมาณต้นทุนโครงการจะเพ่ิมขึ้นตามความคืบหน้าของโครงการ  ตัวอย่ างเช่น  ในเฟสเริ่มต้น
ของโครงการมักเป็นการประมาณจะอยู่ในช่วงแคบลงเหลือ  +๑๐  ถึง +๑๕  เปอร์เซ็นต์  แนวทาง
เมื่อมีการปรับดังกล่าวจะท าให้มีความแม่นย ามากข้ึน 
 ต้นทุนส าหรับกิจกรรมนั้นประมาณการในทรัพยากรทุกอย่างที่ใช้ในโครงการ  ซึ่ง
ประกอบด้วยแรงงาน  วัสดุ  อุปกรณ์  บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  ตลอดจน  และยังมี
ค่าเผื่ออ่ืน ๆ เช่น  การเผื่อส าหรับอัตราเงินเฟ้อ  ต้นทุนที่เผื่อส าหรับความไม่แน่นอน  ต้นทุนกิจกรรม
เป็นการประเมินปริมาณของค่าโอกาสของทรัพยากรที่จ าเป็นต้องด าเนินกิจการตามตารางเวลา 
 ถ้าหากกรณีใดไม่ได้มีการให้ความรู้ในการประมาณต้นทุนของโครงการแล้วนั้นทีมงานใน
โครงการจะต้องจัดหาทั้งทรัพยากรและผู้เชี่ยวชาญในการประมาณการค่าใช้จ่ายกิจกรรมของ
โครงการ๘๕ 
 
๗.๔ การจัดท างบประมาณต้นทุนของโครงการ (Project  Cost  Budgeting) 
 ๑) การจัดท างบประมาณ  (Budgeting) 
 งบประมาณ  คือ  แผนส าหรับอนาคต  ดังนั้นงบประมาณคือเครื่องมือในการวางแผนและ
มักจะมีการเตรียมการก่อนเริ่มด าเนินงาน  อย่างไรก็ตามการเปรียบเทียบระหว่างงบประมาณกับสิ่งที่
เกิดขึ้นจริงสามารถให้ข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพและสมรรถภาพของโครงการได้  ดังนั้น
งบประมาณจึงเป็นทั้งเครื่องมือส าหรับการางแผนและเครื่องมือส าหรับการประเมินผล  ซึ่งโดยทั่วไป
แล้วสิ่งที่ใช้ในการจัดหางบประมาณคือวิธีการบางอย่างในการประมาณสิ่งที่จะได้รับจากการด าเนิน
โครงการ  เช่น  หน่วยของงานที่ท าได้  จ านวนสินค้าที่ผลิตได้  จ านวนผู้ใช้บริการที่ท า ได้  จ านวน
กิจกรรมที่เสร็จสิ้น  เป็นต้น  
 ๒) ฐานงบประมาณต้นทุน  (Cost  baseline / s- Curve) ขั้นตอนในการสร้าง  S – 
Curve 
 ๒.๑  จะต้องเขียน  Work  Breakdown  Structure  ก่อน  เพ่ือให้รู้ถึงการจัดแบ่ง
กิจกรรมต่างๆ  ในโครงการว่าเป็นอย่างไร  และต้องท ากิจกรรมอะไรบ้างในโครงการ 

                                                 
๘๕สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน, การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , หน้า 

๑๗๔. 
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 ๒.๒  จะต้องเขียนแผนผังโครงสร้างองค์กร  เพ่ือให้ทราบว่าบุคลากรในโครงการมี
ใครบ้างและมีอ านาจอย่างไรในโครงการ 
 ๒.๓  ต้องเขียนตารางแสดงราคาของแต่ละกิจกรรมออกมาเพ่ือสามารถค านวณ
ค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการด าเนินการแต่ละกิจกรรม 
 ๒.๔  ต้องเขียนค่าจ้าง  หรือเงินเดือนของบุคลากรที่ใช้ในโครงการเพ่ือสามารถ
ค านวณค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายให้กับบุคลากรในการด าเนินการแต่ละกิจกรรม 
 ๒.๕  ต้องเขียนตาราง  Resources  of  the  Project  เพ่ือที่จะได้รู้ว่าในแต่ละ
กิจกรรมต้องใช้บุคลากรกี่คน  อุปกรณ์เครื่องมืออะไรบ้าง  ในการด าเนินการ  และท าให้สามารถ
ค านวณค่าใช้จ่าย  โดยใช้ค่าจ้างของบุคลากรมาคิดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแต่ละกิจกรรม 
 ๒.๖  ท าการวาด  Gantt  Chart  เพ่ือที่จะได้ทราบว่าในแต่ละช่วงเวลาได้ท า
กิจกรรมไหนไปบ้าง  ใช้บุคลากรกี่คน  และใช้เวลาเท่าไรในการด าเนินการแต่ละกิจกรรมจนสิ้นสุด
โครงการ  ซึ่งจะต้องใช้  Gantt  Chart  เป็นตัวอ้างอิงในการค านวณค่าใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลาเพ่ือ
น าไปพล๊อต  S – Curve 
 ๒.๗  ท าการค านวณค่าใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลา  โดยดูตาม  Gantt  Chart  ว่า
ในช่วงเวลานั้นได้ท ากิจกรรมอะไรไปบ้าง  และใช้บุคลากรก่ีคน 
 ๒.๘  น าค่าใช้จ่ายที่ได้จากการค านวณและช่วงเวลามาพล๊อตกราฟ  โดยให้แกน  Y  
เป็นค่าใช้จ่าย  และแกน  X  เป็นเวลา 
 ๒.๙  จากนั้นน าเวลาและงบประมาณที่ก าหนดขึ้นของงานที่เริ่มช้าที่สุด  (ES)  เวลา
ของงานที่เริ่มเร็วที่สุด (LS)  และ  เวลาของของงานที่เลือกน ามาปฏิบัติการ  (Baseline)  มาสร้าง
กราฟ  S-Curve  เพ่ือวิเคราะห์ระยะห่างระหว่างกราฟท่ีจะสามารถน ามาแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 

๗.๕ การบริหารทรัพยากรบุคคลของโครงการ (Project  Human  Resource  
Management) ๘๖ 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล  คือองค์ความรู้ส าหรับการจัดเตรียมทีมงานและการบริหาร
ทีมงานส าหรับการด าเนินโครงการ  ทีมงานหมายถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือมีหน้าที่  ความ
รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมของโครงการให้ส าเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย 
 ทรัพยากรบุคคลจัดเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดต่อการจัดการโครงการให้บรรลุความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ผู้บริหารโครงการจะต้องด าเนินการจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  ทรัพยากรบุคคลใน
โครงการคือ บุคลากรทั้งหมดในกิจกรรมที่มีการใช้แรงงานซึ่งจะรวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ
ทั้งหมด  อันได้แก่  ผู้สนับสนุนโครงการ  ลูกค้า  เพ่ือนร่วมงาน  เป็นต้น  กระบวนการเหล่านี้จะมี
ความสัมพันธ์กับกระบวนการอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกัน  ในแต่ละกระบวนการอาจจะด าเนินการโดย
บุคคลเพียงคนเดียวหรือบุคคลหลายๆ  คนก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของโครงการนั้น  เนื้อหา
ใจความหลักในการตกลงกับผู้คนในการปฏิบัติงาน  อาจรวมหัวข้อต่างๆ  ได้แก่  การเป็นผู้น า  การ
                                                 

๘๖สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๒๒๒-๒๖๐. 
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ติดต่อสื่อสาร  การเจรจาตกลง  การปรึกษากัน  การจัดตั้งตัวแทน  การจูงใจ  การฝึกสอน  การมีที่
ปรึกษา  การสร้างทีมงาน  การตกลงกันจากความขัดแย้ง  การว่าจ้างคนงาน  การประเมินสมรรถนะ
การท างาน  การจัดหาแรงงาน  ความสัมพันธ์ระหว่างคนงาน  กฎของความปลอดภัย 
 ส่วนมากแล้วหลักการข้างต้นจะช่วยน าและจัดการผู้คนในโครงการและผู้บริหารโครงการ
รวมถึงทีมงานบริหารโครงการควรจะมีความคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้  อย่างไรก็ตามยังคงต้องมีความ
ละเอียดอ่อนในการน าความรู้เหล่านี้มีปรับใช้กับโครงการ 
 เนื่องด้วยคุณสมบัติชั่วคราวเป็นลักษณะหนึ่งของการท างานที่เป็นโครงการ  ดังนั้นจะ
หมายความถึงความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและขององค์กรก็เป็นความสัมพันธ์ชั่วคราวและเกิดขึ้นใหม่  
ด้วยเหตุนี้ทีมงานบริหารโครงการต้องดูแลเอาใจใส่ในการเลือกเทคนิคที่เหมาะสมส าหรับความสัมพันธ์
ชั่วคราวแบบนี้ 
 นอกจากนี้คุณสมบัติและจ านวนของผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
เมื่อมีการด าเนินการในโครงการไปเรื่อยๆ  ท าให้เทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาหนึ่งของโครงการ
อาจจะไม่เหมาะส าหรับอีกช่วงเวลาหนึ่งก็ได้  ทีมงานบริหารโครงการต้องดูแลเอาใจใส่ในการเลือก
เทคนิคที่เหมาะสมส าหรับการใช้งานในช่วงเวลาของโครงการปัจจุบัน 
 กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมีน้อยครั้งที่ไม่ได้เป็นหน้าที่โดยตรงของทีมบริหาร
โครงการอย่างไรก็ตามทีมงานต้องตระหนักถึงความต้องการในการบริหารเพื่อความยินยอมในทุกฝ่าย 

๗.๕.๑ กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  (Human  Resource  Management  
Process) 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล  สามารถแบ่งออกเป็น  ๔  ขั้นตอน คือ 

๑) การวางแผนทรัพยากรบุคคล  (Human  Resource  Planning)  หมายถึงการก าหนด
หน้าที่  ความรับผิดชอบ  และความเชื่อมโยงกันของบุคลากรที่ใช้ในการท างาน รวมถึงการวาง
แผนการมอบหมายงานให้กับบุคลากรด้วย 

๒) การจัดตั้งทีมงาน  (Acquired  Project  Team)  หมายถึงการได้รับมาซึ่งการตอบรับจาก
บุคลากรที่มีส่วนในการด าเนินโครงการ 

๓) การพัฒนาทีมงาน  (Project  Team  Development)  หมายถึงการพัฒนาความสามารถ
ของทีมงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔) การบริหารทีมงาน  (Project  Team  Management)  หมายถึงการติดตาม  การควบคุม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของทีมงาน  ตลอดจนการเตรียมการแก้ไขปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือให้โครงการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗.๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  (Project  Human  Resource  
Management  Tools) 

๑) ทฤษฎีการจัดองค์กร  (Organization  Theory) 
๒)  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ  (Stakeholder  Analysis) 
๓)  การเจรจาต่อรอง  (Negotiation) 
๔)  กิจกรรม  Team-building 
๕)  กฎระเบียบของทีมงาน  (Ground  Rules) 
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๖)  การรับรู้และการให้รางวัล (Recognition  and  Rewards) 
๗) การบริหารความขัดแย้ง  (Conflict  Management) 
๗.๕.๓ การวางแผนทรัพยากรบุคคล  (Human  Resource  Planning) 

 แผนทรัพยากรบุคคลจะก าหนดหน้าที่  ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
(Project  Organization  Chart)  และแผนการจัดสรรบุคลากร  (Staffing  Management  Plan)  
โดยจะระบุถึงว่าใครบ้างมีหน้าที่ในการท างาน  ต้องเข้ามาด าเนินงานเมื่อไร  ออกจากโครงการได้
เมื่อไร  มีแผนการจัดการฝึกอบรมส าหรับบุคลากรแต่ละประเภทอย่างไร  มีการให้เกณฑ์การให้รางวัล  
(Recognition  and  Awards)  อย่างไร  และผลกระทบต่องานประจ าของบุคลากรนั้นอย่างไร  เป็น
ต้น 
 บทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบ  และการรายงานความสัมพันธ์อาจจะมอบหมายเป็นบุคคล
หรือกลุ่มก็ได้  บุคคลหรือกลุ่มนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างองค์กรในโครงการ  หรืออาจมา
จากภายนอกกลุ่มที่มาจากภายในองค์กรมักจะมีส่วนเกี่ยวข้องการหน้าที่ที่เฉพาะเจาะจง  เช่น 
วิศวกรรม การตลาด  หรือการบัญชี  ในทุกโครงการจะมีการวางแผนโครงสร้างองค์กรในช่วงแรกสุด
ของช่วงเวลาโครงการ  อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์จากกระบวนการนี้ควรจะท าการทบทวนอยู่เสมอ ๆ 
ตลอดโครงการเพ่ือให้แน่ใจในประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  ถ้าองค์กรพบว่าไม่มีประสิทธิภาพแล้ว  ก็ควรที่
จะทบทวนในทันท ี
 ๗.๕.๓.๑ แนวทางและวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล  (Human  Resource  Practices) 
 องค์กรหลายองค์กรมีนโยบาย  แนวทาง  และขั้นตอนที่หลากหลายที่จะช่วยให้ทีมงาน
บริหารโครงการมีแง่มุมต่างๆ  ในการวางแผนขององค์กร  ในบางโครงการหัวหน้าโครงการเสมือนเป็น
ผู้ฝึกสอนก็จะต้องมีเอกสารที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้ฝึกสอนด้วย 
ตัวอย่างแนวทางและวิธีปฏิบัติของผู้บริหารโครงการในการวางแผนโครงสร้างองค์กร 

 มีความรู้ความเข้าใจโครงการ 
 เลือกใช้วิธีการและเทคนิคที่เหมาะสมกับโครงการ 
 การแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในแผนโครงสร้างที่ก าหนดขึ้น 
 สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี 
 การวางแผนบนพื้นฐานของข้อมูลหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโครงการ 
 รับฟังความคิดเห็นจากทีมงานในโครงการ 
 เชื่อมโยงและประสานงานให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
ตัวอย่างแนวทางและวิธีปฏิบัติของทีมงานโครงการในการวางแผนโครงสร้างองค์กร 
 มีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
 ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะอย่างเพ่ือช่วยวางแผนในส่วนที่ตนเองเชี่ยวชาญ 
 ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น  การตอบโต้และการติดต่อสื่อสาร 
 ยอมรับการตัดสินใจของผู้บริหารโครงการ 
 มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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๗.๕.๓.๒  คุณสมบัติของผู้จัดการโครงการ ควรสอดคล้องกับหน้าที่หลักของผู้จัดการ
โครงการในการดูแลหรือบริหารงานในโครงการแบบวันต่อวัน  เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์  สินค้าหรือ
บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการ  และภายใต้ระยะเวลาตลอดจนงบประมาณที่ก าหนด
ไว้  ผู้จัดการโครงการควรมีบุคลิกลักษณะดังนี้ 

 มีทัศนะคติที่ดี 
 มีสามัญส านึกที่ดี 
 เปิดใจยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
 มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ง่าย 
 เป็นคนช่างประดิษฐ์คิดค้น  และรู้จักหาวิธีการใหม่ ๆ ที่แตกต่างกัน 
 เป็นคนมองการไกลที่สามารถจัดการรับกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 มีความยุติธรรม 
 มีพันธกิจ  หรือมีความรับผิดชอบหน้าที่ของตน 

 
๗.๕.๔ การจัดท าแผนการบริหารพนักงาน 

 พนักงานในโครงการหนึ่งๆ  มีจ านวนและความหลากหลายขึ้นอยู่กับปริมาณและความยาก
ง่ายของกิจกรรมหรืองานในโครงการ  การบริหารทรัพยากรบุคคลในโครงการมุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ  ดังนั้นการจัดตั้งทีมงานหนึ่ง ๆ เพ่ือ
ด าเนินงานควรต้องมีแผนการบริหารพนักงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดตั้งทีมงาน 
 ส่วนประกอบของแผนการบริหารพนักงาน ได้แก่ 
 ๑) รายละเอียดของการใช้พนักงาน เมื่อทีมงานบริหารโครงการสามารถที่จะชักจูง  หรือ
มอบหมายงานได้โดยตรงต่อพนักงานในโครงการ  ก็ควรก าหนดรายละเอียดการใช้พนักงานใน
โครงการเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดตั้งทีมงานด าเนินโครงการต่อไปโดยท าการพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพของพนักงานที่มีให้ใช้  ในประเด็นต่างๆ  ต่อไปนี้ 

 ประสบการณ์ก่อนหน้า  (Experiences) 
 ความสนใจส่วนตัว (Interests) 
 ลักษณะเฉพาะของบุคคล  (Personality) 
 การมีให้ใช้ได้  (Availability) 
 ความสามารถและความช านาญ  (Ability) 
ในรายละเอียดการใช้พนักงานควรที่จะต้องมีการก าหนดลักษณะงาน  ต าแหน่งงานและ

กรอบอัตราก าลัง  การก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  การสรรหาเลือกสรร  และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๒) การแสดงข้อมูลทีมงานของโครงการ 
 การแสดงข้อมูลทีมงานและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของโครงการ  ซึ่งอาจจะเป็นทางการหรือไม่
เป็นทางการมีรายละเอียดมากหรือเป็นภาพรวมกว้าง ๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของโครงการ  ข้อมูล
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ทีมงานที่มีการรวบรวมไว้ จะแสดงสถานะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลหลักที่มีในโครงการ  
สะท้อนความพร้อมในการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละส่วนของโครงการ  โดยข้อมูลทีมงานที่
แสดงไว้ในแผนการบริหารพนักงาน  มีดังนี้ 

 ประวัติส่วนตัวพ้ืนฐานรายบุคคล 
 ประวัติการท างานโครงการ 
 ผลการประเมินการปฏิบัติงานโครงการ 
 ประวัติการฝึกอบรม  ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
ข้อมูลทีมงานโครงการก่อนหน้าเป็นฐานข้อมูลส าคัญต่อการพิจารณาจัดตั้งทีมงานในโครงการ

อ่ืน ๆ ต่อไป  จึงควรจะต้องมีระบบการบันทึกท่ีดีและมีความถูกต้องของข้อมูล 
๓) วิธีการบริหารพนักงาน 
แผนการบริหารพนักงานจะต้องแสดงถึงวิธีการบริหารพนักงานภายใต้หลักการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ  คือ หลักสมรรถนะ  หลักผลงาน  และหลักคุณธรรม  เพื่อให้การบริหารงาน
โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และบรรลุเป้าหมายต่อไป 

 การบริหารพนักงานด้วยหลักสมรรถนะ  (Competency)  อาศัยความรู้ ทักษะ  และ
คุณลักษณะที่จ าเป็นของพนักงานแต่ละบุคคลในการด าเนินงานได้อย่างประสบ
ความส าเร็จ  มีผลงานได้ตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดหรือสูงกว่า  เป็นสิ่งที่สามารถ
เสริมสร้างขึ้นได้  โดยผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนา 

 การบริหารพนักงานด้วยหลักผลงาน  (Performance)  เป็นการบริหารพนักงานโดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  พนักงานสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
และต้องสร้างตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานที่ชัดเจน  สามารถประเมินและ
ตรวจสอบได ้

 การบริหารพนักงานด้วยหลักคุณธรรม  (Merit)  มุ่งเน้นความถูกต้องเสมอภาค  และ
โปร่งใส  ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นเกณฑ์  เปิดกว้างยอมรับความ
คิดเห็น  พนักงานไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง  แต่ต้องผู้พ้นภายใต้เงื่อนไขต่างๆ  
ของโครงการ 

๔)  เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกผู้บริหารโครงการ  พิจารณาได้จาก 
 ประวัตและประสบการณ์ตรงตามความต้องการของโครงการ 
 มีภาวะผู้น าและความเชี่ยวชาญเชิงกลยุทธ์ 
 มีความรู้ความช านาญด้านเทคนิค  กล้าในการตัดสินใจและรู้จักใช้ผู้เชี่ยวชาญสาขาอ่ืนใน

การแก้ไขปัญหา 
 มีจิตวิทยาในการบริหารบุคคล 
 มีความสามารถในการบริหารงานโครงการให้ลุล่วงตามเวลา  ภายใต้งบประมาณที่

ก าหนดและตามข้อตกลงกับลูกค้า 
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๕) เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกสมาชิกทีม  พิจารณาไดจ้าก 
 ความสามารถที่จะด าเนินงานจากกิจกรรมหนึ่งไปอีกกิจกรรมนั้น  จะขึ้นอยู่กับ

ตารางเวลาของโครงการและความจ าเป็นของกิจกรรม 
 การยอมรับว่าจะต้องมีความผิดพลาด  ความล าเอียง  และต้องถูกแก้ไข 
 ความสามารถทางเทคนิค 
 ความสามารถในการร่วมงานกับเจ้านายที่มีมากกว่าหนึ่งคน 
๖) การก าหนดความช านาญของทีมงาน  เริ่มจากการตั้งถาม  ดังนี้ 
 ใครเหมาะกับอะไร 
 ใครควรท าอะไร 
 ใครสามารถหรือไม่สามารถท างานร่วมกับใคร 
 ใครน่าจะเป็นผู้ตามและผู้น า 
 ใครคือผู้พูดกับผู้ท า 
๗)  การจัดหาพนักงาน 
การจัดหาพนักงานจะต้องการเมื่อในการสร้างทีมงานโครงการขาดพนักงานหรือพนักงานที่มี

อยู่ภายในโครงการไม่สามารถท าให้โครงการนั้นส าเร็จได้จึงต้องมีการจัดหาจากภายนอก  ทักษะ
ส าคัญในการจัดหาพนักงาน  คือ การตกลงเจรจา  (Negotiation)  ตัวอย่างเช่น  ทีมงานบริหาร
โครงการอาจจะต้องการเจรจากับหัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยว่าโครงการจ าเป็นต้องได้รับพนักงานที่
เหมาะสมและมีความสามารถตรงตามที่โครงการก าหนดไว้เท่านั้นให้ยึดถืออย่างเคร่งครัดเพ่ือ
ความส าเร็จของโครงการ  ตลอดจนการตกลงเจรจาระหว่างทีมงานบริหารโครงการอ่ืน ๆ ภายในการ
สร้างองค์กรเพ่ือมอบหมายทรัพยากรที่หายากหรือพิเศษได้อย่างเหมาะสม  กระบวนการจัดหาที่ดี
จะต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย  โปร่งใส  เป็นธรรม  และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 เมื่อท าการจัดหาพนักงานเป็นที่เรียบร้อย  ขั้นตอนต่อไปคือการจัดคนเข้าท างาน  โดยอาศัย
หลักการบริหารที่ส าคัญ  ๓  ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนที่  ๑  คือ  การชัดจูงพนักงาน 
 ขั้นตอนที่  ๒  คือ การสร้างบรรยากาศการท างาน 
 ขั้นตอนที่  ๓  คือ การพัฒนาพนักงาน 

ในการด าเนินการตามขั้นตอนทั้ง  ๓  นี้ ผู้บริหารโครงการจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
บางอย่างของตนให้เหมาะสมด้วย การแสดงบทบาทในฐานะผู้จัดคนเข้าท างานที่มีประสิทธิภาพจึงจะ
ปรากฏผลได้จริงและการจัดคนเข้าท างาน  แม้ว่าจะแยกออกเป็น  ๓  ขั้นตอนก็ตาม  แต่ในทางปฏิบัติ
นั้นทุกขั้นตอนจะเกี่ยวพันกันตลอดเวลา  โดยกิจกรรมของขั้นตอนแรก  หากท าไปอย่างไรย่อมจะมี  
ผลกระทบต่อขั้นตอนอื่นที่ตามมาด้วยเสมอ 
 
 
 
 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๓๒ 

 

๗.๖ สรุปท้ายบท 
 การวางแผนทรัพยากรเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจว่าจะต้องใช้ทรัพยากรแบบไหนและแต่ละ
อย่างต้องใช้เป็นจ านวนเท่าไรและเมื่อไรที่ต้องใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเพ่ือด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ 
ของโครงการซึ่งจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการประมาณต้นทุนด้วย   
 กระบวนการของการวางแผนจัดการทรัพยากรของโครงการประกอบด้วย ๑) การตัดสินใจ
ของผู้เชี่ยวชาญ ๒) การระบุทางเลือก ๓) โปรแกรมการจัดการโครงการ 
 การใช้ทรัพยากรตามตารางเวลาของโครงการ  (Project  Schedule) จะมีการรวบรวม
แผนการเริ่มโครงการและเวลาที่คาดว่าจะเสร็จในแต่ละกิจกรรม  ตารางของโครงการอาจจะแสดงอยู่
ในรูปของรูปแบบภาพรวม  (ตารางหลัก)   
 การประมาณต้นทุนประกอบด้วยการระบุและการพิจารณาทางเลือกที่หลากหลายของ
ต้นทุนตัวอย่างเช่น  การเพ่ิมเติมงานในเฟสงานออกแบบก็มักจะท าให้ต้นทุนของเฟสการด าเนินงาน
และเฟสการผลิตลดลง  กระบวนการประมาณการต้นทุนนั้นต้องพิจารณาว่าต้นทุนที่สามารถประหยัด
ได้คุ้มค่ากับต้นทุนของงานที่เพ่ิมเติม 
 การจัดท างบประมาณต้นทุนของโครงการ (Project  Cost  Budgeting) ประกอบด้วย ๑) 
การจัดท างบประมาณ  (Budgeting) และ ๒) ฐานงบประมาณต้นทุน  (Cost  baseline / s- Curve)  
 การบริหารทรัพยากรบุคคล  สามารถแบ่งออกเป็น  ๔  ขั้นตอน คือ ๑) การวางแผน
ทรัพยากรบุคคล  (Human  Resource  Planning)  ๒) การจัดตั้งทีมงาน  (Acquired  Project  
Team)  ๓) การพัฒนาทีมงาน  (Project  Team  Development)  ๔) การบริหารทีมงาน  (Project  
Team  Management)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๓๓ 

 

ค าถามท้ายบทที่ ๗ 
 

๑.  ทรัพยากรโครงการมีอะไรบ้าง แต่ละอย่างมีความส าคัญต่อการจัดการโครงการอย่างไรบ้าง จง
อธิบาย 

๒. การวางแผนจัดการทรัพยากรของโครงการ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
๓. จงให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคล และเพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลจึงมีความยากและมีความส าคัญสูงสุด ของการจัดการโครงการ 
๔. ขั้นตอนในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมีกี่ข้ันตอน อะไรบ้าง 
๕. กระบวนการของการวางแผนจัดการทรัพยากรของโครงการประกอบด้วย 
๖. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนความต้องการทรัพยากรของโครงการมีอะไรบ้าง ขั้นตอนการจัดท า

แผนความต้องการทรัพยากรประกอบด้วยกี่ขั้นตอน 
๗. การบริหารเวลาของโครงการมีความส าคัญอย่างไรบ้าง การประมาณต้นทุนประกอบด้วยอะไรบ้าง 
๘. งบประมาณ  คืออะไร  ขั้นตอนในการสร้าง  S – Curve ประกอบด้วยกี่ข้ันตอน จงอธิบาย 
๙. แผนทรัพยากรบุคคลมีความส าคัญอย่างไรบ้าง จงอธิบาย  
๑๐. จงยกตัวอย่างแนวทางและวิธีปฏิบัติของผู้บริหารโครงการในการวางแผนโครงสร้างองค์กร มาดู

สัก ๒ ตัวอย่าง 
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เอกสารอ้างอิงท้ายบท 
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แผนการสอนประจ าบทที่ ๘ 
 
รายวิชา การจัดการโครงการข้ันสูง 
 Advance Project Management 
 
บทที่ ๘ การวางแผนและการด าเนนิการ 
 (Planning and Implementation) 
 

หัวข้อย่อย  
๑. บทน า 
๒. กระบวนการวางแผน 
๓. การวางแผนขอบเขต 
๔. การวางแผนจัดการทรัพยากรของโครงการ 
๕. การวางแผนทรัพยากรบุคคล 
๖. กระบวนการด าเนินงาน 
๗. ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนกับการด าเนินงาน 
๘. ความสัมพันธ์ตามกรอบความคิดเชิงตรรกะ  (Logical  Framework)  ระหว่างการ

วางแผน  โครงการกับการด าเนินงานตามแผน 
๙. การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
๑๐. สรุปท้ายบท 

 
สรุปแนวคิดที่ส าคัญ 

๑. การวางแผนโครงการ  คือ  การก าหนดแผนงานการด าเนินงานทั้งหมดของโครงการ
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการโดยมีการใช้ทรัพยากรในโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดแผนของโครงการ  (Project  Plan)   

๒. ขั้นตอนการวางแผนโครงการ  ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์  การ
รวบรวมข้อมูล  การจัดท าโครงสร้างการจ าแนกงาน  การระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ  การจัดท า
ตารางเวลาการด าเนินงาน  การจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรของโครงการ  การก าหนดแนวทางการ
ประสานงาน  การวางแผนควบคุมและติดตาม  การก าหนดแผนหรือวิธีประเมินโครงการ   

๓. เทคนิคที่ใช้ในการวางแผนโครงการ ได้แก่ การวิเคราะห์โครงสร้างของสิ่งที่ส่งมอบของ
โครงการ  (Product  Breakdown  Analysis)  วิศวกรรมระบบ  (System  Engineering) วิศวกรรม
คุณค่า  (Value  Engineering) การวิ เคราะห์คุณค่า  (Value  Analysis) การวิเคราะห์หน้าที่   
(Function  Analysis)  การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ  (Quality  Function  Deployment  :  
QFD)  การวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุน  (Benefit/Cost  Analysis) 

๔. ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนกับการด าเนินงาน  ประกอบด้วย ๑)  กระบวนการ
วางแผน  (Planning  Process) ๒)  กระบวนการด าเนินงาน  ( Implementation  Process) ใน



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๓๖ 

 

องค์ประกอบของแผนสามารถแยกให้เห็นโครงสร้างและล าดับชั้นขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์
กันเป็นล าดับ คือ นโยบาย (Policy ) แผน (Plan)   และแผนงาน (Programs)  
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจกระบวนการวางแผน 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจการวางแผนขอบเขต 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจการวางแผนจัดการทรัพยากรของโครงการ 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจการวางแผนทรัพยากรบุคคล 
๕. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจกระบวนการด าเนินงาน 
๖. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนกับการด าเนินงาน 
๗. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ตามกรอบความคิดเชิงตรรกะ  (Logical  

Framework)  ระหว่างการวางแผน  โครงการกับการด าเนินงานตามแผน 
๘. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

 
กิจกรรมระหว่างเรียน 

๑. ผู้เรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนบทที่ ๘ 
๒. อาจารย์ผู้สอนบรรยายตามเนื้อหาที่ก าหนด 
๓. ผู้เรียนซักถาม 
๔. อาจารย์ผู้สอนสรุปเนื้อหาประจ าบท 
๕. ผู้เรียนตอบค าถามประจ าบทเพ่ือการประเมินผลในวันนั้น 

 
สื่อการสอน 

๑. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
๒. เอกสารประกอบการสอนบทที่ ๘ 
๓. สื่อพาวเวอร์พอยท์ประจ าบท 
๔. สื่ออ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

การประเมินผล 
๑. ประเมินจากการสนใจขณะศึกษาของผู้เรียน 
๒. การซักถามของผู้เรียน 
๓. การสอบปลายภาค 

 
 
 
 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๓๗ 

 

บทที่ ๘ 
การวางแผนและการด าเนินการ 

(Planning and Implementation) 
 

๘.๑ บทน า 
การเสนอเรื่องในบทนี้  มีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างให้ผู้อ่าน  มีความเข้าใจถึงแนวทางในการ

วางระบบการจัดการโครงการ  ด้วยการแสดงให้เห็นถึงความส าคัญและความสัมพันธ์ระหว่างการ
วางแผนและการน าแผนไปปฏิบัติ  และการจัดวางระบบการจัดการโครงการให้สอดคล้องกับเงื่อนไข
หรือมาตรฐานด้านต่างๆ  ที่ก าหนดไว้ในแผนโครงการเหตุผลที่ต้องเสริมความเข้าใจในเรื่องนี้ก็เพราะ  
ความล้มเหลวของโครงการต่างๆ  เป็นผลมาจากการที่นักวางแผนมักจะขาดความรอบคอบในการวาง
ระบบการจัดการที่ดีเพียงพอด้านหนึ่ง  กับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติมักจะไม่เห็น
ความส าคัญของแผนโครงการ 
 
๘.๒ กระบวนการวางแผน  (Planning  Process) ๘๗ 

การวางแผนโครงการ  คือ  การก าหนดแผนงานการด าเนินงานทั้งหมดของโครงการเพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการโดยมีการใช้ทรัพยากรในโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดแผนของโครงการ  (Project  Plan)  จัดเป็นเอกสารทางการที่ใช้ในการจัดการ
โครงการ  ดังนั้นแผนของโครงการควรจะมีการเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพ่ือการ
ปรับปรุงแก้ไขและเพ่ือการวางแผนการด าเนินงานอ่ืน ๆ ต่อไป  แผนโครงการที่ดีน ามาซึ่งผลการ
ด าเนินงานที่ดีตามไปด้วย 

ขั้นตอนการวางแผนโครงการ  มีดังนี ้
๑) การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์  เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดความส าเร็จ  

ไม่ว่าในการด าเนินโครงการประเภทใด  การก าหนดเป้าหมายท าให้มีทิศทางในการท างาน  เพ่ือให้
ส าเร็จและได้ในสิ่งที่ต้องการ  ดังนั้นการก าหนดเป้าหมายจึงมีความส าคัญต่อการจัดการโครงการ 

๒) การรวบรวมข้อมูล  เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับโครงการ  เพราะการรู้รายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงการเป็นอย่างดีจะช่วยให้การวางแผนโครงการเป็นไปได้ด้วยดี  ข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการ  ได้แก่  
ปัจจัยหรือองค์ประกอบส าคัญ  ที่จะท าให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์  หน่วยงานหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโครงการ  ค่าใช้จ่ายในโครงการตามแต่ละกิจกรรมการด าเนินงาน  เป็นต้น 

๓) การจัดท าโครงสร้างการจ าแนกงาน  เป็นการน าเอางานที่มีอยู่ในกิจกรรมมาแยกแยะ
เป็นหมวดหมู่เพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการ  และการติดตามประเมินผล  โครงสร้างการจ าแนกงาน
จะช่วยให้สามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายในโครงการได้เป็นอย่างดี 

                                                 
๘๗ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๘. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๓๘ 

 

๔) การระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ  คือ  วิธีการที่ผู้บริหารก าหนดอ านาจหน้าที่  และความ
รับผิดชอบให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาถัดไป  ตามความเหมาะสมของแต่ละงานในแต่ละบุคคล  เป็นไปตาม
หลักการมอบหมายงานดังต่อไปนี้ 

 สร้ า ง พั น ธะสั ญญาหรื อภา ว ะผู ก พัน ร ะหว่ า ง ผู้ บั ง คั บบั ญชากั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  กล่าวคือผู้บังคับบัญชาควรมีภาระผูกพันกับงานที่มอบหมายให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาก็ควรที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 มอบหมายงานควรก าหนดวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับอย่าง
ชัดเจน 

 ก าหนดหน้าที่ ในแต่ละงานอย่างชัดเจน  ไม่ควรมอบหมายงานให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาครั้งละมากๆ   

๕) การจัดท าตารางเวลาการด าเนินงาน  เป็นการรวบรวมเอาแผนการเริ่มโครงการและ
วันที่คาดว่าจะเสร็จในแต่ละกิจกรรม  โดยทั่วไปนิยมใช้การวิเคราะห์โครงข่ายที่เรียกว่า  PERT/CPM  
ที่มีการเพ่ิมวันที่ด าเนินการลงไปด้วย  หรือใช้แผนภูมิแท่งที่เรียกอีกอย่างว่า  แผนภูมิแกนท์  (Gantt  
Chart)  โดยมีแสดงอยู่ในรูปแบบตารางเวลาหลัก  ไม่มีรายละเอียดการด าเนินงาน  หรือแสดง
ตารางเวลาหลักพร้อมทั้งรายละเอียดของการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ณ  เวลานั้นได้อีกด้วย 

๖) การจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรของโครงการ  เบื้องต้นคือการจัดท าโครงสร้างองค์กร
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระดับการบังคับบัญชาในแต่ละกลุ่มงานและง่ายต่อการสื่อสารภายในโครงการท า
ให้เกิดการจัดตั้งทีมงานต่อไป  โดยจะต้องระบุถึงบุคคลที่ต้องการในโครงการ  ทักษะเฉพาะของ
บุคลากร  การฝึกอบรม  การสรรหา  ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย  หรือนโยบายและความต้องการอ่ืน ๆ 
ด้วย  ในส่วนของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการโครงการขั้นพ้ืนฐานมี  ๒  ประการ  คือ  งบประมาณ  
และเงินทุนหมุนเวียนซึ่งจะต้องออกแบบให้ครอบคลุมความต้องการทรัพยากรเฉพาะที่ต้องการ  เช่น  
เครื่องจักร  อุปกรณ์  การทดสอบ  การใช้ห้องทดลอง  หรือการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก  และ
วัสดุพิเศษอ่ืน ๆ   

๗) การก าหนดแนวทางการประสานงาน  โดยการจัดท าแผนการติดต่อสื่อสารในโครงการ
โดยเริ่มต้นที่การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย  และข้อมูลที่จ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย  โดยต้องถูก
วิเคราะห์อย่างละเอียด  เพ่ือหลีกเลี่ยงความสิ้นเปลืองอันเนื่องมาจากความไม่มีสาระของข้อมูล  
แผนการบริหารการสื่อสาร คือ  เอกสารต่างๆ  ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลที่ทันสถานการณ์และ
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ  ก่อนหน้านี้ได้  โดยมีโครงสร้างการจัดส่งข้อมูล  ประกอบด้วย  รายงาน
สถานะ  ข้อมูล  ตารางเวลาเอกสารทางเทคนิค  เป็นต้น  ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องกับ
โครงสร้างขององค์กร  ซึ่งเอกสารต่างๆ  เหล่านี้จะต้องเต็มไปด้วยรายละเอียด  รูปแบบ  และสาระที่มี
ประโยชน์ต่อโครงการ 

๘) การวางแผนควบคุมและติดตาม  เป็นภารกิจที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกกิจกรรมในโครงการซึ่ง
แบ่งได้  ๒  ลักษณะคือ  การติดตามงาน  และการแก้ไขปรับปรุงงาน  ว่าการใช้ทรัพยากรเป็นไปตาม
แผนหรือไม่การด าเนินงานเป็นไปตามกระบวนที่ก าหนดไว้หรือไม่  ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่
ผลลัพธ์ที่ได้ส าเร็จเสร็จสมบูรณ์หรือไม่  เป็นต้น 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๓๙ 

 

การวางแผนควบคุมภายใน  มีข้อพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 
 การควบคุมปัจจัยการท างาน 
 การควบคุมกระบวนการ 
 การควบคุมผลงาน 
การวางแผนควบคุมภายนอก  มีข้อพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 
 การควบคุมผลลัพธ์ 
 การควบคุมผลกระทบ 
 การควบคุมสภาพแวดล้อม 

๙) การก าหนดแผนหรือวิธีประเมินโครงการ  เป็นกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างเป็นระบบเพื่อสรุปผลว่าโครงการนั้น ๆ  ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย  และมีประสิทธิภาพ
เพียงใดแผนการประเมินโครงการจะระบุวิธีการประเมินโครงการที่ใช้ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น  ๔  รูปแบบ  
ได้แก่  การประเมินโครงการก่อนด าเนินการ  การประเมินโครงการระหว่างการด าเนินการ  การ
ประเมินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ  และการประเมินประสิทธิภาพการประเมินโครงการอย่างมี
ระบบ  โดยการประเมินโครงการดังกล่าวย่อมจะมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารโครงการได้ตระหนักถึงคุณภาพ
ของโครงการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือที่จะสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงการให้มีความถูกต้อง
เหมาะสมและส่งผลให้โครงการนั้นด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุถึงเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้
ทุกประการ 

 
๘.๓  การวางแผนขอบเขต  (Scope  Planning) ๘๘ 

การวางแผนขอบเขตเป็นกระบวนการของการแสดงความก้าวหน้าของโครงการที่จะท า  และ
การบรรยายลักษณะขอบเขตของโครงการซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการตกลงกันระหว่างผู้จัดการ
โครงการและเจ้าของโครงการโดยการระบุถึงจุดประสงค์และการส่งมอบโครงการตามที่ต้องการ  
ทีมงานที่จะท าโครงการจะต้องพัฒนาลักษณะการบรรยายขอบเขตได้ในหลาย ๆ ลักษณะที่จะ
เหมาะสมกับระดับต่างๆ  ของโครงการ 

๘.๓.๑  เทคนิคต่างๆ  ที่ใช้ในการวางแผนโครงการ 
๑)  การวิเคราะห์โครงสร้างของสิ่งที่ส่งมอบของโครงการ  (Product  Breakdown  

Analysis) 
การวางแผนขอบเขตบนพ้ืนฐานของผลลัพธ์ของโครงการไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการที่

เกิดขึ้นในแต่ละขั้นของโครงการ  โดยแสดงออกมาในรูปของแผนภูมิการไหลเพ่ือให้เกิดภาพที่ชัดเจน
ของล าดับก่อนหลังของสิ่งที่โครงการต้องด าเนินการและสามารถตรวจติดตาม  ควบคุมขอบเขตได้ง่าย  
การระบุกิจกรรมจึงมีความเกี่ยวข้องโดยตรงในขั้นตอนนี้เพราะเป็นที่มาของผลลัพธ์โครงการที่น ามา
วิเคราะห์ 

 
                                                 

๘๘ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๘. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๔๐ 

 

๒)  วิศวกรรมระบบ  (System  Engineering) 
กระบวนการพัฒนาระบบในโครงการในรูปแบบองค์รวม  นั่นคือพัฒนาทั้งส่วนที่เป็น  

Software  Hardware  กระบวนการท างานของคน  เครื่องจักร  ที่จ าเป็นต้องมีการท างาน
ประสานกันได้เป็นอย่างดีดังนั้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการวางแผนขอบเขตโครงการ  วิศวกรรม
ระบบจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องมีการน ามาใช้เพ่ือการวิเคราะห์โครงการในจุดที่เกิดปัญหา  เพ่ือท าการ
วางแผนก าหนดแนวทางการแก้ไขไว้ก่อนล่วงหน้า  และเพ่ือเป็นการแสดงถึงความพร้อมในการ
ด าเนินงานของโครงการต่อไปในอนาคต 

๓)  วิศวกรรมคุณค่า  (Value  Engineering) 
กระบวนการวิเคราะห์โครงการอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มี

คุณค่าสูงสุด  คุณค่าที่กล่าวถึงนั่นคือ  การมีประโยชน์ใช้สอยมาก ๆ ด้วยต้นทุนต่ าที่สุด  ประโยชน์ใช้
สอยของผลลัพธ์ในแต่ละขั้นของโครงการก็คือ  การสนับสนุนให้กับส่วนอ่ืนๆ  ในโครงการไปสู่
ความส าเร็จได้เป็นอย่างดี  การน าเทคนิควิศวกรรมคุณค่ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการโครงการในส่วน
ของการวางแผนขอบเขต  ช่วยให้เกิดความรอบคอบและรัดกุมมากยิ่งขึ้น สามารถวัดผลส าเร็จของ
แผนได้จากคุณค่าที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์ที่ได้  ดังนั้นอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ต้องท า  หรืออะไรที่มี
ประโยชน์แต่แลกาด้วยต้นทุนที่สูง  (ทั้งตัวเงิน เวลา  และแรงงาน)  ก็ควรหาวิธีอ่ืนแทนเพ่ือให้
ด าเนินงานได้ง่ายข้ึน  สะดวกข้ึน  และถูกลง 

๔)  การวิเคราะห์คุณค่า  (Value  Analysis) 
คือ การวิเคราะห์คุณค่าของเป้าหมาย  วัตถุประสงค์  และประโยชน์ที่ได้จากโครงการโดย

วิเคราะห์  ๓  ลักษณะ  ได้แก่ 
๔.๑ การลดต้นทุนและความสิ้นเปลือง  โดยประโยชน์ใช้งานยังคงเหมือนเดิม 
๔.๒ การเพ่ิมประโยชน์ในขณะที่ต้นทุนเท่าเดิม 
๔.๓ การลดต้นทุน  เพิ่มประโยชน์ 

ผู้บริหารโครงการอาจน าเทคนิคอ่ืน ๆ มาช่วยในการวิเคราะห์คุณค่า  ได้แก่  การวิเคราะห์ 
การเคลื่อนไหวและเวลา  (Time  and  Motion  Study)  โดยอาจตัดงานไม่จ าเป็นออกไป  การจัด
องค์กรใหม่ (Re-Engineering)  โดยการตัดหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นออกไป  แล้วจัดองค์กรใหม่ตาม
ความจ าเป็น  เพ่ิมการวิเคราะห์ผลงานจากงานที่ท าเข้าไป  เพ่ือก าหนดมูลค่าโครงการ  สร้างก าไรให้
เกิดข้ึนได ้

๕)  การวิเคราะห์หน้าที่  (Function  Analysis) 
การวางแผนโดยอาศัยการวิเคราะห์ประโยชน์การใช้งานตามหน้าที่  เป็นการระบุขอบเขตการ

ท างานของแต่ละกิจกรรมให้มีการด าเนินงานตามหน้าที่ภายใต้ขอบเขตที่ก าหนดไว้  เช่น  การวางแผน
ขอบเขตของเวลา  จะท าการวิเคราะห์ตามแต่ละกิจกรรมว่ามีหน้าที่จะต้องท าอะไรบ้างอย่างไรในเวลา
ที่ก าหนดไว้  การวางแผนขอบเขตของงบประมาณ  ก็วิเคราะห์ตามแต่ละกิจกรรมว่ามีหน้าที่ต้องท า
อะไรบ้างและท าอย่างไรในงบประมาณที่ก าหนด  ช่วยให้การวางแผนมีเงื่อนไขที่สะท้อนถึงความเป็น
จริงในโครงการซึ่งจะช่วยให้โครงการประสบผลส าเร็จมากยิ่งข้ึน 
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๖)  การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ  (Quality  Function  Deployment  :  QFD) 
เป็นการวิเคราะห์โครงการโดยหลักของการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า  หรือเจ้าของ

โครงการ  เพ่ือลดความผิดพลาดในการด าเนินโครงการ  และลดต้นทุนการผลิต  แบ่งออกเป็น  ๔  
ช่วง  ได้แก่ 

๖.๑ ช่วงที่  ๑  การวางแผนผลิตภัณฑ์  (Product  Planning)  ในที่นี้ก็คือ  การ
วางแผนระบบประกันคุณภาพโครงการ  โดยการน าความต้องการของลูกค้าและความต้องการของ
เจ้าของโครงการ มาแปลงเป็นการตอบสนองทางเทคนิคในรูปแบบของตัววัดผลงาน 

๖.๒ ช่วงที่  ๒  การออกแบบผลิตภัณฑ์  (Product  Design)  คือ การออกแบบ
โครงสร้างระบบประกันคุณภาพโครงการนั่นเอง  และเป็นการแปลงการตอบสนองทางเทคนิคที่ได้
ในช่วงที่  ๑  มาเป็นคุณลักษณะของส่วนประกอบต่างๆ ภายในโครงสร้างระบบประกันคุณภาพ 

๖.๓ ช่วงที่  ๓  การวางแผนกระบวนการ  (Process  Planning)  เป็นส่วนที่วางแผน
ขอบเขตของโครงการและออกแบบการด าเนินโครงการด้วยกระบวนการต่างๆ  ก าหนดพารามิเตอร์ที่
ส าคัญของกระบวนการภายในส่วนประกอบต่างๆ  ในโครงสร้างระบบประกันคุณภาพโครงการให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะของส่วนต่างๆ  ที่ได้ในช่วงที่  ๒ 

๖.๔ ช่วงที่  ๔  การวางแผนควบคุมกระบวนการ  (Process  Control  Planning)  
โดยมีการวางแผนติดตั้งระบบประกันคุณภาพ การวางแผนควบคุมกระบวนการด าเนินโครงการ  เพ่ือ
ควบคุมพารามิเตอร์จากช่วงที่  ๓  ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย  และการวางแผนระบบเอกสารที่จ าเป็น 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์และวางแผนโครงการด้วยเทคนิค  QFD  คือ 
 ได้ระบบการวางแผนและการบริหารจัดการโครงการ 
 ระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพโครงการ 
 ระบบการบ ารุงสนับสนุนการด าเนินโครงการ 
 ระบบการสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าหรือเจ้าของโครงการ 
 ระบบการตรวจติดตามผลการด าเนินโครงการ 

๗)  การวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุน  (Benefit/Cost  Analysis) 
การวิเคราะห์ผลประโยชน์จะเกี่ยวข้องกับการประมาณต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง  และผลประโยชน์

ในหลาย ๆ ช่องทางของโครงการ  นอกจากนี้ยังมีการวัดผลทางด้านการเงิน เช่น  ผลตอบแทนการ
ลงทุน  (Return  on  Investment)  ระยะเวลาคืนทุน  (Payback  Period) 

 
๘.๓.๒  ผลลัพธ์ที่ได้จากการวางแผนขอบเขต 
๑)  เนื้อหาขอบเขต 
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ช่วยในการตัดสินใจโครงการในอนาคต  หรือพัฒนาความเข้าใจร่วมกัน

ของขอบเขตโครงการระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย  เมื่อโครงการมีการด าเนินการจนเกิดความก้าวหน้า  
เนื้อหาขอบเขตอาจจะต้องมีการทบทวนใหม่อีกครั้งเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของ
โครงการที่เกิดข้ึน  เนื้อหาขอบเขตจะต้องอยู่ในรูปแบบของเอกสาร  สามารถอ้างอิงได้ดังนี้ 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๔๒ 

 

๑.๑ ความมีเหตุมีผลของโครงการ  ธุรกิจต้องการความมีเหตุมีผลจากโครงการโดย
การเซ็นรับรอง  และความมีเหตุมีผลของโครงการนี้จะเป็นสิ่งพ้ืนฐานที่ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน
โครงการในอนาคต 

๑.๒ ผลที่ได้จากการท าโครงการ 
๑.๓ การส่งต่อโครงการ  เป็นรายการที่แสดงระดับภาพรวมของผลจากการท า

โครงการที่เป็นความพึงพอใจของการเสร็จสิ้นโครงการ  เช่น ในการส่งต่อโครงการพัฒนาซอฟท์แวร์
จะต้องรวมหมายเลขการท างานของคอมพิวเตอร์คู่มือการใช้งาน  และ  การแนะน าการท างาน
เบื้องต้น 

๑.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ  เป็นเกณฑ์เชิงปริมาณที่โครงการต้องการเพ่ือใช้ใน
การตัดสินความส าเร็จ  วัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีตารางต้นทุนและการวัดคุณภาพเป็นอย่าง
น้อย  นอกจากนี้วัตถุประสงค์ของโครงการยังต้องมีหลักฐานแสดงโครงการหน่วยวัด  และคุณค่าของ
ความสัมพันธ์ที่มั่นคง  วัตถุประสงค์ที่วัดในเชิงปริมาณไม่ได้จะก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงในการที่จะ
ประสบความส าเร็จ 

๒)  รายละเอียดสนับสนุน 
รายละเอียดสนับสนุนส าหรับเนื้อหาขอบเขตนั้นจะต้องรวบรวมและจัดท าเป็นเอกสารเพ่ือ

ความสะดวกในการใช้งานต่อไปในกระบวนการการจัดการโครงการ  รายละเอียดสนับสนุนควรจะต้อง
ประกอบด้วยเอกสารที่ระบุสมมติฐานและข้อจ ากัดทั้งหมดไว้ 

๓)  แผนการจัดการขอบเขต 
แผนการจัดการขอบเขต  คือ การสร้างวิธีการต่างๆ  เพ่ือมาใช้ในการจัดการขอบเขตของ

โครงการโดยแผนการจัดการของเขตควรจะมีลักษณะที่ชัดเจน  ไม่คลุมเครือ และหากเมื่ อใดก็ตามที่
ต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการจัดเตรียมแผนไว้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของขอบเขตนั้น 

แผนการจัดการขอบเขตอาจเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ  มีรายละเอียดมากหรือพูดเป็น
ภาพรวมกว้าง ๆ ก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของโครงการ  ซึ่งเป็นเพียงส่วนประกอบย่อย ๆ ของแผน
โครงการเท่านั้น 

 
๘.๔ การวางแผนจัดการทรัพยากรของโครงการ  (Resources  Planning) ๘๙ 

การวางแผนทรัพยากรเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจว่าจะต้องใช้ทรัพยากรแบบไหนและแต่ละ
อย่างต้องใช้เป็นจ านวนเท่าไรและเมื่อไรที่ต้องใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเพ่ือด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ 
ของโครงการซึ่งจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการประมาณต้นทุนด้วย  เช่น 

 ทีมงานก่อสร้างของโครงการต้องมีความคุ้นเคยกับสถานที่  ซึ่งความรู้เหล่านี้มักจะมาจาก
ประชาชนในท้องถิ่นนั้น  อย่างไรก็ตาม  ถ้าแรงงานของท้องถิ่นนั้นขาดประสบการณ์  หรือขาดเทคนิค
การก่อสร้างโครงการอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนในการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการก็ได้ 

                                                 
๘๙ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๘. 
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 ทีมงานออกแบบรถยนต์ควรจะท าความคุ้นเคยกับเทคนิคการประกอบรถยนต์แบบใหม่
ล่าสุด  ความรู้เหล่านี้อาจได้มาจากการจ้างที่ปรึกษาหรือโดยการส่งคนไปเข้าร่วมสัมมนาในเรื่องนั้น  
หรืออาจจะเชิญผู้ที่มีความรู้เรื่องนั้นจากโครงการมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน 

กระบวนการของการวางแผนจัดการทรัพยากรของโครงการประกอบด้วย 
๑) การตัดสินใจของผู้ เชี่ยวชาญมีความจ าเป็นต้องใช้ในการประเมินสิ่งที่ใส่เข้ามาใน

กระบวนการ  โดยพวกที่มีความช านาญเหล่านี้อาจจะมาได้จากคนเพียงคนเดียวหรือเป็นกลุ่มคนที่มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน  หรือหาได้จากแหล่งต่างๆ  เช่น จากหน่วยอ่ืนภายในองค์กร  ที่
ปรึกษา  สมาคมที่มีผู้เชียวชาญ  กลุ่มอุตสาหกรรม  เป็นต้น 

๒) การระบุทางเลือก 
๓) โปรแกรมการจัดการโครงการ 
๘.๖.๑  ความต้องการทรัพยากร  (Resources  Requirement) 
ในขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการจะมีการใช้ทรัพยากรมากมาย เช่น  คน วัสดุ  

เครื่องมือ  เป็นต้น  ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีความต้องการทรัพยากรที่มากน้อยต่างกันไป  จึงต้องมีการ
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือที่จะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  และมีแบบแผนเพราะถ้าไม่มีการจัดสรรทรัพยากร
ที่ดีแล้วอาจจะท าให้เกิดความล่าช้าในการท างานหรือทรัพยากรไม่เพียงพอต่อความต้องการในการ
ด าเนินงานได ้

แผนความต้องการทรัพยากรของโครงการ  (Project  Resource  Requirement  Plan)  
คือ  เอกสารแสดงความต้องการใช้ทรัพยากรตามกิจกรรมที่ด าเนินในโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่ง
สิ้นสุดโครงการ  ประกอบด้วยข้อมูลเชิงปริมาณของความต้องการใช้ทรัพยากรในโครงการ  ได้แก่  
บุคคล  วัสดุ  อาคาร  สถานที่  เครื่องจักร  อุปกรณ์  ผู้รับเหมา  และสิ่งอ านวยความสะดวก 

การวางแผนความต้องการทรัพยากรของโครงการเป็นสิ่งจ าเป็นในการจัดการโครงการเพ่ือ
ช่วยในการบริหารทรัพยากรในโครงการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด  การวางแผนการใช้ทรัพยากรในโครงการเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในโครงการช่วย
เพ่ิมความสามารถในการด าเนินงานโครงการไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี  ในแต่ละ
โครงการย่อมีหลักเกณฑ์ในการวางแผนแตกต่างกันไปตามลักษณะของกิจกรรมการด าเนิน 

๑)  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนความต้องการทรัพยากรของโครงการ 
๑.๑ เป็นเครื่องมือในการสื่อสารในโครงการ แผนความต้องการทรัพยากรของโครงการ

เป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้เกิดการรับรู้ที่ตรงกันระหว่างผู้บริหารโครงการกับบุคลากรในโครงการ
ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ  นอกจากนี้  ยังช่วยสื่อสารให้แก่บุคลากรในต าแหน่งงาน
ส าคัญต่างๆ  ถึงความรับผิดชอบในการที่จัดหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ต้องการ  ว่ามีอะไรบ้าง  
จ านวนเท่าไหร่  ต้องใช้เมื่อใด  เป็นต้น 

๑.๒ ใช้จัดท างบประมาณโครงการในการจัดท างบประมาณโครงการจะต้องมีการ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ  เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรในกิจกรรมต่างๆ ตามโครงสร้างการจ าแนกงาน  การ
น าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณในรูปของตารางจะแสดงมูลค่าของเงินงบประมาณที่ต้องใช้ในการท างาน
ทั้งหมดอย่างชัดเจน  ทั้งที่มีอยู่แล้ว  และที่ต้องจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  กระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มาพูดคุยและท างานร่วมกันในการ
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ก าหนดและจัดสรรทรัพยากรที่โครงการต้องการ ซึ่งอาจมีผลถึงการเปลี่ยนแปลง  และเคลื่อนย้าย
ทรัพยากรที่มีอยู่  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

๑.๓ ใช้วัดผลการด าเนินงาน แผนความต้องการทรัพยากรสามารถใช้ในการวัดผลการ
ด าเนินงานโครงการได้  เพราะในแผนจะมีการระบุวันและเวลาที่ต้องใช้ทรัพยากรในแต่ละกิจกรรม
ชัดเจน  จึงสามารถใช้เป็นตัวช่วยในการก าหนดความส าเร็จของงานที่ท าพร้อมทั้งแสดงข้อมูล
เปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรในแต่ละกิจกรรมจากผลการใช้ทรัพยากรจริงกับที่ก าหนดไว้ในแผน  จึง
เป็นสิ่งที่ใช้แสดงถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานอีกทางหนึ่งด้วย  และยังช่วยให้สามารถประเมินผล
การท างานของกลุ่มงานต่างๆ  ตลอดจนการท างานของผู้บริหารโครงการหรือผู้ที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานส่วนนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี 

๑.๔ ใช้ควบคุมและก ากับการท างาน แผนความต้องการทรัพยากรเอ้ืออ านวยต่อการ
ควบคุมและก ากับการท างานตามแผนการด าเนินงานได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้เพราะ  แผนความต้องการ
ทรัพยากรเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการก าหนดขอบเขตการใช้ทรัพยากรและตรวจสอบผู้บริหารส่วน
งานต่างๆ  ในการใช้ทรัพยากรทุกประเภทของโครงการ 

๒) ขั้นตอนการจัดท าแผนความต้องการทรัพยากร 
๒.๑ สร้างตารางบันทึกความต้องการทรัพยากร ตารางบันทึกความต้องการทรัพยากรใน

แต่ละโครงการจะมีลักษณะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ของแต่ละโครงการ  
ผลลัพธ์ของโครงการมีทั้งที่เป็นสินค้าและบริการ  ตัวอย่างตารางบันทึกความต้องการทรัพยากรใน
โครงการแบบต่างๆ เช่น  โครงการก่อสร้างอาคารต้องมีเครื่องจักรกลในการก่อสร้าง  แต่โครงการ
รณรงค์รับประทานผักปลอดสารพิษไม่จ าเป็นต้องมี  เป็นต้น  รูปแบบการน าเสนอก็มีความแตกต่าง
กันไปเช่นกัน  เช่น รวมทรัพยากรทุกอย่างไว้ในตารางเดียวหรือแยกตารางตามประเภททรัพยากร  
ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดท า  เมื่อท าการสร้างตารางบันทึกเรียบร้อยแล้ว  จากนั้นก็ด าเนินการ
วิเคราะห์ทรัพยากรต่อไป 

๒.๒ วิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในแต่ละกิจกรรม โดยท าการวิเคราะห์จากผลลัพธ์ของ
กิจกรรมนั้น  เช่น กิจกรรมประกอบโครงสร้างอาคาร  ต้องใช้ทรัพยากรครบทุกประเภท  ไม่ว่าจะเป็น
บุคคล  วัสดุ  อาคารส านักงาน  สถานที่  อุปกรณ์  และเครื่องจักร  กิจกรรมการจัดซื้อจัดหา  ใช้เพียง
ทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์เท่านั้น  ในขั้นตอนนี้ต้องการให้จัดกลุ่มทรัพยากรในโครงการให้เป็น
หมวดหมู่เพ่ือง่ายต่อการจ าแนกในรายละเอียดต่อไป 

๒.๓ ก าหนดจ านวน  ปริมาณ  ทรัพยากรที่ต้องการ เป็นเรื่องยากที่จะจัดท าได้ด้วยคน
เพียงคนเดียว  ดังนั้นในการก าหนดจ านวนปริมาณ  ทรัพยากรที่ต้องการใช้  ผู้บริหารโครงการควร
ต้องประชุมหารือปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ือท าการก าหนด  ค านวณหาปริมาณการใช้
ทรัพยากรในกิจกรรมต่างได้อย่างถูกต้อง  ออกมาเป็นหน่วยวัดปริมาณ  เช่น ใช้บุคลากรกี่คน ให้
อุปกรณ์ก่ีชิ้น  ใช้วัสดุกี่ตัน  ใช้อาคารกี่หลัง  ใช้พ้ืนที่ขนาดก่ีตารางเมตร  เป็นต้น 

๒.๔ การก าหนดวันที่และเวลาที่ต้องใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเป็นไปตามตารางเวลาของ
โครงการ สามารถน าเอาเวลาที่ก าหนดไว้แล้วมาระบุลงในแผนการใช้ทรัพยากรได้เลยความแตกต่าง
ของการแสดงเวลาในแผนความต้องการทรัพยากรแตกต่างจากในตารางเวลาของโครงการ  คือในแผน
ความต้องการทรัพยากรไม่ได้แสดงล าดับก่อนหลังของกิจกรรมเหมือนในตารางเวลาโครงการ 
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๒.๕ ระบุวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งทรัพยากร การได้มาซึ่งทรัพยากรเพ่ือน ามาใช้
ในโครงการ  สิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้บริหารโครงการต้องการ  คือการได้มาด้วยต้นทุนที่ต่ าที่สุดจากแหล่งที่
เชื่อถือได้ บางครั้งจะต้องมีการพิจารณาเลือกระหว่างการซื้อจากแหล่งภายนอกและการผลิตใช้เอง
ภายในองค์กร  ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการจัดซื้อจัดหาการจัดหาผู้รับเหมา
ช่วง  การท าสัญญา  การเจรจาต่อรองและการจัดสรรทรัพยากรส าหรับกิจกรรมในโครงการ 

๓)  ระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลงของตารางเวลา  (Schedule  Change  Control  
System) 

เป็นการประเมินขนาดการเปลี่ยนแปลงขอบเขตที่เกิดขึ้น  สาเหตุที่ต้องท าการประเมินก็
เพราะผู้บริหารโครงการต้องการที่จะทราบว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อส่วนใดใน
โครงการหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แล้ว  จะต้องด าเนินการอย่างไรต่อไป  การประเมิน
ขนาดการเปลี่ยนแปลงสามารถท าได้ด้วยการตรวจสอบการใช้ทรัพยากรต่างๆ  ในโครงการ  การใช้
จ่ายเงินงบประมาณ  ผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนมีความคืบหน้าไปเท่าไร  
เทคนิคนี้แสดงผลลัพธ์ได้ชัดเจนกว่าเทคนิคอ่ืน ๆ ในการที่จะบ่งบอกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  แต่ท า
ได้ยากและต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานในโครงการเป็นอย่างดี  ขนาดการเปลี่ยนแปลงของ
ขอบเขตโครงการขึ้นอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้น  ถ้าปัญหาเกิดขึ้นจากสิ่งส าคัญของขอบเขตของโครงการ  
เช่น งบประมาณ  เวลา ทรัพยากร  ย่อมท าให้ขอบเขตของโครงการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน  การ
ควบคุมตารางจะเก่ียวข้องกับ 

 ปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงตารางเพ่ือให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นที่
ยอมรับ 

 การพิจารณาตารางที่ได้ท าการเปลี่ยนแปลง 
 การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง 
๑) ปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงตารางเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นที่

ยอมรับ 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตารางจะมีทั้งที่สามารถควบคุมได้  และไม่

สามารถควบคุมได้  แต่ทั้งสองเหตุการณ์ก็จะข้ึนอยู่กับ  การคาดเดาสถานการณ์  
ปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงตาราง 
 ตารางของโครงการ  หรือตารางของโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ซึ่งเรียกว่า  Schedule  

Baseline  คือ ส่วนประกอบของแผนโครงการซึ่งจะมีพ้ืนฐานของการวัด  และการรายงานสมรรถนะ
ของตาราง  ตารางของโครงการที่ดีจะต้องประกอบได้การระบุกิจกรรม  การระบุ  การใช้ทรัพยากร
ประเภทต่างๆ  เช่น จ านวนคน  ประเภทของบุคคลที่ต้องการประเภทและจ านวนของวัสดุที่ต้องใช้  
ประเภทของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีต้องใช้  เป็นต้น  ซึ่งกิจกรรมต่างๆ นั้น  จะต้องสามารถวัดผลของ
กิจกรรมนั้น ๆ ได้  และยังควรจะสามารถรายงานสมรรถนะของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมได้ด้วย  ตาราง
ของโครงการจะบ่งบอกถึงระยะเวลาในการด าเนินขั้นตอนต่างๆ  ของกิจกรรม  ซึ่งตารางของโครงการ
นี้  สามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์  ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

 รายงานสมรรถนะ จะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของตาราง  เช่น แผน
ใดที่จะต้องท าให้เสร็จก่อน  รายงานสมรรถนะอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ทีมงานของโครงการเร่ง
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การท างานให้เร็วขึ้นซึ่งอาจจะท าให้เกิดปัญหาในอนาคตได้เพราะรายงานสมรรถนะเป็นเอกสารที่ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพขอบเขต  ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้ทีมงานรีบออกมารายงานฉบับนี้เพ่ือป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา  ผู้จัดท ารายงานสมรรถนะ คือผู้จัดการระดับกิจกรรม  ขั้นตอนการจัดท า
รายงานสมรรถนะประกอบด้วยขั้นตอนง่ายๆ  ๒  ประการ  คือ การวิเคราะห์งานและการประเมินผล
งาน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑) การวิเคราะห์งาน  คือ  การวิเคราะห์ว่ากิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยที่ด าเนินการ
ไปแล้ว  มีการใช้ทรัพยากร  เวลา ต้นทุนไปอย่างไร  และถ้าสามารถท าได้ควรจะวิเคราะห์รายละเอียด
ในกิจกรรมย่อยที่ท าว่า  ท าอะไร  กับใคร  เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์อย่างไรและงานที่ต้องท านั้นเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูล  คนสิ่งของในสัดส่วนเท่าไหร่  หรือแม้กระทั่งการคาดการณ์ว่าจะสามารถท างานนั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพได้หรือไม่  การวิเคราะห์งานในโครงการขนาดใหญ่มักจะเป็นงานที่สร้างอุปสรรคให้กับ
ผู้บริหารโครงการอยู่เสมอ  เพราะการติดตามควบคุมที่มากเกินไปอาจขัดขวางการท างานของทีมงาน  
ท าให้งานยิ่งขาดความคืบหน้า กรณีนี้สามารถแก้ปัญหาด้วยการจัดท าแผนการด าเนินการวิเคราะห์
งานไว้ล่วงหน้า  เพ่ือก าหนดขอบเขตของการวิเคราะห์งานว่าจะเป็นงานส่วนไหน  เมื่อไหร่และใคร
เป็นผู้รับผิดชอบ 

๒) การประเมินผลงาน คือ  การวัดผลการด าเนินงานจริงเทียบกับงานที่ต้องท าตาม
โครงสร้างการจ าแนกงาน แล้วจัดท าเป็นรายงานแสดงสมรรถนะของงานแต่ละงานเสนอต่อผู้บริหาร
เพ่ือท าด าเนินการจัดการต่อไป 

 การร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลง  อาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบอาจจะเป็นได้ทั้งทาง
วาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร  ยกตัวอย่างเช่น การติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือ  เมื่อมีเหตุ
จ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขและต้องการ  การตัดสินใจอย่างเฉียบพลันจากผู้จัดการโครงการ  หรือ
หัวหน้าของทีมงานนั้น  ยกตัวอย่างเช่น  การเกิดอุบัติเหตุในระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งจะมีเหตุ
ฉุกเฉินที่จะต้องได้รับการตัดสินใจอย่างเร่งด่วนและเฉียบพลัน  ส่วนการร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลง
ในรูปแบบลายลักษณ์อักษร  ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้ง  รายงานการเสนอแนะในการปฏิบัติงานของทีมงาน
เพ่ือร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงจากผู้จัดการโครงการ  หรือเอกสารทางด้านต้นทุนที่มาจากเจ้าของ
โครงการที่ต้องการให้ผู้จัดการโครงการมีการปรับลดต้นทุน  อีกตัวอย่างหนึ่งที่สามารถเห็นได้ชัดนั่นก็
คือ  รายงานการสั่งซื้อวัสดุที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานทั้งหลายเป็นต้น  ซึ่งการร้องขอให้มีการ
เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับโครงการก็ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดการตาราง
ขึ้นมาใหม่ได้เช่นกัน  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 

 แผนการจัดการตารางมีผลต่อการเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงตารางนั่นก็คือ  เมื่อมี
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบท าให้การด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ เกิดความล่าช้า  ยกตัวอย่างเช่น  
ความผิดพลาดของคนงานในระหว่างปฏิบัติงาน อุบัติเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้  การปรับเปลี่ยน
ราคาที่เพ่ิมขึ้นของวัสดุ  เครื่องมือ  และอุปกรณ์  ซึ่งรวมถึง  ทรัพยากรสนับสนุนประเภทต่างๆ  เช่น 
ค่าน้ า  ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์  ค่าปรับต่างๆ  ทั้งนี้ยังรวมไปถึงสภาพอากาศที่มีความเปลี่ยนแปลง ไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นย า  และภัยธรรมชาติต่างๆ  ที่ได้จากแผนการจัดการตาราง
ของกิจการมีความล่าช้าลง  และยังมีผลท าให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น  จึงมีผลท าให้ต้องมี
การปรับแผนการจัดการตารางใหม่เกิดขึ้น 
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๒) การพิจารณาตารางท่ีได้ท าการเปลี่ยนแปลง 
 ระบบการควบคุมตาราง  จะนิยามขั้นตอนต่างๆ  ซึ่งตารางของโครงการอาจจะเปลี่ยนได้  

โดยระบบนี้จะประกอบด้วยงานเอกสาร, ระบบติดตามและระดับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  ระบบการ
ควบคุมตารางควรจะท าร่วมกันกับระบบการควบคุมภาพรวมของโครงการ 

 การวัดสมรรถนะ  เป็นเทคนิคที่ช่วยในการประเมินความผันแปรที่จะเกิดขึ้น  ส่วนส าคัญ
ของการควบคุมตาราง  คือการตัดสินใจถ้าความผันแปรของตารางต้องการการแก้ไข 

 แผนส่วนเพ่ิม  มีบางโครงการเท่านั้นที่จะด าเนินการไปตามแผน  การเปลี่ยนแปลงในบาง
แง่มุมอาจจะต้องมีการประมาณช่วงเวลาของกิจกรรม,  การปรับเปลี่ยนล าดับของกิจกรรม  หรือการ
วิเคราะห์ทางเลือกของตารางใหม่ 

 โปรแกรมการจัดการโครงการ  ความสามารถของโปรแกรมการจัดการโครงการ  คือ 
สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการที่ได้วางไว้เพ่ือดูว่า  มีผลกระทบ
อย่างไรกับโครงการ 

 การวิเคราะห์ความเบี่ยงเบน  สมรรถภาพของการวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนระหว่าง
กระบวนการติดตามตารางเป็นกุญแจส าคัญส าหรับการควบคุมเวลา  การเปรียบเทียบวันเป้าหมายกับ
สถานการณ์จริงจะมีประโยชน์มากในการตรวจความเบี่ยงเบนและเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป  
การวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนของงานที่เลื่อนได้ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ส าคัญส าหรับการประเมิน
เวลาและสมรรถนะของโครงการ 

๓) การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง 
 ส่งผลให้ต้องมีการปรับตารางเวลาให้เป็นปัจจุบัน  เป็นการปรับข้อมูลในตารางให้เป็น

ปัจจุบันเพื่อใช้ในการจัดการโครงการ 
 จะต้องด าเนินการแก้ไขกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ซึ่งเป็นการกระท าอะไรก็ตามที่จะ

ท าให้สมรรถภาพของตารางในอนาคตเป็นไปตามแผนของโครงการที่ได้วางไว้  การท าการแก้ไขส่วน
ใหญ่ต้องการการวิเคราะห์ในเรื่องของสาเหตุเพ่ือที่ระบุสาเหตุที่มาของความเบี่ยงเบนต่างๆ  

 สิ่งที่ได้จากการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ  บทเรียนที่ได้เรียนรู้สาเหตุของ
ความเบี่ยงเบน สาเหตุเบื้องหลังของการแก้ไขต่างๆ  และรูปแบบอ่ืนของบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการ
ควบคุมตารางซึ่งต้องจัดท าเป็นเอกสาร 

๔) การปรับปรุงข้อมูลตารางเวลา  (Schedule  Updates) 
นโยบายในการปรับตารางมีอยู่  ๓ แบบ  ได้แก่ 
๑) นโยบายในการปรับตารางแบบคาบเวลา  หมายถึง  ตารางจะถูกเปลี่ยน  หรือสร้างใหม่

ตามคาบเวลาที่ตั้งไว้ 
๒) นโยบายในการปรับตารางแบบเหตุการณ์บังคับ  หมายถึง  จะท าการปรับตารางเมื่อเกิด

เหตุการณ์ขึ้น โดยเหตุการณ์ที่ว่านี้รวมไปถึง  เครื่องจักรเสีย  ค่าสั่งผลิตเร่งด่วนหรือการยกเลิกค าสั่ง
ผลิต 

๓) นโยบายในการปรับตารางแบบผสมผสาน  หมายถึง  การปรับตารางเป็นแบบคาบเวลาถ้า
ไม่เกิดเหตุการณ์ที่จะต้องท าให้ปรับตารางขึ้นก่อน  โดยการจัดตารางแบบพลวัตรหรือการปรับตาราง
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แบบต่อเนื่อง  เป็นกรณีพิเศษของการปรับตารางแบบเหตุการณ์บังคับ  เนื่องจากจะท าการปรับตาราง
ทุก ๆ ครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ข้ึน ซึ่งรวมไปถึงการเข้ามาของงานด้วยวิธีการในการแก้ไข 

การปรับตาราง  มี  ๓  แบบ  ได้แก่ 
 วิธีการสร้างตารางใหม่ 
 การปรับตารางเป็นบางส่วน 
 การจัดตารางโดยเลื่อนตารางไปทางขวา 
วิธีการสร้างตารางใหม่เป็นวิธีการปรับตารางแบบสมบูรณ์ ไม่เพียงแต่ปรับในส่วนที่เกี่ยวกับ

งานเท่านั้น  ด้วยเหตุนี้ท าให้เกิดการค านวณมาก  เนื่องจากการที่ต้องจัดงานทั้งหมดลงในตาราง  จึงมี
การคิดวิธีแก้ไขตารางที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของตารางเพียงเล็กน้อยคือ  การปรับตารางเป็น
บางส่วน  ซึ่งจะท าการปรับตารางเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับงานเท่านั้น  และวิธีการจัดตารางโดยเลื่อน
ตารางไปทางขวา  เป็นการเลื่อนงานที่จะต้องท าไปเท่ากับเวลาที่หยุดการท างาน 

การปรับปรุงข้อมูลตารางเวลาตามความจ าเป็นของโครงการ  มีอยู่  ๓  แบบ  ได้แก่ 
๑) การปรับปรุงข้อมูลของตารางตามเทคนิคหรือขั้นตอนการด าเนินงาน  (Technical  or  

Logic  Constraints)  คือ การที่มีขั้นตอนการด าเนินการที่ต้องรอกิจกรรมที่  ๑  ให้เสร็จก่อน จึงจะ
เริ่มกิจกรรมที่  ๒  ได ้

๒) การปรับข้อมูลของตารางตามข้อจ ากัดของทรัพยากร  (Resources  Constraints) 
การที่กิจกรรมสามารถท าขนานกันไปก็ได้  แต่ติดขัดที่มีผู้ท ากิจกรรมเพียงคนเดียว  จึงต้อง

ท าทีละอย่าง  (แต่ละอย่างท าอะไรก่อนก็ได้  ที่สอดคล้องกับเงื่อนไข)  เป็นวิธีการจัดตาราง  เพ่ือให้
ความแกว่งของการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  โดยพยายามท่ีจะท างานให้เสร็จตามเวลา
ที่ก าหนดไว้  ถ้าความต้องการทางด้านทรัพยากรมีการแกว่งตัวมากจะจัดการได้ยาก  และการใช้
ประโยชน์จะท าได้ไม่เต็มที่ซึ่งสามารถใช้วิธีการในการพยายามที่จะท าให้กิจกรรมวิกฤติที่เกิดขึ้นมี
ความล่าช้าลง (Delay  Non-Critical  Activities)  ซึ่งสามารถท าได้เพราะว่ากิจกรรมจะมันมีความ
เฉื่อย  (Slack)  โดยที่ไม่ให้เกินค่าความเฉื่อยที่มีอยู่  เพื่อลดความกวัดแกว่งของความต้องการทางด้าน
ทรัพยากร 

ประโยชน์ของการปรับปรุงข้อมูลของตารางตามทรัพยากร 
 ระยะเวลาของความต้องการทางด้านทรัพยากรที่เกิดขึ้นสูงสุด (Demand  Peak)  จะ

ลดลง 
 การใช้ทรัพยากรในการด าเนินการแต่ละข้ันตอนของโครงการจะลดลง 
 การกวัดแกว่งของความต้องการของทรัพยากรถูกท าให้น้อยที่สุด 
ผลกระทบของการปรับปรุงข้อมูลของตารางตามทรัพยากร 
 จะมีการลดความเฉื่อย  (Slack)  ลดความยืดหยุ่น  (Flexibility) 
 ความซับซ้อนของตารางจะเพ่ิมขึ้นเพราะความต้องการทางด้านทรัพยากร  และมีความ

ต้องการทางเฉพาะด้านหรือเทคนิคท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ิมเข้ามาด้วย 
 เส้นทางวิกฤติของกิจกรรมจะแตกออกและออกจากเครือข่ายด้วยในทางกลับกันกิจกรรม

ที่มีลักษณะเป็นคู่ขนานกันจะกลายเป็นกิจกรรมที่มีการจัดล าดับขั้นตอน 
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๓) Critical-Chain  Approach) 
อีกทางเลือกหนึ่งในการปรับปรุงตามรางเวลา  คือวิธีของ  Goldratt  กล่าวคือ  แทนที่จะใช้  

slack ให้ใช้  buffer  เพ่ือเร่งเวลาให้งานเสร็จเร็ว  เนื่องจากว่าคนงานส่วนใหญ่ชอบเผื่อเวลาไว้  และ
จะท าให้โครงการเสร็จไม่ทันก าหนดเวลา  โดยมีแนวคิดดังนี้ 

 จะเร่งท างานเมื่อใกล้ระยะเวลาที่ก าหนด 
 จะไม่บอกว่างานเสร็จแล้ว  เพราะกลัวว่าจะมีการปรับปรุงเวลาใหม่เกิดขึ้นหรือการเร่ง

ก าหนดเสร็จให้เร็วขึ้น 
 การที่งานแรกเสร็จแล้ว  แต่หน่วยงานที่  ๒  ยังไม่พร้อมที่จะท างานตามขั้นตอนได้ 
 การที่มีกิจกรรมงานที่มากเกินไป 
 การที่ขั้นตอนของการด าเนินการมีลักษณะเป็นขอขวดเกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถท างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จะไม่เริ่มท างานจนกว่าจะถึงเวลาที่จ าเป็น  เขาจึงเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา  ดังนี้  

ใช้กฎ  ๕๐/๕๐  ในการประมาณการเวลา  โดยลดเวลาท างานลงครึ่งหนึ่ง  โดยโอกาสที่งานนั้นจะ
เสร็จมีแค่  ๕๐%  และใช้ในการประมาณการโครงการของเวลา 

๘.๔.๒ การบริหารทรัพยากรตามตารางเวลา  (Resource  Load  to  Schedule) 
๑)  การใช้ทรัพยากรตามตารางเวลาของโครงการ  (Project  Schedule) 
การใช้ทรัพยากรตามตารางเวลาของโครงการ จะมีการรวบรวมแผนการเริ่มโครงการ 
และเวลาที่คาดว่าจะเสร็จในแต่ละกิจกรรม  ตารางของโครงการอาจจะแสดงอยู่ในรูปของ

รูปแบบภาพรวม  (ตารางหลัก)  หรือจะแสดงเป็นรายละเอียดก็ได้  ถึงแม้ว่าจะสามารถเขียนให้อยู่ใน
รูปแผนภูมิแท่งได้  แต่การแสดงให้อยู่ในรูปของรูปกราฟจะเป็นที่นิยมมากกว่า  โดยรูปแบบที่มักใช้มี
ดังนี้ 

 ผังเครือข่ายของโครงการที่เพ่ิมวันที่เข้าไป  โดยแผนผังนี้จะแสดงทั้งตรรกะของโครงการ
และเส้นทางกิจกรรมวิกฤตของโครงการ 

 แผนภูมิแท่ง  (Bar  Chart)  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  Gantt  Chart  จะแสดงวันที่เริ่ม
และจบของกิจกรรม  และบางครั้งก็จะแสดงความสัมพันธ์กันระหว่างกิจกรรม  เนื่องจากสามารถดูได้
ง่ายและใช้ในการน าเสนออยู่บ่อยครั้ง 

 แผนผังแสดงเส้นฐานของโครงการ  จะคล้ายกับแผนภูมิแท่ง  เพียงแค่ระบุเฉพาะ
ตารางเวลาของการเริ่มและสิ้นสุดของกิจกรรมหลัก ๆ เท่านั้นรายละเอียดของการใช้ทรัพยากร 

ความรู้ความสามารถในเรื่องของการที่จะบอกได้ว่าทรัพยากรควรจะมีให้ใช้ได้เมื่อไรและใน
รูปแบบไหน  มีความส าคัญมากในเรื่องการพัฒนาตาราการท างาน  เช่น ทรัพยากรที่ต้องใช้ร่วมกัน  
หรือทรัพยากรวิกฤตจะเป็นสิ่งที่มีความยากล าบากในการจัดตาราง  ดังนั้นการมีให้ใช้ได้ของทรัพยากร
ต้องมีความยืดหยุ่นได้สูง 
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๘.๕ การวางแผนทรัพยากรบุคคล  (Human  Resource  Planning) ๙๐ 
แผนทรัพยากรบุคคลจะก าหนดหน้าที่  ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

(Project  Organization  Chart)  และแผนการจัดสรรบุคลากร  (Staffing  Management  Plan)  
โดยจะระบุถึงว่าใครบ้างมีหน้าที่ในการท างาน  ต้องเข้ามาด าเนินงานเมื่อไร  ออกจากโครงการได้
เมื่อไร  มีแผนการจัดการฝึกอบรมส าหรับบุคลากรแต่ละประเภทอย่างไร  มีการให้เกณฑ์การให้รางวัล  
(Recognition  and  Awards)  อย่างไร  และผลกระทบต่องานประจ าของบุคลากรนั้นอย่างไร  เป็น
ต้น 

บทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบ  และการรายงานความสัมพันธ์อาจจะมอบหมายเป็นบุคคล
หรือกลุ่มก็ได้  บุคคลหรือกลุ่มนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างองค์กรในโครงการ  หรืออาจมา
จากภายนอกกลุ่มที่มาจากภายในองค์กรมักจะมีส่วนเกี่ยวข้องการหน้าที่ที่เฉพาะเจาะจง  เช่น 
วิศวกรรม การตลาด  หรือการบัญชี  ในทุกโครงการจะมีการวางแผนโครงสร้างองค์กรในช่วงแรกสุด
ของช่วงเวลาโครงการ  อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์จากกระบวนการนี้ควรจะท าการทบทวนอยู่เสมอ ๆ 
ตลอดโครงการเพ่ือให้แน่ใจในประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  ถ้าองค์กรพบว่าไม่มีประสิทธิภาพแล้ว  ก็ควรที่
จะทบทวนในทันท ี

๘.๕.๑  ข้อพิจารณาเบื้องต้นในการวางแผนโครงสร้างองค์กร 
๑) ปัจจัยจากสภาวะขององค์กร การเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมตลอดจนวัฒนธรรมขององค์กร

ของผู้ด าเนินงานจะสามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 รูปแบบองค์กร  (Organizational)  มีแผนกไหนบ้างต้องเข้ามาเก่ียวข้องกับโครงการ  

ลักษณะการท างานเป็นอย่างไร  มีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางอย่างไร 
 เทคนิค  (Technical)  มีความรู้เฉพาะทางด้านไหนที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการ

หรือไม่  มีโปรแกรม  (Software)  อะไรหรือภาษาอะไรหรือวิธีการทางวิศวกรรมอะไร หรืออุปกรณ์
พิเศษที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการหรือไม่  ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล  ( Interpersonal) ควรมี
รายงานอะไรทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างบุคลากร
ที่ด าเนินโครงการ  รายละเอียดการท างาน  (Job  Description)  เป็นอย่างไร  ความสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้านายกับลูกน้องเป็นอย่างไร  ความสัมพันธ์ระหว่างซัพพลายเออร์กับลูกค้าเป็นอย่างไร  มีความ
แตกต่างทางด้านวัฒนธรรมการท างานหรือภาษาระหว่างทีมงานหรือไม่  มีความเคารพหรือความ
เชื่อมั่นระหว่างกันมากแค่ไหน 

 การเมือง  (Political)  อะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้เสียในโครงการแต่
ละคน  ใครหรือกลุ่มใดเป็นผู้มีอิทธิพล  (อย่างไม่เป็นทางการ)  กับสิ่งที่ส่งผลส าคัญกับโครงการ  มี
กลุ่มพันธมิตรหรือไม ่

๒) แผนความต้องการทรัพยากรของกิจกรรม  (Activity  Resource  Requirements)  โดย
แผนนี้จะเป็นตัวก าหนดว่า  ทรัพยากรประเภทใด  ใช้ในการด าเนินกิจกรรมใดโดยในที่นี้จะสนใจ
เฉพาะทรัพยากรบุคคลเท่านั้น 

                                                 
๙๐ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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๓) ข้อจ ากัด  (Constraint)  เป็นปัจจัยที่จ ากัดขอบเขตทางเลือกของทีมงานบริหารโครงการ
ที่อาจสร้างผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อการวางแผนโครงสร้างองค์กร 

 ผลกระทบด้านบวก  เช่น ความส าเร็จของโครงการในอดีต  เป็นปัจจัยที่สนับสนุนต่อ
การวางแผนโครงสร้างองค์กรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในอนาคต  ช่วยให้สมาชิกในโครงการมีความ
มั่นใจในการด าเนินงาน  ท าให้การวางแผนเป็นไปอย่างชอบธรรม 

 ผลกระทบทางด้านลบ  เช่น  การตัดสินใจของผู้บริหารโครงการไม่มีความชัดเจน  
เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในโครงการเป็นไปด้วยความไม่แน่นอน  
ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ท าให้แผนโครงสร้างองค์กรนั้นๆ  ไม่สัมฤทธิ์ผล 

ตัวอย่างปัจจัยที่เป็นข้อจ ากัดในการวางแผนโครงสร้างองค์กรของโครงการ 
 ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในโครงการเพราะเป็นการวางแผนในปัจจุบันเพ่ือใช้ใน

อนาคต 
 ความคิดเห็นของผู้บริหารเพราะเป็นการวางแผนจากบนลงล่าง  (Top-down) 
 งบประมาณ  ระยะเวลาและเทคนิควิธีที่ใช้ในการวางแผน 
 ข้อมูลที่เก่ียวกับโครงการทั้งในอดีต  ปัจจุบันและอนาคต 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
 สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในโครงการ 
 แผนกลยุทธ์ของโครงการ 

๘.๕.๒  เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการวางแผนโครงสร้างองค์กร 
๘.๕.๒.๑  ต้นแบบ  (Template) 

รูปแบบของแผนโครงสร้างองค์กรในโครงการประเภทเดียวกันอาจมีความคล้ายคลึงกันใน 
บางจุด  การใช้นิยามบทบาทและความรับผิดชอบหรือการรายงานความสัมพันธ์ของโครงการ

ที่คล้ายกันสามารถช่วยเร่งกระบวนการของการวางแผนองค์กรได้ เช่น  โครงการก่อสร้างอาคาร  ตึก  
ที่พักอาศัย  ต่างมีเอกลักษณ์ของตนเองท าให้เกิดความแตกต่างในการจัดการโครงการ  แต่จัดอยู่ใน
โครงการประเภทเดียวกันคือ  โครงการก่อสร้าง  ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันของความต้องการ
บุคลากรแต่ละฝ่ายในโครงการ  รวมถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบโครงการ 

๘.๕.๒.๒  แนวทางและวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล  (Human  Resource  
Practices) 

องค์กรหลายองค์กรมีนโยบาย  แนวทาง  และขั้นตอนที่หลากหลายที่จะช่วยให้ทีมงาน
บริหารโครงการมีแง่มุมต่างๆ  ในการวางแผนขององค์กร  ในบางโครงการหัวหน้าโครงการเสมือนเป็น
ผู้ฝึกสอนก็จะต้องมีเอกสารที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้ฝึกสอนด้วย 

ตัวอย่างแนวทางและวิธีปฏิบัติของผู้บริหารโครงการในการวางแผนโครงสร้างองค์กร 
 มีความรู้ความเข้าใจโครงการ 
 เลือกใช้วิธีการและเทคนิคที่เหมาะสมกับโครงการ 
 การแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในแผนโครงสร้างที่ก าหนดขึ้น 
 สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี 
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 การวางแผนบนพื้นฐานของข้อมูลหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโครงการ 
 รับฟังความคิดเห็นจากทีมงานในโครงการ 
 เชื่อมโยงและประสานงานให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 

ตัวอย่างแนวทางและวิธีปฏิบัติของทีมงานโครงการในการวางแผนโครงสร้างองค์กร 
 มีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
 ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะอย่างเพ่ือช่วยวางแผนในส่วนที่ตนเองเชี่ยวชาญ 
 ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น  การตอบโต้และการติดต่อสื่อสาร 
 ยอมรับการตัดสินใจของผู้บริหารโครงการ 
 มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
๘.๗.๒.๓  ทฤษฎีองค์กร  (Organizational  Theory) เป็นแนวคิดที่ใช้เป็นแนวทาง

ในการวางแผนโครงสร้างองค์กรที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ดี  และเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
โครงการได้ดีขึ้น การวางแผนโครงสร้างองค์กรภายใต้ทฤษฎีองค์กรสมัยปัจจุบัน  (Modern  Theory  
Organization)  มีแนวคิดดังต่อไปนี้ 

 โครงสร้างองค์กรต้องสะท้อนภาพรวมความเป็นสังคมของโครงการ ที่ ต้องมีการ
เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง  พึ่งพาอาศัย  สนับสนุนความส าเร็จซึ่งกันและกันระหว่างส่วนต่าง ๆ ในโครงการ 

 ทรัพยากรบุคคลในโครงการมีชีวิต  มีความรู้สึกและมีจิตใจ  โครงสร้างองค์กรต้อง
แสดงถึงบทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบได้ตรงตามความสามารถเฉพาะด้านของแต่ละบุคคล  เพ่ือให้
เกิดการด าเนินงานที่ดีไม่เกิดปัญหาการต่อต้าน 

 น าความรู้ทางด้านมนุษยสัมพันธ์มาใช้  ในที่นี้หมายถึงการปรึกษาหารือเจรจาต่อรอง 
สื่อสารด้วยวาจาหรือเอกสารต่างๆ  ให้รับทราบแนวทางการวางแผนโครงสร้างองค์กร  สร้างความ
เข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้บริหารโครงการและทีมงานโครงการ  แต่ในโครงการขนาดใหญ่  การวางแผน
โครงสร้างองค์กรมักจะอาศัยรูปแบบโครงสร้างองค์กรโครงการอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงมาใช้ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อให้ง่ายต่อการยอมรับและการด าเนินการ 

 น าสิ่งแวดล้อมมาพิจารณาการจัดสรรต าแหน่งงานต่างๆ  ในแต่ละระดับการจัดการ
โครงการ  ได้แก่  ปริมาณงาน  ความอยากง่ายของงาน ความสามารถของทีมงาน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในโครงการ  งบประมาณโครงการ  ระยะเวลาการด าเนินโครงการ  เป็นต้น  เพ่ือให้สามารถบริหาร
จัดการบุคลากรได้อย่างครอบคลุมและถูกต้อง 

 ใช้แนวความคิดเชิงระบบมาใช้ในการวางแผนโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้เกิดแผน
โครงสร้างองค์กรที่สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ระบบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการจัดการโครงการ  ที่นิยมใช้มี  ๒  
ระบบ  ได้แก่  

 ระบบอุปถัมภ์และระบบคุณธรรม 
 ระบบอุปถัมภ์  (The  Spoiled  System)  คือ  รับบุคลากรตามอ าเภอใจการชอบ

พอกันเป็นพิเศษ  การสืบสายโลหิต  ยึดความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๕๓ 

 

 ระบบคุณธรรม  (Merit  System)  คือ รับบุคลากรบนพ้ืนฐานความรู้  ความสามารถ
สร้างความม่ันคงในหน้าที่  คัดเลือกด้วยกระบวนการที่เป็นกลาง  โปร่งใส  ยึดหลักประชาธิปไตย 

๘.๕.๓  คุณสมบัติของผู้จัดการโครงการ 
ควรสอดคล้องกับหน้าที่หลักของผู้จัดการโครงการในการดูแลหรือบริหารงานในโครงการ 
แบบวันต่อวัน  เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์  สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความ

ต้องการ  และภายใต้ระยะเวลาตลอดจนงบประมาณที่ก าหนดไว้  ผู้จัดการโครงการควรมี
บุคลิกลักษณะดังนี้ 

 มีทัศนะคติที่ดี 
 มีสามัญส านึกที่ดี 
 เปิดใจยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
 มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ง่าย 
 เป็นคนช่างประดิษฐ์คิดค้น  และรู้จักหาวิธีการใหม่ ๆ ที่แตกต่างกัน 
 เป็นคนมองการไกลที่สามารถจัดการรับกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 มีความยุติธรรม 
 มีพันธกิจ  หรือมีความรับผิดชอบหน้าที่ของตน 

๘.๕.๔  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ  (Stakeholder  Analysis) 
หมายถึง  การระบุถึงผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการและความต้องการที่แปรผันของผู้มีส่วนได้เสีย

ควรจะถูกวิเคราะห์เพ่ือให้แน่ใจว่าได้ตอบสนองความต้องการนั้นจริง  ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้
เสียกับโครงการมีดังนี้ 

๑) การก าหนดประเด็นปัญหา 
คณะผู้ท าการวางแผนโครงสร้างองค์กรของโครงการต้องท าการก าหนดประเด็นปัญหาที่อาจ

เกิดขึ้นจากโครงสร้างองค์กรของโครงการ  ในมุมมองที่ทุกคนเป็นเจ้าของโครงการ  แล้วสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน  เห็นพ้องต้องกันในประเด็นค าถามต่างๆ  ที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของโครงการ 

ตัวอย่างประเด็นปัญหาได้แก่ 
 การระบุคุณสมบัติของบุคลากรที่ต้องการในต าแหน่งส าคัญของโครงการ 
 การพยากรณ์จ านวนบุคลากรที่ต้องใช้ในส่วนงานนั้น ๆ  
 การก าหนดอัตราค่าจ้างทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมที่สุด 
 ความจ าเป็นของการท าสัญญาว่าจ้างและการก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในการ

ด าเนินงาน 
 กระบวนการที่ใช้ในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาท างานในโครงการ 
 การแบ่งฝ่ายงานในโครงการ  การก าหนดระดับบังคับบัญชา 
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๒) การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นปัญหาต่างๆที่ก าหนดขึ้น คือ  บุคคล  กลุ่ม หรือสถาบันที่จะ

ได้รับผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบจากโครงการเพ่ือจ าแนกล าดับความส าคัญ 
ตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแผนโครงสร้างองค์กร  ได้แก่ 

 ผู้บริหาร  (Manager) 
 ทีมงานของโครงการ  (Project  Team) 
 ฝ่ายสนับสนุน  (Support) 
 ผู้รับเหมาช่วง  (Subcontractor) 
 กลุ่มเป้าหมาย  (Target  Group) 

๓)  ท าการประเมินหาส่วนเกี่ยวข้อง 
เป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายในการรวบรวมข้อสรุปส าคัญของส่วน

เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด  โดยจะแบ่งออกเป็นประเด็นต่างๆ ได้
ต่อไปนี้ 

 ปัญหา  (Problems)  มีปัญหาอะไรบ้างที่ต้องเผชิญ 
 ความสนใจ  (Interests)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการอะไรจากโครงการ 
 ศักยภาพ  (Potential)  ความช่วยเหลือที่โครงการได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เหล่านั้น 
 ความเชื่อมโยง  (Linkages)  วิเคราะห์ความขัดแย้ง  ความร่วมมือที่มีต่อโครงการ 

๘.๕.๕  ประโยชน์ของการวางแผนโครงสร้างองค์กร 
๑)  เกิดการมอบหมายบทบาทและความรับผิดชอบ 
บทบาทในโครงการ  (ใครท าอะไร)  และความรับผิดชอบ  (ใครเป็นคนตัดสินใจ)  ต้อง

มอบหมายให้ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการอย่างเหมาะสม  บทบาทและความรับผิดชอบอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  บทบาทและความรับผิดชอบส่วนมากจะถูกมอบหมายไปยังผู้มีส่วนได้
เสียที่มีความกระตือรือร้นในงานของโครงการ  เช่น หัวหน้าโครงการ,  สมาชิกคนอื่นๆ  ของทีมบริหาร
โครงการ และผู้สนับสนุนรายบุคคล 

บทบาทและความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการโดยทั่วไปจะวิกฤติ  แต่ผันแปรไปตาม
ความส าคัญในแต่ละพ้ืนที่ท างาน บทบาทและความรับผิดชอบควรจะเชื่อมโยงกับการนิยามขอบเขต
ของโครงการอย่างใกล้ชิด 

๒)  แผนการจัดการพนักงาน 
เอกสารที่จะอธิบายว่าต้องน าทรัพยากรบุคคลเข้ามาหรือเอาออกไปจ านวนเท่าไรและเมื่อไร

แผนการจัดการพนักงานอาจจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ  มีรายละเอียดมากหรือพูดกว้างๆ  
ขึ้นอยู่กับความต้องการของโครงการ  และแผนการจัดการพนักงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของใจความหลัก
ของแผนโครงการนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ต้องสนใจอีกคือ  วิธีการที่จะตัดสมาชิกของทีมงานออกไปเมื่อไม่
ต้องการใช้ต่อไปในโครงการ  ขั้นตอนการมอบหมายใหม่ที่เหมาะสมอาจจะท าโดย 
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๒.๑ ลดต้นทุนโดยการลดหรือก าจัดงานที่ท าแล้วใส่เป็นเวลาระหว่างที่มอบหมายกับ
งานต่อไปแทน 

๒.๒ ปรับปรุงขวัญและก าลังใจโดยการลดหรือก าจัดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับโอกาส
ของการจ้างงานในอนาคต 

๓)  แผนภาพองค์กร 
การแสดงรูปภาพแบบใดก็ได้ของการรายงานความสัมพันธ์ของโครงการ  โดยอาจจะเป็น 
ทางการหรือไม่เป็นทางการ  มีรายละเอียดมากหรือพูดกว้างๆ  ขึ้นอยู่กับความต้องการของ

แต่ละโครงการแผนภาพองค์กรควรต้องมีรายละเอียดสนับสนุนเพ่ือช่วยให้การวางแผนโครงสร้าง
องค์กร  รองรับการแปรเปลี่ยนไปตามพ้ืนที่การใช้งานและขนาดของโครงการ  ข้อมูลส่วนใหญ่ที่จะ
น ามาเพ่ิมในรายละเอียดสนับสนุน  ได้แก่  ผลกระทบขององค์กร  รายละเอียดของงาน  ความ
ต้องการการฝึกอบรม 

 
๘.๖ กระบวนการด าเนินงาน  (Executing  Processes) 

การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนโครงการที่ก าหนดไว้เป็นเรื่องยากเพราะการท างาน 
ลักษณะโครงการเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการใน

ระหว่างการด าเนินงานดังนั้นผู้บริหารโครงการจึงควรมีทักษะในการบริหารขั้นพ้ืนฐาน  เช่น ความเป็น
ผู้น า  การติดต่อสื่อสาร  การเจรจา  เป็นต้น  และทีมงานในโครงการต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
ผลที่ได้จากการท าโครงการเพ่ือที่จะสามารถแก้ไขปรับปรุงการท างานได้ทันท่วงทีในกรณีที่ผลลัพธ์ที่ได้
ไม่เป็นไปตามแผนโครงการ 

ลักษณะการด าเนินโครงการที่ดี  เป็นดังนี้๙๑ 
๑) เป็นไปตามแผนของโครงการ  คือ  ด าเนินการภายใต้เวลา  ต้นทุน  ทรัพยากร  ขอบเขต 

และคุณภาพตามแผนที่ก าหนดไว้ 
๒) มีความชัดเจน  คือ  สามารถติดตามตรวจสอบความคืบหน้า  หรือความส าเร็จเสร็จสิ้นใน

แต่ละกิจกรรมได้ตลอดเวลา 
๓) ผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  คือ  ด าเนินงานภายใต้ปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดขึ้นโดย

สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี  สามารถด าเนินโครงการได้ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

๔) มีการบริหารจัดการที่ดี  คือ  ผู้บริหารโครงการมีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
บริหารงานโครงการประกอบกับสมาชิกในโครงการมีทักษะในการด าเนินงานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
ได้เป็นอย่างดี  ท าให้ทุกอย่างท างานอย่างเป็นระบบตลอดวงจรชีวิตของโครงการจนกระทั่งเสร็จสิ้น
โครงการ 

                                                 
๙๑ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๘. 
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๕) มีความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  คือ  ความลงตัวของการพยายามท าทุก
อย่างให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  โดยเฉพาะในส่วนงานจัดซื้อจัดหาที่จะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงใน
การจัดเตรียมทรัพยากร  ตลอดจนสิ่งต่างๆ  ที่จ าเป็นต้องใช้ในโครงการ 

 
๘.๗ ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนกับการด าเนินงาน๙๒ 

การวางแผนโดยแท้ที่จริงแล้ว  เป็นการก าหนดจุดหมายปลายทางหรือผลลัพธ์ที่องค์การ
ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  (End  or  Expected  outcomes)  กับก าหนดแนวทางหรือวิธีการ  
(Means  or  course  of  action)  ในการที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนด  ส่วนการด าเนินงาน  เป็น
การน าเอาแผนที่วางไว้มาก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Standard  operating  procedure)  
เพ่ือใช้ทรัพยากรต่างๆ  ให้เกิดผลตามที่ต้องการ  ผลลัพธ์บั้นปลายหรือผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
ที่เกิดขึ้น  คือ  การแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการต่างๆ  ขององค์การได้อย่างแท้จริง 

ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนกับการด าเนินงาน  อาจอธิบายได้ดังนี้ 
๑)  กระบวนการวางแผน  (Planning  Process) 
เริ่มต้นจาก  (๑)  การก าหนดผลลัพธ์  หรือจุดมุ่งหมายของแผนด้วยการก าหนด  ตัวชี้วัดด้าน

ต่างที่ต้องการเป็นอันดับแรก  จากนั้นจึงตามด้วย  (๒)  การก าหนดผลงานทั้งในเชิงปริมาณ  คุณภาพ  
และเวลาที่ต้องการให้งานส าเร็จ  (๓)  การก าหนดกระบวนการหรือรายละเอียดของวิธีการด าเนินงาน  
และ  (๔)  การก าหนดปัจจัย  หรือทรัพยากรที่จ าเป็น  เป็นล าดับต่อเนื่องกัน 

๒)  กระบวนการด าเนินงาน  (Implementation  Process) 
เป็นการน าแผนที่วางไว้แล้วไปปฏิบัติ  อันเป็นการท างานของผู้ปฏิบัติงาน  ที่เริ่มต้น  กลับ

ด้านกันกับการวางแผน  ดังที่แสดงไว้ในแผนภาพข้างบนนี้  คือ  (๑)  การน าทรัพยากรตามปริมาณ
และคุณภาพที่ได้รับการจัดสรรไปใช้ตาม  (๒)  กระบวนการ  ที่วางไว้โดยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ต่างๆ  เช่น  ขั้นตอน  กฎเกณฑ์  เวลา  ค่าใช้จ่าย  พฤติกรรมที่ก าหนด  อันจะเป็นผลให้องค์การได้รับ  
(๓)  ผลงาน  ตามที่คาดหมายไว้ในแผน  ทั้งในเชิงปริมาณ  คุณภาพ  และเวลา  อันจะท าให้เกิด  (๔)  
ผลลัพธ์  ดังที่ก าหนดเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ไว้ 

จากค าอธิบายข้างต้น  จะเห็นได้ว่า  การวางแผนกับการด าเนินงานมีความสัมพันธ์โดยตรง  
ดังนั้น  การด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จ  จะเกิดข้ึนจากการวางแผนที่ดีเท่านั้นและในท านองกลับกัน
ในการด าเนินงานที่ดี จ าเป็นต้องมีการจัดวางระบบการจัดการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและ
รายละเอียดต่างๆ  ที่ก าหนดไว้ในขั้นของการวางแผนด้วย 
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๘.๘  ความสัมพันธ์ตามกรอบความคิดเชิงตรรกะ  (Logical  Framework)  ระหว่าง
การวางแผน  โครงการกับการด าเนินงานตามแผน๙๓ 

พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนโครงการกับการด าเนินงานตามแผนโดยใช้กรอบ
ความคิดเชิงตรรกะ  (Logical  Framework)  จะเห็นความสัมพันธ์  ดังนี้ 

๘.๘.๑  ความสัมพันธ์ตามแนวดิ่ง  (Vertical  Logic) 
เป็นความสัมพันธ์เชิงตรรกะของจุดมุ่งหมายปลายทางกับวิธีการ  คือ  จะเป็นการสรุป

สาระส าคัญของโครงการ  (Narrative  Summary  =  NS)  ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจุดมุ่งหมาย
ของแผนงาน  (Program  goal)  หรือผลงานของโครงการ  (Project  outputs)  ที่เป็นข้อก าหนด
กิจกรรมและทรัพยากร  (Inputs) 

ความสัมพันธ์นี้ถ้าเป็นการพิจารณาจากบนลงล่าง  จะใช้ค าถามที่ว่า  “ท าอย่างไร  (How)”  
และในทางกลับกัน  เมื่อพิจารณาจากล่างขึ้นบน  จะต้องตอบค าถามท่ีว่า  “ท าท าไม  (Why)”   

๘.๘.๒  ความสัมพันธ์ตามแนวนอน  (Horizontal  Logic) 
เป็นการแสดงความสัมพันธ์เชิงตรรกะ  ระหว่างสาระส าคัญของโครงการแต่ละด้าน  ที่ได้ระบุ

ไว้แล้วนั้น  ในขั้นการด าเนินงาน  หนึ่งจะก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ  (Objectively  Verifiable  
Indicators  =  OVI)  ทั้งในด้านของเวลา  พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมาย  ปริมาณ  และ  คุณภาพ  อย่างไร  
สอง  จะมีวิธีการติดตามตรวจสอบ  (Means  of  Verification  =  MOV)  จากแหล่งข้อมูลใด  และ  
สาม  มีเงื่อนไขที่ส าคัญ  (Important  Assumption  =  IA)  หรือปัจจัยภายนอก  ที่เป็นเรื่องอันอยู่
นอกเหนืออ านาจการควบคุมของผู้จัดการโครงการที่ควรให้ความสนใจอะไรบ้าง 

จากความสัมพันธ์  ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบดังกล่าว  นี้จะถูกน าไปเป็นข้อก าหนด  ของ
ความสัมพันธ์ระหว่าง  หนึ่ง  การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุองเรื่องที่จะด าเนินการแก้ไข  (Problem  
tree  analysis)  กับ  สอง  สิ่งที่แสดงถึง  จุดมุ่งหมายและวิธีการ  (Objective  tree  analysis)  
อย่างเป็นระบบและครบวงจร 

ตัวอย่างเช่น  ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  คือ การอนุรักษ์  และ
พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวยังไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีเพียงพอ  เป็นผลให้สถานที่ท่องเที่ยวทรุดโทรมและมีภูมิ
ทัศน์อุจาดเกิดขึ้นมากมาย  ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสาเหตุส าคัญรวมสามด้าน  คือ  (๑) ขาดการมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น  (๒)  ขาดระบบการจัดการด้านการทะนุบ ารุงแหล่งท่องเที่ยวให้คงสภาพ
ที่ดีและ  (๓)  นักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องขาดจิตส านึกในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว  
ดังนั้น  ในการแก้ปัญหานี้จึงก าหนดจุดมุ่งหมายที่จะด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อย่างถาวร  ด้วยการก าหนดโครงการขึ้นรวมทั้งหมด  สามโครงการ  คือ  โครงการเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่น  โครงการปรับปรุงระบบการจัดการทะนุบ ารุงสถานที่ท่องเที่ยว  
และโครงการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
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ในการที่จะด าเนินโครงการทั้งหมดให้บรรลุผลส าเร็จจะสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ในเชิง
ตรรกะได้  
 
๘.๙ การน าแผนสู่การปฏิบัติ๙๔ 

การวางแผนเป็นหลักวิชาที่มีความส าคัญและได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง
ปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะทวีความส าคัญยิ่งขึ้น กล่าวได้ว่าในทุกหน่วยงานต่างมีภาระหน้าที่ในการ
วางแผนเพราะเป็นกระบวนการเริ่มต้นของการบริหารจัดการถ้ามีการวางแผนที่ดีแล้วผู้บริหาร
หน่วยงานมีความเชื่อมั่นได้ว่าผลงานที่ได้จากการปฏิบัติก็จะบรรลุถึงจุดมุ่งหมายได้ 

การวางแผนเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ จัดสรรทรัพยากรในปัจจุบัน
เพ่ือให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในอนาคตซึ่งมีความส าคัญและมีคุณค่าต่อบุคลากรและ
หน่วยงานทั้งหน่วยงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่เป็นการช่วยให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบว่าจะท าอะไร
และเมื่อใด ใช้ทรัพยากรอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพเป็นเครื่องชี้ทางการ
ด าเนินงานซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการราบรื่นหากมีปัญหาอุปสรรคสามารถแก้ไขได้ทันทีช่วยลด
ต้นทุนการปฏิบัติงานลดการท างานที่ไม่สัมพันธ์กัน 

กระบวนการวางแผนมีการแบ่งขั้นตอนของการวางแผนแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเหตุผล
หลายประการ ผู้เชี่ยวชาญบางคนอาจรวมข้ันตอนย่อยหลายขั้นตอนเข้าไว้เป็นตอนเดียวกัน ในขณะที่
บางคนแบ่งเป็นขั้นตอนละเอียดทั้งนี้อาจเป็นเพราะความแตกต่างในระดับของการวางแผน   แต่
ขั้นตอนที่ผู้เชี่ยวชาญแยกให้เห็นในทุกกระบวนการวางแผนจะให้ความส าคัญกับขั้นตอนการปฏิบัติ
ตามแผน ที่เป็นขั้นตอนส าคัญมาก เพราะเป็นความสามารถที่จะผลักดันการท างานของกลไกที่ส าคัญ
ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ การด าเนินงานจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวิธีและ
กระบวนการท างาน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องท าให้หน่วยงานยอมรับแนวทาง แผนงาน 
โครงงานนั้น และพร้อมที่น าแนวทางนั้นไปด าเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และวิธีการ
ปฏิบัติงานของตน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการระดมก าลัง แสวงหาการสนับสนุน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ
และสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดข้ึน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม 

ความหมายของการน าแผนสู่การปฏิบัติ หมายถึง การด าเนินการทุกอย่างเพ่ือให้นโยบาย  
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นการน าโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ก าหนดไว้ในแผน ไป
ด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยต้องก าหนดองค์กรหรือบุคคลที่รับผิดชอบ และวิธีการ
ด าเนินการชัดเจน 

๘.๙.๑ ขั้นการน าแผนไปปฏิบัติ   
ขั้นนี้เมื่อได้จัดท าแผน โครงการและได้ตรวจสอบความเป็นไปได้จนแน่ใจแล้ว ก็ต้องน าแผน

เสนอผู้มีอ านาจตามล าดับเพ่ือขออนุมัติงบประมาณด าเนินการตามแผนและเมื่อได้รับอนุมัติแล้วก็จะ
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น าไปปฏิบัติ  การปฏิบัติตามแผนนี้จัดเป็นขั้นส าคัญที่สุดของการวางแผนเพราะว่าแผนเป็นเพียงข้อมูล
ที่มีอยู่ในเอกสาร ถ้าไม่มีการปฏิบัติก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร ในการปฏิบัติตามแผนจะเริ่มตั้งแต่การ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการด าเนินการตามโครงการที่มีในแผนปฏิบัติการประจ าปีตามล าดับ
ของโครงการก่อนหลัง 

ก าหนดระยะเวลาของการปฏิบัติงานตามแผน เมื่อได้ศึกษางานและคุณสมบัติของ
ผู้ปฏิบัติงานแล้วผู้วางแผนงานจะสามารถคาดคะเนได้ว่างานชิ้นหนึ่ง ๆ ควรใช้ก าลังคนปฏิบัติงานกี่คน
และแผนงานดังกล่าวจะใช้เวลาเท่าใดในแต่ละแผนและควรใช้เวลาเท่าใดตลอดแผนงาน เพ่ือให้การ
อ่านแผนงานง่ายยิ่งขึ้นควรจัดท าเป็นตารางแสดงเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานแต่ละอย่างตลอดเวลา 

การน าแผนไปปฏิบัติเป็นการบ่งบอกถึงการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดฉะนั้นเพ่ือให้
การปฏิบัติตามแผนและวัตถุประสงค์การด าเนินงานจะต้องค านึงถึงการประหยัดและให้ผลประโยชน์ที่
เหมาะสมโดยใช้ทรัพยากร คน เงิน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับจัดสรรเพื่อการด าเนินงานอย่างแท้จริง 

การปฏิบัติตามแผนจะเป็นการลงมือปฏิบัติตามโครงการมีการมอบหมายงาน การจัดสรร
ทรัพยากร การประสานงาน การควบคุม การปฏิบัติงานเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

การลงมือปฏิบัติตามแผนมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้  
๑.  ผู้ปฏิบัติตามแผนรับแผนที่ได้อนุมัติแล้วเพ่ือการด าเนินการ 
๒. ผู้ปฏิบัติตามแผนจะต้องท าความเข้าใจส่วนประกอบต่าง ๆ ทางเทคนิคของแผน 
๓. การท าความเข้าใจส่วนต่าง ๆ ของแผนโดยเน้นถึงปัจจัยที่ไม่เก่ียวกับวิชาการเฉพาะด้าน

หรือเทคนิคแต่มุ่งเน้นไปทางด้านมนุษยสัมพันธ์และปฏิกิริยาของผู้ปฏิบัติที่มีต่อแผน 
๔. การก าหนดบทบาทของผู้ด าเนินการตามแผน 
๕. การจัดเตรียมบุคคลผู้ปฏิบัติตามแผนและการก าหนดมอบหมายความรับผิดชอบ 
๖. การเตรียมแผนด าเนินการหรือแผนปฏิบัติงาน 
๗. การด าเนินการตามแผน ตามกระบวนการทุกขั้นตอนที่กล่าวมาจะเป็นการเตรียมงาน

ล่วงหน้าเพื่อด าเนินการตามแผนจึงมีลักษณะงานของการวางแผนปะปนอยู่ด้วย 
๘. การแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานทราบถึงโครงการ 
๙. การแปลความหมายของแผนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ 
๑๐. การชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมงาน 
๑๑. การรวบรวมข้อมูลและตัวเลขท่ีเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของแผน 
๑๒. การตรวจสอบและประเมินข้อมูลและตัวเลข 
๑๓. การปรับปรุงแผนให้เหมาะสม 
๑๔. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนตั้งแต่ต้นจนถึงการสิ้นสุดของแผน 
๘.๙.๒ ความส าเร็จของการน าแผนสู่การปฏิบัติ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
๑. ความชัดเจนในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน 
๒. การก าหนดและมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบในโครงสร้างบริหารแผน มีความ

ชัดเจน 
๓. มีระบบการก ากับตรวจสอบและประเมินผลภายในองค์กร และมีการเสริมแรงผู้ปฏิบัติ

ในเชิงสร้างสรรค์ 
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๔. สมรรถนะองค์กรที่น าแผนสู่การปฏิบัติ มีความเข้มแข็งทั้งศักยภาพ ความสามารถและ
ความพร้อม 

๕. มีการสนับสนุนและมีความผูกพันของฝ่ายตาง ๆ ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ
ทางด้านการเมือง งบประมาณ และวิชาการ 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าขั้นน าแผนไปปฏิบัติเป็นการปฏิบัติงานตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
แผนงานหรือโครงการเพ่ือให้งานที่ก าหนดไว้ในแผนบรรลุเป้าหมายผู้บริหารควรมีกลวิธีในขั้นการน า
แผนไปปฏิบัติ การด าเนินการในด้านการเตรียมบุคคล งบประมาณ วิธีการ วัสดุอุปกรณ์ ก่อน
ด าเนินการมีการชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานด าเนินการมีการให้ค าแนะน าปรึกษาหารือ มี
การควบคุมการปฏิบัติงานและการรายงานตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขทุกระยะของการปฏิบัติงานมี
ความส าคัญยิ่ง 

๘.๙.๓ โครงสร้างและล าดับชั้นของแผน 
ในองค์ประกอบของแผนสามารถแยกให้เห็นโครงสร้างและล าดับชั้นขององค์ประกอบที่มี

ความสัมพันธ์กันเป็นล าดับได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๘.๑ โครงสร้างและล าดับขั้นของแผน 
นโยบาย (Policy ) คือกรอบส าหรับการตัดสินใจที่เหมาะสมของผู้บริหารเพ่ือเป็นแนวทาง

ในอันที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายและช่วยให้ผู้บริหารสามารถประสานความพยายามในการ
ท าหน้าที่ของสมาชิกภายในองค์การว่าได้ท าตามนโยบายหรือไม่ 

แผน (Plan)   คือรูปธรรมของนโยบายที่ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ท าให้
การน านโยบายไปปฏิบัติปรากฏเป็นจริง และเป็นผลผลิตของการวางแผน 

แผนงาน (Programs) คือโครงการหลายโครงการที่ประสานกันไว้อย่างดี และมุ่ง ที่
วัตถุประสงค์เดียวกันโครงการ (Project) คือ กลุ่มของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน และต้องปฏิบัติกิจกรรม
เหล่านั้นตามล าดับก่อนหลังเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดเสร็จสิ้น

นโยบาย (Policy ) 

แผน (Plan)  
 

แผนงาน (Programs) 

โครงการ (Project) 

กิจกรรม (Activity) 
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เพียงจุดเดียวกิจกรรม (Activity) งานที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ซึ่งต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการ
ท างานนั้นๆ งานต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่บ่งชี้ได้ 

อาจสรุปได้ว่า นโยบาย ก็คือ กรอบก ากับ หรือก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของกลุ่มคน
ในองค์การ โดยมีลักษณะเป็นแนวคิดกว้างๆ ที่แสดงถึงปรัชญาหรืออุดมการณ์ในการปฏิบัติงานให้
บรรลุผลตามเป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับแล้วจากคนส่วนใหญ่   จึงถือได้ว่านโยบายเป็นกระบวนการ
บริหารที่ก่อให้เกิดแผน (Plan) ที่จะท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติปรากฏเป็นจริง ส่วน  แผนงาน  
(Program) จะประกอบด้วยโครงการหลายโครงการที่ประสานกันไว้อย่างดี และ มุ่งที่วัตถุประสงค์
เดียวกัน  ส่วนโครงการ (Project)  เป็นองค์ประกอบของแผนที่เป็นวิธีการจะน าไปสู่ความส าเร็จหรือ
บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนซึ่งจะต้องปฏิบัติกิจกรรม (Activity )หลายกิจกรรมท่ีระบุไว้ในโครงการ 

 
๘.๑๐ สรุปท้ายบท 

การวางแผนโครงการ  คือ  การก าหนดแผนงานการด าเนินงานทั้งหมดของโครงการเพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการโดยมีการใช้ทรัพยากรในโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดแผนของโครงการ  (Project  Plan)  ประกอบด้วย ๙ ขั้นตอน คือ ๑) การก าหนด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์  ๒) การรวบรวมข้อมูล  ๓) การจัดท าโครงสร้างการจ าแนกงาน  ๔) การ
ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ  ๕) การจัดท าตารางเวลาการด าเนินงาน  ๖) การจัดสรรบุคลากรและ
ทรัพยากรของโครงการ  ๗) การก าหนดแนวทางการประสานงาน  ๘) การวางแผนควบคุมและติดตาม  
และ ๙) การก าหนดแผนหรือวิธีประเมินโครงการ   

เทคนิคที่ใช้ในการวางแผนโครงการ ได้แก่ การวิเคราะห์โครงสร้างของสิ่งที่ส่งมอบของ
โครงการ  (Product  Breakdown  Analysis)  วิศวกรรมระบบ  (System  Engineering) วิศวกรรม
คุณค่า  (Value  Engineering) การวิเคราะห์คุณค่า  (Value  Analysis) การวิเคราะห์หน้าที่   
(Function  Analysis)  การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ  (Quality  Function  Deployment  :  
QFD)  การวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุน  (Benefit/Cost  Analysis) 

ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนกับการด าเนินงาน  ประกอบด้วย ๒ ส่วนคือกระบวนการ
วางแผน  (Planning  Process) และ กระบวนการด าเนินงาน  (Implementation  Process) ใน
องค์ประกอบของแผนสามารถแยกโครงสร้างและล าดับชั้นขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันเป็น
ล าดับ คือ นโยบาย (Policy ) แผน (Plan)   และแผนงาน (Programs)  
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ค าถามท้ายบทที่ ๘ 
 

๑. จงอธิบายความส าคัญของกระบวนการวางแผนในแต่ละขั้นตอนมาดูว่ามีลักษณะที่แตกต่างกัน
อย่างไร 

๒. ขอบเขตของการวางแผนมีอะไรบ้าง แต่ละด้านเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร 
๓. จงยกตัวอย่างโครงการในการบริหารจัดการวัดมา ๑ โครงการ โดยก าหนดทรัพยากรของโครงการ

นั้นๆ ว่าประกอบด้วยทรัพยากรอะไรบ้าง อย่างน้อย ๔ ด้าน 
๔. การวิเคราะห์โครงสร้างของสิ่งที่ส่งมอบของโครงการ  (Product  Breakdown  Analysis)

วิศวกรรมระบบ  (System  Engineering)  วิศวกรรมคุณค่า  (Value  Engineering) การวิเคราะห์
คุณค่า  (Value  Analysis)  การวิเคราะห์หน้าที่  (Function  Analysis) การกระจายหน้าที่เชิง
คุณภาพ  (Quality  Function  Deployment  :  QFD)  การวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุน  
(Benefit/Cost  Analysis) ทั้งหมดนี้มีประโยชน์ต่อการวางแผนโครงการอย่างไร 

๕. ผลลัพธ์ที่ได้จากการวางแผนขอบเขต ประกอบด้วยอะไรบ้าง กระบวนการของการวางแผนจัดการ
ทรัพยากรของโครงการประกอบด้วยอะไรบ้างจงอธิบาย 

๖. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนความต้องการทรัพยากรของโครงการมีอะไรบ้าง จงอธิบายขั้นตอน
การจัดท าแผนความต้องการทรัพยากรมาดูพอเข้าใจ 

๗. จงยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่มีผลกระทบท าให้การด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ เกิดความล่าช้า มาดู
อย่างน้อย ๓ ตัวอย่าง 

๘. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนการใช้ทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยปัจจัย
อะไรบ้าง  เพราะเหตุไรปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคลจึงมีความส าคัญมาก 

๙. กระบวนการวางแผนและกระบวนการด าเนินการทั้งสองอย่างนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร จง
อธิบาย 
๑๐. แผนที่ดีเป็นอย่างไร  นโยบาย (Policy ) แผน (Plan)   และแผนงาน (Programs) ทั้งสามนี้

เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร จงอธิบาย 
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แผนการสอนประจ าบทที่ ๙ 
 
รายวิชา การจัดการโครงการข้ันสูง 
 Advance Project Management 
 
บทที่ ๙ การจัดการคุณภาพของโครงการ 
 (Quality of Project Management) 
 
หัวข้อย่อย  

๑. บทน า 
๒. ความหมายของคุณภาพโครงการ 
๓. การบริหารคุณภาพโครงการ   
๔. แนวทางการประยุกต์  TQM  ส าหรับการจัดการโครงการ 
๕. หลักการส าคัญในการสร้างทัศนคติด้านคุณภาพ 
๖. ระบบมาตรฐานคุณภาพ  ISO  ๒๑๕๐๐ 
๗. ระบบมาตรฐานคุณภาพ  ISO  ๑๐๐๐๖ 
๘. สรุปท้ายบท 

 
สรุปแนวคิดที่ส าคัญ 
 การที่ผลลัพธ์ของโครงการหรือผลการด าเนินงานของโครงการเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด
ไว้  และบรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการ ชื่อว่า “คุณภาพของโครงการ” ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ ๔ ประการคือ ๑) คุณภาพก าหนดโดยความพึงพอใจของลูกค้า  
(Customer  Satisfaction) ๒  การป้องกันดีกว่าแก้ไข  (Prevention  over  inspection)  ๓.  การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  (Continuous  improvement) และ ๔.  การค านึงถึงความส าคัญของ
ทีมงาน (Team  management  responsibility)  
 กระบวนการในการจัดการคุณภาพของโครงการ แบ่งออกเป็น ๓ กระบวนการหลัก ได้แก่ 
การวางแผนคุณภาพ  (Quality  Planning)  การประกันคุณภาพ  (Quality  Assurance)  และการ
ควบคุมคุณภาพ  (Quality  Control)          
 เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ  ที่ใช้ในการจัดการคุณภาพของโครงการ เช่น การวิเคราะห์
ต้นทุนและผลประโยชน์ การออกแบบการทดลอง ต้นทุนทางด้านคุณภาพ การตรวจสอบทางด้าน
คุณภาพ การวิเคราะห์กระบวนการ โดยอาศัยเครื่องมือต่างๆ เช่น ผังแสดงเหตุและผล แผนภูมิ
ควบคุม แผนภาพการไหล ฮีสโตแกรม  แผนภูมิพาเรโต  กราฟเส้น  ผังการกระจาย  เป็นต้น 

TQM  คือการรวมพลังแห่งความพยายามในการท างานของทุกคนในองค์การ เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการผลิตผลงานที่มีค่าของข้อบกพร่องหรือมูลค่าในการช ารุดเป็นศูนย์   (Zero  
Defects)  ทั้งนี้ด้วยการใช้ต้นทุนต่ าที่สุด  ในการที่จะประยุกต์  TQM  ในโครงการ  กระบวนการ  
TQM  มีองค์ประกอบ  ๕  ประการ  ด้วยกันได้แก่ ๑)  คุณภาพของผลงาน  (Quality  of  product) 
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๒)  คุณภาพของกระบวนการจัดการ  (Quality  of  management  processes) ๓)  หลักประกัน
คุณภาพงาน  (Quality  assurance) ๔) การควบคุมคุณภาพ  (Quality  control) ๕) ทัศนคติของ
บุคลากร  (The  attitude  of  mind)  
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจความหมายของคุณภาพโครงการ 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจการบริหารคุณภาพโครงการ   
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจแนวทางการประยุกต์  TQM  ส าหรับการจัดการโครงการ 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจหลักการส าคัญในการสร้างทัศนคติด้านคุณภาพ 
๕. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจระบบมาตรฐานคุณภาพ  ISO  ๒๑๕๐๐ 
๖. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจระบบมาตรฐานคุณภาพ  ISO  ๑๐๐๐๖ 

 
กิจกรรมระหว่างเรียน 

๑. ผู้เรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนบทที่ ๙ 
๒. อาจารย์ผู้สอนบรรยายตามเนื้อหาที่ก าหนด 
๓. ผู้เรียนซักถาม 
๔. อาจารย์ผู้สอนสรุปเนื้อหาประจ าบท 
๕. ผู้เรียนตอบค าถามประจ าบทเพ่ือการประเมินผลในวันนั้น 

 
สื่อการสอน 

๑. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
๒. เอกสารประกอบการสอนบทที่ ๙ 
๓. สื่อพาวเวอร์พอยท์ประจ าบท 
๔. สื่ออ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

การประเมินผล 
๑. ประเมินจากการสนใจขณะศึกษาของผู้เรียน 
๒. การซักถามของผู้เรียน 
๓. การสอบปลายภาค 
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บทท่ี ๙ 
การจัดการคุณภาพของโครงการ 

(Quality of Project Management) 
 

๙.๑ บทน า 
 คุณภาพ  (Quality)  คือ การด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน  หรือข้อก าหนดที่ต้องการ
โดยสร้างความพอใจให้กับลูกค้า  และมีต้นทุนการด าเนินงานที่ต่ าที่สุด  ซึ่งสามารถแยกพิจารณา
คุณสมบัติของคุณภาพออกเป็น  ๒  ลักษณะ  ได้แก่  คุณภาพของผลิตภัณฑ์และคุณภาพของงาน
บริการ 
 คุณภาพของผลิตภัณฑ์  สามารถพิจารณาคุณสมบัติส าคัญ  ๘  ด้าน คือ  สมรรถนะ  
ลักษณะเฉพาะความเชื่อถือได้  ความสอดคล้องตามที่ก าหนด  ความทนทาน  ความสามารถในการ
ให้บริการ  ความสวยงามและการรับรู้คุณภาพ  หรือชื่อเสียงของสินค้า 
 ในขณะที่  คณุภาพของงานบริการ  จะประกอบด้วยคุณสมบัติส าคัญ  ๑๐  ด้าน คือ  ความ
เชื่อถือได้  การตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ  การเข้าถึงได้  ความสุภาพ  การติดต่อสื่อสาร  
ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย  ความเข้าใจลูกค้า  และสามารถรู้สึกได้ในบริการ 
 
๙.๒ ความหมายของคุณภาพโครงการ 
         คุณภาพของโครงการ  (Project  Quality)  หมายถึง  การที่ผลลัพธ์ของโครงการ  หรือผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้  และบรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการ  
ตัวอย่างโครงการที่คุณภาพ  ได้แก่  โครงการที่มีผลลัพธ์เป็นไปตามความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ  โครงการที่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิผล  โดยใช้
ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ  โครงการที่มีผลการด าเนินงานถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพ
หรือสอดคล้องกับหลักประกันคุณภาพของโครงการ  เป็นที่พึงพอใจต่อผู้บริหารระดับสูงและ
ผู้ปฏิบัติงาน  เป็นต้น๙๕ 
 เวลาในการจัดการโครงการ  (Project  Time)  หมายถึง  ช่วงเวลา  (Duration)  และ
ตารางเวลา  (Scheduling)  โดย ช่วงเวลา  คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม
โครงการ  ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้น  ส่วน  ตารางเวลา คือ  ตารางก าหนดขั้นตอน  หรือล าดับ
ก่อนหลังของกิจกรรมหรืองานในโครงการพร้อมกับการระบุช่วงเวลาที่ด าเนินการ 
 ทรัพยากรในโครงการ  (Project  Resource)  หมายถึง  สิ่งที่ต้องมีต้องใช้ในโครงการ  เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานในโครงการไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  ในการจ าแนก
ทรัพยากรในโครงการสามารถจ าแนกได้  ๕  ประเภท ได้แก่  บุคคล  (People)  วัสดุ  (Materials)  

                                                 
๙๕สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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ที่ดิน อาคาร  สถานที่  เครื่องจักรและอุปกรณ์  (Plant  and  Equipment)  สิ่งอ านวยความสะดวก  
(Facilities)  และ  คู่สัญญา  (Contractor) 
 ต้นทุนในโครงการ  (Project  Cost)  หมายถึง  ค่าของทรัพยากรที่ใช้ในกิจกรรมโครงการ  
แต่ละช่วงเวลา 
 ปกรณ์ ปรียากร๙๖ กล่าวว่า ความหมายของคุณภาพในบริบทของโครงการ มักจะมีผู้เข้าใจ
ผิดอยู่ตลอดเวลาว่าการผลิตงานที่มีคุณภาพคือการค านึงถึงความสวยงาม  ความหรูหรา ราคาแพง  
มาตรฐานเชิงเทคนิคทันสมัยใหม่เสมอ  และมีความสลับซับซ้อนหรือในกรณีที่เป็นเครื่องมือการผลิตก็
จะให้ความส าคัญต่อเทคโนโลยีก้าวหน้าหรือมีระดับสูง  เป็นต้น  ซึ่งในการปฏิบัติจริง  การใช้
ความหมายท านองนี้อาจไม่เกิดประโยชน์ใด  ๆ มากนัก 
 ในบริบทของการจัดการโครงการ  (Project  management  context)  การจัดการในเชิง
คุณภาพมีความหมายเฉพาะเจาะจงเป็นอย่างยิ่งกล่าวคือ  เป็นการจัดการที่ค านึงถึง องค์ประกอบ
หลักรวม  ๔  ประการ๙๗  
 ๑) คุณภาพก าหนดโดยความพึ งพอใจของลูกค้ า   ( Customer  Satisfaction) 
หมายความว่า  ตัวชี้วัดด้านคุณภาพที่แท้จริง  เป็นไปตามความประสงค์ในการใช้ประโยชน์ของลูกค้า
เป็นส าคัญ  ดังนั้นเงื่อนไขด้านคุณลักษณะของผลงาน  (Specification)  จึงขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ที่
แท้จริงของลูกค้าของโครงการ  ในการน าผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 ๒  การป้องกันดีกว่าแก้ไข  (Prevention  over  inspection)  หมายความว่า  การ
จัดการในเชิงคุณภาพ  เป็นการมุ่งเน้นการจัดการโดยใช้ข้อเท็จจริง  (Management  by  fact)  ทั้งนี้
เพ่ือใช้ข้อมูลต่างๆ  ที่ได้ให้เป็นประโยชน์  ในการทุ่มเทความพยายามที่จะป้องกัน  (Prevention)  
หรือหลีกเลี่ยงความผิดพลาด  (Avoiding)  อันอาจจะเกิดขึ้น  ด้วยการวางแผนป้องกันล่วงหน้า  
เพราะการแก้ไขในภายหลังจากท่ีได้ตรวจพบ  (Inspection)  ย่อมจะท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพ่ิม
ขึ้นกับน าไปสู่ความไม่พึงพอใจของลูกค้าได้ 
 ๓.  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  (Continuous  improvement) เนื่องจากลูกค้ามี
แนวโน้มที่จะปรับเกณฑ์ความพึงพอใจให้สูงขึ้นกว่าเดิมตลอดเวลาดังนั้น  กระบวนการท าซ้ าที่ใช้ค าที่
เรียกขานกันโดยทั่วไปว่า  PDCA  Cycle  หรือ  Deming  Cycle  (Plan,  Do,  Check  and  Act)  
จึงมีประโยชน์ในการปรับปรุงผลงานโครงการให้มีคุณภาพ  เพิ่มสูงข้ึนได้เสมอ 
 ๔.  การค านึงถึงความส าคัญของทีมงาน (Team  management  responsibility)      
ความส าเร็จในการสร้างคุณภาพ  เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทีมงานโครงการทุกคน  ทั้งนี้  
โดยผู้บริหารและผู้จัดการโครงการจะต้องค านึงถึงความส าคัญของบุคลากรเหล่านี้  กับจะต้องจัดสรร
ทรัพยากรต่างๆ  เพื่อสนับสนุนให้โครงการด าเนินไปจนแล้วเสร็จ 
 จากความหมายที่ชัดเจนเหล่านี้ชี้ให้ เห็นว่า  ในการจัดการเชิงคุณภาพของโครงการ  
จ าเป็นต้องอาศัยความรับผิดชอบร่วมกัน  ของสมาชิกในองค์กรโครงการที่จะต้องท างานร่วมกัน เป็น
                                                 

๙๖ ปกรณ์ ปรียากร, การบริหารโครงการ: แนวคิดและแนวทางในการสร้างความส าเร็จ , พิมพ์ครั้งที่ ๗, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๘). 

๙๗ Turner อ้างใน ปกรณ์ ปรียากร, การบริหารโครงการ: แนวคิดและแนวทางในการสร้างความส าเร็จ, 
พิมพ์ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๘). 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๖๘ 

 

ทีม  ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องน าเอาความคิดเรื่องการจัดการเชิงคุณภาพทั้งองค์กรมาใช้ในการจัดการ
โครงการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 
๙.๓  การบริหารคุณภาพโครงการ  (Project  Quality  Management) ๙๘ 
 การบริหารคุณภาพโครงการ  หมายถึง  กิจกรรมทั้งหมดของโครงการไม่ว่าจะเป็นการ
ก าหนดนโยบาย  วัตถุประสงค์และหน้าที่ความรับผิดชอบด้านคุณภาพของโครงการ  โดยมีการจัดท า
เป็นระบบขั้นตอนทางด้านคุณภาพ  ซึ่งระบบดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 การบริหารคุณภาพโครงการ  แบ่งออกเป็น  ๓  กระบวนการหลัก  ได้แก่  การวางแผน
คุณภาพ  (Quality  Planning)  การประกันคุณภาพ  (Quality  Assurance)  และการควบคุม
คุณภาพ  (Quality  Control) โดยทั้ง  ๓  กระบวนการล้วนมีความเชื่อมโยงกันและจะเกี่ยวข้องกับ
บุคคลที่เก่ียวข้องมากกว่า  ๑  คนข้ึนไป  โดยแต่ละกระบวนการจะเกิดขึ้นอย่างน้อย  ๑  ครั้งในแต่ละ
โครงการ  แต่หากโครงการแบ่งออกเป็นหลายเฟส  กระบวนการดังกล่าวก็อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละเฟส
ได้อีกด้วย  โดยพื้นฐานของการจัดการด้านคุณภาพท่ีจะกล่าวถึงในระบบ  ISO  แต่การจัดการทางด้าน
คุณภาพยังมีอีกหลายส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็น  TQM,  Six  Sigma,  FMEA,  Design  Review,  
Voice  of  Customer,  COQ  และกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 การบริหารคุณภาพของโครงการที่กล่าวไปข้างต้นจะน าไปใช้กับทุกโครงการโดยไม่มีการ
ค านึงถึงธรรมชาติของผลิตภัณฑ์  การวัดคุณภาพและเทคนิคของผลิตภัณฑ์  ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัว
ของแต่ละผลิตภัณฑ์ในโครงการ  เช่น  โรงงานผลิตซอฟท์แวร์ก็ย่อมมีความแตกต่างไปจากโรงงานผลิต
นิวเคลียร์  แต่การจัดการบริหารคุณภาพก็ได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้กับทั้ง  ๒  โรงงานซึ่งแน่นอนว่าอาจ
เกิดความล้มเหลวขึ้นในโครงการใดโครงการหนึ่งได้ เนื่องจาก 

 การท างานให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  อาจส่งผลในแง่ลบต่อ
โครงการได้เพราะอาจเป็นการท างานที่ก่อให้เกิดความสูญเปล่าเนื่องจาก
ท างานที่มากเกินความจ าเป็น 

 การท างานให้เสร็จตรงตามตารางงานโดยการเร่งตรวจสอบทางด้าน
คุณภาพก็อาจจะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจจับชิ้นส่วนงานที่
เสีย 

หากจะท าการเปรียบเทียบคุณภาพก็เปรียบได้กับคุณลักษณะที่จะสามารถเติมเต็มความ
ต้องการได้ ซึ่งความต้องการดังกล่าวจะเป็นปัจจัยน าเข้าของโครงการ  ดังนั้น  เป้าหมายของการ
บริหารคุณภาพของโครงการจึงมุ่งเน้นไปที่ความต้องการและความคาดหมายของลูกค้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของโครงการเป็นส าคัญ  โดยหลายคนมักมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างคุณภาพและ
เกรด  ดังนั้น  ก่อนอ่ืนจึงขออธิบายขั้นต้นเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างสองค านี้  ได้ว่า  เกรดเกิด
จากการจัดหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งมีหน้าที่การใช้งานเหมือนกันแต่จะมีความแตกต่าง
กันในแง่ของเทคนิคและรูปพรรณสัณฐานโดยหากกล่าวว่าเกรดต่ าจะไม่ได้หมายถึงการลดลงของ

                                                 
๙๘สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๘๗ - ๑๘๘. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๖๙ 

 

ประสิทธิภาพการใช้งาน  ในกรณีกลับกันหากกล่าวว่าคุณภาพต่ าแสดงว่าจะมีปัญหาในแง่ของการใช้
งานเกิดข้ึนทันท ี
 ความแม่นย าและความถูกต้องก็มีความแตกต่างกันเช่นกัน  โดยความแม่นย า  หมายความ
ว่าหากมีการวัดซ้ าผลที่ได้จากการวัดแต่ละครั้งจะมีค่าใกล้เคียงและเกาะกลุ่มกัน  แต่ความถูกต้อง
หมายความว่าค่าที่ได้จากการวัดใกล้เคียงกับค่าจริงมาก  โดยความแม่นย าไม่ได้แปลว่าต้องถูกต้อง
เสมอไปและถูกต้องที่ไม่ได้แปลว่าต้องแม่นย าด้วยเช่นกัน  ส าหรับระดับความถูกต้องและแม่นย าโดย
ปกติจะถูกก าหนดโดยทีมงานการบริหารคุณภาพโครงการ  การจัดการทางด้านคุณภาพแบบสมัยใหม่
จะมีการพิจารณาและตระหนักเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ 

 ความพึงพอใจของลูกค้า  การจะทราบถึงความพึงพอใจของลูกค้าจะต้องท าความ
เข้าใจประเมิน  จ ากัดความและมีการจัดการเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวัง 

 ป้องกันให้มากกว่าการตรวจสอบ  โดยปกติค่าใช้จ่ายในการควบคุมมักจะถูกกว่า
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบของเสีย 

 หน้าที่การจัดการ ความส าเร็จจะเกิดขึ้นได้เมื่อได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในทีม 
 กระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  กระบวนการปรับปรุงทางด้านคุณภาพที่เป็น

พ้ืนฐานได้แก่  PDCA  Cycle  โดยการปรับปรุงทางด้านคุณภาพอาจใช้วิธีการ  
TQM  และ  Six  Sigma  ร่วมด้วย  โดยต้นทุนทางด้านคุณภาพหมายถึงต้นทุนรวม
ทั้งหมดที่ เกี่ยวข้องกับด้านคุณภาพ  โดยการตัดสินใจในโครงการใด ๆ จะมี
ผลกระทบโดยตรงกับต้นทุนทางด้านคุณภาพซึ่งจะออกมาในรูปผลลัพธ์ของการตี
กลับผลิตภัณฑ์และข้อร้องเรียน แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนทางด้านการปรับปรุง
คุณภาพของโครงการจะมุ่งเน้นไปที่การป้องกันข้อบกพร่องมากกว่าการแก้ไขเมื่อ
เกิดข้อบกพร่องขึ้นแล้ว 

๙.๓.๑  การวางแผนคุณภาพ  (Quality  Planning) 
 การวางแผนทางด้านคุณภาพจะเกี่ยวข้องกับการระบุมาตรฐานทางด้านคุณภาพและการ
สร้างความพึงพอใจ  โดยจะต้องท าควบคู่ไปกับการวางแผนด้านอ่ืน ๆ ในโครงการ  ยกตัวอย่างเช่น  
การที่จะให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานทางด้านคุณภาพก็จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านต้นทุนและตารางการผลิต  หรือการท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการก็จะต้องใช้การวิเคราะห์เสี่ยงเข้ามาประกอบการตัดสินใจด้วย  โดยพ้ืนฐานของการจัดการ
ด้านคุณภาพแบบสมัยใหม่จะมุ่งเน้นไปที่การวางแผน  การออกแบบและการสร้างปัจจัยต่างๆ  ที่จะส่ง
ต่อคุณภาพมากกว่าการตรวจสอบของเสีย 
 ๙.๓.๒  การประกันคุณภาพ  (Quality  Assurance) 
 การประกันคุณภาพเป็นการประยุกต์ใช้แผนและกิจกรรมในระบบคุณภาพเพ่ือให้มั่นใจว่า
ตรงกับความต้องการ  ในหน่วยงานด้านนี้จะท าหน้าที่ในการตรวจสอบกิจกรรมเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ  โดยกระบวนการนี้จะเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะ
สามารถช่วยลดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า  ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่ากระบวนการนี้เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับการด าเนินงาน โดยการปรับปรุงกระบวนการจะถูกน ามาใช้ในการ
จ าแนกความแตกต่างระบุและทบทวนกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร  นอกจากนี้กระบวนการ



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๗๐ 

 

ปรับปรุงดังกล่าวอาจจะน าไปใช้กับงานส่วนอ่ืนๆ  ในองค์กรได้ด้วย  ไม่ว่าจะเป็นการน าไปใช้ในระบบ
ประมวลผลในคอมพิวเตอร์เช่น  การเขียนโปรแกรมไปจนถึงกระบวนการระดับมหัพภาค  อย่างเช่น  
การเปิดตลาดสินค้าและบริการใหม่ๆ เป็นต้น 
 ๙.๓.๓  การควบคุมคุณภาพ  (Quality  Control) 
 การควบคุมคุณภาพจะเกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามผลลัพธ์ของโครงการว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  และก าจัดสาเหตุบางประการซึ่งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ  
ซึ่งอาจจะหมายถึงผลลัพธ์ทางด้านต้นทุนหรือตารางการด าเนินงาน  โดยจะน าความรู้ในเรื่องของสถิติ
โดยเฉพาะในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างและโอกาสความน่าจะเป็นมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ
ประเมินผลลัพธ์ของการควบคุมคุณภาพ  โดยจะต้องเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างการป้องกันและ
การตรวจสอบการสุ่มตัวอย่างเชิงคุณลักษณะและการสุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ  และความคงทนและ
ขีดจ ากัดควบคุม 
 ๙.๓.๔  เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ  ที่ใช้ในการจัดการคุณภาพของโครงการ 

๑) เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการวางแผนคุณภาพ 
๑.๑) การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ การวางแผนจะมีการพิจารณาควบคู่ไป

กับความคุ้มค่าระหว่างต้นทุนและผลประโยชน์ที่โครงการจะได้รับ  โดยผลประโยชน์ทางด้านคุณภาพ
อันดับแรกที่โครงการจะได้รับ  ก็คือ  มีชิ้นงานที่ต้องน ากลับไปแก้ไขน้อยลง ซึ่งส่งผลให้มีอัตราผลิต
ภาพที่เพ่ิมสูงขึ้น  ต้นทุนต่ าลงและยังเป็นการเพ่ิมความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ
อีกด้วย  โดยต้นทุนดังกล่าวก็คือ ต้นทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการบริหารคุณภาพ  
เกณฑ์มาตรฐาน  เป็นการเปรียบเทียบแผนการด าเนินงานของโครงการกับโครงการอ่ืนเพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงโครงการ  โดยอาจจะท าการเปรียบเทียบกับภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรก็ได้ 

๑.๒) การออกแบบการทดลอง เป็นขั้นตอนทางสถิติที่จะช่วยในการพิสูจน์ว่าปัจจัย
ใดเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่างๆ ในโครงการ ซึ่งการออกแบบการทดลองจะ
ท าเพ่ือหาปัจจัยที่เหมาะสมที่สุด  โดยจะช่วยลดความความแปรผันที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมและความ
แตกต่างของการผลิตลงได้  โดยมุมมองที่ส าคัญของการน าเทคนิคนี้มาใช้ก็คือ จะท าให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนตัวแปรที่ส าคัญที่ส่งผลต่อโครงการได้  นอกจากนี้ยังท าให้ทราบถึงผลของปัจจัยร่วมอีก
ด้วย  ยกตัวอย่างเช่น  การน าเทคนิคนี้ไปใช้ในโรงงานผลิตรถยนต์  โดยได้ท าการพิจารณาถึงปัจจั ย
ร่วมระหว่างระบบป้องกันการการกระแทกของรถยนต์ขณะขับขี่และยางรถยนต์ซึ่งมีผลต่อสมรรถนะ
การขับเคลื่อนภายใต้ระดับต้นทุนที่เหมาะสม  

๑.๓) ต้นทุนทางด้านคุณภาพ ต้นทุนทางด้านคุณภาพจะเป็นการลงทุนเกี่ยวกับการ
ประเมินความต้องการของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ  ป้องกันสาเหตุต่างๆ  ที่จะก่อให้เกิดลักษณะที่
ไม่สอดคล้องกับความต้องการและยังรวมไปถึงต้นทุนที่เกิดจากการแก้ไขผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่
เป็นไปตามข้อก าหนดอีกด้วย  

๑.๔) เครื่องมือเพ่ิมเติมของการวางแผนคุณภาพ เครื่องมือดังกล่าวนี้จะช่วยในการ
ระบุสถานการณ์ท่ีจะช่วยให้การวางแผนคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการระดมสมอง  
การสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์  แผนภาพเมตริกซ์  และแผนภาพการไหลของกระบวนการ  เป็น
ต้น 
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๒) เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการประกันคุณภาพ 
๒.๑) การตรวจสอบทางด้านคุณภาพ การตรวจสอบทางด้านคุณภาพเป็นการ

ทบทวนและตรวจสอบว่ากิจกรรมของโครงการเป็นไปตามนโยบาย  กระบวนการและขั้นตอนที่
โครงการหรือองค์กรได้ตั้งไว้หรือไม่  หรืออาจกล่าวได้ว่าวัตถุประสงค์หลักของการตรวจสอบทางด้าน
คุณภาพ ก็คือการหานโยบาย  กระบวนการรวมไปถึงขั้นตอนที่จะก่อให้เกิดการด าเนินงานไร้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ  โดยจะเป็นการช่วยลดต้นทุนทางด้านคุณภาพและเพ่ิม
เปอร์เซนต์การยอมรับของผลิตภัณฑ์และบริการจากลูกค้าและผู้สนับสนุน  โดยการตรวจสอบทางด้าน
คุณภาพอาจท าได้โดยผู้ตรวจสอบภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรก็ได้  ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพ
จะเป็นการยืนยันเกี่ยวกับกระบวนการการร้องขอการเปลี่ยนแปลง  แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง  การ
ซ่อมแซมชิ้นส่วนของเสียและปฏิบัติการป้องกัน  

๒.๒) การวิเคราะห์กระบวนการ การวิเคราะห์กระบวนการจะท าตามขั้นตอนของ
แผนการปรับปรุง  โดยจะเริ่มจากการตรวจสอบปัญหา  พิจารณาข้อจ ากัดต่างๆ  และกิจกรรมที่ไม่
ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมระหว่างกระบวนการ  โดยจะใช้เทคนิคเฉพาะวิเคราะห์ไปถึงสาเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหา  เพื่อน าไปใช้ในการสร้างมาตรการควบคุมกระบวนการต่อไป 

๓) เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ 
๓.๑) ผังแสดงเหตุและผล  (Cause-and-Effect  Diagram) ผังแสดงเหตุและผล  

(Cause-and-Effect  Diagram)   หรื อผั งก้ า งปลา   ( Fishbone  Diagram)   คื อ   ผั งที่ แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางคุณภาพกับปัจจัยต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

ประโยชน์ของการใช้ผังก้างปลา 
 ใช้เป็นเครื่องมือในการระดมความคิดจากสมองของทุกคนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม

คุณภาพอย่างเป็นหมวดหมู่ซึ่งได้ผลมากที่สุด 
 แสดงให้เห็นสาเหตุต่างๆ  ของปัญหาของผลที่เกิดข้ึนที่มีมาอย่างต่อเนื่อง  จนถึง

ปมส าคัญที่น าไปปรับปรุงแก้ไข 
 แผนผังนี้สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ  ได้มากมาย  ทั้งในหน้าที่

การงาน สังคม  แม้กระทั่งชีวิตประจ าวัน 
โครงสร้างของผังก้างปลา  ประกอบด้วยส่วนส าคัญ  ๒  ส่วน คือ ส่วนโครงกระดูก

ที่เป็นตัวปลา  ซึ่งได้รวบรวมปัจจัย  อันเป็นสาเหตุของปัญหา  และส่วนหัวปลาที่เป็นข้อสรุปของ
สาเหตุที่กลายเป็นตัวปัญหา  โดยตามความนิยมจะเขียนหัวปลาอยู่ทางขวามือ  และตัวปลาอยู่ทาง
ซ้ายมือเสมอ 

ขั้นตอนการสร้างผังก้างปลา 
 ขั้นที่  ๑  ก าหนดลักษณะคุณภาพที่เป็นปัญหา  (อาจจะมากกว่า  ๑  ลักษณะก็

ได้) 
 ขั้นที่  ๒  เลือกเอาคุณลักษณะที่เป็นปัญหามา  ๑  อัน  แล้วเขียนลงทางขวามือ

ของกระดาษพร้อมตีกรอบสี่เหลี่ยม 
 ขั้นที่  ๓  เขียนก้างปลาจากซ้ายไปขวาโดยเริ่มจากกระดูกสันหลังก่อน 
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 ขั้นที่  ๔  เขียนสาเหตุหลักๆ  เติมลงบนเส้นกระดูกสันหลังทั้งบนล่างพร้อมกับตี
กรอบสี่เหลี่ยมเพ่ือระบุสาเหตุหลัก 

 ขั้นที่  ๕  ในก้างใหญ่ที่เป็นสาเหตุหลักของปัญหา  ให้ใส่ก้างรองลงไป  ที่แต่ละ
ปลายก้างรองให้ใส่ข้อความที่เป็นสาเหตุรอง  ของแต่ละสาเหตุหลัก 

 ขั้นที่  ๖  ในแต่ละก้างรองที่เป็นสาเหตุรอง  ให้เขียนก้างย่อย  ที่เข้าใจว่าจะเป็น
สาเหตุย่อย ๆ ของสาเหตุรองอันนั้น 

 ขั้นที่  ๗  พิจารณาทบทวนว่าการใส่สาเหตุต่างๆ  ที่มีความสัมพันธ์กันตาม
ระดบัชั้นถูกต้องหรือไม่  แล้วใส่ข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 

ข้อสังเกตในการน าผังก้างปลาใช้ 
 ก่อนสรุปปัญหาควรใส่น้ าหนัก  หรือคะแนนให้กับปัจจัยสาเหตุแต่ละตัวเพ่ือจะ

ได้ใช้ในการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  ก่อนน าไปปฏิบัติต่อไป  ควรอาศัยข้อมูลสถิติในการ
พิจารณาใส่น้ าหนัก  หรือให้คะแนนความส าคัญของปัจจัยปัญหา 

 ขณะใช้ผังก้างปลา  ก็ให้ท าการปรับปรุงแต่งเติมแก้ไขอย่างต่อเนื่องด้วย
เพราะว่าผังก้างปลาที่เขียนครั้งแรกอาจจะไม่สมบูรณ์  แต่เมื่อน าไปใช้แก้ปัญหาแล้วอาจจะได้ข้อมูล
และข้อเท็จจริงมากขึ้น  และอาจจะไปหักล้างความเข้าใจแต่เดิมก็ได้  การปรับปรุงไปเรื่อยๆ  จึงเป็น
การบันทึกผลการศึกษาค้นคว้าประกอบการแก้ปัญหาในการผลิตที่ดี 

 ตัวอย่างแผนภูมิก้างปลา  โดยตัวอย่างนี้เป็นการแสดงแผนภูมิก้างปลาของ
โครงการก่อสร้างสะพานลอย  โดยจะแบ่งสาเหตุการวิเคราะห์ออกเป็น  ๒  สาเหตุ  คือ สาเหตุของ
การใช้งบประมาณเกิน  กับ  สาเหตุของการล่าช้าของงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๙.๑ เหตุและผล (Cause – and – Effect Diagram)  
จากสาเหตุของการใช้งบประมาณเกิน๙๙ 

 
                                                 

๙๙สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๙๔. 

Process Plant/Equipme Man 
-จ้างเกินพอดี 
- เบิกค่ารักษาพยาบาล 

Contactor Material 

Over budget 

- ปูน เหล็ก ขึ้นราคา 
- ค่าขนส่งเพิ่ม 
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แผนภาพที่ ๙.๒ เหตุและผล (Cause – and – Effect Diagram)  
จากสาเหตุของการล่าช้าของงาน๑๐๐ 

 
๓.๒) แผนภูมิควบคุม  (Control  Chart) 
เป็นแผนภูมิที่ใช้ส าหรับเฝ้าติดตามค่าของตัวแปรที่ต้องการควบคุมคุณภาพว่า  เกิด

ความผันแปรเกินระดับปกติหรือไม่  จะได้ทราบว่าเมื่อใดจะต้องด าเนินการแก้ไขให้กระบวนการกลับสู่
ระดับปกติ แผนภูมิควบคุมแบ่งตามชนิดของข้อมูลที่ควบคุม  ได้เป็น  ๒  ประเภท ดังนี้ คือ 

 แผนภูมิควบคุมชนิดแปรผัน  (Variable  Control  Chart) ข้อมูลที่ควบคุมมี
ลักษณะเป็นค่าต่อเนื่องหรือเป็นค่าที่วัดมาเช่น ความยาว  น้ าหนัก  เป็นต้น  แผนภูมิในประเภทนี้ที่
นิยมใช้  ได้แก่  แผนภูมิควบคุม  X̅ − MR  และ  X̅ − R  เป็นต้น 

 แผนภูมิควบคุมชนิดตามลักษณะ  (Attribute  Control  Chart) แผนภูมิใน
กลุ่มนี้ใช้ข้อมูลที่เป็นจ านวนนับ เช่น  แผนภูมิในการติดตามดูว่า จ านวนของเสีย  หรือจ านวน
ข้อบกพร่องของงานที่ผลิตจากกระบวนการมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  เนื่องจากข้อมูลที่เก็บเป็นค่า
เต็มหน่วยหรือค่าท่ีนับได้ลงตัวแน่นอน  เช่น จ านวนของเสียที่พบ  จ านวนรอยต าหนิที่พบบนของเสีย 

ประโยชน์ของแผนภูมิควบคุม 
 ควบคุมกระบวนการผลิตได้ทันเหตุการณ์  เมื่อมีจุดใดแสดงความผิดปกติผู้

ควบคุมสามารถแก้ไขกระบวนการผลิตให้กลับสู่สภาพปกติได้อย่างทันท ี
 ทราบถึงสมรรถภาพกระบวนการ  โดยสามารถน าข้อมูลเกี่ยวกับค่าตัวแปรต่างๆ  

ในกระบวนการ มาค านวณหาสมรรถภาพของกระบวนการได้ และใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา
ตัดสินใจในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตได้ 

 แผนภูมิควบคุมช่วยเพ่ิมผลผลิตได้  โดยมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาก่อนที่
กระบวนการจะผลิตของเสียออกมาเป็นจ านวนมาก และลดการท าซ้ า  (Rework)  ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
ผลผลิตได้ 

                                                 
๑๐๐สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๙๔. 

Process Plant/Equipme Man 
- คนงานหยุดงานบ่อย 
- เกิดอุบัติเหตุบ่อย 

Contactor Material 

Over budget 

- สินค้าขาดตลาด 
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 แผนภูมิควบคุมช่วยป้องกันการปรับแต่งกระบวนการโดยไม่จ าเป็นเนื่องจาก
สามารถแยกแยะสภาพความแปรปรวนของกระบวนการได้ว่าเมื่อใดเป็นความแปรปรวนตามปกติ  
และเมื่อใดเป็นความแปรปรวนที่เกิดจากความผิดปกติ  จึงท าให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่า  จ าเป็นต้องมี
การปรับเครื่องจักรเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นเท่านั้น 

 แผนภูมิควบคุมให้ข้อมูลเพ่ือการวินิจฉัยกระบวนการผลิต  การวิเคราะห์สภาพ
การกระจายของจุดในแผนภูมิควบคุม ท าให้ได้ข้อมูลเพื่อการแก้ไขกระบวนการผลิต 

แนวทางในการประยุกต์ใช้แผนภูมิควบคุม 
 เลือกกระบวนการที่ต้องการควบคุม 
 ก าหนดคุณลักษณะที่ต้องการควบคุมของกระบวนการที่เลือก 
 เลือกชนิดของแผนภูมิที่เหมาะสมกับคุณลักษณะนั้น 
a) แผนภูมิชนิดตัวแปร 
  ให้รายละเอียดข้อมูลของกระบวนการมาก  เช่น  การประมาณ 
       ค่าเฉลี่ย  การประมาณค่าการกระจายตลอดจนสมรรถภาพของ 
      กระบวนการ 
  ปกติจะแสดงถึงปัญหาหรือความผิดปกติต่างๆ  ที่เกิดข้ึนก่อนที่ 
      ของเสียจะเกิดข้ึน  ท าให้สามารถด าเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที 
      ลดโอกาสการเกิดของเสีย 

b) แผนภูมิชนิดตามลักษณะ 
  มีความง่ายในการเก็บข้อมูล 
  สามารถใช้แผนภูมิควบคุมเพียงแผนภูมิเดียวในการควบคุมหลายลักษณะ

ได้พร้อมกัน 
  ข้อเสีย  คือ ยอมรับระดับของเสียระดับหนึ่ง  เพราะสิ่งที่พล๊อตก็ 
      คือ  สัดส่วนของเสีย 

 ก าหนดระบบการเก็บข้อมูล 
 สร้าง  ปรับปรุง  และน าแผนภูมิไปใช้ในการควบคุมและปรับปรุงพัฒนา

กระบวนการผลิต 
 ต้องมีแบบฟอร์มในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต  ซึ่งควรมีข้อมูลในเรื่อง

วัตถุดิบที่ใช้  และการเปลี่ยนแปลงการปรับตั้งเครื่องจักร  เช่น ค่าที่ปรับ  ทิศทางที่ปรับ  ผลของการ
ปรับตั้ง 
 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๗๕ 

 

 
แผนภาพที่ ๙.๓ แผนภูมิควบคุม๑๐๑ 

 
๓.๓) แผนภาพการไหล  (Flowchart) 
แผนภาพการไหลจะเป็นตัวช่วยวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการโดย

แผนภาพการไหลจะมีได้หลายรูปแบบด้วยกันแต่ทุกแบบจะมีจุดประสงค์เดียวกัน คือ  เป็นตัวแสดง
กิจกรรม  จุดที่ใช้ในการตัดสินใจและล าดับของกระบวนการซึ่งจะช่วยให้ทีมงานของโครงการสามารถ
รู้ว่าปัญหาเกิดจากกระบวนการใดและจะสามารถด าเนินการปรับปรุงได้อย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๐๑สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๙๗. 
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แผนภาพที่ ๙.๓ กระบวนการไหล (Process Flow)๑๐๒ 
 

แผนภาพที่ ๙.๔ แผนภาพการไหล  (Flowchart) 
 
๓.๔) ฮีสโตแกรม  (Histogram) 
ฮีสโตแกรม  (Histogram)  เป็นผังที่แสดงการกระจายของข้อมูลชุดหนึ่งซึ่งแสดง

คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น ความยาว  น้ าหนัก  เป็นต้น  แกนนอนจะแสดงค่าของข้อมูลที่มี
การแบ่งเป็นช่วง ๆ ที่เท่ากัน  แกนตั้งแสดงค่าความถี่ของข้อมูลในแต่ละช่วง ท าให้ทราบว่าข้อมูลมี
การกระจายความถี่มากหรือน้อยเพียงไร และอาจพล๊อตขีดจ ากัดข้อก าหนด  (Specification  Limits)  
ลงบนฮีสโตแกรมเพ่ือให้ทราบว่างานที่ผลิตจากกระบวนการอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้มากหรือน้อย
เพียงใด 

ประโยชน์ของการใช้ฮีสโตแกรมเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการกระจายของข้อมูลและดูว่ามี
การกระจายออกมานอกขีดจ ากัดข้อก าหนดมากน้อยเพียงใด 

 
                                                 

๑๐๒สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๙๘. 
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แผนภาพที่ ๙.๔ ฮีสโตแกรม๑๐๓ 
 

 
แผนภาพที่ ๙.๕ ฮีสโตแกรม  (Histogram) 

 
๓.๕) แผนภูมิพาเรโต  (Pareto  Diagram) 
แผนภูมิพาเรโต  (Pareto  Diagram)  ใช้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

สาเหตุของความบกพร่องกับปริมาณความสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยมีลักษณะคล้ายกับกราฟแท่ง  หรือ  
histogram  แตกต่างกันที่  แท่งของข้อมูลตามแนวแกนนอน มีค่าลดลงตามล าดับ  หลักการของ
แผนภูมิพาเรโตในการปรับปรุงคุณภาพ  คือ การหาตัวแปรที่ มีอิทธิพลต่อคุณภาพ  (Quality  
Function)  ตัวอย่างเช่น  ถ้าเราหาตัวแปรที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ  และน ามาหาค่าตัวเลข  หรือ
ร้อยละของผลกระทบนั้นจัดล าดับจากมากไปน้อย  น ามาเขียนกราฟโดยให้แกนตั้งด้านซ้าย  เป็นค่า
จริงของผลกระทบของตัวแปร  ส่วนแกนตั้งด้านขวา  เป็นค่าสะสมของผลกระทบของตัวแปร 

แผนภูมิพาเรโตใช้เลือกปัญหาที่จะลงมือท า  เพราะปัญหาส าคัญในเรื่องคุณภาพมี
อยู่ไม่ก่ีประการ  แต่สร้างข้อบกพร่องด้านคุณภาพจ านวนมาก ส่วนปัญหาปลีกย่อยมีอยู่มากมายแต่ไม่
ส่งผลกระทบด้านคุณภาพมากนัก  ดังนั้นจึงควรเลือกแก้ไขปัญหาที่ส าคัญซึ่งถ้าแก้ ไขได้จะลด
ข้อบกพร่องด้านคุณภาพลงได้มาก 

 
 
 
 
 

                                                 
๑๐๓สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๙๙. 
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การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๗๘ 

 

๓.๖) กราฟเส้น  (Line  Graph) 
กราฟเส้น  (Line  Graph)  เป็นกราฟที่ ใช้แสดงการเคลื่อนไหว  หรือการ

เปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน  โดยจะแสดงให้เห็นลักษณะ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ  ซึ่งอาจจะน าแนวโน้มนี้ไปใช้ในการพยากรณ์แนวโน้มใน
อนาคตได้  โดยมีแกน  ๒  แกน  (Coordinate)  ที่เกี่ยวข้อง คือ 

 แกนนอน  (X  Coordinate)  จะแสดงระยะเวลา  หรือจ านวนหน่วยที่
เปลี่ยนแปลงของแต่ละช่วงเวลา 

 แกนตั้ง  (Y  Coordinate)  ใช้แสดงมูลค่า  หรืออัตราส่วนเป็นร้อยละ  เพ่ือ
แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีมูลค่าสูงขึ้น  หรือมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้น  จะแสดงให้เห็นความแตกต่างของข้อมูล 

ประโยชน์ของการใช้กราฟเส้น 
 ใช้ดูความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล  และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ   
 ใช้เปรียบเทียบข้อมูลให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน  และเข้าใจง่าย 
๓.๗) ผังการกระจาย  (Scatter  Diagram) 
ผังการกระจาย  (Scatter  Diagram)  เป็นแผนผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปร  ๒  ตัว  ว่าสัมพันธ์กันในลักษณะใด  ซึ่งจะสามารถหาสหพันธ์  (Correlation)  ของตัวแปรทั้ง
สองตัวที่แสดงด้วยแกน  x  และแกน y  ของกราฟ  ว่าหากสหพันธ์เป็นบวก  คือ ตัวแปรจะมี
ความสัมพันธ์แปรตามกัน  แต่หากว่าสหพันธ์เป็นลบ  จะหมายถึง  ตัวแปรมีความสัมพันธ์แปรผกผัน
ต่อกัน 

ผังการกระจายใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง  ๒  ปัจจัยที่เราสนใจ  ซึ่ง
หากต้องการทดสอบความมีนัยส าคัญของความสัมพันธ์  ก็จะใช้วิธีการทางสถิติอ่ืน ๆ เพ่ือทดสอบ
ต่อไป 

๓.๘) การสุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มตัวอย่างจะเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษาโดยหากมี

การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีที่เหมาะสมก็จะสามารถลดต้นทุนเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพลงได้ 
๓.๙) การตรวจสอบ 
การตรวจสอบจะเป็นการทดสอบว่าผลิตภัณฑ์จากกระบวนการเป็นไปตามมาตรฐาน

ตามข้อก าหนดหรือไม่  โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบอาจจะเป็นข้อมูลที่ได้จากการวัด  โดยการ
ตรวจสอบอาจท าในระหว่างกระบวนการหรือตรวจสอบตอนท่ีออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว 
  
๙.๔ แนวทางการประยุกต์  TQM  ส าหรับการจัดการโครงการ 
 ปกรณ์ ปรียากร๑๐๔ กล่าวว่า TQM  หมายถึง  การรวมพลังแห่งความพยายามในการท างาน
ของทุกคนในองค์การ  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการผลิตผลงานที่มีค่าของข้อบกพร่องหรือมูลค่าใน
การช ารุดเป็นศูนย์  (Zero  Defects)  ทั้งนี้ด้วยการใช้ต้นทุนต่ าที่สุด  นอกจากนั้นค่าของข้อบกพร่อง

                                                 
๑๐๔ ปกรณ์ ปรียากร, การบริหารโครงการ: แนวคิดและแนวทางในการสร้างความส าเร็จ, พิมพ์ครั้งที่ ๗, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๘). 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๗๙ 

 

เป็นศูนย์ยังมีความหมายที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการมุ่งตอบสนองความต้องการ  ของลูกค้า/ผู้รับบริการ
อย่างต่อเนื่องในการที่จะประยุกต์  TQM  ในโครงการ  กระบวนการ  TQM  มีองค์ประกอบ  ๕  
ประการ  ด้วยกันได้แก่  
 ๑)  คุณภาพของผลงาน  (Quality  of  product) ในการจัดการเชิงคุณภาพ  เรื่องนี้ถือ
เป็นจุดมุ่งหมายขั้นสูงสุดและในโครงการหมายถึงการสร้างคุณภาพของผลงานให้ตรงกับจุดประสงค์
ของลูกค้า  ขณะเดียวกันก็ค านึงถึงคุณภาพของเครื่องมือ  เทคโนโลยี  และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน 
ๆ ที่จะน ามาใช้ในการผลิตผลงานด้วย 
 ๒)  คุณภาพของกระบวนการจัดการ  (Quality  of  management  processes) เป็น
การจัดวางระบบและกระบวนการต่างๆ  ในการจัดการโครงการอย่างมีคุณภาพ  ทั้งนี้เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นใจ  ที่จะผลิตผลงานอย่างมีคุณภาพ  ในทุก ๆ ขั้นตอนย่อยในกระบวนการ ต่าง ๆ ของงาน 
 ๓)  หลักประกันคุณภาพงาน  (Quality  assurance)  หลักประกันคุณภาพงาน
เปรียบเสมือนกลไกในการป้องกัน  (Preventive  Mechanism)  ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า
เพ่ือสร้างหลักประกันว่าผลงานที่ผลิตจะต้องมีคุณภาพ  ตามหลักการ  ควรยึดหลักคุณภาพสมบูรณ์  
๑๐๐%  หรือข้อบกพร่องหรือมูลค่าช ารุดเป็นศูนย์  (Zero  Defect)  ดังนั้นกลไกการป้องกันจึง
ก าหนดไว้เพ่ือป้องกันข้อบกพร่องที่จะเกิดข้ึน 
 ๔) การควบคุมคุณภาพ  (Quality  control) การควบคุมคุณภาพคือกลไกในการรักษา  
(Curative  Mechanism)  เป็นขั้นตอน  ของการวัดคุณภาพทั้งในส่วนของผลผลิต และของ
กระบวนการจัดการ  อันจะเป็นการขจัดความเบี่ยงเบน  จากมาตรฐานที่พึงปรารถนา 
 ๕) ทัศนคติของบุคลากร  (The  attitude  of  mind) เป็นการแสดงความมุ่งมั่นและการ
อุทิศตนของบุคลากรทุกคนในโครงการ  เพ่ือสร้างผลงานให้บรรลุสู่เป้าหมายเชิงคุณภาพที่ต้องการ
ความมุ่งม่ันเช่นนี้จะต้องเริ่มจากระดับบนลงมา 
 อนึ่ง  ส าหรับวิธีการสร้างและควบคุมคุณภาพให้เกิดขึ้นในโครงการ  ทั้งในส่วนของคุณภาพ
ของผลงานและคุณภาพของกระบวนการจัดการนี้  ปกรณ์ ปรียากร ได้อธิบายแยกออกเป็นสองส่วน  
คือ 
 ก.  การสร้างคุณภาพของผลงาน  (Quality  of  the  product)  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
ว่า  ผลงานอันเป็นผลผลิตของสมาชิกในทีมงานโครงการ  เกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพ  จ าเป็นต้องอาศัย
เครื่องมือและกลไกต่างๆ  ต่อไปนี้ 

 การก าหนดคุณลักษณะของงานที่ชัดเจน  (Clear  specification) 
 ใช้มาตรฐานที่ก าหนดขึ้นอย่างละเอียด  (Define  standards)  เป็นฐานในการ

เทียบเคียง 
 การใช้ทรัพยากรที่ได้คุณภาพ  (Qualified  resources) 
 การเปรียบเทียบกับผลงานจากประสบการณ์ที่เคยสร้างความส าเร็จ 
 การควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีท่ีจ าเป็น 

นอกจากนั้นสิ่งที่ควรให้ความสนใจในการควบคุมผลงานคือกิจกรรมที่จะต้องวางไว้อย่าง
ต่อเนื่อง  ด้วยการวางแผนการใช้ทรัพยากรในการด าเนินกิจกรรม  (Planned)  ตรวจสอบ  
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หรือทดสอบว่ามีมาตรฐานในการด าเนินงานอย่างไร  (Tested)  บันทึกผลการด าเนินงาน  
(Recorded)  และท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตลอดเวลา  (Analyzed)  ตลอดเวลา 

 ข.   การสร้างคุณภาพของกระบวนการจัดการ  ( Quality  of  management  
processes)  เพ่ือสร้างคุณภาพของกระบวนการจัดการเครื่องมือที่ใช้ท านองเดียวกับคุณภาพของ
ผลงานก็จ าเป็นต้องสร้างข้ึนเช่นเดียวกัน  ในที่นี้ ปกรณ์ ปรียากร เห็นว่า  ควรจะให้ความสนใจต่อ 

 แผนการจัดการด้านคุณภาพ  (Quality  management  plan)  หรือ ระบบ
คุณภาพโครงการ (Project  quality  system)  ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกันกรณีของ  ISO  
๙๐๐๐  ก็คือ  โครงสร้างขององค์กรความรับผิดชอบ ขั้นตอน  กระบวนการ  และ
ทรัพยากรที่ใช้ 

 กา รก า หนดวิ ถี ปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ นม าต ร ฐ าน เดี ย ว กั น   ( standard  operating  
procedures) 

 การจัดท ารายการกิจกรรมและข้อแนะน าในการปฏิบัติงาน  (checklists) 
 
๙.๕ หลักการส าคัญในการสร้างทัศนคติด้านคุณภาพ 
 ความส าเร็จในการจัดการเชิงคุณภาพ  โดยใช้แนวคิด  TQM  ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญที่สุดด้าน
หนึ่ง  คือ การสร้างจิตส านึกหรือทัศนคติด้านคุณภาพให้แก่บุคลากรโครงการ  ดังนั้นในการที่จะท าให้
คุณภาพของผลงาน  (Quality  of  the  Product)  และคุณภาพของกระบวนการ  (Quality  of  
Processes)  เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง  จึงจะต้องสอดแทรกทัศนคติให้เกิดขึ้นแก่ทีมงานโครงการ  เป็น
อย่างดีด้วย เพ่ือให้ทัศนคติเชิงคุณภาพเกิดขึ้นได้  จากแนวคิดของ ปกรณ์ ปรีชากร เสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับหลักการส าคัญห้าประการ  (The  Five  Principles)  ในการสร้างทัศนคติที่ประกอบเข้า
ด้วยกันเป็นปัจจัยรูปดาวห้าแฉก  (Star  Diagram)๑๐๕ 
 ๑.  มุ่งเน้นที่จะให้ความส าคัญต่อลูกค้า (Concentrate  on  the  customer)      ตาม
หลักการนี้เป็นการสร้างความรู้สึกร่วมกันของบุคลากรในทีมงานโครงการให้ทุ่มเทความสนใจไปที่
ลูกค้า  (Be  Customer  Focused)  ซึ่งมีความหมายว่า  ในการด าเนินงานทุกด้านจะต้อง “ยึดลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง”  อันหมายความว่า  จะต้องมีการตรวจสอบทัศนคติและรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า
อย่างสม่ าเสมอ  ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภายในหรือภายนอกขององค์การก็ตาม 
 ๒.  ยึดหลักการท างานที่ถูกต้อง  (Do  it  right) เป็นการมุ่งสร้างคนในองค์กรโครงการให้
รักความถูกต้องในการท างาน  โดยยึดแนวคิดสามด้านประกอบกัน  คือ 
      ๒.๑  ท าทุกสิ่งให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น (Do  it  Right  first  time) ซึ่งหมายความว่า
มุ่งที่จะปลูกฝังให้ทุกคนหลีกหนีการที่จะต้องท างานซ้ า  (Rework)  เพราะเริ่มท างานไม่ถูกต้อง  ใน
ขณะเดียวกันก็จะเป็นการขจัดข้อช ารุดบกพร่องในทุกส่วนงานให้หมดไป 
      ๒.๒  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Constantly  improve) เป็นกลไกส าคัญที่จะสร้าง
ให้องค์การเดินไปในทิศทางท่ีดีขึ้นกว่าเดิมตลอดเวลา  ดังค าพังเพยในหมู่ผู้ที่ยึด  TQM  เป็น  แนวทาง

                                                 
๑๐๕ ปกรณ์ ปรียากร, การบริหารโครงการ: แนวคิดและแนวทางในการสร้างความส าเร็จ, พิมพ์ครั้งที่ ๗, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๘). 
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ในการท างานที่ว่ า   “Continuous  Improvement  Beats  Postponed  Perfection”  (การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ย่อมจะน าไปสู่ความสมบูรณ์อันเร็วนั้น) 
       ๒.๓  การยึดเอาคุณภาพเป็นคติประจ าใจ (Quality  is  an  attitude) พึงระลึกว่า
ไม่มีเส้นทางลัดไปสู่คุณภาพ  กรรมวิธีในการตรวจสอบอย่างละเอียด  ( Inspection)  เพ่ือหา
ข้อบกพร่อง  จึงเป็นเรื่องที่พ้นสมัยดังนั้นทุกคนจึงต้องมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นในองค์การให้
ได้อันหมายความว่าทุกคนต้องเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในการท างานด้วยความเชื่อในเรื่อง  ข้อ
ช ารุดบกพร่องในงานของตนมีค่าเป็นศูนย์  (Zero  Defects  Attitude) 
 ๓.  การสื่อสารและการศึกษา  (Communicate  and  educate) เป็นรากฐานที่ส าคัญ
ยิ่งของกระบวนการ  TQM  เพราะการที่จะผนึกก าลังการท างานไปสู่คุณภาพ  เป็นเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมอย่างขนานใหญ่  จนอาจจะเรียกได้ว่า  เป็นการปฏิวัติทางความคิด  
(Revolutionary  Ideas)  ก็ว่าได้  หลักการข้อนี้มีองค์ประกอบเสริมที่ส าคัญรวม  ๒  ประการคือ 
        ๓.๑  แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวแก่บุคลากร (Telling staff  what  is  going  on)  
อันถือเป็นการปรับระบบการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมงานนั่นเอง  หัวใจของการสื่อสารที่ควร
ปรับปรุงก็คือ  การรับรู้สรุปผลงานและปัญหาของลูกค้าร่วมกัน  (Team  Briefing)  อย่างสม่ าเสมอ 
        ๓.๒  ให้การศึกษาและฝึกอบรม  (Educate  and  train)  บุคลากรในทีมงาน
โครงการในเรื่องของเทคนิคที่เป็นประโยชน์ส าหรับ  TQM  รวมทั้งการศึกษาด้านอ่ืน ๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์  ต่อการพัฒนาบุคลากร 
 ๔.  การวัดและบันทึกผลงาน  (Measure  and  record) การท างานให้ได้ตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด  คือแบบแผน  TQM  ดังนั้นการวัดตัวงาน  (Measure  the  work)  จึงเป็นงานที่ต้องท า
ตลอดเวลา  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการบันทึกข้อมูลตามหลักการ  จัดการโดยใช้ข้อเท็จจริง (Management  
by  fact)  มิใช่เป็นการใช้อารมณ์หรือความรู้สึก  การด าเนินงานในลักษณะเช่นนี้  ย่อมจะเป็นการ
รักษามาตรฐานของงานและมองล่วงหน้าถึงปัญหาต่างๆ  ที่ควรป้องกัน 
 ๕.  ท างานร่วมกันเป็นทีม  (Do  it  together) หลักการ  TQM  ให้ความส าคัญอย่างมาก
ต่อการท างานร่วมกันเป็นทีม  โดยยึดองค์ประกอบที่จะเสริมสร้างหลักการข้อนี้  รวม  ๕  ประการคือ 

๕ .๑   ผู้ บ ริ ห า ร ร ะดั บสู ง ต้ อ งคลุ ก คลี   ( Top  management  must  be  
involved) กรณี  TQM  นี้เป็นที่ชัดเจนว่าถ้าผู้บริหารไม่เอาใจใส่ไม่ลงมาคลุกคลีกับงาน  ก็จะไม่มี
ทางประสบผลส าเร็จ 

๕.๒  การสร้างพลังอ านาจแก่บุคลากร (Empowering  the  staff) หมายถึง  การ
มอบอ านาจและกลไกในการอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากร  ในอันที่จะคิดและท างานได้ด้วย
ตนเองอย่างเต็มความสามารถ 

๕.๓  เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี (Make  the  office  a  good  
place  to  work) หมายถึงการสร้างบรรยากาศในการอยู่ร่วมกัน  ที่เอ้ือต่อการท างานด้วยความรัก
สามัคคี  และมีพลังสมานฉันท์ 

๕.๔  ท างานร่วมกันเป็นทีม  (Introduce team working) ทีมงานคือหัวใจส าคัญ
อีกด้านหนึ่งของ  TQM  อันมีส่วนช่วยสร้างขวัญและก าลังใจ  ลดความขัดแย้งและการต่อสู้กันในทาง
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ที่ไม่สมควร  ความพยายามในการท างานร่วมกันเป็นทีม  จึงย่อมจะน าไปสู่ผลลัพธ์ในการพัฒนา
คุณภาพงานอย่างรวดเร็ว 

๕.๕  เชื่อมโยงโดยกระบวนการมิใช่ด้วยหน้าที่ (Organize  by  process,  not  
by  function) เป็นการขจัดอุปสรรคในการท างานร่วมกันโดยไม่คิดยึดอยู่กับแผนกการเดิม  แต่จะ
เชื่อมโยงกับบุคลากรในกลุ่มงานหรือ  แผนกการอ่ืน  ด้วยการพิจารณากระบวนการของงานเป็น
ส าคัญ 
 
๙.๖  ระบบมาตรฐานคุณภาพ  ISO  ๒๑๕๐๐ 
 ระบบมาตรฐานคุณภาพ  ISO  ๒๑๕๐๐  เป็นมาตรฐานที่พ่ึงจะถูกจัดท าขึ้นใหม่เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการจัดการโครงการ  (Project  management)  ให้มีประสิทธิภาพและส่งผลให้โครงการ
ประสบผลส าเร็จ  โดยเป้าหมายหลักของระบบมาตรฐานฉบับนี้  คือ 
 ๑. เพ่ือให้ผู้จัดการอาวุโสและผู้สนับสนุนโครงการมีความเข้าใจในหลักการและหลักปฏิบัติ
ของการจัดการจัดการโครงการและสามารถน าไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางให้กับผู้จัดการโครงการ
และสมาชิกในทีมได ้
 ๒. เพ่ือให้ผู้จัดการโครงการและสมาชิกในทีมมีความเข้าใจในมาตรฐานโครงการที่
เหมือนกันและสามารถอธิบายหรือสอนให้ผู้อื่นได้ 
 ๓. เพ่ือให้ผู้พัฒนามาตรฐานสากลได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนามาตรฐานการจัดการ
โครงการให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานของที่อ่ืน 

ส าหรับมาตรฐานฉบับนี้สามารถน าไปใช้ในองค์กรต่างๆ  ได้  ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก
ใหญ่ องค์กรรัฐหรือองค์กรเอกชน  นอกจากนี้ก็สามารถใช้ได้กับโครงการที่แตกต่างกัน  ทั้ งที่เป็น
โครงการขนาดเล็ก  หรือโครงการขนาดใหญ่  โครงการที่ง่ายหรือโครงการที่มีความซับซ้อนมาก  
โครงการที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานที่สั้นหรือยาว  ก็ได้  โดยในระบบมาตรฐานคุณภาพ  ISO  
๒๑๕๐๐  นี้ จะประกอบไปด้วยหลักการและกระบวนการในมุมของภาคปฏิบัติ ที่จะสามารถน ามาใช้
ในการด าเนินการจัดการโครงการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๙.๗  ระบบมาตรฐานคุณภาพ  ISO  ๑๐๐๐๖ 
 ระบบมาตรฐานสากล  ISO  ๙๐๐๐:๑๐๐๐๖  คือ ระบบมาตรฐานที่จัดท าขึ้นเพ่ือไป
ประยุกต์ใช้กับการด าเนินการโครงการในหลากหลายรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือ
ขนาดใหญ่  โครงการที่มีระยะเวลาโครงการที่สั้นหรือระยะเวลาโครงการที่ยาว  โครงการที่อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน  หรือแตกต่างกันทางด้านผลิตภัณฑ์  (Product)  หรือกระบวนการ  
(Process)  เพื่อเป็นการรองรับกับการพัฒนาระบบบริหารโครงการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น๑๐๖ 
 ๙.๗.๑  ขอบเขตของระบบ  ISO  ๙๐๐๐:๑๐๐๐๖ 
 มาตรฐานสากล  ISO  ๙๐๐๐๐:๑๐๐๐๖  จะเปรียบเสมือนตัวชี้น าการประยุกต์ใช้ระบบ
บริหารจัดการคุณภาพในโครงการ  โดยมาตรฐานสากลฉบับนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับโครงการได้
                                                 

๑๐๖สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๘๑ – ๑๘๒. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๘๓ 

 

หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่  มีระยะเวลาการด าเนินงานของ
โครงการสั้นหรือยาว  อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน  โดยไม่คะนึงถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
หรือกระบวนการในโครงการ 
 แนวทางในการบริหารจัดการด้านคุณภาพของโครงการในมาตรฐานสากลฉบับนี้จะมี
รากฐานมาจากหลักการทางด้านคุณภาพ  ๘ ประการ  ดังนี้ 

๑) การมุง่เน้นที่ลูกค้า 
๒) ความเป็นผู้น า 
๓) การมีส่วนร่วมของพนักงาน 
๔) การจัดการแบบกระบวนการ 
๕) การบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
๖) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
๗) การประเมินและตัดสินใจตามข้อเท็จจริง 
๘) การสร้างประโยชน์ร่วมกันกับผู้ส่งมอบ 

๙.๗.๒  กระบวนการการจัดการโครงการ 
 การท าให้โครงการบรรลุผลตามมาตรฐานสากล  ISO  ๙๐๐๐:๑๐๐๐๖  จะมีการจัดกลุ่ม
ของกระบวนการที่มีการท างานใกล้เคียงกันให้ด้วยกันเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  และเนื่องจากโครงการจะประกอบด้วยระบบการวางแผน  กระบวนการและการ
ปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน  ดังนั้น  การด าเนินงานในกระบวนการหนึ่ งจะมีผลกระทบกับ
กระบวนการอ่ืนๆ  การจัดการโครงการจึงถือเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการโครงการที่จะต้องจัดให้
มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลระหว่างกลุ่มต่างๆ  ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในหน้าที่ของแต่ละฝ่าย  โดยมาตรฐานนี้ได้มีการจัดกลุ่มกระบวนการ
ไว้ทั้งหมด  ๑๑  กลุ่ม  ดังนี้๑๐๗ 

๑)  กระบวนการเชิงกลยุทธ์  เป็นการวางแผนในกระบวนการจัดท า  การน าไปใช้
และการรักษาให้คงอยู่ซึ่งระบบบริหารคุณภาพ  โดยกระบวนการเหล่านี้จะมี
การด าเนินการโดยผู้รับผิดชอบส่วนต่างๆ  ภายในโครงการ 

๒)  กระบวนการที่เกี่ยวกับทรัพยากร  มีจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการวางแผน  ควบคุม
และพิสูจน์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ทรัพยากรของโครงการ  
ตัวอย่างทรัพยากรในโครงการ  ได้แก่  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้  สิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ การเงิน  ข้อมูล  วัสดุ  คอมพิวเตอร์  บุคลากร  บริการและ
พ้ืนที่ที่ใช้ในการด าเนินงานของโครงการ  เป็นต้น  โดยกระบวนการที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรจะประกอบด้วยการวางแผนทรัพยากรและการควบคุมทรัพยากร 

๓)  กระบวนการที่เกี่ยวกับบุคลากร  เนื่องจากคุณภาพและความส าเร็จขององค์กร
จะข้ึนอยู่กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในโครงการ  ดังนั้น  กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวโยง
กันของบุคลากรภายในโครงการจึงเป็นสิ่ งส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ โดย

                                                 
๑๐๗สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๘๒ – ๑๘๕. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๘๔ 

 

กระบวนการที่เกี่ยวกับบุคลากรจะประกอบด้วยการจัดท าโครงสร้างองค์กรของ
โครงการ  การจัดสรรบุคลากร  และการพัฒนาทีมงาน 

๔)  กระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องกัน  เนื่องจากโครงการจะประกอบไปด้วยการ
วางแผนกระบวนการและการด าเนินงานซึ่ งมีความสัมพันธ์กัน  ดังนั้น
การหนึ่งย่อมส่งผลไปยังอีกกระบวนการหนึ่ง  โดยองค์กรภายในโครงการ
จะต้องท าให้การสื่อสารระหว่างกลุ่มคนภายในองค์กรเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุดโดยกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องกันจะ
ประกอบด้วยการเริ่มต้นโครงการและแผนพัฒนาการจัดการโครงการ  การ
บริหารความสัมพันธ์  การบริหารการเปลี่ยนแปลง  และการปิดโครงการ 

๕)  กระบวนการที่เกี่ยวกับขอบเขตโครงการ  ขอบเขตของโครงการ  หมายรวมถึง
การให้รายละเอียด  ตรวจวัดหรือประเมินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ  โดยกระบวนการที่เกี่ยวกับขอบเขตโครงการจะประกอบด้วยการ
พัฒนาแนวความคิด  การพัฒนาและควบคุมขอบเขต  การก าหนดกิจกรรม  
และการควบคุมกิจกรรม 

๖) กระบวนการเกี่ยวกับเวลา  มีเป้าหมายในการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกันและ
ระยะเวลาในการด าเนินการของแต่ละกิจกรรม  เพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถ
ด าเนินงานได้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  โดยกระบวนการที่เก่ียวข้องกับเวลา  
จะประกอบด้วย  การวางแผนความเกี่ยวข้องกันของกิจกรรม  การวางแผน
ระยะเวลาในการด าเนินการ  การพัฒนาตารางเวลาการท างาน  และการ
ควบคุมตารางเวลาการท างาน 

๗) กระบวนการเกี่ยวกับต้นทุน  มีเป้าหมายในการพยากรณ์  และจัดการต้นทุน
ของโครงการ  เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าโครงการจะสามารถส าเร็จลุล่วงภายใต้ต้นทุนที่
ได้ก าหนดไว้ นอกจากนี้ข้อมูลทางด้านต้นทุนของโครงการจะถูกน ามาใช้ในการ
ด าเนินการขององค์กรต่อไป  โดยกระบวนการที่ เกี่ย วกับต้นทุน  จะ
ประกอบด้วยการประเมินต้นทุนการจัดท างบประมาณ  และการควบคุมต้นทุน 

๘)  กระบวนการที่เกี่ยวกับการสื่อสาร  เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับ
โครงการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินการในการจัดท า  รวบรวม  เผยแพร่และ
จัดเก็บข้อมูลของโครงการเป็นไปอย่างเหมาะสม  โดยกระบวนการที่เกี่ยวกับ
การสื่อสาร  จะประกอบด้วยการวางแผนการสื่อสาร  การจัดการสารสนเทศ  
และการควบคุมการสื่อสาร 

๙) กระบวนการเกี่ยวกับความเสี่ยง  โดยปกติความเสี่ยงใช้ในความหมายแง่ลบ  ไม่
ค่อยใช้ในความหมายในแง่บวก  ในขณะที่ค าว่า  ความไม่แน่นอนจะถูกใช้
ส าหรับทั้งด้านบวกและด้านลบ  แต่ในมาตรฐานสากล  ISO  ๙๐๐๐:๑๐๐๐๖  
นี้ ค าว่า  ความเสี่ยง  จะมีความหมายคล้ายกับความไม่แน่นอน  คือจะถูก
พิจารณาเป็นทั้งแง่บวกและแง่ลบ  การบริหารความเสี่ยงโครงการ  จะเป็นการ
จัดการเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของโครงการซึ่งจะต้องมีการก าหนดแนวทาง



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๘๕ 

 

ส าหรับแผนการบริหารความเสี่ยง  เพ่ือที่จะลดผลกระทบของในแง่ลบให้เหลือ
น้อยที่สุด  และหาแนวทางที่จะก่อให้เกิดโอกาสที่ได้เปรียบในการปรับปรุงต่อไป  
โดยกระบวนการที่เกี่ยวกับความเสี่ยง  จะประกอบด้วย  การระบุความเสี่ ยง  
การประเมินความเสี่ยง  การจัดการความเสี่ยง  และการควบคุมความเสี่ยง 

๑๐) กระบวนการเกี่ยวกับการจัดซื้อ  ประกอบด้วยการวางแผนและการควบคุมการ
จัดซื้อระบบเอกสารส าหรับการจัดซื้อ  การประเมินผู้รับจ้างช่วง  การรับจ้าง
ช่วง  และการควบคุมข้อสัญญา 

๑๑) กระบวนการที่เกี่ยวกับการปรับปรุง  กระบวนการนี้จะเป็นการน าผลลัพธ์ที่ได้
จากการตรวจวัดและการวิ เคราะห์กระบวนการในโครงการมาเพ่ือหา
ความสัมพันธ์  หาแนวทางป้องกันการสูญเสีย  อันน าไปสู่การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยกระบวนการที่เก่ียวกับการปรับปรุง  จะประกอบด้วยการวัด  การ
วิเคราะห์  และแนวทางการปฏิบัติใน  กระบวนการป้องกันและการป้องกันการ
สูญเสีย 

 ๙.๗.๓ ประโยชน์ของระบบมาตรฐาน  ISO  ๙๐๐๐:๑๐๐๐๖๑๐๘ 
๑)  ท าให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของทางโครงการ 
๒)  ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการตรงตามความต้องการอย่างถูกต้อง 
๓) มีความสะดวก  ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยลูกค้าไม่ต้องตรวจสอบคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ซ้ าอีก 
๔) มีความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สูง  เพราะบางบริษัทได้รับประกัน

ความปลอดภัยของสินค้าด้วย 
๕) ลูกค้ามั่นใจว่าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันจะมีมาตรฐานระดับ

เดียวกันทั่วโลกเพราะสินค้าหรือผลิตภัณฑ์บางชนิดมีการวางจ าหน่ายทั่วโลก 
๖) สามารถสร้างความมั่นใจหรือให้หลักประกันทางด้านคุณภาพกับลูกค้าหรือผู้

ที่มาใช้บริการว่าเขา  ได้รับสินค้าหรือบริการที่เป็นไปตามข้อตกลง  ที่ได้ท าไว้
ตั้งแต่แรกอย่างสม่ าเสมอ 

๗) มีการพัฒนาในด้านการจัด  การบริหารงาน  การผลิต  ตลอดจนการให้บริการ
ของโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

๘) ท าให้โครงการมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน  เช่น  ด้านการบริหารงาน  ด้าน
เทคโนโลยี  รวมถึงทางด้านบุคลากรด้วย 

๙)  ผู้บริหารระดับสูงสามารถมีเวลาในการพัฒนา  และปรับปรุงธุรกิจให้ก้าวหน้า 
๑๐) ช่วยประหยัดต้นทุนในด้านการด าเนินงานต่างๆ ของโครงการ ซึ่งเกิดจากการ

ท างานที่มีระบบ  มีประสิทธิภาพขึ้น  สินค้าผลิตได้มากขึ้น 
๑๑) ท าให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่เชื่อถือได้  และได้รับการยอมรับจากตลาดในประเทศ

และต่างประเทศ 
                                                 

๑๐๘สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๘๕ - ๑๘๖. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๘๖ 

 

๑๒) มีการก าหนดหน้าที่  และความรับผิดชอบที่ชัดเจนในแต่ละแผนก 
๑๓) มีความต่อเนื่องของงาน  เมื่อมีการปรับเปลี่ยนบุคลากร  เพราะระบบได้ถูกวาง

ไว้อย่างดีแล้ว 
๑๔) สามารถแก้ไขและปรับปรุงงานที่ผิดพลาดในกระบวนการได้อย่างทันทีและใน

ส่วนของพนักงานที่มีการปฏิบัติตามระบบ  ISO  ๙๐๐๐ :๑๐๐๐๖  ของ
โครงการนั้น  ผลประโยชน์ต่อพนักงานในโครงการ  คือ การปฏิบัติในโครงการ
เป็นไปอย่างมีระบบ  ระเบียบและมีขอบเขตที่ชัดเจน  ท าให้พนักงาน ท างาน
ไม่ผิดพลาด  และท างานได้ตรงตามเป้าหมายของโครงการ 

๑๕) พนักงานในโครงการมีความรู้ในการพัฒนางานของตนให้เข้าสู่ระบบคุณภาพ 
๑๖) พนักงานมีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะท างานในทุก ๆ ด้าน  เช่น การ

บริหารงานงานด้านเทคโนโลยี ฯลฯ 
๑๗) ท าให้พนักงานเกิดความพอใจในการปฏิบัติงาน  เพราะสามารถเสนอความ

คิดเห็นและความสามารถของตนเองเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อโครงการได้ 
๑๘)  พนักงานมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านคุณภาพ ท าให้พนักงานมีการระดม

สมองเพ่ือหาวิธีการพัฒนาโครงการด้วยตนเอง 
๑๙)  พนักงานมีจิตส านึกในเรื่องของคุณภาพมากข้ึน 
๒๐)  มีการพัฒนาการท างานเป็นทีม  หรือท างานเป็นกลุ่มในหมู่ของพนักงาน 
๒๑)  พนักงานรู้หน้าที่ของตนเองในการท างานแต่ละอย่าง 
๒๒)  พนักงานรู้รายละเอียดของงานมากขึ้น  สามารถท างานได้ตามขอบเขตของ

ตนเองให้อย่างสมบูรณ์ 
 

๙.๘ สรุปท้ายบท 
การที่ผลลัพธ์ของโครงการหรือผลการด าเนินงานของโครงการเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด

ไว้  และบรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการ ชื่อว่า “คุณภาพของโครงการ” ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ ๔ ประการคือ ๑) คุณภาพก าหนดโดยความพึงพอใจของลูกค้า  
(Customer  Satisfaction) ๒  การป้องกันดีกว่าแก้ไข  (Prevention  over  inspection)  ๓.  การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  (Continuous  improvement) และ ๔.  การค านึงถึงความส าคัญของ
ทีมงาน (Team  management  responsibility)  

กระบวนการในการจัดการคุณภาพของโครงการ แบ่งออกเป็น ๓ กระบวนการหลัก ได้แก่ 
การวางแผนคุณภาพ  (Quality  Planning)  การประกันคุณภาพ  (Quality  Assurance)  และการ
ควบคุมคุณภาพ  (Quality  Control)          

เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ  ที่ใช้ในการจัดการคุณภาพของโครงการ เช่น การวิเคราะห์
ต้นทุนและผลประโยชน์ การออกแบบการทดลอง ต้นทุนทางด้านคุณภาพ การตรวจสอบทางด้าน
คุณภาพ การวิเคราะห์กระบวนการ โดยอาศัยเครื่องมือต่างๆ เช่น ผังแสดงเหตุและผล แผนภูมิ
ควบคุม แผนภาพการไหล ฮีสโตแกรม  แผนภูมิพาเรโต  กราฟเส้น  ผังการกระจาย  เป็นต้น 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๘๗ 

 

TQM  คือการรวมพลังแห่งความพยายามในการท างานของทุกคนในองค์การ เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการผลิตผลงานที่มีค่าของข้อบกพร่องหรือมูลค่าในการช ารุดเป็นศูนย์  ( Zero  
Defects)  ทั้งนี้ด้วยการใช้ต้นทุนต่ าที่สุด  ในการที่จะประยุกต์  TQM  ในโครงการ  กระบวนการ  
TQM  มีองค์ประกอบ  ๕  ประการ  ด้วยกันได้แก่ ๑)  คุณภาพของผลงาน  (Quality  of  product) 
๒)  คุณภาพของกระบวนการจัดการ  (Quality  of  management  processes) ๓)  หลักประกัน
คุณภาพงาน  (Quality  assurance) ๔) การควบคุมคุณภาพ  (Quality  control) ๕) ทัศนคติของ
บุคลากร  (The  attitude  of  mind) 
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ค าถามท้ายบทที่ ๙ 
 

๑. องค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการโครงการคืออะไรบ้าง แต่ละองค์ประกอบมีความส าคัญ
อย่างไรต่อการจัดการโครงการ 

๒. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการในการจัดการโครงการ ว่ามีความสัมพันธ์และ
เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร 

๓. จงยกตัวอย่างเครื่องมือที่ท่านน ามาใช้ในการจัดการโครงการมา ๑ ตัวอย่าง และอธิบายให้เห็นถึง
ขั้นตอนและวิธีการในการใช้เครื่องมือนั้นๆ ว่าท่านน าไปใช้อย่างไรบ้าง 

๔. ในบริบทของการจัดการโครงการ  (Project  management  context)  การจัดการในเชิง
คุณภาพเป็นการจัดการที่ค านึงถึง องค์ประกอบอะไรบ้าง จงอธิบาย 

๕. การบริหารคุณภาพโครงการ  แบ่งออกเป็นกี่กระบวนการหลัก อะไรบ้าง และแต่ละกระบวนการมี
ความเชื่อมโยงกันอย่างไร 

๖. เครื่องมือและเทคนิคท่ีใช้ในการวางแผนคุณภาพ   และการประกันคุณภาพ เหมือนกันหรือต่างกัน
อย่างไร จงอธิบาย 

๗. การสร้างคุณภาพของผลงาน  (Quality  of  the  product)  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า  ผลงาน
อันเป็นผลผลิตของสมาชิกในทีมงานโครงการเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพ  จ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ
และกลไกอะไรบ้าง 

๘. ปกรณ์ ปรีชากร เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการส าคัญห้าประการ  (The  Five  Principles)  
ในการสร้างทัศนคติที่ประกอบเข้าด้วยกันเป็นปัจจัยรูปดาวห้าแฉก  (Star  Diagram) คืออะไร การ
สื่อสารและการศึกษา  (Communicate  and  educate) เป็นรากฐานที่ส าคัญยิ่งของกระบวนการ  
TQM  อย่างไร 

๙. Zero Defects คืออะไร การประยุกต์ใช้ TQM ในการจัดการโครงการมีความส าคัญและมีขั้นตอน
ในการควบคุมคุณภาพของโครงการได้อย่างไร 

๑๐. ในปัจจุบันมีระบบมาตรฐาน ISO มากมาย ท่านสามารถน าเอามาตรฐานดังกล่าวไปใช้ในการ
จัดการวัดของท่านได้อย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่างมาประกอบให้เห็นชัด 
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แผนการสอนประจ าบทที่ ๑๐ 
 
รายวิชา การจัดการโครงการข้ันสูง 
 Advance Project Management 
 
บทที่ ๑๐ การจัดการความเสีย่งของโครงการ 
 (Project Risk Management) 
 
หัวข้อย่อย  

๑. บทน า 
๒. ความหมายของความเสี่ยง 
๓. ประเภทของความเสี่ยง 
๔. ความเสี่ยงและขนาดของโครงการ 
๕. การบริหารความเสี่ยงกับการตัดสินใจ 
๖. การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง 
๗. ประโยชน์ของการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง 
๘. กระบวนการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 
๙. เทคนิคต่างๆ  ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง 
๑๐. การวางแผนการบริหารความเสี่ยง 
๑๑. สรุปท้ายบท 

 
สรุปแนวคิดที่ส าคัญ 
  เป็นที่ทราบกันดีว่า  เมื่อการจัดการโครงการเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน  และความเสี่ยง
ด้านต่างๆ  ดังนั้น  สิ่งที่เกิดข้ึนอย่างยากท่ีจะหลีกเลี่ยงได้ก็คือ  ความขัดแย้งประเภทต่างๆ  เช่น  ด้าน
ความคิด  ด้านผลประโยชน์และอ่ืน ๆ ดังนั้น  ผู้จัดการโครงการจึงจ าเป็นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะ
ในการบริหารความขัดแย้ง  อย่างรอบรู้  รอบคอบ  และรอบด้านอีกด้วย 
 การบริหารความเสี่ยง  คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม กระบวนการการ
ด าเนินงานต่างๆ  เพ่ือให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้  ประเมินได้ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการเป็นส าคัญ 
 ความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ประเภทคือ ความเสี่ยงด้านระบบการจัดการ   ความเสี่ยงด้าน
ก าหนดเวลาการด าเนินโครงการ ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงด้านเทคนิค ข้อก าจัดด้าน
เวลา  ค่าใช้จ่าย  และการปฏิบัติมีความส าคัญท่ีเท่าเทียมกัน  หากด้านใดด้านหนึ่งมีปัญหาก็อาจท าให้
โครงการเกิดความเสี่ยงจนส่ง ผลกระทบต่อความล้มเหลวของโครงการได้  เช่น  ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเกิน  
ร้อยละ  ๒๐%  อันเนื่องมาจากการเลื่อนระยะเวลาส่งมอบออกไปอีก  จนค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึนอย่างมี



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๙๑ 

 

นัยส าคัญ  คุณภาพของงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  ลูกค้าไม่รับการส่งมอบจนต้องปรับปรุงคุณภาพ  
เป็นต้น 
 การบริหารความเสี่ยงช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ใน  ๓  ระดับ  คือ การตัดสินใจทางกล
ยุทธ์ทางธุรกิจ  การตัดสินใจโครงการ  (Project  Decision) การตัดสินใจด้านโรงงานหรือ
กระบวนการ  (Plant  or  Process  Decisions)  การบริหารความเสี่ยงของโครงการมีขั้นตอนทั้งสิ้น  
๖  ขั้นตอน  ได้แก่ ๑) การวางแผนการบริหารความเสี่ยง  (Risk  Management  Planning) ๒) การ
ระบุความเสี่ยง  (Risk  Identification) ๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Risk  
Analysis) ๔) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ  (Quantitative  Risk  Analysis) ๕) การวางแผน
การตอบสนองความเสี่ยง  (Risk  Response  Planning) และ ๖) การติดตามตรวจสอบและควบคุม
ความเสี่ยง  (Risk  Monitoring  and  Control) 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจความหมายของความเสี่ยง 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจประเภทของความเสี่ยง 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจความเสี่ยงและขนาดของโครงการ 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงกับการตัดสินใจ 
๕. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง 
๖. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจประโยชน์ของการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง 
๗. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจกระบวนการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 
๘. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจเทคนิคต่างๆ  ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง 
๙. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจการวางแผนการบริหารความเสี่ยง 

 

กิจกรรมระหว่างเรียน 
๑. ผู้เรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนบทที่ ๑๐ 
๒. อาจารย์ผู้สอนบรรยายตามเนื้อหาที่ก าหนด 
๓. ผู้เรียนซักถาม 
๔. อาจารย์ผู้สอนสรุปเนื้อหาประจ าบท 
๕. ผู้เรียนตอบค าถามประจ าบทเพ่ือการประเมินผลในวันนั้น 

 

สื่อการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
๒. เอกสารประกอบการสอนบทที่ ๑๐ 
๓. สื่อพาวเวอร์พอยท์ประจ าบท 
๔. สื่ออ่ืนๆ (ถ้ามี) 

การประเมินผล 
๑. ประเมินจากการสนใจขณะศึกษาของผู้เรียน 
๒. การซักถามของผู้เรียน 
๓. การสอบปลายภาค 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๙๒ 

 

บทท่ี ๑๐ 
การจัดการความเสี่ยงของโครงการ 
 (Project  Risk  Management) 

 
๑๐.๑ บทน า 
 การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ที่พึงกระท าส าหรับทีมงานโครงการ  ทีมงานต้องประเมิน
ความเสี่ยงของทุกงานในโครงการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในด้านตารางเวลา  ต้นทุน  เทคนิค  การ
สนับสนุนและการวางแผนต่างๆ  ถึงแม้ว่าก่อนที่จะมีการเริ่มโครงการอย่างเป็นทางการนั้นจะมี
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility  Study)  ไว้อย่างละเอียดรอบคอบเพียงใดก็ตาม  
เพราะการบริหารความเสี่ยงจะสามารถป้องกัน  บรรเทา และขจัดผลเสียที่อาจกระทบต่อความส าเร็จ
ของโครงการอันเนื่องมาจากความเสี่ยงได้  และช่วยให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 
 ความเสี่ยง  คือ  โอกาสหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้งส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการ  จากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้จึงอาจส่งผลกระทบท าให้โครงการมีโอกาสที่จะ
ประสบกับความสูญเสียหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์  อีกทั้งโครงการเป็นชุดของกิจกรรมที่จะด าเนินการ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งในอนาคต  ภายใต้กรอบเวลาและทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด  ด้วยเหตุนี้ความเสี่ยงจึง
อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  ดังนั้นผู้บริหารโครงการจึงต้องบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ  เพ่ือ
ลดโอกาสที่โครงการจะเกิดปัญหาและสามารถด าเนินการให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 การบริหารความเสี่ยง  คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม กระบวนการการ
ด าเนินงานต่างๆ  เพ่ือให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้  ประเมินได้ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการเป็นส าคัญ 
 
๑๐.๒ ความหมายของความเสี่ยง 

ความเสี่ยง  (Risk)  เป็นสิ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันของข้อจ ากัด  (Constraint)  และความ
ไม่แน่นอน  (Uncertainty)  เราต้องการเผชิญข้อจ ากัดและความไม่แน่นอนของโครงการ  ด้วยการลด
ความเสี่ยงของโครงการให้ต่ าสุดโดยการขจัดข้อจ ากัดหรือลดความไม่แน่นอนลงให้มากท่ีสุด 

ความเสี่ยงคือ การวัดการไร้ความสามารถที่จะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
ประสบความส าเร็จ  ภายใต้งบประมาณ  ก าหนดเวลาและข้อจ ากัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่  ดังนั้น
ความเสี่ยงจึงประกอบด้วยองค์ประกอบ  ๒  ส่วน  คือ  โอกาสที่จะไม่สามารถประสบความส าเร็จตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องและการจัดการแก้ไขผลที่ตามมาของความล้มเหลวนั้น  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงมี  
๔  ด้าน  ดังปรากฏในแผนภาพที่  ๑๐.๑ 

 
 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๙๓ 

 

 
ข้อจ ากัดด้านทุน 

ความไม่แน่นอนในการสนับสนุนเงินทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนภาพที่  ๑๐.๑ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของโครงการ๑๐๙ 
 
ผู้บริหารโครงการจึงต้องการเห็นอนาคตของโครงการ  การเผชิญกับปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์

ไว้ล่วงหน้า  และการเข้าไปสอดแทรกการด าเนินการให้ประสบการณ์ความส าเร็จ  โดยศึกษาและท า
ความเข้าใจระหว่างโครงการกับข้อจ ากัดที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามแผนภาพที่  ๑๐.๒ 

 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๐๙สงวน ช้างฉัตร, การบริหารความเสี่ยงของโครงการ, (พิษณุโลก : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

พิบูลสงคราม, ๒๕๔๗). 

ความเสีย่ง 
ด้านงบประมาณ 

ความเสีย่ง 
ด้านค่าใช้จ่าย 

ความเสีย่ง 
ด้านก าหนด 

การปฏิบัติการ 

ความเสีย่ง 
ด้านเทคนิค 

- ความไม่
แน่นอนของ
ค่าแรง 

- ความไม่
แน่นอนของค่า
ครุภณัฑ์และ
วัสด ุ

- ความผิดพลาด
ด้านการ
ค านวณ
ค่าใช้จ่าย 

- ความไม่
แน่นอนด้าน
การส่งมอบ 

- ความล้าช้า
ของการด าเนิน 
กิจกรรม 

- ลูกค้าเร่งรัดให้
ส่งมอบเร็วข้ึน 

- การจัดสรร
ทรัพยากรไม่
เหมาะสม 

- ความต้องการด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
- การวิเคราะห์วิธีการด าเนินงาน 
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
- เทคโนโลยีที่น ามาใช้ยังเช่ือถือไมไ่ด้ 
- สมาชิกทีมงานไมไ่ดร้ับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม 
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  เวลา 
 
 
  ค่าใช้จ่าย     การปฏิบัติการ 
 
 
         ข้อจ ากัดของโครงการ 
 
 

 
 
คน          โครงการ 
ครุภัณฑ์                       ผลิตภัณฑ์ 
การเดินทางและอ่ืนๆ 

 
 

แผนภาพที่  ๑๐.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการกับข้อจ ากัด๑๑๐ 
 
จากแผนภาพที่  ๑๐.๒ ข้อจ ากัดของโครงการได้แก่ ระยะเวลาการด าเนินการที่มี 

การประเมินความเสี่ยงไว้แล้วก็อาจผิดพลาดได้ เป็นเหตุให้ต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายและยืดระยะเวลา  
การปฏิบัติการออกไปอีกซึ่งจะท าให้ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือโครงการ
ประสบความล้มเหลวได้ 
 

๑๐.๓ ประเภทของความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงสามารถแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 
 ๑.  ความเสี่ยงด้านระบบการจัดการ    
 ความเสี่ยงประเภทนี้อาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเมือง  การด าเนินการที่ผิด
กฎหมายหรือข้อบังคับ การถูกฟ้องร้องเรื่องที่เกี่ยวกับข้อตกลงในสัญญา  ส่วนปัจจัยภายในอาจเป็น
เรื่อง ข้อจ ากัดด้านบุคลากรและข้อจ ากัดด้านการเรียนรู้ โดยทั่วไปความเสี่ยงด้านระบบการจัดการจะ
เป็นปัญหาด้านความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์  วัฒนธรรมองค์การและทักษะการจัดการทีมงาน 
 ๒.  ความเสี่ยงด้านก าหนดเวลาการด าเนินโครงการ 
 ความเสี่ยงประเภทนี้ คือ การไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามเวลาที่ก าหนดภายใต้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้ว ซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งเวลา คน เงินและวัสดุ  ความเสี่ยงประเภทนี้
คล้ายกับความเสี่ยงด้านระบบการจัดการแต่มีจุดเน้นมากกว่า  เช่น  จะร่วมมือกันแก้ปัญหาในขั้นตอน
                                                 

๑๑๐สงวน ช้างฉัตร, การบริหารความเสี่ยงของโครงการ, (พิษณุโลก : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
พิบูลสงคราม, ๒๕๔๗). 

กระบวนการ เทคโนโลย ี
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สุดท้ายของก าหนดการปฏิบัติงาน เมื่อสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เกิดขึ้น คือ  เวลาและทรัพยากรลดน้อยลง
ได้อย่างไร   
 ๓.  ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย 
 ความเสี่ยงประเภทนี้คือ ไม่มีงบประมาณเพ่ือท างานตามที่มอบหมายภายในเวลาที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งอาจเกิดจากการประมาณการค่าใช้จ่ายของกิจกรรมต่างๆ ผิดพลาด  ก าหนดราคาผิดและตัดสินใจ
ผิดพลาด   
 ๔.  ความเสี่ยงด้านเทคนิค 
 ความเสี่ยงประเภทนี้เป็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการของหน่วยงานผู้ซื้อ  ความเกี่ยวกัน
ด้านนี้คือ  ระบบงานจะไม่สามารถด าเนินงานได้ตามข้อก าหนดหรือความต้องการของผู้ซื้อ  ส่วนในแง่
ของหน่วยปฏิบัติการความเกี่ยวพันด้านนี้คือ  ระบบงานจะไม่สามารถผลิตตามข้อก าหนดหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะตามท่ีผู้ซื้อต้องการได้ 
 ความเสี่ยงทั้ง  ๔  ด้านดังกล่าวแล้วเกิดจากการด าเนินการโครงการภายใต้ข้อจ ากัดด้าน
ค่าใช้จ่าย เวลาและการปฏิบัติการซึ่งมีความส าคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องกันดังแสดงไว้ใน 
แผนภาพที่  ๑๐.๓ 
 

เวลา  (Time) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๑๐.๓ ข้อจ ากัดของโครงการ 
 
  จากแผนภาพแสดงให้เห็นว่า  ข้อก าจัดด้านเวลา  ค่าใช้จ่าย  และการปฏิบัติมี
ความส าคัญที่เท่าเทียมกัน  หากด้านใดด้านหนึ่งมีปัญหาก็อาจท าให้โครงการเกิดความเสี่ยงจนส่ง  
ผลกระทบต่อความล้มเหลวของโครงการได้  เช่น  ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเกิน  ร้อยละ  ๒๐%  อัน
เนื่องมาจากการเลื่อนระยะเวลาส่งมอบออกไปอีก  จนค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ  คุณภาพ
ของงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  ลูกค้าไม่รับการส่งมอบจนต้องปรับปรุงคุณภาพ  เป็นต้น 
 

ค่าใช้จ่าย  (Cost) การปฏิบัติการ  (Performance)  
  (รวมทั้งคุณภาพและอ่ืนๆ) 
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๑๐.๔ ความเสี่ยงและขนาดของโครงการ 
 การจัดการโครงการต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทั้งด้านค่าใช้จ่าย  เวลา  และการ
ปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากโครงการมีหลายขนาดและความเสี่ยงยังมีส่วนสัมพันธ์ 
กับขนาดโครงการอีกด้วย  ความเสี่ยงในการด าเนินโครงการขนาดเล็ก  ขนาดกลางและขนาดใหญ่  มี
ดังนี้  :- 
 ๑.  โครงการขนาดเล็ก  (Small  Projects)  ส่วนใหญ่มักมีความเสี่ยงไม่มากนัก  เพราะมี
ระยะเวลาด า เนินการสั้ น   ปัญหาการจัดการโครงการขนาดเล็กที่ จะ เกิดขึ้น ในอนาคต 
จึงมีน้อยตามไปด้วย 
 ๒.  โครงการขนาดกลาง  (Medium  Projects)  ความเสี่ยงจะมีเพ่ิมมากกว่าโครงการขนาด
เล็ก  เมื่อด าเนินโครงการจึงจ าเป็นต้องประเมินความเสี่ยงของโครงการ  ระบุระดับความเสี่ยงว่าอยู่
ระดับใด  ซึ่งส่วนมากจะแบ่งเป็น  ๓  ระดับ  คือ  สูง  กลางและต่ า  จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง
ที่อยู่ในระดับสูงว่าจะด าเนินการอย่างไร  จะละเลย  ตรวจสอบ  หลีกเลี่ยง  มอบหมายให้บุคคลที่สาม
หรือจะด าเนินขจัดให้เบาบางลง (Mitigation) การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในระดับกลาง 
หากตรวจพบว่ามีผลกระทบรุนแรงกับโครงการและตรวจสอบความเสียงระดับต่ าว่ามีศักยภาพที่จะ
สร้างปัญหาให้กับโครงการหรือไม่  อย่างไรก็ตามเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ า  จึงน่าสรุปได้ว่า
เงื่อนไขจะไม่เกิดขึ้น  ผู้จัดการโครงการจะต้องน าแผนการบริหารความเสี่ยงไปใส่ไว้ในการแผนบริหาร
โครงการด้วย  ซึ่งจะท าให้มีการตรวจสอบความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงต่อไป 
 ๓.  โครงการขนาดใหญ่  (Large  Projects)  กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะเหมือนกับ
การบริหารความเสี่ยงของโครงการขนาดกลาง  แต่จะต้องใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิง
ปริมาณ  และการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพเข้ามาช่วยและจัดท าแผนเผื่อเหลือเผื่อขาด  
(Contingency  Plan)  หรือแผนการบริหารความเสี่ยงเป็นกรณีหรือแผนการบริหารความเสี่ยงตาม
ความไม่แน่นอนด้วย 
 
๑๐.๕ การบริหารความเสี่ยงกับการตัดสินใจ 
 การบริหารความเสี่ยงช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ใน  ๓  ระดับ  คือ :- 
 ๑.  การตัดสินใจทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ  (Strategic  Business  Decisions)  ว่าก าลังด าเนิน
ธุรกิจได้ถูกต้องหรือไม่  จะด าเนินโครงการอะไร ผลตอบแทนการลงทุนพอเพียงหรือไม่    
มีความเป็นไปได้ในการจ ากัดการลดขนาดขององค์กรหรือไม่ กลยุทธ์ทางเลือกที่ดีที่สุดของ 
โครงการคืออะไร 
 ๒.  การตัดสินใจโครงการ (Project  Decision) ความเสี่ยงที่ส าคัญที่สุดของโครงการคือ
อะไร  การด าเนินโครงการจะประสบความส าเร็จตามงบประมาณและระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่  
จะตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร 
 ๓.  การตัดสินใจด้านโรงงานหรือกระบวนการ  (Plant  or  Process  Decisions)  อันตราย
จากการด าเนินการตามขั้นตอนคืออะไร  จะจัดการปัญหาด้านสภาพแวดล้อม  และความปลอดภัยใน
โรงงานอย่างไร เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยจะมีค่าใช้จ่ายต่ าสุด  



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๑๙๗ 

 

การจัดการโครงการจึงต้องมีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพ่ือตัดสินใจด้านธุรกิจ  โรงงานและโครงการ  
ซึ่งจะต้องน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนบริหารโครงกร  ดังแผนภาพที่  ๑๐.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่  ๑๐.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง  การตัดสินใจ   
   แผนจัดการความเสี่ยง  และแผนบริหารโครงการ 
 
๑๐.๖ การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง  (Risk  Analysis)  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารโครงการ
และผู้เกี่ยวข้องในโครงการทุกคน  เนื่องจากสามารถช่วยระบุสิ่งกีดขวางที่ท าให้โครงการไม่ส าเร็จตาม
เป้าหมายได้ทั้งความผิดพลาดด้านก าหนดการ ค่าใช้จ่าย และการยุติโครงการ  การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงก่อให้เกิดการสืบสวนและประเมินปัญหาแต่เริ่มต้น  การปรับปรุงการปฏิบัติตามแผนอย่าง
เหมาะสม  รวมทั้งการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการ
โครงการเป็นกระบวนการที่สามารถวิเคราะห์  และจัดการความเสี่ยงซึ่งสัมพันธ์กับโครงการนั้น  
ดังนั้นการด าเนินการอย่างเหมาะสมจะช่วยเพ่ิมพูนความส าเร็จของโครงการได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้ง
ด้านค่าใช้จ่าย  เวลาและการปฏิบัติการให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  อาจกล่าวได้ว่า  การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการโครงการเป็นกระบวนการที่ออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายหรือลด
ความเสี่ยงที่คุกครามความส าเร็จของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง 
 
๑๐.๗ ประโยชน์ของการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง 
 การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงนอกจากเกิดประโยชน์กับโครงการแล้วยังส่งผลถึง
องค์การและลูกค้าที่มาใช้หรือขอรับบริการอีกด้วย  ซึ่งพอสรุปได้  ดังนี้  :- 

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 

ธุรกิจ โครงการ โรงงาน 

แผนการบริหารความเสี่ยง 

แผนบริหารโครงการ 
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 ๑.  สามารถสร้างเสริมความเข้าใจโครงการและจัดท าแผนที่ใกล้เคียงความเป็นจริง  มากข้ึน
ในแง่การประมาณการค่าใช้จ่าย  และระยะเวลาด าเนินการ 
 ๒.  เพ่ิมพูนความเข้าใจความเสี่ยงในโครงการมากข้ึน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่จะเกิด
กับโครงการหากจัดการความเสี่ยงไม่เหมาะสมหรือละเลยการบริหารความเสี่ยงนั้น 
 ๓.  มีอิสระในการพิจารณาความเสี่ยงของโครงการซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจจัดการความ
เสี่ยงให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๔.  ท าให้ยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้น  และสามารถได้ประโยชน์จากการยอมรับความเสี่ยง
นั้นได้มากข้ึนด้วย 
 
๑๐.๘  กระบวนการบริหารความเสี่ ยงของโครงการ  ( Risk  Management  
Process)๑๑๑ 
 การบริหารความเสี่ยงของโครงการมีข้ันตอนทั้งสิ้น  ๖  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ๑) การวางแผนการบริหารความเสี่ยง  (Risk  Management  Planning) 
 ๒) การระบุความเสี่ยง  (Risk  Identification) 
 ๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Risk  Analysis) 
 ๔) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ  (Quantitative  Risk  Analysis) 
 ๕) การวางแผนการตอบสนองความเสี่ยง  (Risk  Response  Planning) 
 ๖) การติดตามตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยง  (Risk  Monitoring  and  Control) 

๑๐.๘.๑  การวางแผนการบริหารความเสี่ยง  (Risk  Management  Planning) การ
วางแผนเป็นสิ่งส าคัญในการบริหารความเสี่ยงของโครงการทุกโครงการ  ข้อมูลที่ควรพิจารณาเพ่ือวาง
แผนการบริหารความเสี่ยง  ได้แก่  ข้อมูลโครงการ  นโยบายของการบริหารความเสี่ยง  การระบุ
หน้าที่และความรับผิดชอบ  การก าหนดช่วงที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงในโครงการ  การบันทึกความ
เสี่ยง  และโครงสร้างการจ าแนกงานของโครงการ  ที่จะถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อไป 
 โดยทั่วไปนั้นการวางแผนการบริหารความเสี่ยง  ได้แก่  แผนในการบริหารความเสี่ยงซึ่งถือ
เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการโครงการ  โดยทั่วไปแผนในการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยหัวข้อ
ต่างๆ  ดังนี้ 

 วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง 
 บทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 งบประมาณ 
 เวลา 
 ประเภทของความเสี่ยง  (Risk  Breakdown  Structure,  RBS) 

๑๐.๘.๒  การระบุความเสี่ยง  (Risk  Identification) การระบุความเสี่ยงท าได้ด้วยการ
วิเคราะห์การท างานตามทฤษฎีการจัดการโครงการเพ่ือระบุความเสี่ยง  ซึ่งเป็นการพิจารณากิจกรรม
                                                 

๑๑๑ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๘. 
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ทุกกิจกรรมที่ต้องกระท าในโครงการ  แล้วท าการระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงที่ก าหนดไว้  
เช่น ความเสี่ยงด้านต้นทุน  ความเสี่ยงด้านระยะเวลา  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  ความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยี  ความเสี่ยงด้านบุคลากร  เป็นต้น  จากกระบวนการนี้จะท าให้ได้มาซึ่งความเสี่ยงทั้งหมด
ของโครงการ 

๑๐.๘.๓  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Risk  Analysis) การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพในโครงการ คือ  การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่ได้จาก
กระบวนการระบุความเสี่ยงรวมไปถึงการวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น  วิธีการที่นิยมใช้ใน
การวิเคราะห์  คือ  การค านวณหาค่าโอกาสความเป็นไปได้ของความเสี่ยง  การทดสอบสมมุติฐาน
เกี่ยวกับความเสี่ยง  แล้วน าเอาข้อมูลที่ได้มาจัดล าดับตามความถี่ท่ีของเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  หรือ
จัดล าดับตามความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
โครงการ  จากกระบวนการนี้จะท าให้ได้มาซึ่งล าดับความส าคัญของความเสี่ยงทั้งหมดของโครงการ 
 ๑๐.๘.๔  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ  (Quantitative  Risk  Analysis)  การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณเป็นส่วนสนับสนุนส าคัญที่ก่อให้เกิดการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
แม่นย ามากขึ้น  ทั้งนี้เพราะสามารถที่จะระบุความส าคัญของความเสี่ยงออกมาเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ  
การวิเคราะห์โอกาสความเป็นไปได้ของโครงการ  การวิเคราะห์โอกาสที่จะบรรลุต้นทุนและเวลาที่
ก าหนด  ตลอดจนสามารถที่จะวิเคราะห์ผลกระทบออกมาในเชิงปริมาณ  เป็นต้น  ด้วยเครื่องมือและ
เทคนิคส าคัญ  ได้แก่  การสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม  การวิเคราะห์ความไว  การใช้ต้นไม้ตัดสินใจ  
เป็นต้น 
 ๑๐.๘.๕  การวางแผนการตอบสนองความเสี่ยง  (Risk  Response  Planning) การ
ตอบสนองความเสี่ยง  คือ วิธีการใดก็ตามที่ให้ได้มาซึ่งความสามารถในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  
โอนย้ายความเสี่ยง  บรรเทาความเสี่ยงหรือการยอมรับความเสี่ยงได้อย่างสัมฤทธิ์ผลออกมาในรูปของ
แผนการตอบสนองความเสี่ยง  การจัดท าแผนส ารองความเสี่ยง  การจัดตั้งงบประมาณส ารองเผื่อ
ความเสี่ยง เป็นต้น  กระบวนการนี้มีความส าคัญอย่างมากในการบริหารความเสี่ยงและต้องอาศัย
ข้อมูลหลายส่วน  เช่น  แผนการบริหารความเสี่ยง  ล าดับความส าคัญของความเสี่ยง  รายการ
ตอบสนองความเสี่ยง  เหตุของความเสี่ยง  โอกาสและความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  
ผู้บริหารโครงการต้องให้ความส าคัญกับการวางแผนการตอบสนองความเสี่ยงเสมือนดังว่า  เป็น
สัญญาหรือข้อตกลงในการจัดการความเสี่ยง 
 ๑๐.๘.๖  การติดตามตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยง  (Risk  Monitoring  and  
Control) การติดตามตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงเป็นกระบวนการในการตรวจสอบการ
ตอบสนองความเสี่ยงในโครงการ  ด้วยการทบทวนความเสี่ยงของโครงการเป็นระยะๆ  หรือการใช้
เทคนิคในการวัดประสิทธิภาพการด าเนินการบริหารความเสี่ยง  หรือวิเคราะห์การได้มาซึ่งคุณค่าจาก
การบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้มีการปรับปรุงแก้ไขแผนการบริหารความเสี่ยงและการตอบสนองความ
เสี่ยง  ซึ่งมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ  ในโครงการ  เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล
ทางด้านความเสี่ยง  ดังนั้น  ผู้บริหารโครงการจะต้องมีการจัดท าแผนการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงไว้ก่อนล่วงหน้า  เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
และเพ่ือให้ง่ายต่อการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการและทีมงานโครงการ 
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 สงวน ช้างฉัตร๑๑๒ กล่าวว่า การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องส าคัญแม้ความเสี่ยงนั้นจะ
ยังคงไม่หมดสิ้นไปแต่ก็เป็นการควบคุมมิให้ปัญหาการจัดการโครงการเกิดขึ้นในระดับรุนแรงจนยาก
แก่การแก้ไขหรือเกินความเสียหายต่อองค์การ การบริหารความเสี่ยงอาจมีขั้นตอนส าคัญ ๘ ขั้นตอน
คือ  ๑) การก าหนดโครงสร้างพ้ืนฐานการจัดการ ๒) การก าหนดของเขตการบริหารความเสี่ยงของ
โครงการ  ๓)  การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของโครงการ  ๔)  การระบุความเสี่ยง  ๕)  การวิเคราะห์
ความเสี่ยง  ๖)  การวางแผนควบคุมความเสี่ยง  ๗)  การควบคุมความเสี่ยง  ๘)  การตรวจติดตาม
ความเสี่ยง ดังแผนภาพที่  ๑๐.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๑๐.๕ กระบวนการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 
  

 จากแผนภาพที่ ๑๐.๕ ผู้จัดการโครงการจะต้องทบทวนจุดมุ่งหมายของโครงการระบุปัญหา
หรือตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลง ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง การวางแผนการควบคุมความเสี่ยง 
เลือกการปฏิบัติการที่เหมาะสม ควบคุมความเสี่ยงและตรวจติดตามผลการด าเนินงาน 
 
                                                 

๑๑๒สงวน ช้างฉัตร, การบริหารความเสี่ยงของโครงการ, (พิษณุโลก : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
พิบูลสงคราม, ๒๕๔๗). 
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๑๐.๙  เทคนิคต่างๆ  ที่ ใช้ในการบริหารความเสี่ยง  (Techniques  for  Risk  
Management) ๑๑๓ 
 ส าหรับเทคนิคในการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ๑) การค านวณผลที่เกิดขึ้นจากความ
เสี่ยง ๒) ประเภทของผู้บริหารโครงการกับการบริหารความเสี่ยง ๓) การระบุแหล่งที่มาของความเสี่ยง  
(Source  of  Risk) ๔) ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
 ๑. การค านวณผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 

๑) ได้จริงหรือเสียจริง  (Real  Reward  or  Loss)  เป็นการค านวณค่าตอบแทนที่
แท้จริงหรือค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงจากการบริหารความเสี่ยง 

๒) ได้โอกาสหรือเสียโอกาส  (Opportunity  Reward  or  Loss)  เป็นการค านวณ
ค่าของการได้โอกาสที่จะไม่เกิดความสูญเสียและค่าเสียโอกาสที่เกิดข้ึนจากการจัดการความเสี่ยง 

๒.  ประเภทของผู้บริหารโครงการกับการบริหารความเสี่ยง 
ผู้บริหารโครงการแบ่งออกได้  ๓  ประเภทตามท่าทีต่อความเสี่ยง  ดังนี้ 

๑) Risk  Seeker  ยอมรับว่าทุกโครงการต้องมีความเสี่ยงและพร้อมเสมอที่จะ
เปลี่ยนความคิดเห็น  ปรับให้ถูกต้องตามสถานการณ์ 

๒) Risk  Arrester  ตระหนักถึงผลกระทบของความเสี่ยงตลอดเวลา  พยายามที่จะ
หลีกหนีหรือเลี่ยงจากความเสี่ยง  โดยท าทุกอย่างเพ่ือเปลี่ยนสภาพแวดล้อม  หรือสภาพการณ์อย่าง
น้อยก็พยายามจะบรรเทาผลกระทบของความเสี่ยง 

๓) Risk  Ignores  ไม่ค่อยยอมรับว่าอนาคตมีความเสี่ยง  หรือไม่ก็ชอบความท้าทาย  
และไม่สนใจหรือยอมรับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง 

๓.  การระบุแหล่งท่ีมาของความเสี่ยง  (Source  of  Risk) 
ผู้บริหารความเสี่ยงของโครงการจะต้องสามารถที่จะระบุแหล่งที่มาของความเสี่ยงได้เพ่ือ

สนับสนุนให้สามารถท าการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง  ตัวอย่างของความเสี่ยงด้านต่างๆ  
ได้แก่ 

 ความเสี่ยงด้านต้นทุน  ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญเนื่องจากการด าเนิน
โครงการต่างๆ  หากไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้อยู่ในงบประมาณที่ก าหนดได้  จะเกิดความ
เสี่ยงที่ท าให้โครงการอาจต้องยุติลงเนื่องจากการขาดทุนได้  โดยส่วนใหญ่เกิดจากวัตถุดิบข้ึนราคาหรือ
ต้องสั่งน าเข้าจากต่างประเทศ 

 ความเสี่ยงด้านระยะเวลา  การด าเนินโครงการที่ใช้ระยะเวลาเกินก าหนดอาจท า
ให้ถูกปรับ  ดังนั้นความเสี่ยงในการด าเนินโครงการเกินก าหนดระยะเวลาจะท าให้เกิดผลเสีย
เช่นเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากภัยธรรมชาติท าให้ระยะเวลาการสิ้นสุดของโครงการต้องเลื่อนออกไป 

 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  การบริหารทรัพยากรมีความเสี่ยงที่ตามมาเช่น  ความ
เสี่ยงที่ทรัพยากรอาจไม่พอใช้ตามที่คาดการณ์ไว้  ความเสี่ยงจากการที่ทรัพยากรนั้นขึ้นราคา  เป็นต้น  

                                                 
๑๑๓ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๘. 
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ท าให้โครงการมีปัญหาต่าง ๆ เช่น คุณภาพของโครงการลดลง  (ไปกระทบกับการบริหารคุณภาพของ
โครงการ)  ระยะเวลาของโครงการล่าช้า  (เนื่องจากการจัดหาทรัพยากรมีปัญหาล่าช้า) 

 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี โครงการบางโครงการต้องใช้เทคโนโลยีค่อนข้างมาก  
หรือใช้เทคโนโลยีสูง  ท าให้เกิดความเสี่ยงตามมา  เช่น  เกิดความเสี่ยงจากการขัดข้องของอุปกรณ์
จากเทคโนโลยี  ความเสี่ยงจากความไม่ช านาญของผู้ใช้เทคโนโลยีนั้น  เป็นต้น  ซึ่งจะท าให้เกิดความ
เสี่ยงที่โครงการจะล้มเหลวได้  ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีนี้มีผลกระทบตามมา  คือ  ค่าปรับซึ่งมีมูลค่า
มาก 

 ความเสี่ยงด้านบุคลากร  โครงการทุกโครงการต้องใช้บุคลากรเพ่ือด าเนิน
โครงการทั้งสิ้น  ยิ่งใช้บุคลากรมากเท่าใดยิ่งเกิดความเสี่ยงจากบุคลากรมากเท่านั้น  ความเสี่ยงจาก
บุคลากร  เช่น  ความเสี่ยงจากการประสานงานที่ล้มเหลวเนื่องมาจากการใช้บุคลากรค่อนข้างมาก  
ความเสี่ยงที่บุคลากรไม่มีความช านาญในการท างานที่เพียงพอ  ทุกโครงการมักจะเผชิญกับความเสี่ยง
นี้  ซึ่งส่วนใหญ่มาจากบุคลากรภายนอก 

๔.  ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง 
๔.๑ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง  (Avoid  Risk) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเป็นวิธีการที่

ง่ายที่สุดในการบริหารความเสี่ยง  กล่าวคือ  การเลือกที่จะไม่รับความเสี่ยงไว้เลย ทั้งนี้การหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง  อาจเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ต้นทุนกับผลประโยชน์ที่ได้รับแล้วพบว่า  ผลประโยชน์ที่
ได้รับไม่คุ้มกับต้นทุนที่จะเกิดขึ้น  จึงหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับกิจกรรมความเสี่ยงนั้นโดยสิ้นเชิง  หรือ
การหลีกเลี่ยงอาจเกิดขึ้นจากกรณีท่ีผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจในกิจกรรมความเสี่ยงนั้นเป็นผู้ที่มีความ
ต้านทานต่อความเสี่ยงต่ ามากจึงเลือกที่จะหลีกเลี่ยงกิจกรรมความเสี่ยงนั้น ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้วิเคราะห์ว่า
ความเสี่ยงนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าต้นทุน  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในบางครั้งอาจน ามาซึ่ง
การเสียโอกาสในการสร้างรายได้และการท าก าไรให้กับโครงการ  ถ้าเหตุการณ์ความเสี่ยงที่คาดการณ์
ไว้ไม่เกิดขึ้น 

การจัดการความเสี่ยงตามแนวทางนี้  เมื่อฝ่ายบริหารโครงการพิจารณาแล้วว่าใน
การท ากิจกรรมเหล่านั้น  เต็มไปด้วยความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้  หากโครงการได้ด าเนินการไป
แล้วก็หลีกเลี่ยงโดยหยุดการด าเนินการ  แต่หากยังไม่ได้ด าเนินการก็อาจเลื่อนระยะเวลาเริ่มต้น
กิจกรรมจนกว่าความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นลดลงจนถึงระดับที่ยอมรับได้ 

วิธีการในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงส่วนมาก คือ  การหยุด  การยกเลิกกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยงนั้นหรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์  เพ่ือหลีกหนีความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้  ซึ่งมีผลกระทบกับ
โครงการ  กิจกรรม  หรือกระบวนการท างานอย่างสูง  แต่ถ้าหากไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอย่าง
หนึ่งใดดังข้างต้น  เช่น กรณีความเสี่ยงจากการคัดค้านของมวลชนในพ้ืนที่โครงการก่อสร้าง  ซึ่งใน
ที่สุดเมื่อไม่อาจใช้วิธีอ่ืนใดได้ก็ต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกโครงการ  และในการจัดการ
โครงการที่แท้จริง  ความเสี่ยงบางอย่างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยสิ้นเชิง  ตัวอย่างเช่น  ความ
เจ็บป่วย  ฝนตกน้ าท่วม  หรือปัญหาจากภัยธรรมชาติต่างๆ  จึงต้องหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงนั้น
ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับโครงการ 

๔.๒ รับความเสี่ยงเอาไว้  (Assume  Risk) การรับความเสี่ยงเอาไว้ในบางกรณี
อาจมีความจ าเป็น  เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน  การรับ
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ความเสี่ยงเอาไว้มี  ๒  แบบ  คือ ๑) การรับความเสี่ยงแบบรู้ตัว  คือ  การยอมรับความเสี่ยงจากการ
ตัดสินใจอย่างถ้วนถี่รอบคอบ ๒) การรับความเสี่ยงแบบไม่รู้ตัว  คือ การยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ได้
คาดคิด  ไม่เคยคิดที่จะบริหารความเสี่ยงมาก่อน  จึงรับเอาความเสี่ยงไว้โดยที่ไม่รู้ตัว  ซึ่งเป็นสิ่งที่น่า
กลัวที่สุด  มักเกิดจากความผิดพลาด  และมีต้นทุนในการก าจัดความเสี่ยงสูงมาก  ไม่คุ้มกับผลที่จะ
ได้รับ  หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก  อยู่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายบริหาร  
และไม่อาจเลือกใช้วิธีอ่ืนได้ 

การยอมรับความเสี่ยงโดยเฉพาะในกรณีที่ได้รับการบ่งชี้และประเมินความส าคัญ
แล้ว น าไปสู่การประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถน าไปปฏิบัติได้  และจากผลของการจัดการ
เหล่านั้นจ าเป็นที่จะมีการพิจารณาทางเลือกในการด าเนินการต่อไป  โดยจะต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่
ยอมรับได้  และต้นทุนที่เกิดข้ึน  เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงมี
ประสิทธิผล  การยอมรับความเสี่ยงจะแสดงออกด้วยการสรรหาวิธีจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง  
หรือหลายวิธีร่วมกัน  เพ่ือลดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้น  และผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่
ในช่วงที่โครงการสามารถยอมรับได้โดยเป็นไปตามหลักการตอบสนองความเสี่ยง 

๔.๓ ควบคุมความเสี่ยง  (Control  Risk) เมื่อได้ท าการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในโครงการไปแล้ว  หากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น  ควรต้องมีการปรับแก้วิธีในการบริหารความเสี่ยง
เหล่านั้นให้สอดคล้องกับโครงการมากที่สุด  จึงต้องอาศัยวิธีการประเมินความเสี่ยงโดยอ้างอิงหลัก
ความน่าจะเป็นทางสถิติ  ดูว่าความสูญเสียมีการแจกแจงอย่างไรลักษณะตัวอย่างของการแจกแจง  
เช่น  ความสูญเสียอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิด จากข้อมูลพบว่าโครงการมีโอกาสเกิดความสูญเสียขึ้น  
๔๐%  ในกรณีนี้เราต้องมีข้อมูลจึงจะสามารถท าเช่นนี้ได้  แต่โดยทั่วไปแล้วแทบทุกโครงการที่เริ่มต้น
ท าการบริหารความเสี่ยงมักจะไม่มีข้อมูล  ไม่มีการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบที่ต้องการ  
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถท าได้คือ  ใช้เกณฑ์  มาก  ปานกลาง  ต่ า  หรือว่าจะแบ่งเป็นล าดับที่  เช่น  
๕, ๔, ๓, ๒ และ  ๑  ว่ามากน้อยแค่ไหน  วิธีการที่เราจะจัดการโดยยังไม่มีความน่าจะเป็นเข้าไป
เกี่ยวข้องเรียกว่า  กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง  ซึ่งประกอบด้วย  การบันทึกและจ าแนก  การประเมิน
ความเสี่ยง  และการจัดท าแผนบรรเทาความเสี่ยง  สามารถอธิบายรายละเอียดของกิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยงได้ดังต่อไปนี้ 

๔.๓.๑ การบันทึกและจ าแนก เป็นการก าหนดความเสี่ยงที่เป็นไปได้ทุก
ประเภทซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ  ซึ่งตามหลักการจะแปรเปลี่ยนไปดังนี้ 

 ความเสี่ ยงที่ มีผลกระทบสู งและมีความน่าจะเป็นสู ง   ( High  
Impact/High  Probability)  ความเสี่ยงชนิดนี้เป็นความเสี่ยงที่อันตราย
ที่สุด  จะต้องหาวิธีจัดการลดความเสี่ยงนั้นให้เร็วที่สุด 
 ความเสี่ ยงที่ มีผลกระทบสู งและมีความน่าจะเป็นต่ า   ( High  
Impact/Low  Probability)  เป็นความเสี่ยงอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยง
ด้วยความระมัดระวัง 
 ความเสี่ ยงที่ มีผลกระทบต่ าและมีความน่าจะเป็นสู ง   ( Low  
Impact/High  Probability)  เป็นความเสี่ยงที่สามารถท าความเสียหาย
ได้แต่ถ้ามีการจัดการที่ดีก็จะลดปัญหาและความยุ่งยากลงได้ 
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 ความเสี่ ย งที่ มี ผลกระทบต่ าและความน่ าจะ เป็ นต่ า   ( Low  
Impact/Low  Probability)  ไม่ก่อให้เกิดปัญหามาก  แต่ท าให้ต้อง
เสียเวลาที่ต้องด าเนินการจัดการอย่างมาก 
๔.๓.๒ การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการประเมินถึงเรื่องที่คาด

ว่าจะเกิดขึ้น  ซึ่งผู้บริหารโครงการควรเตรียมพร้อมที่จะค้นหาและจัดการกับปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
หลังจากการประเมินในขั้นต้นแล้ว  ก็จะมีการท าการประเมินซ้ าอีกตามระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือยืนยัน
เรื่องท่ีผ่านมาและค้นหาปัญหาใหม่  ๆ  การประเมินความเสี่ยงนี้มีมาตรฐานหลักเกณฑ์ในการประเมิน  
เพ่ือให้ครอบคลุมองค์ประกอบทุก ๆส่วนในโครงการนั้น ๆ เมื่อก าหนดความเสี่ยงที่เป็นไปได้ใน
โครงการนั้นแล้ว  ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการประเมินความเสี่ยงวัตถุประสงค์ในการประเมินนี้จะเป็น
การจัดล าดับของความเสี่ยงนั้นในรูปประเภทความเสี่ยง  ผลกระทบความเสี่ยงและความน่าจะเป็น
ของการเกิดความเสี่ยง  โดยอาจกล่าวได้ว่า  การประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่ยากท่ีสุด 

ในการประเมินความเสี่ยงจะประกอบด้วยองค์ประกอบ  ๓  ประการ  
ได้แก่ 

 การระบุความไม่แน่นอนหรือข้อจ ากัด  (Identify  Uncertainty  or  
Constraint) เป็นการส ารวจแผนการของโครงการทั้งหมดและค้นหาส่วนที่มีความไม่แน่นอนหรือส่วน
ที่เป็นข้อจ ากัด  บางครั้งในการท างานเกิดความล่าช้าของโครงการอาจไม่ใช่เป็นความเสี่ยง  แต่เป็นผล
ที่กระทบเนื่องมาจากความเสี่ยงผู้ที่รับผิดชอบควรที่จะส ารวจแผนการด าเนินโครงการว่าปัจจัยใดที่ส่ง
ผลกระทบให้โครงการล่าช้า 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยง  (Analyze  Risks)  เป็นการระบุว่าส่วนที่มี
ความไม่แน่นอนนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อโครงการในด้านใด  เช่น ต่อช่วงเวลาการด าเนินการ  หรือ
ต่อต้นทุน  หรือต่อความต้องการของผู้ใช้งาน 

 การจัดล าดับความเสี่ยง  (Prioritize  Risks)  การจัดล าดับของความ
เสี่ยงว่าองค์ประกอบส่วนใดที่มีผลกระทบต่อโครงการอย่างมาก  ซึ่งต้องขจัดให้หมดไป  ส่วนใดมี
ผลกระทบไม่มากหรือไม่มีความส าคัญก็อาจจะยังไม่ต้องให้ความสนใจ 

๔.๓.๓ การจัดท าแผนบรรเทาความเสี่ยง  (Mitigation  Plan) เป็น
การน าข้อมูลจากเอกสารหรือฐานข้อมูลในอดีตมาใช้ในการจัดการความเสี่ยงส าหรับโครงการ  ซึ่งควร
มีการทดสอบแผนก่อนน าไปใช้จริงเพ่ือเตรียมความพร้อมและแก้ไขจุดบกพร่องล่วงหน้า  การจัดการ
ความเสี่ยงเป็นเทคนิคเชิงรุกหรือเป็นการเตรียมการจัดการไว้ล่วงหน้าเพ่ือรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตโดยจะเริ่มตั้งแต่การก าหนดความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  การวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้นการ
วางแผนที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยง  และการตัดสินใจในสิ่งที่จ าเป็นด้วยการวางแผนเตรียมการ
จัดการความเสี่ยงไว้ล่วงหน้านี้ท าให้โครงการสามารถเลือกก าหนดแผนด าเนินการต่างๆ  ที่จะช่วยให้
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นโครงการที่ประสบความส าเร็จได้ 

องค์ประกอบของแผนบรรเทาความเสี่ยง  ได้แก่ 
 เหตุการณ์ความเสี่ยงที่สนใจ 
 ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ 
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 การจะเลือกกลยุทธ์และวิธีการจัดการกับความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล 
 วิธีการควบคุมความเสี่ยง 
 การระบุความส าคัญของความเสี่ยง 
 ทรัพยากรที่ต้องใช้  เช่น คน  เงิน  เครื่องมือ  เทคโนโลยี  และ เวลา 
 ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ 
๔.๓.๔ การลดความเสี่ยง  (Reduction  Risk) การที่ไม่สามารถขจัด

ความเสี่ยงให้หมดไปได้  ทางเลือกหนึ่ง  คือ การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่รับได้  หาโอกาสที่สูงที่สุดและพยายามลดความน่าจะเป็นและผลกระทบที่ไม่ต้องการ
ออกไปเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว  การควบคุมไม่ให้ความเสียหายลุกลาม  การแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน  
การใส่ใจดูแล  

ตัวอย่างกิจกรรมการลดความเสี่ยง  ได้แก่  การเพ่ิมอ านาจการต่อรอง
ราคากับผู้รับเหมาช่วงการหาวิธีที่ท าให้สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางการตลาด  
การลดความเสี่ยงที่มาจากเหตุปัจจัยภายในโครงการด้วยการควบคุมภายในหรือใช้กลยุทธ์หรือ
มาตรการอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุปัจจัยภายนอกโครงการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

นอกจากนี้แล้ววิธีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการลดความเสี่ยง คือ 
การถ่ายโอนความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงนั้นให้กับผู้อ่ืนแทน  เช่น การโอนความรับผิดชอบต่อความ
เสี่ยงให้กับบริษัทประกันภัย  การโอนถ่ายความเสี่ยงไปให้บุคคลอ่ืนผ่านช่องทางต่างๆ  การท าสัญญา
ว่าจะไม่รับผิดชอบในส่วนนี้  หรือว่าสัญญาก่อสร้างเพ่ือประกันเรื่องราคาวัตถุดิบก่อสร้างที่สูงขึ้น  
จัดเป็นการกระจายความเสี่ยงออกไปในรูปแบบต่างๆ  การมีระบบส ารอง  เช่น มีเครื่องก าเนิดไอน้ า  
๒  ใบ  มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ๒  เครื่อง  สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถลดความเสี่ยงในตัวเองได้  แต่เมื่อ
รวมกันแล้วท าให้ผลกระทบต่อโครงการลดลง ในกรณีที่เป็นความเสี่ยงที่คาดเดาได้ยาก  ป้องกันได้
ยาก  หรืออาจมีขนาดความรุนแรงสูงมาก  เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ  หรือ วินาศภัยต่างๆ  
ซึ่งโครงการไม่สามารถแบกรับผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นได้ก็ท าประกันภัยเอาไว้  หรือความเสี่ยงที่
ต้องด าเนินการในเรื่องที่ไม่มีความช านาญ  หรือต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมาก  ในเวลาอันจ ากัดก็
สามารถใช้วิธีถ่ายโอนความเสี่ยงโดยการว่าจ้างให้ผู้ อ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนหรือบุคคลภายนอกมา
ด าเนินการให้ 

๔.๓.๕ ศึกษาความเสี่ยง  (Study  Risk) เป็นทางเลือกหนึ่งในการ
จัดการความเสี่ยงในโครงการที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจ านวนมากและหลากหลาย  ช่วยให้สามารถ
จัดการความเสี่ยงได้ดีมากยิ่งขึ้น  ประเด็นที่ควรท าการศึกษา  ได้แก่ 

 การเกิดความเสี่ยงในโครงการ 
 รูปแบบความเสี่ยงในโครงการ 
 ประเภทความเสี่ยงในโครงการ 
 แนวคิดการจัดการความเสี่ยง 
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ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ กล่าวว่า ตามค าจ ากัดความของ Project Management Body Of 
Knowledge (PMBOK) ความเสี่ยงคือเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนในการเกิด แต่มีผลกระทบต่อ
โครงการหากเกิดขึ้นจริง สามารถอธิบายเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายๆคือ ความเสี่ยงเป็นข้อกังวลของ 
Project Manager หรือทีมงาน และเมื่อเกิดความกังวลก็ต้องหาแผนมารองรับ ก็แล้วแต่ว่าจะกังวล
มากหรือกังวลน้อย ถ้ากังวลหรือเป็นห่วงเรื่องใดๆเรื่องหนึ่งมากๆ เพราะมันมีผลกระทบรุนแรงและ
โอกาสเกิดสูง แผนการรองรับก็จะมากตามไปด้วย ในทางกลับกันถ้าเรื่องที่กังวลนั้นไม่ค่อยส าคัญ
หรือไม่ค่อยน่ากังวล ก็อาจจะตัดสินใจไม่มีแผนรองรับก็เป็นได้ โดยธรรมชาติของโครงการ มักจะ
ประสบกับความเสี่ยงเป็นปกติอยู่เสมอ เนื่องจากการจัดการโครงการ หมายถึงการบริหารคนจ านวน
มากที่มีความหลายหลายมุมมองและวิธีคิดรวมถึงหลากหลายความคาดหวัง และยังมีปัจจัยเรื่อง
ข้อจ ากัดต่างๆของโครงการเข้ามาก าหนดกิจกรรมของโครงการ เช่นข้อจ ากัดเรื่องเวลา เงินทุนและ
ทรัพยากรต่างๆ จนอาจกล่าวได้ว่าโครงการกับความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องที่เกิดมาคู่กันโดยแท้ ดังนั้น 
Project Manager จึงจ าเป็นเข้าใจการบริหารความเสี่ยง เพราะไม่มีโครงการใดในโลกที่วางแผนแล้ว
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ทุกประการ และหากเป็นเช่นนั้นจริง หน้าที่การจัดการโครงการของ Project 
Manager คงจบลงเพียงแค่การวางแผนโครงการเนื่องเพราะโครงการสามารถด าเนินไปได้ด้วยตัวมัน
เองตามแผนที่วางไว้โดยไร้ซึ่งปัจจัยเสี่ยงใดๆมาท าให้แผนงานผิดพลาด 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโครงการมักจะแปรผันตามบริบทของลักษณะโครงการและลักษณะ
ขององค์กร โครงการด้านการก่อสร้างก็จะมีปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างจากโครงการด้านวิศวกรรมในโรงงาน
หรือโครงการด้านไอที ตัวอย่างของความเสี่ยงที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆในโครงการ เช่น ขอบเขตงานของ
โครงการไม่ชัดเจน ทีมงานมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน โครงการล่าช้าเนื่องจาก
ขาดทรัพยากร โครงการส่งมอบสินค้าท่ีไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน เป็นต้น การจัดการความเสี่ยงได้ดี
หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ของ Project Manager และทีมงาน รวมถึงการสนับสนุน
จากผู้บริหารและองค์กร ซึ่งพอจะสรุปเป็นข้อแนะน าในการจัดการความเสี่ยงในโครงการได้ดังนี้๑๑๔ 

๑.   Proactively Manage 
คือการจัดการโครงการแบบเชิงรุก ประเมินเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและมีโอกาสจะเป็น

ปัญหาในอนาคต แล้วด าเนินการป้องกัน (Preventive Action) ก่อนที่จะเกิด หากไม่สามารถป้องกัน
ได้ก็ต้องหาแผนรองรับและเตรียมพร้อมอยู่เสมอส าหรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เน้นการแก้ปัญหาที่ 
Root Cause มิใช่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ลดการเกิดข้ึนของปัญหาซ้ าเดิม   

๒.   Focus on Stakeholder Expectation 
จงเรียนรู้ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และบริหาร

จัดการความคาดหวังเหล่านั้นตั้งแต่เนิ่นๆ เพ่ือให้เกิดการร่วมมือในการท างาน ปัญหาในโครงการ
หลายๆครั้งมีสาเหตุมาจาก Project Manager ไม่เข้าใจหรือไม่ตอบสนองความคาดหวังของ 
Stakeholder จนท าให้โครงการไม่ได้รับการสนับสนุนและก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย 

 
 

                                                 
๑๑๔ ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ , เทคนิคการจัดการความเสี่ยงในโครงการ , [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 

http://www.knowledgertraining.com/index.php?tpid=0027, [๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 
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๓.   Motivate Project Team 
ทีมงานถือเป็นส่วนส าคัญในการจัดการโครงการ ทีมงานที่ขาดแรงจูงอบรม project 

management, risk management training, PM training, อบรมบริหารโครงการใจในการท างาน
มักจะท างานโดยขาดการมีส่วนร่วมและสนใจเฉพาะงานของตนเอง ไม่มองภาพรวมของงานใน
โครงการ รวมถึงมีโอกาสจะสร้างปัญหาหรือย่อมแพ้ต่อปัญหาได้ง่าย การสร้างทีม Motivation เป็น
กิจกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงของโครงการ และช่วยเพ่ิมโอกาสความส าเร็จในการท างาน ซึ่งมีวิธีการ
ง่ายๆ เช่น การสร้างเป้าหมายร่วมกัน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเตรียมเครื่องมือและ
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับทีมงาน การสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร และการสร้างความสุขในการท างาน 
เป็นต้น 

๔.   Put the right man on the right job 
การคัดเลือกคนเข้าโครงการและการมอบหมายงาน เป็นกิจกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่

เกิดขึ้นจากความไม่เหมาะสมของคนท างาน อันจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพงาน และความล่าช้าของ
งาน การคัดเลือกคนควรพิจารณา Competency และ Motivation ให้ เหมาะกับหน้าที่ งาน 
ความสามารถของคนบวกกับแรงจูงใจในการท างาน สามารถผลักดันให้โครงการส าเร็จได้แม้จะ
ประสบกับปัญหาหรือข้อจ ากัดต่างๆ    

๕.   Well Plan & Managing Change 
การวางแผนที่ดีและการจัดการโครงการให้ดีภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนและมีการ

เปลี่ยนแปลงสูง จะช่วยให้โครงการสามารถจัดการกับความเสี่ยงได้ดี Project Manager และ ทีมงาน
ไม่ควรพ่ึงพาทักษะในด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากจนเกินไป เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าเป็นเรื่องที่ดีแต่หากมีมากจนเกินไป จะเป็นการสะท้อนทักษะการวางแผนที่อ่อนด้อย หาก
โครงการมีการวางแผนที่ดีก็จะประสบกับปัญหาเฉพาะหน้าค่อนข้างน้อยและพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆอยู่เสมอเนื่องจากมีการวางแผนรองรับในการเปลี่ยนแปลงต่างๆมาเป็นอย่างดี 

๖.   Close up with resource and decision maker 
การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีอ านาจและมีทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับโครงการนั้น เป็นปัจจัย

ส าคัญที่ท าให้โครงการได้รับการสนับสนุน ผู้มีอ านาจและผู้มีทรัพยากรนั้นอาจจะหมายถึง ผู้บริหาร
องค์กร  Functional Manager หรือ Vendor หรือใครก็ตามที่มีสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการท างานใน
โครงการ เป็นต้น Project Manager ต้องมีความสามารถในการเข้าถึงบุคคลเหล่านี้และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีรวมถึงสร้างเป้าหมายร่วมกันบวกกับสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นใน
มุมมองของบุคคลเหล่านี้เพ่ือการประสานงานที่ดีและการสนับสนุนในโครงการ 

๗.   Sensor and alert to risk event 
การบริหารความเสี่ยงในโครงการ นอกจากจะต้องปฏิบัติตาม ๖ ข้อข้างต้นแล้ว Project 

Manager ต้องจัดวางระบบแจ้งเตือนเมื่อความเสี่ยงต่างๆมีท่าทีหรือแนวโน้มว่าก าลังจะเกิด วิธีการที่
นิยมใช้กันคือ การจัดตั้ง Key Risk Indicators (KRI) หรือชี้ตัววัดเสี่ยงในโครงการโดยต้องมีการ
ตรวจสอบ ติดตามและเฝ้าระวังอยู่เสมอ   KRI คือเครื่องมือที่คอย Alert เมื่อโครงการมีระดับความ
เสี่ยงเกินกว่าที่ก าหนด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้ Project Manager ตัดสินใจ Escalate แผน
รองรับความเสี่ยงเพื่อตอบโต้กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
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 แนวทางทั้ง ๗ ประการข้างต้นนั้น จะช่วยท าให้โครงการมีสุขภาพดีและจัดการความเสี่ยง
ได้มีประสิทธิภาพรวมถึงเพ่ิมโอกาสความส าเร็จของโครงการ อีกทั้งยังเป็นการแสดงความเป็นมือ
อาชีพของ Project Managerและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
โครงการ ประสบการณ์และความสามารถของ Project Manager จึงมีผลโดยตรงกับความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนในโครงการ 

๕.  การวิเคราะห์คุณลักษณะของความเสียหายและผลกระทบที่ตามมา  (Failure  
Mode  and  Effect  Analysis  หรือ  FMEA) ๑๑๕ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของความเสียหายและผลกระทบที่ตามมา  หรือ  (Failure  
Mode  and   Effect  Analysis  หรือ  (FMEA)  เป็นวิธีการในการก าหนดแนวโน้มที่จะเกิดสภาพ
ความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ  โดยเริ่มจากการประเมินความเสี่ยงร่วมกับ
ความล้มเหลวแบบต่างๆ  หลังจากนั้นจึงจัดล าดับความส าคัญของสภาพความล้มเหลวตามความ
เร่งด่วนหรือสภาพของความล้มเหลวนั้นและด าเนินการป้องกันก่อนหลังตามความรุนแรงของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

FMEA  เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์เชิงรุก  ช่วยให้สามารถด าเนินการป้องกันก่อนที่จะเกิด
ความล้มเหลวนั้นขึ้น  หรือก่อนที่จะมีการปล่อยผลิตภัณฑ์หรือเริ่มกระบวนการผลิต  นอกจากนี้ยัง
ช่วยป้องกันผลกระทบด้านลบจากความล้มเหลวที่จะไปถึงมือลูกค้า  เป้าหมายหลัก  คือการก าจัด
สาเหตุของความล้มเหลวและเพ่ิมโอกาสในตรวจพบก่อนที่จะเกิดความเสียหาย 

หลักการ  FMEA  ได้ถูกพัฒนาโดยหน่วยงานอากาศยานทางทหารของสหรัฐอเมริกา  
(ได้แก่กองทัพอากาศ  กองทัพเรือ  องค์กร  NASA)  ตั้งแต่ทศวรรษที่  ๖๐  จากนั้นได้มีการประยุกต์
วิธีการ  FMEA  ไปยังบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นน าของโลก  ได้แก่  Ford,  GM  และ  Chrysler  หรือที่
รู้จักกันดีว่า  BIG  THREE  (Big  ๓)  โดยเป็นข้อก าหนดที่ส าคัญของระบบ  QS-๙๐๐๐ 

FMEA  สามารถแบ่งออกเป็น  ๓  ประเภทได้แก่ 
๑) Design  FMEA  (DFMEA)  คือ  การปรับปรุงการออกแบบโดยวิธีการ  FMEA 
๒) Process  FMEA  (PFMEA)  คือ  การปรับปรุงการผลิตโดยวิธีการ  FMEA 
๓) Service  FMEA  (SFMEA)  คือ  การปรับปรุงการบริการโดยวิธีการ  FMEA 
สามารถให้ค าจ ากัดความของความเสียหาย  คุณลักษณะของความเสียหาย  ผลกระทบ

จากความเสียหาย  และการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
๑) ความเสียหาย  (Failure)  หมายถึง  ผลิตภัณฑ์  กระบวนการผลิต  หรือการบริการที่ไม่

สามารถท างานได้ตามหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) คุณลักษณะของความเสียหาย (Failure  Mode)  หมายถึง  สภาวการณ์หรืออาการที่

อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายที่ตามมา  (Failure)  ซึ่งอาการผิดปกติส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคุณลักษณะ
ทางกายภาพ  (Physical  characteristics)  ได้แก่  การแตก ความร้อน  กลิ่นไหม้  การบิดเบี้ยว  
การรั่ว  สีเพ้ียน  รอยร้าว  เป็นต้น  และสามารถสังเกตได้โดยการใช้ประสาทสัมผัส  เช่น สายตา  (รั่ว  
สีเพ้ียน  รอยร้าว  หู  (การสั่น)  การสัมผัส (ความร้อน)  และ การได้กลิ่นที่ผิดปกติ  (กลิ่นไหม้)  ถ้า
                                                 

๑๑๕ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๘. 
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หากอาการเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไข  จะส่งผลกระทบต่อชิ้นส่วน  หรือ ระบบอ่ืน ๆ ท าให้เกิดการ
ขัดข้อง  หรือเสียหายได้ในที่สุด 

๓) ผลกระทบจากความเสียหาย  (Effect)  หมายถึง  ผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากความเสียหาย
และส่งผลโดยตรงต่อ  ผลิตภัณฑ์  กระบวนการผลิต  และ การบริการในที่สุด 

๔) การวิเคราะห์  (Analysis)  หมายถึง  การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพ่ือหาทางป้องกัน
การเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต 

๖.  การจัดท าแผนรองรับ  (Contingency  Plan) 
ในบางสถานการณ์การด าเนินงานต่างๆ  อาจไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้  ดังนั้นการมี

แผนรองรับ  (Contingency  Plan)  จะช่วยให้งานสามารถด าเนินต่อไปได้ ตัวอย่างเช่น  ในกรณีที่
ร้านค้าวัสดุก่อสร้างไม่สามารถส่งวัสดุให้ได้ทันตามต้องการ  ทางโครงการควรมีมาตรการรองรับเพื่อให้
การก่อสร้างที่ด าเนินอยู่ไม่หยุดชะงัก  เช่น  มีการติดต่อร้านค้าอีกร้านส ารองไว้  หรือมีการส ารองวัสดุ
ไว้ที่หน้างาน  เป็นต้น 
 
๑๐.๑๐ การวางแผนการบริหารความเสี่ยง๑๑๖ 

การวางแผนการบริหารความเสี่ยง  (Risk  Management  Planning)  ซึ่งได้มีการน าเสนอ
เป็นครั้ ง แรกใน ค .ศ . ๒๐๐๐  มี วั ตถุประสงค์ที่ ส าคัญคื อ  การตั ดสิน ใจ เลื อกวิ ธี การและ 
แผนการจัดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของโครงการ ดังนั้นกิจกรรมหรือกลยุทธ์จึงครอบคลุม  
กระบวนการทั้งหมด  ตลอดจนความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของโครงการ การบริหารความเสี่ยงจึง
กลายเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ โครงการมีความสมบูรณ์มากขึ้น และเพ่ือให้ เกิดประสิทธิผล   
จึงต้องมีการวางแผนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ผู้จัดการ
จะต้องถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นงานส าคัญอีกงานหนึ่งที่ต้องให้ความเอาใจใส่   และจัดการให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ๑.  ขอบเขตของการวางแผนการบริหารความเสี่ยง 
 แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องการด าเนินงานภายในโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ 
กิจกรรมการด าเนินงานจึงเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้เกิดความเสี่ยง มีการจัด
หมวดหมู่ขององค์ประกอบให้ครอบคลุมสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างคร่าวๆ  ได้แก่  ผู้มี
ส่วนได้เสีย  (Stakeholders)  สภาพแวดล้อมของโครงการ  (Project  Environment)  การแบ่ง
โครงสร้างการท างานของโครงการ  (Project  Work  Breakdown  Structure)  และกรอบการ
ด าเนินงานของโครงการ  (Project  Framework)  ซึ่งอธิบายได้ดังนี้  :- 
  ๑.๑ ผู้มีส่วนได้เสีย  ความเต็มใจในความเสี่ยงของผู้มีส่วนได้เสียมีอิทธิพลต่อขอบข่าย
การวางแผน การบริหารความเสี่ ย งและความ เต็ม ใจนั้ นยั งขึ้ นอยู่ กับความส าคัญของ 
โครงการ  วัตถุประสงค์และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  ซึ่งแบ่งออกเป็น  ๔  กลุ่มใหญ่คือ   
ลูกค้า  ผู้บริหารระดับสูง  ผู้ลงทุนและสังคม  แต่ละกลุ่มจะมีระดับความเต็มใจต่างกันดังจะเห็นได้จาก

                                                 
๑๑๖สงวน ช้างฉัตร, การบริหารความเสี่ยงของโครงการ, (พิษณุโลก : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

พิบูลสงคราม, ๒๕๔๗). 
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นโยบายหรือการปฏิบัติที่พึงพอใจในผลก าไรและการปฏิบัติการ  การวางแผนการบริหารความเสี่ยงจึง
ถูกก าหนดให้ด าเนินการเมื่อผู้มีส่วนได้เสีย  มีความเต็มใจที่จะเสี่ยงในระดับต่ า  ในทางกลับกันหาก
ความเต็มใจที่จะเสี่ยงอยู่ในระดับสูง  การวางแผนการบริหารความเสี่ยงก็จะลดลงอย่างมาก 
  ๑.๒  สภาพแวดล้อมของโครงการ  สภาพแวดล้อมของโครงการประกอบด้วยตัว
แปรมากมาย  ซึ่งรวมทั้ง  ตลาด  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  องค์การและความเสี่ยงระดับโลก  
ตัวแปรข้างต้นจะเป็นตัวก าหนดว่าจะวางแผนการบริหารความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด  เช่น ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมท า ให้ เ กิ ดความ แตกต่ า งด้ านการปฏิบั ติ และความร่ วมมื อ 
ของบุคคล การวางแผนการบริหารความเสี่ยงจึงอาจต้องมีหลายระดับเพ่ือให้ครอบคลุมความ  
หลากหลายดังกล่าวแล้ว 
  ๑.๓ การแบ่งโครงสร้างการท างานของโครงการ (WBS) จะเป็นต้องก าหนดขอบเขต
การวางแผนการบริหารความเสี่ยง ความซับซ้อนและความสามารถในการจัดการ  กล่าวคือ  
โครงสร้างการท างานของโครงการมีความซับซ้อนก็ต้องก็ต้องวางแผนการบริหารความเสี่ยงมากกว่า
โครงสร้างการท างานแบบง่ายๆ 
  ๑.๔  กรอบการด าเนินงานของโครงการ  จะมีผลต่อขอบเขตของการบริหารความ
เสี่ยง  ซึ่งโดยปกติกรอบการด าเนินงานของโครงการเกิดจากวัตถุประสงค์  กระบวนการ  สมมติฐาน
และข้อจ ากัดของโครงการ  เช่น  การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของโครงการจะช่วยลดขอบเขต
ของการวางแผน  การบริหารความเสี่ยง  ขณะเดียวกันความเข้าใจกระบวนการด าเนินงานของ
โครงการก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้เช่นกัน 
 แบคเคอร์และเชอร์เรเมตา  (Bakker  and  Sheremeta)  ได้อธิบายการแบ่งโครงสร้างการ
บริหารความเสี่ยงของโครงการ  (WBS)  ไว้ดังแผนภาพข้างล่างนี้ 
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แผนภาพที่ ๑๐.๖ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 
 

๒.  เกณฑ์การวางแผนการบริหารความเสี่ยง 
 การวางแผนจะต้องค านึงถึงการยอมรับความเสี่ยงของผู้มีส่วนได้เสีย  การแบ่งโครงสร้างการ
บริหารความเสี่ยงจะถูกน าไปใช้ในการพิจารณาความซับซ้อนทางเทคนิค  ส่วนกรอบการด าเนินงาน
โครงการจะใช้ระดับความไม่แน่นอนเป็นเกณฑ์การพิจารณาและสภาพแวดล้อมของโครงการพิจารณา
จากความอิสระจากโครงการหรือ การสนับสนุนโครงการ เช่น  หากการยอมรับความเสี่ยงของลูกค้า
อยู่ในระดับต่ าการวางแผนจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและท าให้ลูกค้ามั่นใจว่าโครงการจะประสบ
ความส าเร็จ ในท านองเดียวกันหากความซับซ้อนทางเทคนิคอยู่ในระดับต่ าหรือมีทรัพยากรอยู่ใน
ระดับการวางแผนการบริหารความเสี่ยงก็จะน้อยลงตามไปด้วย 
 ๓.  การระบุค่าใช้จ่ายของแผน 
 การระบุค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงให้ถูกต้องเป็นเรื่องจ าเป็นและเมื่อน าไป
จัดท าแผนเพ่ือจัดการความเสี่ยงแล้วก็จะง่ายต่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหารว่าจะยอมรับได้มากน้อย

การแบ่งโครงสร้างการวางแผน 
การบริหารความเสี่ยง 

ผู้มีส่วนไดเ้สีย การแบ่งระบบ 
การท างาน 

ขอบเขต 
การท างาน 

ของโครงการ 

สภาพ 
แวดล้อม 

ลูกค้า ฝ่าย 
จัดการ
ระดับสูง 

ผู้ลงทุน สังคม 

เทคโนโลย ี ทรัพยากร เงิน 

วัตถุประสงค์ กระบวนการ สมมตุิฐาน 
และข้อจ ากัด 

ตลาด วัฒนธรรม องค์กร ความเสีย่ง
ระดับโลก 
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เพียงใด ในกรณีอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงจะหมายถึงการมีเงินพัฒนาและรักษากระบวนการ
บริหารความเสี่ยงให้ด ารงอยู่ตลอดวงจรชีวิตของโครงการ 
 ๔.  การเสนอขออนุมัติแผน 
 อาจกล่าวได้ว่าแผนที่ดีคือแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ และท าให้โครงการประสบ
ความส าเร็จ  ดังนั้นนอกจากการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงให้ดีแล้ว  ยังต้องท าให้ผู้มีอ านาจ
อนุมัติแผนเห็นคุณค่าของการใช้จ่าย และตระหนักว่าการน าแผนไปปฏิบัติจะช่วยให้องค์การประสบ
ความส าเร็จ  แผนที่ดีจะควรมี ๓ A คือ  มีความเหมาะสม  (Appropriate)  สามารถท าให้บรรลุผล
ส าเร็จได้  (Achievable)  และสามารถจ่ายเงินได้  (Affordable) 
 ๕.  ความสอดคล้องของแผน 
 แผนการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีความสอดคล้องกับโครงการตลอดช่วงระยะการด าเนิน
หรือตลอดวงจรชีวิตของโครงการ เพราะแผนการบริหารความเสี่ยงจะต้องสนับสนุนโครงการ ดังนั้น
แผนการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นส่วนส าคัญของการวาแผนโครงการด้วย 
 
๑๐.๑๑ สรุปท้ายบท 
 การบริหารความเสี่ยง  คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม กระบวนการการ
ด าเนินงานต่างๆ  เพ่ือให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้  ประเมินได้ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการเป็นส าคัญ 
 ความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ประเภทคือ ความเสี่ยงด้านระบบการจัดการ   ความเสี่ยงด้าน
ก าหนดเวลาการด าเนินโครงการ ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงด้านเทคนิค ข้อก าจัดด้าน
เวลา  ค่าใช้จ่าย  และการปฏิบัติมีความส าคัญท่ีเท่าเทียมกัน  หากด้านใดด้านหนึ่งมีปัญหาก็อาจท าให้
โครงการเกิดความเสี่ยงจนส่ง ผลกระทบต่อความล้มเหลวของโครงการได้  เช่น  ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเกิน  
ร้อยละ  ๒๐%  อันเนื่องมาจากการเลื่อนระยะเวลาส่งมอบออกไปอีก  จนค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึนอย่างมี
นัยส าคัญ  คุณภาพของงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  ลูกค้าไม่รับการส่งมอบจนต้องปรับปรุงคุณภาพ  
เป็นต้น 
 การบริหารความเสี่ยงช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ใน  ๓  ระดับ  คือ การตัดสินใจทางกล
ยุทธ์ทางธุรกิจ  การตัดสินใจโครงการ (Project  Decision) การตัดสินใจด้านโรงงานหรือกระบวนการ  
(Plant  or  Process  Decisions)  การบริหารความเสี่ยงของโครงการมีขั้นตอนทั้งสิ้น  ๖  ขั้นตอน  
ได้แก่ ๑) การวางแผนการบริหารความเสี่ยง  (Risk  Management  Planning) ๒) การระบุความ
เสี่ยง  (Risk  Identification) ๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Risk  Analysis) 
๔) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ  (Quantitative  Risk  Analysis) ๕) การวางแผนการ
ตอบสนองความเสี่ยง  (Risk  Response  Planning) และ ๖) การติดตามตรวจสอบและควบคุมความ
เสี่ยง  (Risk  Monitoring  and  Control) 
 
 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๑๓ 

 

ค าถามท้ายบทที่ ๑๐ 
 
๑.  ความเสี่ยงคืออะไร เมื่อไม่มีการจัดการความเสี่ยงจะเกิดผลกระทบต่อโครงการอย่างไรบ้าง 
๒.  การบริหารความเสี่ยงคืออะไร ท่านแบ่งความเสี่ยงไว้กี่ประเภท อะไรบ้าง 
๓.  ในบรรดาความเสี่ยงทั้งหมด ท่านคิดว่าความเสี่ยงด้านใดมีผลกระทบต่อการจัดการโครงการมาก

ที่สุด เพราะเหตุใด 
๔.  ขั้นตอนในการจัดการความเสี่ยงมีอะไรบ้าง แต่ละข้ันตอนมีความส าคัญอย่างไรบ้าง 
๕.  จงระบุความเสี่ยงในการจัดการวัดของท่านมา ๑ ความเสี่ยงและท่านบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น

อย่างไรบ้าง 
๖.  ประโยชน์ของการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงมีอะไรบ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ  

(Qualitative  Risk  Analysis) และการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ  (Quantitative  Risk  
Analysis) ต่างกันอย่างไร 

๗.  เทคนิคที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง  (Techniques  for  Risk  Management) มีอะไรบ้าง แต่
ละเทคนิคจะช่วยลดปริมาณความเสี่ยงได้อย่างไรบ้าง 

๘.  วิธีการในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงส่วนมากนิยมท ากันอย่างไรบ้าง การรับความเสี่ยงเอาไว้  
(Assume  Risk) คืออะไร 

๙.  ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงและมีความน่าจะเป็นสูง  (High  Impact/High  Probability)  ความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบสูงและมีความน่าจะเป็นต่ า  (High  Impact/Low  Probability)  ความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบต่ าและมีความน่าจะเป็นสูง  (Low  Impact/High  Probability)  และความเสี่ยงที่
มีผลกระทบต่ าและความน่าจะเป็นต่ า  (Low  Impact/Low  Probability)  มีความเสี่ยงต่อการ
จัดการโครงการอยู่ในระดับใด และจะบริหารจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ อย่างไรบ้าง 

๑๐. องค์ประกอบของแผนบรรเทาความเสี่ยง  จงยกตัวอย่างตัวอย่างกิจกรรมการลดความเสี่ยงมาดู 
๑ ตัวอย่างพร้อมรายละเอียด  
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แผนการสอนประจ าบทที่ ๑๑ 
 
รายวิชา การจัดการโครงการข้ันสูง 
 Advance Project Management 
 
บทที่ ๑๑ การติดตามและควบคุมโครงการ 
 (Project  Monitoring  and  Control) 
 
หัวข้อย่อย  

๑. บทน า 
๒. หลักการพ้ืนฐานในการควบคุมและติดตามโครงการ  PDCA  (Plan-Do-Check-

Action) 
๓. การควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ (Scope  Change  Control) 
๔. การควบคุมตารางเวลา  (Scheduling  Control) 
๕. การควบคุมต้นทุน  (Cost  Control) 
๖. การควบคุมความเสี่ยง  (Risk  Control) 
๗. การควบคุมคุณภาพโครงการ  (Quality  Control) 
๘. สรุปท้ายบท 

 
สรุปแนวคิดที่ส าคัญ 
 กระบวนการพ้ืนฐานของการควบคุมโครงการประกอบด้วย การก าหนดแผนงาน การวัด
ความก้าวหน้าของงาน การประเมินผลงานที่ได้เทียบกับแผนงาน การแก้ไขกรณีพบข้อควรปรับปรุง 
การตรวจติดตามโครงการ  เป็นสิ่งส าคัญที่ขาดไม่ได้ในการควบคุมโครงการ  เนื่องจากเป็นการ
ตรวจสอบอย่างมีระบบ  ที่ได้ผลลัพธ์เป็นข้อบกพร่องของการด าเนินงานจากแผนงาน  ต่อจากนั้น  จะ
เป็นหน้าที่ของกระบวนการควบคุมในการแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นให้เป็นไปตามแผนหรือ
เปลี่ยนแปลงจากแผนน้อยที่สุด  เช่น การติดตามงาน  (Project  Tracking) การจัดการโครงการมี
สิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานที่ต้องมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผน  ๕ ส่วน คือ ขอบเขตโครงการ ตารางเวลา 
ต้นทุน ความเสี่ยง คุณภาพ 

หลักการพ้ืนฐานที่ใช้ในการควบคุมและติดตามกิจกรรมของโครงการ  คือ กิจกรรม  FDCA  
(Plan- Do-Check-Action)  ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดในการด าเนินโครงการ  เนื่องจากไม่ว่าจะ
อยู่ในขั้นตอนใดของโครงการ  กิจกรรม  PDCA  จะต้องเกิดขึ้นเสมอเพ่ือให้การด าเนินโครงการผ่านไป
ได้อย่างมีคุณภาพ  อันเนื่องมาจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีการติดตามความก้าวหน้าและ
แก้ไขความผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง PDCA  (Plan-Do-Check-Act)  เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการพัฒนา
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการด าเนินงานซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน  ๔  ขั้น คือ  วางแผน – ปฏิบัติ 
– ตรวจสอบ – ด าเนินการ 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๑๖ 

 

การควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขต  หมายถึง  กระบวนการวัด  การตรวจสอบ  การ
รายงานการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการจากผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งด าเนินการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตจะต้องด าเนินการร่วมกัน
กับกระบวนการอื่น ๆ เช่น การควบคุมตารางเวลา  การควบคุมต้นทุน  การควบคุมคุณภาพ  เป็นต้น 
เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ ได้แก่ เอกสารและระบบ
ติดตาม ระดับของการอนุมัติการเปลี่ยนแปลง การประเมินขนาดการเปลี่ยนแปลง และการวาง
แผนการจัดการขอบเขต 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจหลักการพ้ืนฐานในการควบคุมและติดตามโครงการ  
PDCA  (Plan-Do-Check-Action) 

๒. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจการควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ (Scope  
Change  Control) 

๓. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจการควบคุมตารางเวลา  (Scheduling  Control) 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจการควบคุมต้นทุน  (Cost  Control) 
๕. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจการควบคุมความเสี่ยง  (Risk  Control) 
๖. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจการควบคุมคุณภาพโครงการ  (Quality  Control) 

 
กิจกรรมระหว่างเรียน 

๑. ผู้เรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนบทที่ ๑๑ 
๒. อาจารย์ผู้สอนบรรยายตามเนื้อหาที่ก าหนด 
๓. ผู้เรียนซักถาม 
๔. อาจารย์ผู้สอนสรุปเนื้อหาประจ าบท 
๕. ผู้เรียนตอบค าถามประจ าบทเพ่ือการประเมินผลในวันนั้น 

 
สื่อการสอน 

๑. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
๒. เอกสารประกอบการสอนบทที่ ๑๑ 
๓. สื่อพาวเวอร์พอยท์ประจ าบท 
๔. สื่ออ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

การประเมินผล 
๑. ประเมินจากการสนใจขณะศึกษาของผู้เรียน 
๒. การซักถามของผู้เรียน 
๓. การสอบปลายภาค 

 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๑๗ 

 

บทที่ ๑๑ 
การติดตามและควบคุมโครงการ 

 (Project  Monitoring  and  Control) 
 
๑๑.๑ บทน า  
 การไม่ประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ  เกิดจากสาเหตุหลายประการ  
ได้แก่  การใช้งบประมาณเกินก าหนด  งานไม่เสร็จตามก าหนดส่งมอบ  ผลงานไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ หรือได้ผลงานที่ไม่มีคุณภาพ สาเหตุพ้ืนฐานของการไม่
ประสบผลส าเร็จของโครงการ  ได้แก่  ไม่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ไม่ได้ใช้หลักการจัดการ
โครงการ การควบคุมโครงการไม่ดีพอ ขาดความรู้ทางเทคนิค ขาดบุคลากรที่มีทักษะประสบการณ์ 
เป็นต้น 

การควบคุมโครงการเป็นหลักการหนึ่งที่จะท าให้โครงการประสบผลส าเร็จตามที่ต้องการ  
ภายใต้ข้อก าหนดของคุณภาพ  เวลา  และต้นทุน  กระบวนการควบคุมช่วยให้เกิดความมั่นใจว่า
โครงการได้ด าเนินไปในแนวทางที่ถูกต้อง  และเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างด าเนิน
โครงการ  อาจกล่าวได้ว่าการควบคุมโครงการเป็นการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินโครงการ  
เพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่วางไว้  ทั้งด้านคุณภาพ  เวลาและต้นทุน 
  
๑๑.๒  หลักการพื้นฐานในการควบคุมและติดตามโครงการ  PDCA  (Plan-Do-
Check-Action)๑๑๗ 

 หลักการพื้นฐานที่ใช้ในการควบคุมและติดตามกิจกรรมของโครงการ  คือ กิจกรรม  FDCA  
(Plan- Do-Check-Action)  ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดในการด าเนินโครงการ  เนื่องจากไม่ว่าจะ
อยู่ในขั้นตอนใดของโครงการ  กิจกรรม  PDCA  จะต้องเกิดขึ้นเสมอเพ่ือให้การด าเนินโครงการผ่านไป
ได้อย่างมีคุณภาพ  อันเนื่องมาจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีการติดตามความก้าวหน้าและ
แก้ไขความผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง 
 PDCA  (Plan-Do-Check-Act)  เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและ
คุณภาพของการด าเนินงานซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน  ๔  ขั้น คือ  วางแผน – ปฏิบัติ – ตรวจสอบ – 
ด าเนินการ 

๑. Plan  (วางแผน)  หมายความรวมถึงการก าหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานวิธีการและขั้นตอนที่จ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  ในการวางแผนจะต้องท า
ความเข้าใจกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 

๒. Do  (ปฏิบัติ)  หมายถึง  การปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งก่อนที่จะ
ปฏิบัติงานใด ๆ จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ  ของสภาพงานที่เก่ียวข้องเสียก่อน 

                                                 
๑๑๗ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๑๘ 

 

๓. Check (ตรวจสอบ)  เป็นกิจกรรมที่มีขั้นเพ่ือประเมินผลว่ามีการปฏิบัติงานตามแผน
หรือไม่  มีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ 

๔. Act  (การด าเนินการ)  เป็นกิจกรรมที่มีขั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากได้ท าการ
ตรวจสอบแล้ว  การปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วนเฉพาะหน้าหรือการค้นหาสาเหตุที่แท้จริง
ของปัญหาเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ ารอยเดิมการปรับปรุงอาจน าไปสู่การก าหนดมาตรฐานของ
วิธีการท างานที่ต่างจากเดิมเมื่อมีการด าเนินงานตามวงจร  PDCA  ในรอบใหม่  ข้อมูลที่ได้จากการ
ปรับปรุงจะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นได้ด้วย 
 
๑๑.๓  การควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ (Scope  Change  Control)๑๑๘ 
 การควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขต  หมายถึง  กระบวนการวัด  การตรวจสอบ  การ
รายงานการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการจากผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งด าเนินการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตจะพิจารณาถึง 

 อิทธิพลของปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงขอบเขตที่เกิดขึ้น 
 การด าเนินการจัดการการเปลี่ยนแปลงจริงถ้ามันเกิดขึ้น 

การควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตจะต้องด าเนินการร่วมกันกับกระบวนการอ่ืน ๆ เช่น 
การควบคุมตารางเวลา  การควบคุมต้นทุน  การควบคุมคุณภาพ  เป็นต้น 

ในการจัดโครงการผู้บริหารโครงการต้องค านึงถึงข้อจ ากัดด้านเวลา  (Time)  ค่าใช้จ่าย  
(Cost)  และคุณภาพ  (Quality)  ตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขของโครงการ 

สิ่งเหล่านี้ถือเป็นหัวใจส าคัญในการวางแผนโครงการ  กับเป็นเรื่องที่จะน าไปสู่การจัดวาง
ระบบการควบคุม  (Controlling  Systems)  ที่แน่นอนและชัดเจนอีกด้วย  กล่าวอย่างง่าย  ๆ ก็คือ 

ก.  ในด้านเวลา  ผู้จัดการโครงการทุกโครงการต้องผลักดันให้มีการเริ่มต้นงานโครงการ
อย่างถูกต้องตามเวลาที่ก าหนด  และส าเร็จเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่วางไว้ 

ข.  ในด้านค่าใช้จ่าย  ผู้จัดการโครงการจะต้องผลักดันให้มีการจัดการและวางระบบการ
จัดการด้านการเงินงบประมาณ  อย่างเข้มงวดกวดขัน  กับพยายามผลักดันให้งานเกิดประโยชน์สูงสุด 

ค.  ในด้านคุณภาพ  ผู้จัดโครงการจ าเป็นต้องวางแนวทางให้ผลงานที่เกิดข้ึน  ได้มาตรฐาน
ตรงตามคุณลักษณะงาน  (Specification)  โดยมีค่าความบกพร่องเป็นศูนย์  (Zero  defect)๑๑๙ 
 ๑๑.๓.๑  สิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขต 

 ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 
 ตารางเวลาของโครงการ 

                                                 
๑๑๘ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
๑๑๙ ปกรณ์ ปรียากร, การบริหารโครงการ: แนวคิดและแนวทางในการสร้างความส าเร็จ, พิมพ์ครั้งที่ ๗, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๘). 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๑๙ 

 

 งบประมาณของโครงการ 
 ผลลัพธ์ของโครงการ 
 ทัศนคติของผู้บริหารโครงการ 
๑. ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงขอบเขตประการหนึ่งก็คือ  การใช้ทรัพยากรไม่
เป็นไป ตามตามแผนที่ก าหนดไว้  ผู้บริหารโครงการสามารถน าเอาแผนความ
ต้องการใช้ทรัพยากรเป็นเครื่องมือสนับสนุนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตได้โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้ทรัพยากรจริงกับความ
ต้องการใช้ที่ก าหนดไว้ในแผนที่ก าหนดไว้เพ่ือบ่งชี้ขนาดของการเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตท่ีเกิดข้ึน 
๒. ตารางเวลาของโครงการ 
การควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของโครงการจะเกี่ยวข้องกับตารางเวลาใน
แง่ของการน าไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบขอบเขตของการ
ใช้ทรัพยากรและงบประมาณของโครงการ  ณ เวลาหนึ่งเวลาใดที่ผู้บริหาร
โครงการต้องการที่จะตรวจสอบว่ า ณ  เวลาขณะนั้นมีกิจกรรมอะไรที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ  หรือกิจกรรมอะไรที่ก าลังด าเนินการอยู่บ้าง  ควรที่จะต้อง
ใช้ทรัพยากรและงบประมาณไปเท่าไหร่และมีการใช้ไปจริงๆ  เท่าไหร่  เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงขอบเขตต่อไป 
๓. งบประมาณของโครงการ 
การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของโครงการจะส่งผลต่อขนาดของงบประมาณ
โครงการอย่างแน่นอน  การควบคุมงบประมาณในโครงการมักจะเป็นการ
ควบคุมงบประมาณรายจ่ายมากกว่าการควบคุมงบประมาณรายรับ  เพราะ
ลักษณะการด าเนินงานแบบโครงการ  คือ การจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่เพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมใด ๆ ให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการ  ฉะนั้นการควบคุมขอบเขตจึง
ต้องด าเนินการไปพร้อมๆ  กับการควบคุมงบประมาณ 
๔. ผลลัพธ์ของโครงการ 
การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของโครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์  การ
เปลี่ยนแปลงนั้นแม้จะไม่ เกิดผลกระทบด้านลบต่อโครงการ  แต่การ
เปลี่ยนแปลงขอบเขตทุกครั้งควรที่จะต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร  เป็น
เอกสาร  รายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าผลลัพธ์นั้นจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้
หรือจับต้องไม่ได้ก็ตาม  เพ่ือง่ายต่อการสื่อสารทีมงานถึงการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น  และง่ายต่อการควบคุมตรวจสอบผลลัพธ์ที่แสดงถึงความส าเร็จของ
โครงการ 
๕. ทัศนคติของผู้บริหารโครงการ 
การเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม  ผู้บริหาร
โครงการจะท าการก าหนดขอบเขตขึ้นใหม่ด้วยทัศนคติและข้อพิจารณาของ



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๒๐ 

 

ตัวเองว่าขอบเขตใหม่ที่จะก าหนดขึ้นใช้ในโครงการนั้นจะเป็นอย่างไร  ขอบเขต
ที่ก าหนดขึ้นใหม่นี้จะเป็นที่ยอมรับหรือไม่เพียงใดก็ข้ึนอยู่กับความน่าเชื่อถือของ
บุคคลผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการ  เพราะการท างานแบบโครงการ  
อ านาจในการจัดการงานตลอดจนการตัดสินใจต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
งานจะเป็นของผู้บริหารโครงการแต่เพียงผู้เดียว  เจ้าของโครงการไม่มีส่วนใน
การจัดการงานในโครงการ  เป็นเพียงผู้รับรู้การเปลี่ยนแปลงและในบางครั้ง
เท่านั้น 

 ๑๑.๓.๒  สิ่งท่ีน ามาพิจารณาในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ 
 โครงสร้างการจ าแนกงาน  (Work  Breakdown  Structure  :  WBS) 
 รายงานสมรรถนะ 
 การร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลง 
 แผนการจัดการขอบเขต 
๑. โครงสร้างการจ าแนกงาน  (Work  Breakdown  Structure  :  WBS) 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการก าหนดขอบเขตของงานที่จ าเป็นต้องท าในโครงการ
ทั้งหมด  ซึ่งในกระบวนการจัดท าโครงสร้างการจ าแนกงานผู้บริหารโครงการก็
ได้กลั่นกรองมาก่อนแล้วว่างานที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจ าแนกงานจะท าให้
เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ  แต่ทุกคนต้องยอมรับว่าการท างาน
แบบโครงการต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะในช่วง
เวลาของการด าเนินงานจริง  โครงสร้างการจ าแนกงานจึงกลายเป็นเครื่องมือใน
การบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ การตรวจติดตามการด าเนินงานตามท่ีระบุ
ไว้เทียบกับการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง  แบบงานต่องานช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูล
ที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้  ก่อนที่ปัญหานั้นจะส่งผลกระทบ
ต่อส่วนอื่น ๆ ในโครงการ 
๒. รายงานสมรรถนะ 
รายงานสมรรถนะเป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพขอบเขต  ซึ่งจะเป็น
ตัวกระตุ้นให้ทีมงานรีบออกรายงานฉบับนี้เพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา
ผู้จัดท ารายงานสมรรถนะคือผู้จัดการระดับกิจกรรม  ขั้นตอนการจัดท ารายงาน
สมรรถนะประกอบด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ๒  ประการ 
 การวิเคราะห์งาน คือ การวิเคราะห์ว่ากิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยที่

ด าเนินการไปแล้วมีการใช้ทรัพยากร  เวลา  ต้นทุนไปเพียงไร  และถ้า
สามารถท าได้ควรจะวิเคราะห์รายละเอียดในกิจกรรมย่อยที่ท าว่า  ท าอะไร  
กับใคร  เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์อย่างไรและงานที่ต้องท านั้นเกี่ยวข้องกับข้อมูล  
คน สิ่งของในสัดส่วนเท่าไหร่  หรือแม้กระทั่งการคาดการณ์ว่าจะสามารถ
ท างานนั้นอย่างมีประสิทธิภาพได้หรือไม่  การวิเคราะห์งานในโครงการ
ขนาดใหญ่มักจะเป็นงานที่สร้างอุปสรรคให้กับผู้บริหารโครงการอยู่เสมอ  
เพราะการติดตามควบคุมที่มากเกินไปอาจขัดขวางการท างานของทีมงาน  



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๒๑ 

 

ท าให้งานยิ่งขาดความคืบหน้า  กรณีนี้สามารถแก้ปัญหาด้วยการจัดท า
แผนการด าเนินการวิเคราะห์งานไว้ล่วงหน้าเพ่ือก าหนดขอบเขตของการ
วิเคราะห์งานว่าจะเป็นงานส่วนไหนเมื่อไหร่และใครเป็นผู้รับผิดชอบ 

 การประเมินผลงาน คือ  การวัดผลการด าเนินงานจริงเทียบกับงานที่ต้องท า
ตามโครงสร้างการจ าแนกงาน  แล้วจัดท าเป็นรายงานแสดงสมรรถนะของ
งานแต่ละงานเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือท าด าเนินการจัดการต่อไป 

๓. การร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลง 
 การร้องขอทางวาจา  มักใช้ในกรณีท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่ไม่มี

ความส าคัญต่อโครงการ  เช่น การขอเปลี่ยนล าดับของงานบางอย่าง
ตามสภาพการณ์ท่ีเหมาะสมกว่าโดยที่ผลลัพธ์จากการด าเนินงานนั้นไม่
ส่งผลกระทบต่อโครงการ  เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงขอบเขต
เฉพาะงานนั้น ๆ ก็ท าการร้องขอให้ผู้บริหารงานนั้นอนุมัติรับทราบการ
เปลี่ยนแปลง 

 การร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร  มักใช้ในกรณีที่ต้องน าเสนอการร้อง
ขอนี้ต่อผู้บริหารระดับสูงในการพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
นั้นเพ่ือตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธ  ผู้จัดท ารายงานแสดงการร้อง
ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงส่วนมากจะเป็นผู้จัดการระดับกิจกรรมเพ่ือ
ส่งไปยังผู้จัดการระดับโครงการและส่งต่อผู้บริหารระดับสูงต่อไปกรณีที่
การเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่นอกเหนืออ านาจการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับโครงการ 

 การร้องขอภายนอก  มักเกิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ภายนอก
โครงการ เช่น  บริษัทผู้จัดจ าหน่ายวัสดุที่ใช้ในก่อสร้างมีเอกสารร้อง
ขอให้มีการปรับราคาวัสดุเพ่ิมจากเติม 

 การร้องขอภายใน  เกิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ภายในโครงการทั้งที่
เป็นทีมงานประจ าโครงการหรือทีมงานชั่วคราว  โดยทั่วไปมักจะเป็น
การร้องขอเกี่ยวกับวิธีการด าเนินงานต่างๆ  ภายในโครงการ
นอกเหนือจากการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานโครงการ  เช่น 
ฝ่ายการเงินร้องขอให้ฝ่ายจัดซื้อมีการส่งรายงานการจัดซื้อวัสดุเพ่ือ
พิจารณาก่อนด าเนินการจัดซื้อตามแผน  ๗  วัน 

๔. แผนการจัดการขอบเขต 
แผนการจัดการขอบเขต  คือ เอกสารที่ก าหนดข้อปฏิบัติต่างๆ  เกี่ยวกับการ
จัดการขอบเขต  ผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดท าแผนการจัดการขอบเขต  คือ
ผู้บริหารโครงการแต่อย่างไรก็ตามต้องอาศัยความร่วมมือจากทีมงานใน
โครงการโดยเฉพาะผู้บริหารระดับกลุ่มงานที่มีความรู้ในงานที่ตนเองบริหารอยู่
เป็นอย่างดี  จึงเป็นส่วนสนับสนุนส าคัญที่ท าให้การจัดท าแผนการจัดการ
ขอบเขตมีความสมบูรณ์ 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๒๒ 

 

   ขั้นตอนการจัดท าแผนการจัดการขอบเขต  มีดังนี้ 
 การก าหนดขอบเขตโครงการในด้านต่างๆ   
 การระบุการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนของขอบเขตโครงการ 
 การก าหนดกิจกรรมหรืองานที่ต้องท าในการจัดการการเปลี่ยนแปลง

ขอบเขต  รวมไปถึงการควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตด้วย 
 การก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม 
 ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ให้ส าเร็จลุล่วง

ตามแผนการจัดการขอบเขต 
ดินส์มอร์ สรุปว่า  สิ่งที่ควบคู่กับการวางแผนคือการควบคุม  ดังนั้นในการจัดการโครงการ  

ควรจะมีการจัดวางระบบการควบคุมล่วงหน้า  ด้วยการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  จากนั้นจึง
ด าเนินการวัดหรือประเมินผลการด าเนินงานกับมาตรฐานที่วางไว้  หากไม่เป็นไปตามแผนก็จะต้องใช้
ดุลยพินิจในการปรับปรุงแก้ไข ดินส์มอร์  ได้ให้น้ าหนักความส าคัญสูงสุดต่อปัจจัยด้านตัวบุคคลและ
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกันมากกว่าเรื่องอ่ืน ๆ หรืออาจกล่าวอย่างง่าย ๆ  ก็คือ  ตัวแบบนี้เน้นไปที่  
“ทักษะเก่งคน  (Human  Skills)”  เป็นทักษะน าหรือมาก่อนทักษะเก่งคิดและเก่งงาน  โดยดินส์มอร์
อาจจะมีสมมติฐานเบื้องต้นว่า  การละเลยทักษะเก่งคนย่อมจะน าไปสู่ความล้มเหลวในการจัดการ
โครงการได้เสมอ 

ดังนั้น  คุณค่าของตัวแบบนี้  จึงช่วยท าให้ผู้จัดการโครงการและทีมงาน  สามารถน าไปใช้
ในการพัฒนาทักษะของตนเพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ด้านต่างๆ  ที่อาจจะต้องเผชิญในสนามการ
ปฏิบัติงาน๑๒๐ 
 ๑๑.๓.๓  เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ 

 เอกสารและระบบติดตาม 
 ระดับของการอนุมัติการเปลี่ยนแปลง 
 การประเมินขนาดการเปลี่ยนแปลง 
 การวางแผนการจัดการขอบเขต 
๑) เอกสารและระบบติดตาม  
การใช้เอกสารเป็นเครื่องมือที่ง่ายที่สุดในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงเพราะมีการจดบันทึก

เป็นลายลักษณ์อักษร  ช่วยลดความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับผู้ด าเนินการทุกคนใน
โครงการได้มีส่วนร่วมในการควบคุมขอบเขตของโครงการ  และใช้ต้นทุนในการด าเนินการต่ าด้วย 
เอกสารที่ใช้ในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขต  ได้แก่ 

 เอกสารค านิยามขอบเขตของโครงการ 
 โครงร่างโครงการ 
 รายงานผลการด าเนินงาน 

                                                 
๑๒๐ ปกรณ์ ปรียากร, การบริหารโครงการ: แนวคิดและแนวทางในการสร้างความส าเร็จ, พิมพ์ครั้งที่ ๗, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๘). 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๒๓ 

 

 เอกสารการร้องขอให้มกีารเปลี่ยนแปลง 
 แผนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขต 

ระบบติดตามเป็นตัวขับเคลื่อนให้กระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง ขอบเขตที่ก าหนดไว้ในแผน  
ออกมาในรูปของการปฏิบัติการ  ท าให้สามารถวัดผลการ ปฏิบัติงานได้  ในที่นี้จะขอกล่าวถึง
องค์ประกอบเบื้องต้นของระบบติดตามการควบคุมการ เปลี่ยนแปลงขอบเขต  ได้แก่ 

 ปัจจัยน าเข้า  (Input)  ในที่นี้ก็คือ  ขอบเขตของโครงการนั่นเอง 
 กระบวนการติดตาม (Process)  ซึ่งขึ้นอยู่กับการก าหนดของแต่ละ

โครงการ 
 การประเมินผลผลลัพธ์  (Output, Goal)  ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ  ที่ท า

การรวบรวมไว้ตลอดระยะเวลาการด าเนินการติดตาม  โดยผู้บริหาร
โครงการจะท าหน้าที่จัดท ารายงานผลลัพธ์ต่อผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของ
โครงการ 

๒) ระดับของการอนุมัติการเปลี่ยนแปลง 
การอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง  เป็น

หน้าที่ของผู้บริหารโครงการ  ที่จะต้องท าการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น กล่าวคือ 
 หากยอมรับการเปลี่ยนแปลงก็จะได้วางแผนเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 การปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงก็ปล่อยการเปลี่ยนแปลงนั้นไว้แล้วท าการ

ด าเนินการต่อไป  ภายใต้การควบคุม 
ระดับของการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ว่าส่งผลต่อโครงการอย่างไรมากน้อยเพียงใด  โดย
สามารถจ าแนกระดับของการอนุมัติการเปลี่ยนแปลง จากลักษณะของ
ผลกระทบได้ ดังต่อไปนี้ 

 ผลกระทบด้านลบ  ท าให้ระดับของการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอยู่ใน
ระดับสูงเพ่ือป้องกัน 

 ผลกระทบด้านบวก  ท าให้ระดับของการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอยู่ใน
ระดับสูงเพ่ือสนับสนุน 

 ๑๑.๒.๔  ผลลัพธ์ของการควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ 
 การเปลี่ยนแปลงขอบเขตเป็นสิ่งที่สะท้อนกลับมาจากกระบวนการวางแผน  

เอกสารทางด้านเทคนิค  และการวางแผนซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้เป็น
ปัจจุบันตามความต้องการและต้องท าให้ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการมีความ
พึงพอใจ 

 เกิดการแก้ไขการด าเนินการเพ่ือที่จะท าให้สมรรถนะการท างานของ
โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๒๔ 

 

 บทเรียนที่ได้เรียนรู้ถึงสาเหตุของความเบี่ยงเบน  เหตุผลของการแก้ไขการ
ด าเนินการที่ได้เลือกและรูปแบบของการเรียนรู้ต่างๆ  ที่ได้จากการควบคุม
การเปลี่ยนแปลงขอบเขตควรถูกจัดท าเป็นเอกสาร 

 ขอบเขตเดิมอาจจะได้รับการทบทวนใหม่และตีพิมพ์ใหม่เพ่ือสะท้อนให้เห็น
ถึงการเปลี่ยนแปลง  และสร้างเป็นรูปแบบใหม่ของขอบเขตในอนาคต 

 
๑๑.๔  การควบคุมตารางเวลา  (Scheduling  Control)  

 ก าหนดการ  หรือตารางเวลาโครงการ  คือการก าหนดเวลาที่จะใช้ในการจัดท ากิจกรรมมีการ
จัดเรียงล าดับเวลาไว้ล่วงหน้า  ตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างการจ าแนกงานโครงการ  (PBS)  ดังนั้น  
ก าหนดการจึงเป็นการคาดการณ์หรือพยากรณ์ว่ากิจกรรมใดจะใช้เวลาเท่าไร  อันจะเป็นประโยชน์ใน
การเปรียบเทียบว่า  ในการปฏิบัติงานใช้เวลาจริง  (Actual  Time)  เท่าไร 
 เทอร์เนอร์  (Turner)  ชี้ให้เห็นว่าก าหนดการในการด าเนินงานโครงการ  มีจุดมุ่งหมายที่
ส าคัญ ๆ หลายประการคือ๑๒๑   
 ๑)  เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า  ในการด าเนินงานโครงการ  ผู้บริหารและผู้จัดการโครงการ 
สามารถสร้างผลลัพธ์ของโครงการ  ตรงตามเวลาที่ก าหนด  และสามารถใช้ค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนด 
 ๒)  เพ่ือใช้เป็นจุดตรวจสอบ  (Milestone)  ที่เป็นประโยชน์ในการประสานการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ  ที่จะต้องใช้ทรัพยากรในการท างานร่วมกัน  เวลาจึงเป็น
จุดนัดหมายที่ส าคัญ 
 ๓)  เพ่ือเป็นฐานในการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็น 
 ๔)  เพ่ือคาดหมายระดับของการใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ  ที่จ าเป็นในแต่ละช่วงเวลา  อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดล าดับความส าคัญระหว่างโครงการ 
 ๕)  เพ่ือด าเนินงานให้เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
 ก าหนดการโครงการ  (Project  Schedule)  โดยความหมายจึงเป็นการก าหนดกรอบเวลา  
(Duration)  คือเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด  (Start  and  finish  date)  รวมทั้งเวลาส ารอง  (Float)  
ของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของโครงการ  กล่าวคือ  จะมีก าหนดเวลาที่ส าคัญต่อไปนี้ในทุกกิจกรรม 
 ก.  เวลาที่กิจกรรมสามารถเริ่มต้นได้ทันที  (Early  dates) 
 ข.  เวลาที่เริ่มต้นได้ช้า  รวมทั้งเวลาส ารอง  (Late  dates  and  float)  หรือเวลาที่สามารถ
รอได้  (คือ  ระยะเวลาที่เริ่มได้ช้าที่สุดลบด้วยเวลาที่เริ่มเร็วที่สุด)  เป็นระยะเวลาเท่าไร 
 ค.  เวลาพ้ืนฐานที่สามารถท าได้โดยทั่วไป  และเวลาพ้ืนฐานของเวลาส ารอง  (Base  line  
date  and  float) 
 ง.  ค่าเวลาปานกลางที่เป็นไปได้มากท่ีสุด  (Most  likely  date)  และเวลาส ารองที่เหลือ 
 จ.  เวลาที่ใช้จริง  (Actual  dates) 

                                                 
๑๒๑ Turner อ้างใน ปกรณ์ ปรียากร, การบริหารโครงการ: แนวคิดและแนวทางในการสร้างความส าเร็จ

, พิมพ์ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๘). 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๒๕ 

 

การควบคุมตารางเวลาจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา
เพ่ือให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ยอมรับ  การพิจารณาว่าตารางเวลาได้เปลี่ยนแปลงไปและ
จัดการกับการเปลี่ยนแปลงจริงที่เกิดขึ้น  ต้องอาศัยการควบคุมที่ต้องท าร่วมกับกระบวนการควบคุม
อ่ืน ๆ ด้วย๑๒๒ 

ตารางเวลาของโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ที่เรียกว่า  Schedule  Baseline  เป็น
ส่วนประกอบส าคัญของแผนโครงการ  ซึ่งจะมีพ้ืนฐานของการวัดและการรายงานสมรรถนะของ
ตารางเวลา  หากมีการร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ทีมงานของโครงการมี
การทบทวนตารางเวลาโครงการให้สอดคล้องกับการด าเนินงานให้มากที่สุด  จนน ามาสู่สิ่งสุดท้ายที่
ต้องท าก่อนที่จะท าการควบคุมตารางเวลา  คือ การจัดท าแผนการจัดตารางเวลา  เงื่อนไขของ
ลักษณะงานที่ระบุในตารางเวลาโครงการ  มีดังต่อไปนี้ 

 มีสภาวการณ์  และผลส าเร็จที่สามารถวัดได้ออกมาในรูปของคุณภาพต้นทุน  หรือ 
เวลา 

 จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดต้องชัดเจน 
 แต่ละกิจกรรมต้องมีผลลัพธ์ 
 เวลาและต้นทุนต้องประมาณการณ์ได้ 
 ระยะเวลาด าเนินงานอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ 
 แต่ละงานต้องเป็นอิสระต่อกัน 
๑๑.๔.๑  เครื่องมือและเทคนิคส าหรับการควบคุมตารางเวลา มีดังนี้ 

๑) ระบบการควบคุมตาราง 
ระบบนี้จะประกอบด้วยงานเอกสาร  ระบบติดตาม  และระดับการเปลี่ยนแปลง
ที่ส าคัญ  ระบบการควบคุมตารางควรจะท าร่วมกันกับระบบการควบคุม
ภาพรวมของโครงการ  ทั้งนี้การนิยามขั้นตอนต่างๆ  เกี่ยวกับตารางเวลาของ
โครงการอาจจะเปลี่ยนได้  แต่ต้องเป็นข้อตกลงร่วมกัน 
๒) การวัดสมรรถนะ 
เป็นเทคนิคที่ช่วยในการประเมินความผันแปรที่จะเกิดขึ้น  ส่วนส าคัญของการ
ควบคุมต่างๆ  คือการตัดสินใจถ้าความผันแปรของตารางต้องการการแก้ไข  
การวัดสมรรถนะจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะแสดงสัญญาณของความต้องการ
การเปลี่ยนแปลงนั้นทันที  เช่น  เมื่อวัดสมรรถนะด้วยระยะเวลาตามแผน  กับ
ผลการด าเนินงาน  ถ้าคลาดเคลื่อนกันมากกว่า  ๔๐%  ก็ควรจะต้องมีการ
ทบทวนตารางใหม่หรือท าการเร่งงานให้เสร็จตามแผน  เป็นต้น 
๓) แผนส่วนเพิ่ม 
มีบางโครงการเท่านั้นที่จะด าเนินการไปตามแผน การเปลี่ยนแปลงในบางแง่มุม
อาจจะต้องมีการประมาณช่วงเวลาของกิจกรรม  การปรับเปลี่ยนล าดับของ

                                                 
๑๒๒ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๒๖ 

 

กิจกรรม  หรือการวิเคราะห์ทางเลือกของตารางใหม่  ท าให้เกิดแผนเฉพาะกิจ
เพ่ิมเติมขึ้นมาจากแผนการด าเนินงานหลักของโครงการ  ท าให้การควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานหลักเป็นไปอย่างเข้มข้นมากขึ้น  
เพราะมีแผนรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
๔) โปรแกรมการจัดการโครงการ 
ความสามารถของโปรแกรมการจัดการโครงการ  (Microsoft  Project  
Management)  ที่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับ
แผนการที่ได้วางไว้เพ่ือดูว่า มีผลกระทบอย่างไรกับโครงการ  การเก็บข้อมูลของ
การด าเนินงานอย่างแม่นย าถูกต้อง  จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะประมวล  ประเมิน
ผลลัพธ์  โครงการได้บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
๕) การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ตารางเวลาเป็นกุญแจส าคัญส าหรับการควบคุมเวลา  การเปรียบเทียบวัน
เป้าหมายกับสถานการณ์จริงจะใช้ประโยชน์มากในการตรวจความเบี่ยงเบนและ
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป  การวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนของงานที่เลื่อนได้
ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ส าคัญส าหรับการประเมินเวลาและสมรรถนะของ
โครงการ 

    ๑๑.๔.๒ การประมาณค่าเวลาที่จะใช้ในการด าเนินกิจกรรม  (Estimating  Duration) 
 การคาดหมายระยะเวลา  หรือการประมาณค่าเวลาในการด าเนินกิจกรรม  ขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายประเภทด้วยกัน  เช่น คุณลักษณะเชิงเทคนิคที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละกิจกรรมทักษะและความ
ช านาญงานของบุคลากรที่รับผิดชอบ  ความพร้อมด้านทรัพยากรที่เป็นปัจจัยส าคัญ  (Inputs)  ในการ
ด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม  รวมตลอดถึงสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ต่างๆ  ที่ส าคัญ  ดังนั้น
การประมาณค่าเวลาของโครงการ  จึงต้องอาศัยประสบการณ์และความช านาญงานของผู้จัดการ
โครงการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 
 ส าหรับเทคนิคท่ีใช้ในการประมาณค่าเวลามีสองวิธีได้แก่๑๒๓ 
 ๑)  การประมาณค่าเวลาเดียว  (One-time  estimation) เป็นการประมาณค่าเวลา
ส าหรับกิจกรรมโครงการที่ประมวลจากสถิติที่เคยใช้เวลา  ในการท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งมาก่อน  
แล้วสามารถท าได้เสร็จ  หรือบางครั้งอาจใช้เวลามาตรฐาน  (Standard  time)  ที่เป็นผลมาจากได้
เคยมีการท ากิจกรรมนั้น ๆ มาก่อน  ทั้งยังได้รับการยอมรับจากแวดวงวิชาชีพ  ว่ากิจกรรมนั้นควรจะ
ใช้เวลามากน้อยเพียงใด เป็นที่น่าสังเกตว่า  การประมาณค่าเวลาท านองนี้  มักจะเป็นโครงการ
ต่อเนื่อง  ที่ได้เคยมีการท ากิจกรรมประเภทนั้นมาก่อน 
 ๒)  การประมาณสามค่าเวลา  (Three-time  estimation) เป็นการหาค่าเวลาส าหรับ
โครงการใหม่ที่ผู้จัดการโครงการยังไม่มีความคุ้นเคยกับกิจกรรมโครงการนั้นมาก่อน  จึงต้องหาค่า
เวลาจาก 

                                                 
๑๒๓ปกรณ์ ปรียากร, การบริหารโครงการ: แนวคิดและแนวทางในการสร้างความส าเร็จ, พิมพ์ครั้งที่ ๗, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๘). 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๒๗ 

 

 ๒.๑) การคาดหมายเวลาเร็วที่สุด  (Optimistic  time)  (จะใช้สัญลักษณ์แทนด้วย
ตัวอักษร  a)  เป็นเวลาที่ประมาณข้ึน  โดยคาดหมายว่าในการท ากิจกรรมนั้น  เต็มไปด้วยความพร้อม  
ไม่มีอุปสรรคใดใด  จึงสามารถใช้เวลาได้น้อย โดยหลักการแล้ว การประมาณค่าเวลาที่เร็วที่สุดของ
กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพนั้น  จะมีโอกาสเพียงร้อยละหนึ่งเท่านั้น  ที่กิจกรรมนั้นจะส าเร็จได้ก่อน
เวลาที่ประมาณไว้นี้ 
 ๒.๒) การคาดหมายการใช้เวลาปกติ  (Most  likely  time)  (จะใช้สัญลักษณ์  
แทนด้วยตัวอักษร  m)  เป็นเวลาที่ประมาณขึ้นจากการคาดหมายว่าการท างานจะเป็นไปตามปกติ  
และอาจจะมีอุปสรรคในการท างานบ้าง  ซึ่งถือเป็นเรื่องของการใช้เวลาตามปกติ  (Normal  time) 
 ๒.๓) การคาดหมายการใช้เวลาช้าที่สุด  (Pessimistic  time)  (จะใช้สัญลักษณ์  
แทนด้วยตัวอักษร  b)  เป็นเวลาที่ประมาณขึ้นจากการคาดหมายว่า  ในการท ากิจกรรมต่างๆ  อาจมี
อุปสรรคหรือปัญหาที่ท าให้จะต้องใช้เวลาในการท างานมากกว่าปกติ  จึงถือว่าเป็นการท างานนาน
ที่สุดโดยหลักการแล้ว  เวลาที่ช้าที่สุดของกิจกรรมนี้  จะมีโอกาสเพียงร้อยละหนึ่งเท่านั้น  ที่กิจกรรม
จะส าเร็จช้าหรือใช้เวลามากกว่าที่ได้ประมาณไว้ 
    มีข้อแนะน าว่าในการหาค่าเวลาทั้งสามเวลาดังกล่าวนี้  ผู้ประมาณการจะต้องรวบรวม
ข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องจริง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นตรงมากที่สุด 
 จากการประมาณค่าเวลาทั้งสามดังกล่าว  ให้น ามาใช้หาค่าเฉลี่ยเป็นเวลาที่จะต้องปฏิบัติ   
(Activity  duration)  ซึ่งจะใช้สัญลักษณ์ว่า  “te”  โดยใช้สูตร 
 

Te  =  
a + 4m + b

6
 

 Te = เวลาที่จะต้องปฏิบัติกิจกรรมนั้น  or  Activity  duration 
 a = เวลาน้อยที่สุด 
 m = เวลาที่ใช้ในภาวะปกติ 
 b = เวลาที่ช้าที่สุด 
 
 ๑๑.๔.๓  การควบคุมตารางเวลาด้วยเทคนิค  PERT  และ  CPM 
 สิ่งที่ได้จากเทคนิค  PERT  และ  CPM  ได้แก่ 

 ล าดับงานหรือกิจกรรมก่อนหลังทั้งหมดในโครงการตามโครงสร้างการจ าแนก
งาน 

 ก าหนดเวลา  ระยะเวลาในการด าเนินงานหรือกิจกรรม 
 สามารถค านวณหาค่าใช้จ่ายส าหรับแต่ละกิจกรรม  ช่วยการจัดท างบประมาณ

โครงการ 
 ค านวณเส้นทางท่ีต้องใช้ระยะเวลานานที่สุดตลอดทั้งโครงข่าย  (Critical  Path) 
 ใช้โครงข่ายที่สร้างขึ้นในการวางแผน,  ก าหนดแผนงานล่วงหน้า  และควบคุม

โรงงาน 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๒๘ 

 

เหล่านี้เป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยให้การควบคุมตารางเวลาโครงการประสบผลส าเร็จ
โดยเฉพาะในส่วนของ  เส้นทางวิกฤต  (Critical  Path)  ที่ได้  จะบ่งชี้ส่วนส าคัญของโครงการที่ต้องมี
การควบคุมเวลาให้ดีที่สุด  การปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่  การเปลี่ยนแผนก าหนดงานล่วงหน้า  และ
การปรับเปลี่ยนการแต่งตั้งบุคลากร  และการจัดท างบประมาณใหม่  จะกระทบต่อเส้นทางวิกฤต
อย่างไร  จึงต้องน าเอาผลที่ได้จากเทคนิคนี้มาพิจารณาร่วมไปกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ด้วย 
  ๑๑.๔.๔  ผลลัพธ์ที่ได้จากการควบคุมตารางเวลาโครงการ 

 ได้ตารางเวลาการด าเนินโครงการที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดจากการ
ปรับข้อมูลในตารางให้เป็นปัจจุบันเพ่ือใช้ในการจัดการโครงการให้
มีประสิทธิภาพ 

 การด าเนินการแก้ไข  ให้สมรรถภาพของตารางในอนาคตเป็นไป
ตามแผนของโครงการที่ได้วางไว้  การท าการแก้ไขส่วนใหญ่
ต้องการการวิเคราะห์ในเรื่องของสาเหตุเพ่ือที่ระบุสาเหตุที่มาของ
ความเบี่ยงเบนต่างๆ   

 รู้สาเหตุของความแปรปรวน  สาเหตุที่มาของการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ  และรูปแบบอ่ืน ๆ ของบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการควบคุม
ตารางที่มีการจัดท าเป็นเอกสาร 

 
๑๑.๕  การควบคุมต้นทุน  (Cost  Control)  
 ค่าใช้จ่ายของโครงการแบ่งได้เป็น  ๒  ประเภทด้วยกันคือ 

ก. ค่าใช้จ่ายโดยตรง  (Direct  Cost) ได้แก่  ค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการกระท ากิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งให้แล้วเสร็จไป  และเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น  เช่น ค่าวัสดุ  ค่าแรงงาน  ค่าล่วงเวลา  เป็น
ต้น ค่าใช้จ่ายประเภทนี้จะมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการท างานของกิจกรรมนั้น  กล่าวคือ  ถ้าใช้
เวลาน้อยลงหรือถ้าเร่งงานจะเสียค่าใช้จ่ายสูง  แต่ถ้ายืดเวลาออกไปค่าใช้จ่ายจะลดลงหรือเพ่ิมขึ้นสุด
แล้วแต่ค่าใช้จ่ายผันแปร  ซึ่งจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบระหว่างค่าใช้จ่ายปกติ  (Normal  Cost  
Time)  ที่จะต้องท ากิจกรรมนั้นโดยใช้เวลาตามลักษณะเชิงเทคนิคของตัวกิจกรรม  คือ  ค่าใช้จ่ายจะ
คงที่  ณ  จุดจุดหนึ่ง  แม้ว่าจะขยายเวลาเพ่ิมขึ้น  ส่วนอีกกรณีหนึ่งนั้น  จะเป็นเรื่องการตายตัวของ
เวลาหมายความว่า  ในเนื้องานทางเทคนิคจะต้องใช้เวลาตายตัว  จะเร่งงานให้ใช้เวลาน้อยกว่านั้น
ไม่ได้  ถึงแม้จะใช้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นมากเพียงใดก็ตาม  กรณีนี้เรียกว่า  Crash  Cost  and  Crash  
Time 

ข. ค่าใช้จ่ายทางอ้อม  (Indirect  Cost) ได้แก่  ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานที่เกิดขึ้น  อันจะช่วย
สนับสนุนให้โครงการแล้วเสร็จตาม  เป้าหมาย ของผลงานที่ก าหนด  เช่น ค่าเช่าสถานที่  ค่าอาหาร  
ค่าจ้างบันทึกข้อมูล  ค่าเสียโอกาสในการขายสินค้าและบริการเนื่องจากโครงการล่าช้า  ค่าปรับ  ค่า
สาธารณูปโภค  ค่าบ ารุงรักษาสินค้าคงคลัง  ค่าบริการต่างๆ  

ภายหลังจากที่ได้ศึกษาลักษณะของค่าใช้จ่ายของโครงการหนึ่งโดยละเอียดทั้ง  ๒  ด้าน  
ดังกล่าว  การวิเคราะห์เพ่ือใช้ค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด  สามารถกระท าได้โดยยึดเอาคุณสมบัติที่แตกต่างกัน



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๒๙ 

 

ระหว่างค่าใช้จ่ายทางอ้อมของโครงการและค่าใช้จ่ายทางตรงของแต่ละกิจกรรมเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ 
 คุณสมบัติดังกล่าวคือ  ค่าใช้จ่ายทางอ้อมของโครงการมีความสัมพันธ์โดยตรงกับระยะเวลา
ของโครงการ  คือถ้าใช้เวลาน้อยค่าใช้จ่ายต่ า  ถ้าใช้เวลามากค่าใช้จ่ายสูง  ส่วนค่าใช้จ่ายทางตรงของ
แต่ละกิจกรรมมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับระยะเวลาท างานของกิจกรรมนั้น  คือถ้าใช้เวลาท างาน
ตามก าหนดการค่าใช้จ่ายต่ าแต่ถ้าเร่งเวลาให้เร็วขึ้นจะต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายมากข้ึน 
 ในการวิเคราะห์หาเวลาที่เหมาะสม  ถ้าลดเวลาโครงการลงค่าใช้จ่ายทางอ้อมของโครงการจะ
ลดลง  แต่ถ้าต้องการเร่งการท างานของแต่ละกิจกรรมให้เร็วขึ้น  จะต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายทางตรงของ
กิจกรรมนั้น  ดังนั้น  เวลาของโครงการที่เหมาะสมที่สุดคือ  ระยะเวลาที่ผลรวมของค่าใช้จ่ายทางอ้อม
ของโครงการและค่าใช้จ่ายทางตรงของทุกกิจกรรมรวมกันต่ าที่สุด๑๒๔ 

 การควบคุมต้นทุนจะเก่ียวข้องกับ๑๒๕ 
๑) อิทธิพลของปัจจัยที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นหลัก  (Baseline)  ของต้นทุน

เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ยอมรับ 
๒) การพิจารณาว่าเส้นหลักของต้นทุนได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว 
๓) จัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง 
ในการควบคุมต้นทุนนั้นจะรวมไปถึง 
๑) การติดตามสมรรถนะของต้นทุนเพ่ือตรวจดูว่ามีการแปรผันจากแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ 
๒) เพ่ือความแน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม  ได้ถูกเก็บบันทึกอย่างถูกต้องในเส้น

หลักของต้นทุน 
๓) ป้องกันความผิดพลาด ความไม่เหมาะสม  หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก

ส่วนของเส้นหลักของต้นทุน 
๔) แจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
๕) ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งต้นทุนที่คาดหวังไว้ภายในระยะเวลาที่ยอมรับได้ 
การควบคุมต้นทุนจะรวมไปถึงการค้นหาสาเหตุว่าท าไมต้องมีทั้งความผันแปร  ทั้งทางด้าน

บวกและลบ  ซึ่งจะต้องกระท าร่วมกับกระบวนการอ่ืน ๆ ของการควบคุม  เช่น  การควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงขอบเขต  การควบคุมตาราง  การควบคุมคุณภาพ  และอ่ืน  ๆ  ตัวอย่างเช่น  ความไม่
เหมาะสมของการตอบสนองของความผันแปรของต้นทุน  อาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านคุณภาพ
และปัญหาเก่ียวกับตารางเวลา  หรือก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงขึ้นในภายหลัง 
  ๑๑.๕.๑  เครื่องมือและเทคนิคส าหรับการควบคุมต้นทุน 
  เครื่องมือและเทคนิคท่ีใช้ส าหรับควบคุมต้นทุน  มีดังต่อไปนี้ 

 ระบบการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน 
 การวัดผลทางด้านสมรรถนะ 

                                                 
๑๒๔ สุนทร เกิดแก้ว, การบริหารโครงการ : การติดตามควบคุมและการประเมินผล, (กรุงเทพมหานคร :  

เสนาธรรม, ๒๕๔๑), หน้า ๗๙-๘๑. 
๑๒๕ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๓๐ 

 

 การวางแผนเพ่ิมเติม 
 เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ 
 การจัดการคุณค่าที่ได้รับ  (Earned  Value  Management :  EVM)  

๑) ระบบการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน 
เป็นขั้นตอนที่อาจท าให้เส้นหลักของโครงการเกิดการเปลี่ยนแปลง  จะรวมถึง
งานเอกสาร  ระบบติดตาม  และระดับความส าคัญในการอนุญาตให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 
๒) การวัดผลทางด้านสมรรถนะ 
เทคนิคการวัดผลทางด้านสมรรถนะจะช่วยในการประเมินความแปรผันที่เกิดขึ้น  
วิธีการจัดการคุณค่าที่ได้รับ  (Earned  Value  Management:  EVM)  จะมี
ประโยชน์มากในการใช้ควบคุมต้นทุน ส่วนส าคัญที่สุดของการควบคุมต้นทุน  
คือการพิจารณาว่าอะไรเป็นสาเหตุของความผันแปรที่เกิดขึ้นและตัดสินใจว่า
ความผันแปรตัวใดที่ต้องการการแก้ไขบ้าง 
๓) การวางแผนเพิ่มเติม 
มีเพียงบางโครงการเท่านั้นที่ด าเนินโครงการไปได้ตรงตามแผนที่วางไว้  การ
เปลี่ยนแปลงบางส่วนอาจจะต้องท าให้มีการทบทวนการประมาณค่าใช้จ่ายใหม่  
หรืออาจจะต้องวิเคราะห์ทางเลือกใหม่ 
๔) เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมการจัดการจะใช้มากในการติดตามต้นทุนที่วางแผนไว้กับต้นทุนที่
เกิดขึ้นจริง  และใช้ในการพยากรณ์ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ต้นทุน 
๕) การควบคุมต้นทุนด้วยการจัดการคุณค่าที่ได้รับ 
แผนการควบคุมบัญชีของ  EVM  ทั้งหมดต้องวัดสมรรถนะของโครงการอย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  ๓  ตัว คือ 
 มูลค่าของงบประมาณที่แผนตั้งไว้  (The  Planned  Value)  ที่เรียกว่า  

Budgeted  Cost  of  Work  Scheduled  (BCWS) 
 มูลค่าของงานที่ท าได้จริง  (The  Earned  Value)  ที่เรียกว่า  Budgeted  

Cost  of  Work  Performed  (BCWP) 
 มูลค่าของเงินที่ได้จ่ายจริงในช่วงเวลานั้น  (Actual  Cost)  ที่ เรียกว่า  

Actual  Cost  of  Work  Performed  (ACWP) 
งบประมาณตามแผนรวม  (Budget  At  Completion  :  BAC) 
 คือ ผลรวมของมูลค่าของงบประมาณท่ีแผนตั้งไว้  (Cumulative  of  BCWS) 
ความเบี่ยงเบนด้านเวลา  (Schedule  Variance  :  SV) 
 SV  (Schedule  Variance)  ดูว่าการท างานหรือการใช้จ่ายเร็วหรือช้ากว่าก าหนดหรือไม่
เป็นตัวแปรทางด้านเวลา  สามารถหาได้จากสมการ 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๓๑ 

 

SV = BCWP − BCWS 
โดยที่   ถ้าค่า  SV  เป็น  + แสดงว่าการด าเนินงาน  เร็วกว่า  ก าหนดเวลาโครงการ 
 ถ้าค่า  SV  เป็น  ๐  แสดงว่าการด าเนินงาน  ตรงตาม  ก าหนดเวลาในตาราง 
 ถ้าค่า  SV  เป็น –  แสดงว่าการด าเนินงาน  ล่าช้ากว่า  ก าหนดเวลาในตาราง 
ความเบี่ยงเบนด้านงบประมาณ  (Budget  Variance  :  Bv)  หาได้จากสมการ 

BV = BCWS − ACWP 
โดยที่ ถ้าค่า  BV  ได้ค่าลบ  (-)  แสดงว่าการใช้จ่ายจริงเกินกว่างบประมาณที่ก าหนด 
 ถ้าค่า  BV  ได้ค่าบวก (+)  แสดงว่าการใช้จ่ายจริงต่ ากว่างบประมาณท่ีก าหนด 
 ถ้าค่า  Bv  มีค่าเป็นศูนย์  (๐)  แสดงว่าการใช้จ่ายจริงพอดีกับงบประมาณที่ก าหนด 
 ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง  BCWS  กับ  BCWP  จะแสดงถึงความแปรปรวนของ
ตารางเวลา  (Schedule  Variance  :  VC)  ส่วนความสัมพันธ์ระหว่าง  BCWP  กับ  ต้นทุนที่เกิดขึ้น
จริง  (ACWP)  นั้นจะแสดงถึงความแปรปรวนของต้นทุน  (Cost  Variance  :  CV) 
ความเบี่ยงเบนด้านต้นทุน  (Cost  Variance:  CV) 
 CV  (Cost  Variance)  ดูว่าใช้เงินสูงหรือต่ ากว่างบที่ได้ประมาณไว้หรือไม่  เป็นตัวแปร
ทางการเงินซึ่งหาได้จากสมการ 

CV = SV + BV หรือ CV = BCWP − ACWP 
โดยที่ ถ้าค่า  CV  เป็น  +  แสดงว่า  มีการใช้จ่ายเงิน  ต่ ากว่า  งบที่ก าหนดไว้ 
 ถ้าค่า  CV  เป็น  ๐  แสดงว่า  มีการใช้จ่ายเงิน  เท่ากับ  งบที่ก าหนดไว้ 
 ถ้าค่า  CV  เป็น – แสดงว่า  มีการใช้จ่ายเงิน สูงกว่า  งบที่ก าหนดไว้ 
 ๑๑.๕.๒  ขั้นตอนการควบคุมต้นทุน 
 ขั้นตอนในการควบคุมต้นทุนมี  ๓  ขั้นตอนหลัก  ๆ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  ๑:  การเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นกับต้นทุนของงบประมาณ  หา
ค่าความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบซึ่งเรียกว่า  Variance  หรือ  ค่าแปรปรวน  และระบุ
สาเหตุที่มาของความแปรปรวนนั้น 

ขั้นตอนที่  ๒:  คาดคะเนต้นทุนที่จะต้องท าเพ่ือให้งานเสร็จโดยยึดจากต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น  
วิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างต้นทุนที่ต้องใช้จนจบโครงการกับต้นทุนจากงบประมาณเพ่ือให้งาน
จบ 

ขั้นตอนที่  ๓:  เปรียบเทียบระหว่างต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น  (ACWP)  และต้นทุนที่ตั้งจาก
งบประมาณ  (BCWS)  กับงบประมาณต้นทุนที่ได้งาน  (BCWP)  เพ่ือหาความแปรปรวนจากเส้นฐาน
งบประมาณ  (Baseline) 
 
 
 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๓๒ 

 

๑๑.๖  การควบคุมความเสี่ยง  (Risk  Control) ๑๒๖ 
 จากที่ได้กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับการควบคุมความเสี่ยงในบทท่ี  ๙  เรื่องการจัดการความเสี่ยง  
จะเห็นว่าในการควบคุมความเสี่ยงของโครงการประกอบด้วยหลัก  ๓  ประการ  คือ 

 การบันทึกและจ าแนก 
 การประเมินความเสี่ยง 
 การจัดท าแผนบรรเทาความเสี่ยง 

จากหลักทั้ง  ๓  ประการจะสอดแทรกอยู่ในขั้นตอนของการติดตามตรวจสอบและควบคุม
ความเสี่ยงของโครงการ  ที่ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 การน าแผนการจัดการความเสี่ยงมาใช้ 
 การหาวิธีป้องกันความเสี่ยง 
 การเปรียบเทียบความแปรปรวนและค้นหาสาเหตุที่มาของความแปรปรวน 
 การประเมินผลที่เกิดขึ้นของความเสี่ยง 
 การระบุและจัดท าเอกสารและรายงานความเสี่ยง 
 จัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อไป 

การตรวจติดตามและควบคุมความเสี่ยงนั้นมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับองค์ประกอบหลักท่ีท า
ให้เกิดความเสี่ยงที่ระบุอยู่ในแผนการจัดการความเสี่ยง  โดยแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น  ๔  ส่วนที่
ครอบคลุมสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง  ดังนี้ 

 ผู้มีส่วนได้เสีย  (Stakeholders) 
 สภาพแวดล้อมของโครงการ  (Project  Environment) 
 โครงสร้างการจ าแนกงานของโครงการ  (Project  Work  Breakdown  

Structure) 
 กรอบการด าเนินงานของโครงการ  (Project  Framework) 
๑) ผู้มีส่วนได้เสีย 
ความเต็มใจในความเสี่ยงของผู้มีส่วนได้เสียมีอิทธิพลต่อขอบข่ายการวางแผน  
การจัดการความเสี่ยงและความเต็มใจนั้นยังขึ้นอยู่กับความส าคัญของโครงการ  
วัตถุประสงค์และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  ซึ่งแบ่งออกเป็น  ๔  กลุ่ม
ใหญ่  คือ  ลูกค้า  ผู้บริหารระดับสูง  ผู้ลงทุนและสังคม  ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีระดับ
ความเต็มใจต่างกันในผลก าไรและการปฏิบัติการ  ถ้าความเต็มใจที่จะเสี่ยงอยู่
ในระดับต่ าการวางแผนก็จะต้องเข้มข้นถูกต้องแม่นย า  แต่ถ้าหากความเต็มใจที่
จะเสี่ยงอยู่ในระดับสูง  การวางแผนการจัดการความเสี่ยงก็จะลดลงอย่างมาก 
 
๒) สภาพแวดล้อมของโครงการ 

                                                 
๑๒๖ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๓๓ 

 

สภาพแวดล้อมของโครงการประกอบด้วยตัวแปรมากมาย  ได้แก่  ตลาดความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม  ข้อก าหนดกฎหมาย  องค์กรรัฐบาลหรือองค์กร
เอกชน  ตัวแปรข้างต้นจะเป็นตัวก าหนดว่าจะวางแผนการจัดการความเสี่ยง
มากน้อยเพียงใด  เช่น ความหลากหลายทางวัฒนธรรมท าให้เกิดความแตกต่าง
ด้านการปฏิบัติและความร่วมมือของบุคคล  ดังนั้นการวางแผนการจัดการความ
เสี่ยงจึงอาจต้องมีหลายระดับเพ่ือให้ครอบคลุมกับความหลากหลายดังกล่าว 
๓) โครงสร้างการจ าแนกงานของโครงการ 
โครงสร้างการจ าแนกงานของโครงการจะเป็นตัวก าหนดขอบเขตการวา ง
แผนการจัดการความเสี่ยง  ความซับซ้อนและความสามารถในการจัดการ  
กล่าวคือ  หากโครงสร้างการท างานของโครงการมีความซับซ้อนก็ต้องวาง
แผนการจัดการความเสี่ยงมากกว่าโครงสร้างการท างานแบบง่าย ๆ  
๔) กรอบการด าเนินงานของโครงการ 
มีผลต่อขอบเขตของการจัดการความเสี่ยง  ซึ่งโดยปกติกรอบการด าเนินงาน
ของโครงการเกิดจากวัตถุประสงค์  กระบวนการ  สมมติฐานและข้อจ ากัดของ
โครงการ  เช่น  การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของโครงการจะช่วยลด
ขอบเขตของการวางแผน  การจัดการความเสี่ยง  ขณะเดียวกันความเข้าใจ
กระบวนการด าเนินงานของโครงการก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้เช่นกัน  เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจมากขึ้น  

 
๑๑.๗  การควบคุมคุณภาพโครงการ  (Quality  Control) ๑๒๗ 
 การควบคุมคุณภาพโครงการเกี่ยวข้องโดยตรงกับการตรวจติดตาม  การตรวจสอบ
โครงการให้มีคุณภาพมาตรฐาน  (Quality  Standards)  ทั้งในส่วนของกระบวนการการจัดการ
โครงการและผลลัพธ์ของการด าเนินงาน  เช่น การใช้จ่ายงบประมาณ  การจัดท าตารางเวลาโครงการ  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สิ่งส าคัญที่ต้องมีในการควบคุมคุณภาพ  ได้แก่ 

 แผนการจัดการคุณภาพของโครงการ 
 นิยามของการด าเนินงานโครงการ 
 รายการที่จะต้องตรวจสอบเพื่อวัดคุณภาพของโครงการ 

 ๑๑.๗.๑  เครื่องมือและเทคนิคการควบคุมคุณภาพโครงการ 
 การตรวจสอบ  (Inspection) 
 แผนภูมิการควบคุม  (Control  Charts) 
 แผนภูมิพาเรโต  (Parato  Diagrams) 
 แผนภูมิการไหล  (Flow  Charts) 
๑) การตรวจสอบ  (Inspection) 

                                                 
๑๒๗ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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การพิจารณาตรวจสอบโครงการอย่างรอบคอบและถูกต้อง  ทั้งในเรื่องของการ
ด าเนินการโครงการอย่าง  ประวัติการด าเนินการ  แผนโครงการ  ผลการ
ด าเนินการ  การตรวจสอบความม่ันคงของโครงการ  การส่งมอบโครงการ  และ
อ่ืน ๆ อีกมากมายขึ้นอยู่กับนิยามคุณภาพของแต่ละโครงการที่คาดหวัง  การ
ตรวจสอบโครงการมีวิธีการตรวจสอบตั้งแต่ง่าย ๆ จนถึงยาก  เพราะบาง
โครงการก็ปกปิดอ าพรางความเป็นจริง  หวังที่จะให้โครงการมีผลการ
ด าเนินงานที่ดีที่สุด  โดยมิได้ค านึงถึงความเป็นไปได้ของปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
ตัวอย่างการตรวจสอบโครงการก่อสร้าง เช่น 
 การตรวจสอบในอนุญาตก่อสร้างของผู้ประกอบการโครงการ  ว่าได้รับ

ใบอนุญาตในการก่อสร้างถูกต้องหรือไม่ 
 การออกแบบ  การก่อสร้าง  วัสดุอุปกรณ์  มาตรฐานการก่อสร้างเป็นไป

ตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือไม่ 
 แหล่งเงินทุน  สภาพคล่องทางการเงินเป็นเรื่องท่ีสามารถบ่งชี้ถึงความมั่นคง

และความน่าเชื่อถือของโครงการได้ 
 ประวัติการด าเนินโครงการว่าอยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ประนอม

หนี้  ฟื้นฟูกิจการ  หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่  เพราะโครงการประเภทนี้
อาจมีความเสี่ยงอยู่และเกิดความเสียหายขึ้นเมื่อใดก็ได้ 

๒) แผนภูมิการควบคุม  (Control  Charts) 
เป็นเครื่องมือควบคุมคุณภาพเชิงสถิติเหมาะส าหรับโครงการที่มีกระบวนการ
ผลิต  เพราะแผนภูมิการควบคุมมุ่งเน้นการควบคุมที่กระบวนการผลิตให้มี
คุณภาพในขอบเขตที่ก าหนดไว้  ถ้าอยู่นอกเหนือเขตควบคุมคุณภาพ  จัดเป็น
จุดที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  จึงต้องใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจากข้อมูลที่มีอยู่
ทั้งหมดโดยตัวอย่างที่สุ่มขึ้นนั้นต้องมีข้อมูลที่สามารถแทนสิ่งที่ก าลังควบคุมอยู่  
จุดส าคัญนอกเหนือจากนี้  คือการสร้างแผนภูมิควบคุม 
๓) แผนภูมิพาเรโต  (Pareto  Diagrams) 
การที่โครงการไม่มีคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ท าให้ต้องมีการแก้ไขปรับปรุง
ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามแผน  อุปสรรคที่พบคือแก้ไขปัญหาทุกอย่างใน
เวลาเดียวกันไม่สามารถท าได้  เนื่องจากการด าเนินงานแบบโครงการมีเวลา
และงบประมาณอย่างจ ากัด  ดังนั้นการวิเคราะห์แบบพาเรโตจึงเป็นเครื่องมือ
ช่วยจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของข้อมูล  หรือสิ่งที่เราต้องการวิเคราะห์  
ขั้นตอนของการวิเคราะห์พาเรโต  ได้แก่ 
 จัดท ารายการสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ 
 ท าการวัดค่า 
 จัดอันดับตามค่าจากมากไปน้อย 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๓๕ 

 

 ค านวณค่าสะสม 
 วาดกราฟ 
 วิเคราะห์กราฟ 
๔) แผนภูมิการไหล  (Flow  Charts) 
แสดงถึงขั้นตอนและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ  ที่ ใช้ ในการ
ด าเนินการ  และใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือหาจุดอ่อนหรือปัญหาของระบบปัจจุบัน
และใช้เพ่ือลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อน 

 ๑๑.๗.๒ ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพโครงการ 
๑) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพโครงการ 
จัดเป็นสิ่งส าคัญอันดับแรกที่ต้องค านึงถึง  ซึ่งมีอยู่แล้วในแผนการด าเนิน
โครงการ  เช่น  โครงการพัฒนานิสิตเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้   มี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  คือ สามารถด าเนินการฝึกอบรมให้ได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนดและนิสิตมีความพึงพอใจในการมารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนานิสิต 
๒) รายการด าเนินงานที่ต้องควบคุม 
แจกแจงการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สนับสนุนต่อคุณภาพของโครงการ
ตามเป้าหมาย  หรือการด าเนินการที่เกิดผลด้านลบต่อเป้าหมายเชิงคุณภาพของ
โครงการ 
๓) การวัด  วิเคราะห์และการตรวจอบคุณภาพ 
ใช้เทคนิคทางด้านคุณภาพต่างๆ  ตามความเหมาะสมของข้อมูลที่ได้และ
ประเภทของโครงการ เช่น  โครงการที่มีการผลิตก็จะใช้เครื่องมือเชิงสถิติ  ถ้า
เป็นโครงการด้านบริการอาจใช้มาตรฐานคุณภาพเป็นเครื่องมือตรวจสอบการมี
คุณภาพของโครงการ 
๔) การปรับปรุงคุณภาพ 
เป็นแนวทางด าเนินงานที่ส าคัญที่เป็นการพัฒนาให้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับการ
แก้ไข  สามารถเป็นข้อมูลให้กับโครงการอ่ืน ๆ  ได้น าไปประยุกต์ใช้  การ
ปรับปรุงคุณภาพโครงการอาจท าการปรับปรุงคุณภาพสิ่งน าเข้าในโครงการ  
ปรับปรุงคุณภาพของเทคนิคที่ใช้ในโครงการ  แต่ในส่วนของการปรับปรุง
คุณภาพของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในโครงการจะไม่ได้เป็นการปรับปรุงคุณภาพแต่
เป็นการปรับเปลี่ยนให้เกิดคุณภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระท า 
๕) การควบคุมคุณภาพหลังการปรับปรุง 
เมื่อเกิดคุณภาพขึ้นในโครงการ  สิ่งที่จ าเป็นต้องท าต่อจากนั้นคือ  การควบคุม
คุณภาพให้คงอยู่  ลดความแปรปรวนต้องคอยตรวจสอบติดตามอยู่เสมอด้วย
การสร้างแผนการควบคุมคุณภาพที่เกิดขึ้นเพ่ือให้เป็นเข็มทิศในการท าให้
โครงการมีคุณภาพจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ 

 
๑๑.๘ สรุปท้ายบท 
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 กระบวนการพ้ืนฐานของการควบคุมโครงการประกอบด้วย การก าหนดแผนงาน การวัด
ความก้าวหน้าของงาน การประเมินผลงานที่ได้เทียบกับแผนงาน การแก้ไขกรณีพบข้อควรปรับปรุง 
การตรวจติดตามโครงการ  เป็นสิ่งส าคัญที่ขาดไม่ได้ในการควบคุมโครงการ  เนื่องจากเป็นการ
ตรวจสอบอย่างมีระบบ  ที่ได้ผลลัพธ์เป็นข้อบกพร่องของการด าเนินงานจากแผนงาน  ต่อจากนั้น  จะ
เป็นหน้าที่ของกระบวนการควบคุมในการแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นให้เป็นไปตามแผนหรือ
เปลี่ยนแปลงจากแผนน้อยที่สุด  เช่น การติดตามงาน  (Project  Tracking) การจัดการโครงการมี
สิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานที่ต้องมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผน  ๕ ส่วน คือ ขอบเขตโครงการ ตารางเวลา 
ต้นทุน ความเสี่ยง คุณภาพ 

หลักการพ้ืนฐานที่ใช้ในการควบคุมและติดตามกิจกรรมของโครงการ  คือ กิจกรรม  FDCA  
(Plan- Do-Check-Action)  ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดในการด าเนินโครงการ  เนื่องจากไม่ว่าจะ
อยู่ในขั้นตอนใดของโครงการ  กิจกรรม  PDCA  จะต้องเกิดขึ้นเสมอเพ่ือให้การด าเนินโครงการผ่านไป
ได้อย่างมีคุณภาพ  อันเนื่องมาจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีการติดตามความก้าวหน้าและ
แก้ไขความผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง PDCA  (Plan-Do-Check-Act)  เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการพัฒนา
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการด าเนินงานซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน  ๔  ขั้น คือ  วางแผน – ปฏิบัติ 
– ตรวจสอบ – ด าเนินการ 

การควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขต  หมายถึง  กระบวนการวัด  การตรวจสอบ  การ
รายงานการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการจากผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งด าเนินการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตจะต้องด าเนินการร่วมกัน
กับกระบวนการอื่น ๆ เช่น การควบคุมตารางเวลา  การควบคุมต้นทุน  การควบคุมคุณภาพ  เป็นต้น 
เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ ได้แก่ เอกสารและระบบ
ติดตาม ระดับของการอนุมัติการเปลี่ยนแปลง การประเมินขนาดการเปลี่ยนแปลง และการวาง
แผนการจัดการขอบเขต 
 ตารางเวลาโครงการ  คือการก าหนดเวลาที่จะใช้ในการจัดท ากิจกรรมมีการจัดเรียงล าดับ
เวลาไว้ล่วงหน้า  ตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างการจ าแนกงานโครงการ  (PBS)  ดังนั้น  ก าหนดการจึง
เป็นการคาดการณ์หรือพยากรณ์ว่ากิจกรรมใดจะใช้เวลาเท่าไร  อันจะเป็นประโยชน์ในการ
เปรียบเทียบว่า  ในการปฏิบัติงานใช้เวลาจริง  (Actual  Time)  เท่าไร ในการวิเคราะห์หาเวลาที่
เหมาะสม  ถ้าลดเวลาโครงการลงค่าใช้จ่ายทางอ้อมของโครงการจะลดลง  แต่ถ้าต้องการเร่งการ
ท างานของแต่ละกิจกรรมให้เร็วขึ้น  จะต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายทางตรงของกิจกรรมนั้น  ดังนั้น  เวลาของ
โครงการที่เหมาะสมที่สุดคือ  ระยะเวลาที่ผลรวมของค่าใช้จ่ายทางอ้อมของโครงการและค่าใช้จ่าย
ทางตรงของทุกกิจกรรมรวมกันต่ าที่สุดเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ส าหรับควบคุมต้นทุน ได้แก่ ระบบ
การควบคุมการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน การวัดผลทางด้านสมรรถนะ การวางแผนเพ่ิมเติม เครื่องมือ
ทางคอมพิวเตอร์ การจัดการคุณค่าที่ได้รับ  (Earned  Value  Management :  EVM)  
 ควบคุมความเสี่ยงของโครงการประกอบด้วยหลัก  ๓  ประการ  คือ การบันทึกและจ าแนก 
การประเมินความเสี่ยง การจัดท าแผนบรรเทาความเสี่ยง ขั้นตอนของการติดตามตรวจสอบและ
ควบคุมความเสี่ยงของโครงการ  ที่ประกอบด้วย การน าแผนการจัดการความเสี่ยงมาใช้ การหาวิธี
ป้องกันความเสี่ยง การเปรียบเทียบความแปรปรวนและค้นหาสาเหตุที่มาของความแปรปรวน การ
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ประเมินผลที่เกิดขึ้นของความเสี่ยง การระบุและจัดท าเอกสารและรายงานความเสี่ยง จัดท า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อไป 
 การควบคุมคุณภาพโครงการเกี่ยวข้องโดยตรงกับการตรวจติดตาม  การตรวจสอบ
โครงการให้มีคุณภาพมาตรฐาน  (Quality  Standards)  ทั้งในส่วนของกระบวนการการจัดการ
โครงการและผลลัพธ์ของการด าเนินงาน  เช่น การใช้จ่ายงบประมาณ  การจัดท าตารางเวลาโครงการ  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สิ่งส าคัญท่ีต้องมีในการควบคุมคุณภาพ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามท้ายบทที่ ๑๑ 
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๑. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการโครงการตามหลัก PDCA ว่ามีความสัมพันธ์และ

เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร 
๒. ขอบเขตของโครงการมีอะไรบ้าง และมีวิธีการในการติดตามและควบคุมขอบเขตของโครงการแต่

ละประเภทอย่างไรบ้าง 
๓. ตารางเวลามีความส าคัญอย่างไร ท าไมต้องมีการติดตามและควบคุมตารางเวลา จงอธิบาย 
๔. จงวิเคราะห์ต้นทุนของโครงการมา ๑ โครงการ และแสดงวิธีการในการควบคุมต้นทุนของโครงการ

นั้นมาดู ว่าท่านสามารถควบคุมต้นทุนของโครงการนั้นให้มีคุณภาพได้อย่างไร 
๕. ความเสี่ยงของโครงการและการควบคุมคุณภาพของโครงการ มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่าง 

จงอธิบายให้เห็นเป็นรูปธรรม 
๖. การควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขต  หมายถึงอะไร สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเปลี่ยนแปลง

ขอบเขตมีอะไรบ้าง 
๗. หากท่านได้รับผิดชอบให้ท าการควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ ท่านจะต้องพิจารณาถึง

สิ่งใดบ้างเป็นส าคัญ 
๘. “ทักษะเก่งคน  (Human  Skills)”  เป็นทักษะน าหรือมาก่อนทักษะเก่งคิดและเก่งงาน เป็น

แนวคิดของใคร และเขาได้ให้ทัศนะเก่ียวกับเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้าง 
๙. ตารางเวลาของโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว มีชื่อเรียกว่าอะไร เงื่อนไขของลักษณะงานที่ระบุใน

ตารางเวลาโครงการประกอบด้วยอะไรบ้าง 
๑๐. การประมาณค่าเวลาเดียว  (One-time  estimation) และการประมาณสามค่าเวลา  (Three-

time  estimation) ต่างกันอย่างไร เครื่องมือและเทคนิคส าหรับการควบคุมต้นทุนมีอะไรบ้าง 
ขั้นตอนการควบคุมต้นทุนหลักๆ ประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิงท้ายบท 
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๔. สรุปท้ายบท 

 
สรุปแนวคิดที่ส าคัญ 
 ในการจัดการโครงการป้าหมายความส าเร็จคือ การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการที่ด าเนินการ  ซึ่งปรากฏผลออกมาทั้งในแง่ของเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เป้าหมายหลัก
ของการจัดการโครงการคือ  การใช้ทรัพยากรต่างๆ  เพ่ือให้โครงการด าเนินไปตามวัตถุประสงค์โดยได้
ตามเป้าหมายทั้งสามด้านคือ ต้นทุน เวลา  และคุณภาพ 
 ท่ามกลางกระแสแห่งคุณภาพที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน  ช่องทางเดียวใน
การอยู่รอดขององค์กรที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการต่างๆ คือ  การสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการ  “ศรัทธา”  ที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นก็คือ  “ความพึงพอใจ”  ใน “คุณภาพ”  ของสินค้าหรือ
บริการนั้นเอง  ทั้งนี้เพราะความพึงพอใจจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นจุดหมายส าคัญที่สุดในการ
จัดการโครงการ  นอกเหนือจากการท าให้โครงการส าเร็จทันเวลาที่ก าหนดและใช้ต้นทุนตามที่ก าหนด
หรือใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเกิดประโยชน์สูงสุดรูปธรรมที่ชัดเจนที่จะท าให้เกิดการศรัทธา
ดังกล่าวก็คือ  การมีระบบการประกันคุณภาพที่สังคม  (ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ)รับทราบอย่าง
กว้างขวาง 
 การควบคุม  (Controlling)  เป็นการตรวจสอบ  ติดตาม  ก ากับให้มีการปฏิบัติงานตาม
แผน  ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการตรวจสอบ  ก ากับการ
ใช้จ่ายงบประมาณและระยะเวลาให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  โดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆ  ที่ผู้บริหาร
หรือผู้จัดการโครงการจะต้องพิจารณาเลือกใช้โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในแต่ละ
โครงการ และบางครั้งบางโครงการอาจจะต้องใช้มากกว่าหนึ่งวิธีประกอบกันก็ได้  อย่างไรก็ตาม  
เทคนิคที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบันคือ เทคนิคการควบคุมด้านเวลา  ซึ่งมีหลายเทคนิค  แต่ที่
แพร่หลายมากที่สุดคือ  แผนภูมิแท่ง (Bar  Chart)  หรือแผนภูมิแกนต์  (Gantt  Chart)  แผนภูมิ
ไมล์สโตน  (Milestone  Chart)  และเทคนิคผังข่ายงาน (หรือเทคนิคการวิเคราะห์โครงข่ายหรือ
เทคนิคการวิเคราะห์ข่ายงานโครงการ)  แบบ  CPM  และ  PRT  ซึ่งมีรายละเอียดที่ชัดเจนลงลึกถึง
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การปฏิบัติ  ปรากฏในต าราว่าด้วยการจัดการโครงการโดยเฉพาะอย่างแพร่หลายอยู่แล้ว  ในที่นี้จึง
แนะน าให้รู้จักพอเป็นสังเขปเท่านั้น 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจการประกันคุณภาพ 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจเทคนิคการควบคุมโครงการ 

 
กิจกรรมระหว่างเรียน 

๑. ผู้เรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนบทที่ ๑๒ 
๒. อาจารย์ผู้สอนบรรยายตามเนื้อหาที่ก าหนด 
๓. ผู้เรียนซักถาม 
๔. อาจารย์ผู้สอนสรุปเนื้อหาประจ าบท 
๕. ผู้เรียนตอบค าถามประจ าบทเพ่ือการประเมินผลในวันนั้น 

 
สื่อการสอน 

๑. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
๒. เอกสารประกอบการสอนบทที่ ๑๒ 
๓. สื่อพาวเวอร์พอยท์ประจ าบท 
๔. สื่ออ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

การประเมินผล 
๑. ประเมินจากการสนใจขณะศึกษาของผู้เรียน 
๒. การซักถามของผู้เรียน 
๓. การสอบปลายภาค 
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บทท่ี ๑๒ 
เทคนิคและเครื่องมือทีใ่ช้ในการควบคุม 
และตดิตามความก้าวหน้าของโครงการ 

Technical and Tools in controlling and tracking  
a Project Progression 

 
๑๒.๑ บทน า 
 ในบทที่ ๑๒ จะได้กล่าวถึงเทคนิค เครื่องมือทีใช้ในการควบคุมและติดตามความก้าวหน้า
ของโครงการ ความก้าวหน้าของโครงการมีความส าคัญมาก ในกระบวนการการจัดการโครงการนั้น
ผู้บริหารที่ดีควบก ากับและติดตามความก้าวหน้าของโครงการอยู่ตลอดเวลา ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ หรือ
ขาดการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพราะอาจส่งผลกระทบต่อโครงการได้ เทคนิคและเครื่องมือจึงมี
ความส าคัญที่จะช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
บทนี้จึงขอน าเสนอเทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ๒ 
อย่างคือ การประกันคุณภาพ และเทคนิคการควบคุมโครงการต่างๆ ดังนี้ 
 
๑๒.๒ การประกันคุณภาพ 
 ในการจัดการโครงการป้าหมายความส าเร็จคือ การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการที่ด าเนินการ  ซึ่งปรากฏผลออกมาทั้งในแง่ของเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เป้าหมายหลัก
ของการจัดการโครงการคือ  การใช้ทรัพยากรต่างๆ  เพ่ือให้โครงการด าเนินไปตามวัตถุประสงค์โดยได้
ตามเป้าหมายทั้งสามด้านคือ ต้นทุน เวลา  และคุณภาพ 
 ท่ามกลางกระแสแห่งคุณภาพที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน  ช่องทางเดียวใน
การอยู่รอดขององค์กรที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการต่างๆ คือ  การสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการ  “ศรัทธา”  ที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นก็คือ  “ความพึงพอใจ”  ใน “คุณภาพ”  ของสินค้าหรือ
บริการนั้นเอง  ทั้งนี้เพราะความพึงพอใจจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นจุดหมายส าคัญที่สุดในการ
จัดการโครงการ  นอกเหนือจากการท าให้โครงการส าเร็จทันเวลาที่ก าหนดและใช้ต้นทุนตามที่ก าหนด
หรือใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเกิดประโยชน์สูงสุดรูปธรรมที่ชัดเจนที่จะท าให้เกิดการศรัทธา
ดังกล่าวก็คือ  การมีระบบการประกันคุณภาพที่สังคม  (ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ)รับทราบอย่าง
กว้างขวาง  ซึ่งมีภาวะส าคัญที่จะต้องท าความเข้าใจเพ่ือให้การจัดการโครงการในขั้นตอนของการ
ควบคุมโครงการบรรลุผลหลายประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ๑๒.๒.๑ ความหมายของคุณภาพ 
 คุณภาพ  (Quality)  เป็นค าที่มีความหมายได้หลากหลายตามบริบทที่แตกต่างกันออกไป  
เนื่องจาก “คุณภาพ”  เป็นภาพความคิด  (Concept)  ที่เกี่ยวเนื่องกับคุณค่า  (Value)  หรือความพึง
พอใจ  (Interest)  ในด้านหนึ่ง  คุณภาพ  หมายถึง  สิ่งที่สอดคล้องกับรสนิยมหรือความต้องการของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล  คุณภาพอาจมีความหมายว่า  เหมาะสมกับวัตถุประสงค์  (Fitness  for  



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๔๓ 

 

purpose)  เมื่อวัตถุประสงค์นั้นเป็นความต้องการของลูกค้า  ในอีกด้านหนึ่ง  คุณภาพมีความหมาย
ว่า  มีระดับของความเป็นเลิศตามที่ต้องการ๑๒๘   
 คุณภาพ  มีความหมายหลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทของผู้ถูกประเมินและผู้ประเมิน  คือ๑๒๙   
 คุณภาพ  อาจหมายถึง  ความเป็นเลิศที่วัดเกณฑ์บางอย่างที่ตายตัว 
 คุณภาพ  อาจหมายถึง  การท างานได้สอดคล้องกับหน้าที่หรือภารกิจเฉพาะของสถาบัน
หรือที่ได้รับมอบหมายจากสังคม 
 คุณภาพ  อาจหมายถึง  การใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่า 
 คุณภาพ  อาจหมายถึง  การที่องค์กรมีการส ารวจและปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ไครเยอร์  กล่าวว่า คุณภาพคือ  ผลรวบรวมของคุณลักษณะและคุณสมบัติของผลิตผลที่
สนองต่อความต้องการที่ก าหนด 
 ค าว่า “คุณภาพ”  เป็นนามธรรมที่สะท้อนถึงคุณค่าที่สามารถสัมผัสได้  โดยอาศัย
ความรู้สึกที่ผ่านการประเมินแล้วภายใต้ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขเฉพาะของบุคคล  กลุ่มบุคคล  หรือ
สังคม  ในแต่ละยุคสมัย 
 ในความรู้สึกทั่วไป  การพูดถึงคุณภาพของสินค้า  ผลิตภัณฑ์  ผลผลิตหรือบริการใด ๆ จะ
มุ่งไปที่คุณสมบัติในการตอบสนองประโยชน์ใช้สอยของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในสินค้า  ผลิตภัณฑ์  ผลผลิตหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งอาจจ าแนกความหมายของคุณภาพได้
อย่างหลากหลายดังนี้๑๓๐ 
 ๑. ในแง่ของผลิตภัณฑ์หรือสินค้า  (Product  quality)  คุณภาพ  หมายถึง 
  ๑.๑ ความสอดคล้องกับข้อก าหนด  (Conformance  to  requirement) 
  ๑.๒ ความเหมาะสมต่อการใช้สอย  (Fitness  for  use) 
  ๑.๓ ระดับของคุณประโยชน์แห่งคุณสมบัติของสินค้าที่เอ้ืออ านวยต่อผู้ใช้สอยและ
ตอบสนองต่อความต้องการที่ตั้งใจหรือคาดหวังก่อนใช้สอยสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  

โดยทั่วไปคุณภาพของผลิตภัณฑ์  มักจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์โดยตรงกัน 
 ๑.๑ ระดับของสินค้า  (Grade) 

๑.๒ ความเหมาะสมต่อการใช้สอย  (Fitness  for  use) 
๑.๓ ความสม่ าเสมอ  คงเส้นคงวา  ของคุณสมบัติของสินค้าตัวนั้น  (Consistency) 

กล่าวคือ ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่เกรด  (Grade)  ใด  (โดยมากเกรดดี  ๆ มักมีราคา
สูงกว่า)  เพราะมั่นใจว่า คุณภาพของสินค้าในเกรดนั้นเหมาะสมกับความต้องการใช้สอย  (Fitness  
for  use)  ของตนในระดับราคาที่ตนเองพึงพอใจ  และที่ซื้อต่อเนื่องเพราะมั่นใจว่า  ทุก ๆ ครั้งที่ซื้อ
สินค้าชิ้นนี้  เขาจะได้รับคุณภาพตามเกรดที่ระบุเอาไว้อย่างคงเส้นคงวา  (Consistency) 

 

                                                 
๑๒๘ ทวีป ศิริรัศมี, รศ.ดร., การวางแผนพัฒนาและประเมินโครงการ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๔๔). 
๑๒๙อมรวิชช์  นาครทรรพ, ความฝันของแผ่นดิน, (ม.ป.ท. : โรงพิมพ์ตะวันออก, ๒๕๔๐), หน้า   ๑๔๓. 
๑๓๐วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์,  คุณภาพในการบริการ ๑.๒,  (กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี    

(ไทย-ญี่ปุ่น), ๒๕๓๙), หน้า  ๑๔-๑๖. 
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๒. ในแง่ของบริการ  (Service  quality)  คุณภาพ  หมายถึง   
๒.๑  ความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 
๒.๒  ระดับของความสามารถของบริการในการบ าบัดความต้องการของลูกค้า 
๒.๓  ระดับความพึงพอใจของลูกค้าหรือจากที่ได้รับบริการไปแล้ว 

 คุณภาพของบริการวัดที่ดัชนีความพึงพอใจหรือ  CSI  (Customer  Satisfaction  Index)  
ของลูกค้าหลังจากได้รับบริการนั้น ๆ ไปแล้ว  ในการประเมินคุณภาพของบริการของสถานบริการ
ต่ างๆ  จึ งต้องพิจารณาระดับความพึงพอใจที่ ลู กค้ า ได้ รั บจากปัจจั ยคุณภาพ  ( Service  
characteristics  and  attributes)   ต่ าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ ใช้บริการอยู่นั้ นจนเสร็จสิ้ น
กระบวนการรับบริการหนึ่งๆ  หรือเสร็จวงจรบริการหนึ่งๆ  (Service  cycle)  หมายถึง  กระบวนการ
ท ากิจกรรมบริการต่างๆ  แต่ละขั้นตอนเรียงล าดับกันตามลักษณะธรรมชาติของบริการนั้นๆ  ตั้งแต่
เริ่มต้นจนกระทั่งจบกระบวนการหรือข้ันตอนการให้บริการนั้น ๆ  
 ปัจจัยคุณภาพบริการ  ได้แก่ 
 ๑.  ลักษณะจ าเพาะทางคุณภาพของบริการ  (Characteristics  of  service  quality)  
มุ่งเน้นที่บุคลิกภาพหรือลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของผู้ให้บริการหรือตัวบริการนั้น ๆ  
 ๒.  คุณลักษณะทางคุณภาพของบริการ  (Attributes  of  service  quality)  มุ่งเน้นที่
หน่วยวัดหรือประเด็นเปรียบเทียบ  หรือมาตรวัดทั่วไปที่วัดเปรียบเทียบระดับคุณภาพบริการของ
หน่วยงานบริการ  ๒  แท่ง  อาทิ  ความรวดเร็ว  ความแม่นย า  ความสะอาด  ฯลฯ  ถือว่าเป็นปัจจัย
คุณภาพบริการ  (Attribute  factor) 
 เบอร์รี, ซีธแฮมล์  และพาราสุราบาน๑๓๑  ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของงาน
บริการเพื่อค้นหาว่า  ปัจจัยอะไรที่เป็นตัวตัดสินระดับคุณภาพของบริการในสายตาของผู้ใช้บริการหรือ
ลูกค้า  เขาสรุปว่า มีปัจจัยที่ลูกค้ามักอ้างอิงอยู่  ๑๐  ปัจจัย คือ 
 ๑.  Reliability  คือ  ความเชื่อถือได้ในคุณลักษณะหรือมาตรฐานการให้บริการ 
 ๒.  Responsiveness  คือ  ความตอบสนอง/การสนองตอบต่อความต้องการหรือ
ความรู้สึกของลูกค้า 
 ๓.  Competence  คือ  ความสามารถ/สมรรถนะในการให้บริการอย่างรอบรู้  ถูกต้อง  
เหมาะสมและเชี่ยวชาญรู้จริง (มือถึง) 
 ๔.  Access  คือ  การเข้าถึงง่าย  การใช้บริการได้อย่างไม่ถูกต้อง 
 ๕.  Courtesy  คือ  ความสุภาพ  เคารพนบนอบ  ความอ่อนน้อมให้เกียรติและมีมารยาท
ที่ดีของบริกร 
 ๖.  Communication  คือ  ความสามารถและสมบูรณ์ในการสื่อความและสัมพันธ์กับ
ลูกค้า  ท าให้ลูกค้าทราบ  เข้าใจ  และได้รับค าตอบในข้อสงสัยหรือความไม่เข้าใจต่างๆ  ได้อย่าง
กระจ่างชัด 
 ๗. Creditability  คือ ความเชื่อถือได้  ความมีเครดิตของผู้ให้บริการ 
 ๘.  Security  คือ ความม่ันคงปลอดภัย  อบอุ่นสบายใจ  ของลูกค้าในขณะใช้บริการ 
                                                 

๑๓๑L.Berry , V. Zeitham  and  A. Parasuraman, 1985 อ้างใน วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์,  คุณภาพใน
การบริการ ๑.๒,  (กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี    (ไทย-ญี่ปุ่น), ๒๕๓๙), หน้า  ๑๗. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๔๕ 

 

 ๙.  Customer  Understanding  คือ ความเข้าใจลูกค้า  เอาใจลูกค้ามาใส่ใจตน 
 ๑๐.  Tangibles  คือ ส่วนที่สัมผัสได้และรับรู้ได้ทางกายภาพของปัจจัยการบริการ 
 ในสมัยโบราณ  คุณภาพ หมายถึง  ของดี ของแพง  ของหายาก  เพราะในสมัยโบราณมี
ทรัพยากรต่างๆ  ให้ใช้กันได้อย่างสิ้นเปลือง  ลูกค้าก็มีไม่มากนัก  ความหมายของคุณภาพในสมัย
อุตสาหกรรม  หมายถึง  ของที่ถูกใจผู้ผลิต  ไม่ได้สนใจความต้องการของลูกค้าเลย  เพราะอยู่ในยุคที่
เทคโนโลยีอยู่ในอ านาจของวิศวกร  ซึ่งวิศวกรส่วนใหญ่มีนิสัยชอบท าตามใจของตนเอง  ไม่ค านึงถึง
ต้นทุน  การตลาด  หรือความพึงพอใจของลูกค้า  เช่น รถยนต์  Ford  ในยุคก่อนสงครามโลกผลิต
ออกมามีสีเดียวกันเท่านั้น  คือสีด า  เพราะผู้บริหารชอบ โดยไม่สนใจว่าลูกค้าชอบหรือไม่  แต่ปัจจุบัน
(หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา)  คุณภาพมุ่งเน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้า  (Customer  
satisfaction)  ให้ลูกค้าพึงพอใจหรือตรงตามความต้องการของลูกค้า  ไม่ว่าจะเป็นความต้องการจริง 
ๆ (Need)  หรือความคาดหวัง  (Expectation)  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  การท าวิจัยเกี่ยวกับความ
ต้องการของลูกค้าจึงส าคัญมาก  ยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์  (Globalization)  ลูกค้ามีนิสัยที่เปลี่ยนแปลง
บ่อย ๆ จึงต้องท าวิจัยบ่อย ๆ๑๓๒  
 ๑๒.๒.๒ ความหมายของการประกันคุณภาพ 
 การประกันคุณภาพ  (Quality  assurance)  เป็นการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า  
การผลิตผลผลิตหรือการบริการใด ๆ ขององค์กร  สนองตอบต่อคุณภาพท่ีก าหนด 
 การประกันคุณภาพเน้นป้องกันที่ปัจจัยน าเข้า  ( Input)  และกระบวนการท างาน  
(Process)  ไม่ได้เน้นผลลัพธ์  (Results)  หลักการประกันคุณภาพเชื่อว่า  ถ้าควบคุมให้  Input  และ  
Process  ไม่แปรปรวนแล้วผลลัพธ์ย่อมคงเส้นคงวาหรือไม่แปรปรวนหรือแปรปรวนน้อยที่สุดโดย
หลักการดังกล่าวนี้จะท าให้ผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการมีความม่ันใจมากข้ึน  (Ensure)  ว่า สิ่งที่ใช้ซื้อขาย
แก่กันหรือบริการนั้นจะมีโอกาสผิดพลาดไปจากที่ตกลงกันไว้น้อยลง  ผู้บริหารก็จะมีเวลาว่างพอที่จะ
ไปพัฒนาผลลัพธ์ให้ดียิ่งขึ้นไป 
 ๑๒.๒.๓ ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพ 
 ในท่ามกลางกระแสของโลกาภิวัตน์  การแข่งขันของธุรกิจ  การค้า และบริการ  เป็นไป
อย่างเข้มข้น  ผู้บริโภค/ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholder)  มีโอกาสเลือกสินค้า
หรือบริการที่ดีกว่ามากขึ้น  คุณภาพของสินค้าหรือบริการในระดับที่เรียกว่า  “มาตรฐาน”  
(Standard)  ซึ่งเป็นบรรทัดฐานหรือหลักเกณฑ์ท่ีท าให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรนั้น ๆ  
มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน 
 องค์กรสากลว่าด้วยการมาตรฐานระหว่างประเทศ  (The  International  Organization  
for  Standardization  หรือ  ISO)  ซึ่งมีส านักงานอยู่ที่กรุงเจนีวา  ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  เป็น
องค์กรสากลที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติจากประเทศต่างๆ  กว่า  ๑๐๐  
ประเทศท่ัวโลก  ISO  ไม่ใช่องค์กรของรัฐ  ก่อตั้งขึ้นในปี  ค.ศ.  ๑๙๔๗  โดยมีภารกิจในการสนับสนุน
และพัฒนาการมาตรฐานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนองต่อการค้าขาย  แลกเปลี่ยนสินค้า  และ
บริการของนานาชาติทั่วโลก  รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
                                                 

๑๓๒วรภัทร์  ภู่เจริญ, เคร่ืองมือนักบริหารสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร : อิมเพาเวอร์, ๒๕๔๒), หน้า   ๑๐-
๑๒. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๔๖ 

 

เศรษฐศาสตร์  และภูมิปัญญาของมวลมนุษยชาติ  ผลงานที่เป็นรูปธรรมได้แก่  การก าหนดมาตรฐาน
ต่าง ๆ ที่เรียกว่า “มาตรฐานสากล”  (International  standard)  และได้มีบทบาทในการก าหนด
มาตรฐานระบบคุณภาพ  ISO  ๙๐๐๐  ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.  ๑๙๘๗  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการ
รับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ  มาตรฐานดังกล่าวระบุถึงข้อก าหนดที่จ าเป็นต้องมีระบบคุณภาพและใช้
เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติซึ่งสามารถน าไปใช้ได้กับอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  ธุรกิจการค้า  การ
บริการตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่  มาตรฐาน  ISO  ๙๐๐๐  นี้จะระบุถึงหน้าที่  วิธีการปฏิบัติและ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรนั้น ๆ เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ  
กลุ่มประชาคมยุโรป  หรือ  EC  ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้ได้ใช้มาตรฐานนี้ในการน าเข้า
สินค้าอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ  ในการผลิตสินค้าน าเข้าสู่ตลาดโลกนั้ น  ได้มีการเน้นเรื่อง
คุณภาพมาตรฐานของสินค้า  ทั้งนี้ถึงแม้ว่าแต่ละประเทศจะมีหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานรับรองอยู่
แล้วก็ตาม  แต่มาตรฐานของประเทศหนึ่งอาจใช้ไม่ได้ในอีกประเทศหนึ่ง  ท าให้เกิดปัญหาและมีความ
ยุ่งยากในการตรวจสอบคุณภาพ  อีกท้ังยังท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  อีกมากมาย  จึงท าให้เกิด
ระบบรับประกันการบริหารคุณภาพสากลที่เป็นมาตรฐานแบบเดียวกันใช้ได้ทั่วโลก  และสามารถ
ตรวจสอบคุณภาพจากองค์กรฝ่ายที่  ๓  (Third-Party  Assessment)  ได้เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  
ISO  จึงเป็นองค์กรสากลที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการก าหนดหรือรับมาตรฐานนานาชาติเกือบทุกประเทศ  
(ยกเว้นทางด้านไฟฟ้า  ซึ่งเป็นหน้าที่ของ  IEC)  เพ่ือให้ประเทศต่างๆ  ในโลกสามารถใช้มาตรฐาน
เดียวกันได้  เนื่องจากแต่ละประเทศมีมาตรฐานคุณภาพของตนเอง 
 ประเทศไทยได้น าระบบมาตรฐาน  ISO  ๙๐๐๐  เข้ามาในประเทศเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
โดยส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (สมอ.)  กระทรวงอุตสาหกรรม  ได้ด าเนินการให้มี
การประกาศใช้เป็นมาตรฐาน  “อนุกรมมาตรฐาน มอก.  ๙๐๐๐”  เป็นมาตรฐานระดับชาติ  เพ่ือให้
บริษัทหรือผู้ส่งมอบและผู้ซื้อน าไปใช้ซึ่งมีสาระส าคัญ  เนื้อหาและรูปแบบเช่นเดียวกับอนุกรม
มาตรฐาน  ISO  ๙๐๐๐  ขององค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศทุกประการ  มาตรฐานบังคับให้ผู้ขาย
หรือผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการต้องจัดระบบบริหารคุณภาพในองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  
(มาตรฐาน  หมายถึง  ข้อตกลงที่จัดท าเป็นเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อก าหนดทางเทคนิค  หรือ
เกณฑ์การตัดสินที่มีรายละเอียดชัดเจน  ซึ่งใช้เป็นกฎ  แนวทาง  หรือเป็นค าจ ากัดความของ
คุณลักษณะต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่า  ผลิตภัณฑ์  กระบวนการ  และการบริการมีคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน)  ถ้าองค์กรมีระบบบริหารคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานก็จะได้
ใบรับรองและขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีรายชื่อ “องค์กรที่ได้รับการรับรอง”๑๓๓  (ใบรับรองใบหนึ่งมีอายุ
สามปีโดยหน่วยงานที่ให้ใบรับรองจะมาตรวจเยี่ยมปีละสองครั้ง  หากไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้
ตามเวลาที่ก าหนด  (ประมาณสามเดือน)  จะถูกเพิกถอนใบรับรองที่ได้นั้น)  ขณะนี้มีบริษัทที่ได้รับ
รองระบบมาตรฐาน  ISO  ๙๐๐๐  มากกว่า  ๗๐๐ ใบแล้ว  (บางบริษัทได้มากกว่า  ๑  ใบ  บริษัท
แรกท่ีได้คือ  บริษัทเชลล์  โดยได้เฉพาะน้ ามันเครื่องและจาระบีเท่านั้น  เมื่อปี พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งเป็นปี
ที่ประเทศไทยท าระบบมาตรฐาน  ISO  ๙๐๐๐  มาใช้เป็นครั้งแรก) 

                                                 
๑๓๓บรรจง  จันทมาศ, ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000,  (กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), ๒๕๔๐), หน้า ๗-๘.   



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๔๗ 

 

 ในประเทศไทยวงการอุตสาหกรรมน าระบบมาตรฐาน  ISO  ๙๐๐๐  มาใช้ก่อน  จากนั้นก็
เป็นวงการประกันภัยสถานพยาบาล  ฯลฯ  ส่วนวงการศึกษา  โรงแรม  วัด ส่วนราชการ  การเมือง
น ามาใช้ค่อนข้างช้า (สถานศึกษาแห่งแรกที่ไม่ใช่สถาบันฝึกอบรมที่ได้ใบรับรอง  ISO  ๙๐๐๐  แล้วคือ  
วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์)๑๓๔  (การประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศไทยเริ่มด าเนินการครั้ง
แรกในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๗  เมื่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยมีการประชุมกันระหว่างวันที่  ๒๘-
๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  ซึ่งได้มีการเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยเป็นครั้งแรก  ต่อมาในปี  
พ.ศ.  ๒๕๓๙  ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  เมื่อวันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๓๙  เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป  ซึ่งต่อมาได้มีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดต่างๆ  คือ กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงสาธารณสุข  ได้ประกาศนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาตามมา 
 การประกันคุณภาพจึงมีความจ าเป็นในทุกวงการทั่วโลก  เพราะการประกันคุณภาพจะช่วย
ให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความม่ันใจในคุณภาพของสินค้า  ผลิตภัณฑ์หรือการ
บริการที่จะได้รับ  ช่วยลดความสูญเสียจากการด าเนินงานที่ไม่มีคุณภาพ  ท าให้ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายและเป็นกลไกที่จะผลักดันให้ฝ่ายบริการมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างระบบบริหารคุณภาพโดยส่วนรวมต่อไป 
 ๑๒.๒.๔ กระบวนการประกันคุณภาพ 
 กระบวนการประกันคุณภาพไม่ว่าในวงการใดก็ตาม  จะประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ ๓  
ขั้นตอน  คือ   
 ๑.  การควบคุมคุณภาพภายใน  ( Internal  quality  control)  เป็นส่วนที่องค์กร
จะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายในขององค์ประกอบต่างๆ  ที่จะมีผลต่อ
คุณภาพของผลผลิต  และต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบโดยใช้หลักการของการควบคุมคุณภาพที่
เหมาะสมพร้อมทั้งการมีระบบตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการภายในด้วย 
 การวางแผนคุณภาพต้องระบุถึงความต้องการของลูกค้าเพ่ือปรับปรุงกลวิธีในการควบคุม
คุณภาพให้ทันสมัย  และต้องให้ความมั่นใจว่า  เครื่องมือและบุคลากรที่มีอยู่มีความสามารถที่จะ
ด าเนินการตามแผนที่วางไว้  และมีการจัดท าบันทึกคุณภาพไว้อย่างพอเพียง  ระบบคุณภาพต้อง
ด าเนินการดังนี้ 
      ๑.๑  มีระบบเป็นเอกสาร 
      ๑.๒  ปฏิบัติสอดคล้องกับเอกสาร 
      ๑.๓  ให้แผนคุณภาพควบคุมกระบวนการ 
      ๑.๔  มีการพัฒนาภายในโครงสร้างของระบบคุณภาพ  ซึ่งประกอบด้วย 
  ๑.๔.๑  โครงสร้างการบริหารงาน 
  ๑.๔.๒  ความรับผิดชอบ 
  ๑.๔.๓  วิธีด าเนินการ 
                                                 

๑๓๔วรภัทร์  ภู่เจริญ, เคร่ืองมือนักบริหารสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร : อิมเพาเวอร์, ๒๕๔๒), หน้า ๕๑-
๕๒. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๔๘ 

 

  ๑.๔.๔  กระบวนการผลิต 
  ๑.๔.๕  ทรัพยากรต่างๆ  วัตถุดิบ  ผลิตภัณฑ์  คน  เครื่องจักร๑๓๕   
 ๒.  การตรวจสอบคุณภาพ  (Quality  auditing)  เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินการ
ของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพภายในที่องค์กรได้จัดให้มีขึ้น  โดยจะเป็นการตรวจสอบเชิงระบบ  
มุ่งเน้นการพิจารณาว่าองค์กรได้มีระบบการควบคุมคุณภาพหรือไม่  ได้ใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นเพียงใด  
และมีขั้นตอนการด าเนินการที่จะท าให้เชื่อถือได้หรือไม่ว่า  กิจกรรมที่ด าเนินนั้น  (การผลิตสินค้าหรือ
บริการ)  จะเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
 ๓.  การประเมินคุณภาพ  (Quality  assessment)  เป็นการประเมินผลการด าเนินการ
โดยภาพรวมว่าเมื่อได้มีการใช้ระบบการประกันคุณภาพแล้วได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
คุณภาพมากน้อยเพียงใด 
  การตรวจสอบและประเมินคุณภาพดังที่กล่าวมานั้นจะกระท าอย่างเป็นระบบโดยมี
กฎเกณฑ์และแนวทางด าเนินการที่ชัดเจน 
 ๑๒.๒.๕ ระบบการประกันคุณภาพ 
 ระบบการประกันคุณภาพอาจจ าแนกได้เป็น  ๒  ส่วน คือ 
 ๑.  การประกันคุณภาพภายในหรือการประกันคุณภาพจากภายใน  ( Internal  
quality  assurance) หมายถึง  การจัดกิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายในองค์กรโดยการจัดระบบ
และกลไกภายใน  (Internal  mechanisms)  ตามองค์ประกอบและดัชนีบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนดไว้  
เพ่ือให้มีความม่ันใจว่า  องค์กรด าเนินการตามภารกิจหลักอย่างมีคุณภาพ  ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ 
      ๑.๑  การควบคุมคุณภาพ 
      ๑.๒  การตรวจสอบคุณภาพ 
      ๑.๓  การประเมินคุณภาพ 
 ๒.  การประกันคุณภาพจากภายนอก  (External  quality  assurance)  หมายถึง  
การตรวจสอบและ/หรือประเมินคุณภาพขององค์กรโดยหน่วยงานรับรองคุณภาพภายนอก  
(External  quality  validation)  ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้การรับรอง
มาตรฐาน  (Standard  accreditation)  เพ่ือประกันว่าองค์กรด าเนินการตามภารกิจหลักได้อย่างมี
คุณภาพ  ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ 
      ๒.๑  การตรวจสอบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
      ๒.๒  การประเมินคุณภาพ 
      ๒.๓  การให้การรับรอง 
 ๑๒.๒.๖ การเลือกมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
 เนื่องจากระบบมาตรฐานคุณภาพมีหลายแบบ  การเลือกระบบมาตรฐานคุณภาพจะต้อง
สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กรนั้น  ซึ่งพิจารณาได้จาก 
 ๑.  กระบวนงานในปัจจุบัน  โดยพิจารณาจาก 
  ๑.๑  ลักษณะของธุรกิจขององค์กรที่ด าเนินการอยู่ 
                                                 

๑๓๕บรรจง  จันทมาศ, ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000,  (กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), ๒๕๔๐), หน้า  ๕๑-๕๒.   



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๔๙ 

 

  ๑.๒  ความซับซ้อนของกรรมวิธีการออกแบบ 
  ๑.๓  ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
  ๑.๔  ขีดความสามารถขององค์กรในการจัดท าให้ได้ตามข้อก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพ 
  ๑.๕  ภาวะทางเศรษฐกิจขององค์กรในการให้งบประมาณการจัดท าด าเนินการ 
 ๒.  ขอบเขตของระบบงาน  เปรียบเทียบกับความต้องการของระบบคุณภาพนั้น ๆ  
 ๑๒.๒.๗ หลักการประกันคุณภาพ 
 การประกันคุณภาพขององค์กรใด ๆ โดยใช้ระบบมาตรฐานคุณภาพแบบใดก็ตามมีหลักการ
ส าคัญดังนี้ 
 ๑.  ความโปร่งใส  (Transparency)  ของระบบการบริหารจัดการ  การด าเนินงานและ
กลไกต่างๆ  ขององค์กร 
 ๒.  พร้อมที่จะรับการตรวจสอบจากภายนอก  ซึ่งเป็นไปตามหลักการของความรับผิดชอบ
ที่ตรวจสอบได้  (Accountability)  (มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชน) 
 ๓.  สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ  (Quality  culture)  ให้เกิดขึ้นในองค์กร  สร้างองค์กรให้
เป็นองค์กรที่มีจิตส านึกและความห่วงใยเรื่องคุณภาพในการท างานทุกด้านตามบทบาทภารกิจของ
องค์กร  โดยไม่ต้องรอการสะกิดเตือนจากใคร 
 ๔.  สร้างองค์กรที่ทันสมัย  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning  organization)  ที่
บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสามารถที่จะผนึกก าลังกัน  เพ่ือร่วมคิดร่วมท า  ร่วมกันพัฒนาองค์กร
ของตนให้เจริญยิ่งๆ  ขึ้นไป ตลอดเวลา  สามารถพัฒนาตนเองและปรับตัวตามความเป็นจริงของสังคม
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 ๕.  ท าในสิ่งที่มีอยู่ให้ดีที่สุด  (Do  the  best  from  the  less)   
 ๖.  ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  (Continuing  improvement)  บนความ
เชื่อที่ว่า  “Quality  is  a  journey , not  destination”๑๓๖    เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทและความ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
 ๗.  การตรวจสอบและประเมินคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต  (ผลิตภัณฑ์  สินค้า  
หรือบริการ)  ไม่ว่าจะเป็นการประเมินตนเอง  หรือประเมินจากองค์กรภายนอกจะรายงานให้
สาธารณชนทราบ  (Public  information)  เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจใช้บริการขององค์กรต่อไป
หรือไม่  อย่างไร  และได้รับรู้ว่าองค์กรนั้น ๆ มีสภาพการด าเนินงานมีคุณภาพคุ้มค่าหรือไม่ 
 ๑๒.๒.๘ ประโยชน์ของการประกันคุณภาพ 
 การประกันคุณภาพขององค์กรมีประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ส าคัญ  ได้แก่ 
 ๑.  ช่วยให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความม่ันใจในคุณภาพของผลผลิต
หรือผลงานขององค์กร 
 ๒.  ท าให้มีระบบบริหารงานที่ชัดเจน  เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นที่เข้าใจและถือปฏิบัติได้
ตรงกันของบุคลากรขององค์กร 

                                                 
๑๓๖อมรวิชช์  นาครทรรพ, ความฝันของแผ่นดิน, (ม.ป.ท. : โรงพิมพ์ตะวันออก, ๒๕๔๐), หน้า ๑๔๘. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๕๐ 

 

 ๓.  ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมกระบวนการดเนินกิจกรรมขององค์กรได้ครบวงจร
ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร  ได้ว่า  จะสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล 
 ๔.  ช่วยให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการสร้างระบบบริหารคุณภาพโดยรวมต่อไป 
 ๕.  ช่วยลดความสูญเสียจากการด าเนินงานที่ไม่มีคุณภาพ  ท าให้ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย 
 ๖.  เป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่องค์กร  ซึ่งนับว่าเป็นประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่
ประจักษ์แก่สาธารณชนได้ทางหนึ่ง 
 
๑๒.๓ เทคนิคการควบคุมโครงการ 
 การควบคุม  (Controlling)  เป็นการตรวจสอบ  ติดตาม  ก ากับให้มีการปฏิบัติงานตาม
แผน  ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการตรวจสอบ  ก ากับการ
ใช้จ่ายงบประมาณและระยะเวลาให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  โดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆ  ที่ผู้บริหาร
หรือผู้จัดการโครงการจะต้องพิจารณาเลือกใช้โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในแต่ละ
โครงการ และบางครั้งบางโครงการอาจจะต้องใช้มากกว่าหนึ่งวิธีประกอบกันก็ได้  อย่างไรก็ตาม  
เทคนิคที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบันคือ เทคนิคการควบคุมด้านเวลา  ซึ่งมีหลายเทคนิค  แต่ที่
แพร่หลายมากที่สุดคือ  แผนภูมิแท่ง (Bar  Chart)  หรือแผนภูมิแกนต์  (Gantt  Chart)  แผนภูมิ
ไมล์สโตน  (Milestone  Chart)  และเทคนิคผังข่ายงาน (หรือเทคนิคการวิเคราะห์โครงข่ายหรือ
เทคนิคการวิเคราะห์ข่ายงานโครงการ)  แบบ  CPM  และ  PRT  ซึ่งมีรายละเอียดที่ชัดเจนลงลึกถึง
การปฏิบัติ  ปรากฏในต าราว่าด้วยการจัดการโครงการโดยเฉพาะอย่างแพร่หลายอยู่แล้ว  ในที่นี้จึง
แนะน าให้รู้จักพอเป็นสังเขปเท่านั้น๑๓๗ 
 ๑.  แผนภูมิแท่ง  (Bar  Chart)  หรือแผนภูมิแกนต์  (Gantt  Chart) 
 เป็นเทคนิคการควบคุมด้านเวลาที่ง่ายที่สุด  พัฒนาขึ้นในระหว่างปี  ค.ศ.  ๑๙๔๗  โดย  
เฮนรี่  แอลแกนต์  (Henry  L.  Gantt)  นักบริหารที่มีชื่อเสียงร่วมสมัยกับ  เอฟ  ดับบลิว  เทเลอร์  ผู้
ที่ได้รับฉายว่า “บิดาแห่งการบริหารงานตามหลักวิทยาศาสตร์”  (Scientific  management)  ซึ่ง
ต่อมาได้กลายเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันในหมู่นักบริหารในงานวางแผนและควบคุมการผลิต  และใน
ปัจจุบันนี้ก็ยังคงนิยมใช้กันทั่วไปในงานที่ไม่ชัดเจนมากนัก 
 แผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิแกนต์  เป็นแผนภูมิที่สร้างขึ้นเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
กิจกรรมต่างๆ  ของโครงการกับเวลาที่ต้องใช้ปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม  โดยแกนนอนแสดช่วงเวลา
ทั้งหมดของโครงการ  แกนตั้งแสดงกิจกรรมของโครงการ  จุดเริ่มต้น  ช่วงเวลาด าเนินการ  และ
จุดสิ้นสุดของแต่ละกิจกรรมซึ่งก าหนดสัญลักษณ์เป็นแท่ง  โดยความยาวของแท่งแทนระยะเวลาที่ต้อง
ท ากิจกรรมนั้น ๆ  
 การจัดท าแผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิแกนต์มีขั้นตอน  ดังนี้ 

                                                 
๑๓๗ ทวีป ศิริรัศมี, รศ.ดร., การวางแผนพัฒนาและประเมินโครงการ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๔๔). 
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 ๑.๑  การแตกกิจกรรมในโครงการว่าจะต้องท าอะไรบ้าง 
 ๑.๒  การก าหนดล าดับก่อน-หลังของกิจกรรม 
 ๑.๓  การก าหนดช่วงเวลาด าเนินการของแต่ละกิจกรรม 
การจัดการท าแผนภูมิแท่งโดยแกนตั้งแสดงกิจกรรม  และแกนนอนแสดงระยะเวลาซึ่งอาจใช้เป็นวัน 
สัปดาห์  หรือเดือนก็ได้ขึ้นอยู่กับความยาวนานของระยะเวลาทั้งหมดของการด าเนินงานโครงการ  
ความยาวของแท่งเป็นแสดงถึงเวลาที่ต้องใช้ในการท างานของแต่ละกิจกรรม 
 ข้อดีของแผนภูมิแท่ง 
 ข้อดีที่ส าคัญมากของแผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิแกนต์  ได้แก่ 
 ๑.  สามารถจัดสร้างได้ง่ายโดยไม่จ าเป็นต้องมีการร่างขึ้นมาก่อนและง่ายต่อการอ่านหรือ
ท าความเข้าใจ 
 ๒.  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการควบคุมด้านเวลา  ซึ่งช่วยให้ผู้บริหาร
หรือผู้ควบคุมงานสามารถทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานโครงการได้เป็นอย่างดี  ว่างานหรือ
กิจกรรมใดล่าช้ากว่าก าหนด  งานใดเสร็จแล้ว  เป็นต้น  ท าให้สามารถเข้าไปตรวจสอบ  แก้ปัญหาได้
ตรงจุดและทันเวลาที่ก าหนดไว้ 
 ๓.  มีประโยชน์ในการเร่งงาน  จัดล าดับและจัดสรรทรัพยากรให้กับงานต่างๆ  อย่าง
เหมาะสมกับช่วงระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ๔.  การปรับปรุงแผนภูมิแท่งสามารถกระท าได้ง่าย  ถ้างานต่างๆ  ยังคงเดิมและ
ก าหนดการท่ีได้ก าหนดไว้เดิมเปลี่ยนแปลงจากเดิมไม่มากนัก 
 ๕.  แผนภูมิแท่งสามารถชี้สถานะของโครงการหรือให้ภาพที่ชัดเจนของสภาพที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันของโครงการโดยสามารถปรับปรุงเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เห็นถึงสถาน ะ
ความก้าวหน้าของโครงการได้โดยง่าย 
 ๖.  แผนภูมิแท่งสามารถบรรจุเอาสัญลักษณ์พิเศษต่างๆ  ซึ่งจะเป็นตัวบอกหรือเป็นตัว
ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์พิเศษที่เขียนไว้ในแผนภูมิ 
 ข้อจ ากัดของแผนภูมิแท่ง 
 ข้อจ ากัดของแผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิแกนต์  ได้แก่ 
      ๑.  ไม่สามารถใช้ได้กับงานของโครงการที่มีกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม  และแต่ละ
กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์และมีการขึ้นต่อกัน  กล่าวคือ  ไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
กิจกรรมหรือระหว่างงานได้ในแผนภูมิเดียวกัน  (กิจกรรมสองอย่างมีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่
ต้องท ากิจกรรมหนึ่งให้เสร็จก่อนจึงจะเริ่มท ากิจกรรมอีกอย่างหนึ่งได้ เช่น  การปะผุตัวถังรถกับการ
พ่นสี  ถ้ายังปะผุไม่เสร็จ  การพ่นสีก็จะยังท าไม่ได้แผนภูมิแท่งจะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้
ได้ไม่ชัดเจน)  และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ถ้าโครงการที่มีงานหรือกิจกรรมเป็นจ านวนมาก  มีความ
สลับซับซ้อนในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมหรืองานต่างๆ  อย่างมากมาย  ในลักษณะ
ดังกล่าวนี้จะไม่สามารถใช้แผนภูมิแท่งให้เป็นประโยชน์ได้เลย  ซึ่งถ้ายังพยายามที่จะน าแผนภูมิแท่ง
มาใช้กับโครงการที่มีลักษณะดังกล่าวก็จะเกิดผลเสียหายต่อการด าเนินงานโครงการเป็นอย่างมาก 
ทั้งนี้เพราะจะไม่สามารถวางแผนด าเนินงานได้อย่างชัดเจน  การประเมินผลกระทบที่ถูกต้องของการ
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เร่งหรือความล่าช้าในการด าเนินกิจกรรมหนึ่งต่อกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันจะไม่สามารถเป็นไปได้
เลย 
      ๒.  ไม่แสดงให้เห็นว่า  มีงานใดบ้างที่ยอมให้ล่าช้าได้โดยไม่กระทบกระเทือนวันที่แล้ว
เสร็จของโครงการซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการจัดการโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๓.  ไม่แสดงให้เห็นว่า  งานใดบ้างที่เป็นงานวิกฤต  (Critical  activity)  (งานที่
จ าเป็นต้องควบคุมให้เป็นไปตามก าหนดเวลาอย่างเคร่งครัด) 
      ๔.  ไม่สะดวกในการแก้ไขปัญหา  ถ้ามีการเปลี่ยนแผนงานบ่อย ๆ  
 อย่างไรก็ตาม  ถึงแม้ว่าแผนภูมิแท่งจะมีจุดอ่อนหรือข้อจ ากัดหลายประการดังที่กล่าว
มาแล้วก็ตาม  แต่ก็เป็นเทคนิคที่หน่วยงานต่างๆ  ในประเทศไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน  นิยม
น ามาใช้ในการวางแผนและการควบคุมงานโครงการมากที่สุด  เนื่องจากคุณสมบัติที่เป็นข้อดีดังที่
กล่าวแล้วข้างต้น   
 ๒.  แผนภูมิม์สโตนหรือผังจุดตรวจสอบ  (Milestone  Chart) 
 แผนภูมิไมล์สโตนหรือผังจุดตรวจสอบ  มีลักษณะคล้ายกับแผนภูมิแท่ง  โดยพัฒนามาจาก
แผนภูมิแท่งอีกทีหนึ่ง  เพ่ือให้สามารถใช้งานในการตรวจสอบควบคุมสถานภาพและความก้าวหน้า
ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างแผนภูมิแท่งกับแผนภูมิ
ไมล์สโตนหรือผังจุดตรวจสอบแสดงความส าเร็จหรือจุดสนใจจุดหนึ่งของงานหรือกิจกรรมที่ต้องการ
ตรวจสอบ  (แผนภูมิไมล์สโตนจึงมักจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  ผังจุดตรวจสอบ) สัญลักษณ์ที่แท้จริงของ
ตัวไมล์สโตนจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหัวกลับ (ฐานอยู่ข้างบน  มุมแหลมอยู่ข้างล่าง) โดยเขียนไว้  ณ จุดที่
ต้องการตรวจสอบหรือจุดที่สนใจแต่ละงานหรือกิจกรรมตามเวลาที่ระบุไว้ในแกนนอนของแผนภูมิ  
ซึ่งก าหนดไว้ตรงช่วงใดช่วงหนึ่งของกิจกรรมก็ได้  ไม่จ าเป็นต้องเป็นจุดสิ้นสุดของแต่ละกิจกรรมเสมอ
ไป  เช่น อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมก็ได้ในกรณีที่เห็นว่าการเริ่มต้นของบางกิจกรรมเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ต้องสนใจ  จากลักษณะดังกล่าวนี้เอง  การใช้แผนภูมิไมล์สโตนหรือผังจุดตรวจสอบจึงมักจะ
ใช้ควบคู่กับแผนภูมิแท่งโดยเขียนสัญลักษณ์ของไมล์สโตนไว้บนแท่งเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเป็นจุดที่
ผู้บริหารควรสนใจและจะต้องตรวจสอบว่าการท างานได้บรรลุถึงจุดนี้แล้วหรือไม่  ถ้ายังไม่บรรลุจุดนี้ก็
จะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ  ปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องเพ่ือแก้ไขต่อไป 
 อย่างไรก็ตาม  แผนภูมิไมล์สโตนก็ยังคงมีข้อจ ากัดในแง่ของการไม่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของแต่ละสไมล์สโตน ซึ่งท าให้ไม่เห็นความพ่ึงพิงหรือการขึ้นต่อกัน  (dependency)  
ของกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวเนื่องกันต่อมาจึงมีการพัฒนาความสัมพันธ์ดังกล่าวโดยใช้ลูกศรเชื่อมระหว่ าง
ไมล์สโตนหรือจุดตรวจสอบเพ่ือให้เห็นความพ่ึงพิงหรือการขึ้นต่อกัน ซึ่งการพัฒนาในลักษณะดังกล่าว
นี้เองเป็นจุดก าหนดของเทคนิคการวางแผนและการควบคุมโครงการที่เรียกว่า  ข่ายงาน  (Network)  
หรือ  CPM  และ  PERT 
 ๑) CPM  และ  PERT 
  ๑.๑) ความเป็นมาของ  CPM  และ  PERT  
  แนวคิดพ้ืนฐานของ  CPM  และ  PERT  มาจากความพยามในการปรับปรุงและ
แก้ไขแผนภูมิ แท่งหรือแผนภูมิแกนต์ให้สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ  ของโครงการ
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ทั้งหมดได้  และผูกโยงความสัมพันธ์ของงานทั้งหมดในลักษณะของโครงข่ายหรือข่ายงาน  (Network)  
ซึ่งความสัมพันธ์ของงานที่ผูกโยงเป็นโครงข่ายนี้จะท าให้ทราบขั้นตอนการไหลของงานในโครงการได้
ชัดเจนขึ้น  โดยใช้เส้นตรงลูกศรแทนความหมายของงาน  และวงกลมหรือโหนด  (Node)  แทน
ความหมายของเหตุการณ์เริ่มต้นหรือสิ้นสุดของงานใด ๆ โดยทิศทางของเส้นตรงลูกศรจะบอกให้
ทราบถึงความสัมพันธ์ของงานต่างๆ  ของโครงการทั้งหมด 

๑.๑.๑ CPM  (Critical  Path  Method  :  วิธีการวิถีวิกฤต  หรือวิธีการแบบ
วิธีทางวิกฤตหรือวิธีการสายทางวิกฤต)  เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ข่ายงานโครงการแบบหนึ่งที่
พัฒนาขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการวางแผน  การก าหนดเวลาการท างาน  การควบคุมและการติดตามการ
ด าเนินงานโครงการ  จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของ  CPM  อยู่ที่การลดเวลาการท างาน  โดยให้ความสนใจ
กับการก าหนดเวลาการท างาน  และค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการรวมทั้งความสัมพันธ์ของเวลาการ
ท างานกับค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม  จึงเป็นเทคนิคท่ีช่วยให้ผู้บริหารสามารถจัดสรรทรัพยากร
เข้าไปช่วยท างานหรือท ากิจกรรมในวิถีวิกฤต  (Critical path)  เพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินการ
แล้วเสร็จในเวลาที่สั้นลง  (Critical  path  เป็นขั้นตอนที่ยาวที่สุดหรือต้องใช้เวลามากที่สุดในล าดับ
เหตุการณ์ของกิจกรรมในข่ายงานโครงการ  หรืออาจพูดให้ชัดเจนลงไปว่า  Critical  path  หมายถึง
เส้นทางท่ีใช้ระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดในการปฏิบัติงานจากจุดเริ่มต้นจนแล้วเสร็จของโครงการ) 

CPM  พัฒนาขึ้นในปลายปี พ.ศ.  ๒๔๙๙  โดยความร่วมมือของทีมงานวิจัยจาก
บริษัท  E.I.du  Pont  de  Nemours  และบริษัท  Univac  Applications  Research  Center  of  
Remington  Rand  เพ่ือพัฒนาเทคนิคและวิธีการในการวางแผนและควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพมา
กว่าวิธีการที่ใช้อยู่ในขณะนั้น  โดยมุ่งลดเวลาการท างานและค่าใช้จ่าย(ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและ
ทางอ้อม)  ของโครงการให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  ซึ่งเรียกว่า  CPM  ในเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  
๒๕๐๐  วอล์คเคอร์  (Morgan  R.  Walker)  แห่งบริษัท  E.I.du  Pont และเคลลีย์  (James  E. 
Kelly. Jr) แห่งบริษัท  Univac  ได้พัฒนาและเริ่มทดลองใช้จนกระทั่งในเดือนเมษายน พ.ศ.  ๒๕๐๑  
การใช้  CPM   ในการวางแผนจึงประสบความส าเร็จอย่างสมบูรณ์  บริษัท  E.I.du  Pont  ใช้  CPM  
ในการวางแผนโครงการบูรณะซ่อมแซม  และปรับปรุงโรงกลั่นน้ ามัน  ปรากฎว่าสามารถลดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก 

บริษัท  E.I.du  Pont  ใช้  CPM  กับโครงการแรก คือ  การสร้างโรงงานเคมี
โดยเริ่มงานในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐  แล้วเสร็จในเดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๐๑  โครงการนี้มี
มูลค่า  ๒๐๐ ล้านบาท  ประกอบด้วย  ๘๐๐  กิจกรรมต่อมาใช้กับโครงการที่สองคือ  การซ่อมแซม
โรงงาน  โดยเริ่มงานในเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๐๑  ซึ่งตามปกติแล้วจะใช้เวลาในการซ่อมแซม  
๑๒๕  ชั่วโมง  แต่ปรากฏว่าเมื่อน า  CPM  มาใช้สามารถลดเวลาลงเหลือ  ๙๓  ชั่วโมงส าหรับการใช้
ในครั้งแรกนี้  และในภายหลังสามารถลดลงได้อีกโดยเหลือเพียง  ๗๘  ชั่วโมง  หรือสามารถลดเวลา
การซ่อมจากปกติได้เกือบร้อยละ  ๔๐ 

ข้อสรุปการใช้  CPM  ดังที่กล่าวมานั้น คือ  สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายลง
จากเดิมได้มากและยังพบว่าการวางแผนและการควบคุมโดยใช้  CPM  จะใช้เวลาและความพยายาม
เพียงครึ่งหนึ่งของการวางแผนด้วยวิธีเดิม (แผนภูมิแท่ง) 
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๑.๑.๒  PERT  (Program  Evaluation  and  Review  Technique)  เป็น
เทคนิคการประเมินผลและตรวจสอบโครงการในรูปตาข่ายงานที่ใช้ประโยชน์ในการวางแผน  การ
ก าหนดเวลาการท างาน  การประเมินผล  การควบคุมและตรวจสอบความก้าวหน้าของงานว่าเป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม ่

PERT  ได้รับการพัฒนาขึ้นในเดือน  มกราคม  ๒๕๐๑  โดยความร่วมมือของ 
วิลลาร์ด  ฟาซาร์  (Willard  Fazar)  เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา  (Special  
Project  Officer  of  U.S.Navy)  แผนกระบบขีปนาวุธ  บริษัทสร้างเครื่องบินล็อกฮีด  (Lockheed  
Aircraft  Corporation)  และบริษัทบูซแอลเลนและแฮมิลตัน  (Booz-Allen  and  Hamilton)  ใน
การคิดค้นหาวิธีการวางแผนและประเมินงานโดยใช้ข่ายงานซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดของ  CPM  ใน
โครงการผลิตขีปนาวุธของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา โครงการดังกล่าว  PERT  ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ใน
การวางแผนและควบคุมระบบการผลิตอาวุธจรวดแบบโพลาริส  (Polaris  Weapon  System)  จึง
รู้จักกันทั่วไปในนามของโครงการโพลาริส  (Polaris  Project)  โดยมุ่งที่จะขจัดความขัดแย้งและ
ความล่าช้าของงานโครงการให้น้อยลงและเร่งการด าเนินงานโครงการให้เสร็จเร็วขึ้น  รวมทั้งใช้ในการ
ประเมินและตรวจสอบแผนงานและการคาดหมายถึงปัญหาต่างๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้ นกับโครงการใน
อนาคต  เพ่ือให้สามารถเตรียมการแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้า  ทั้งนี้เนื่องจากเป็นโครงการที่ใหญ่โตมาก  
มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายหลายระดับโดยมีผู้รับเหมารายใหญ่ถึง  ๒๕๐  ราย และรายย่อยอีกมากกว่า  
๙,๐๐๐  ราย จนกระทั่งกลางปี  พ.ศ.  ๒๕๐๑  การคิดค้นหาวิธีวางแผนและประเมินผลงานโดยใช้
ข่ายงานโครงการก็ส าเร็จลงในนามของ  “PERT”  ซึ่งในปีเดียวกันนี้ได้ทดลองใช้  PERT  จนประสบ
ความส าเร็จตามความมุ่งหมายโดยสามารถช่วยให้การด าเนินงานโครงการส าเร็จก่อนเป้าหมายที่วางไว้
ถึง  ๑๘ เดือน ท าให้  PERT  ได้รับการยอมรับในฐานะเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการผลิต
อาวุธและอุปกรณ์อวกาศของกระทรวงกลาโหม  สหรัฐอเมริกา  และต่อมาได้แพร่ขยายเข้าสู่วงการ
ธุรกิจเอกชนและวงการรัฐบาลอย่างกว้างขวาง 

ปัจจุบันได้มีการน าเอาเทคนิค  CPM  และ  PERT  ไปใช้ในการวางแผนและ
ควบคุมโครงการอย่างแพร่หลายและได้พัฒนาไปจากที่ เกิดขึ้นในยุคแรกเป็นอันมาก  และเนื่องจาก
เทคนิคทั้งสองนี้พัฒนาขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งต่างก็พัฒนาขึ้นมาจากหลักการของแผนภูมิแท่ง
หรือแผนภูมิแกนต์และใช้วิธีหาวิถีวิกฤต (Critical  path)  เช่นเดียวกัน และทั้ง  CPM  และ  PERT  
ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยในการเขียนแผนภูมิข่ายงาน(นอกจากสิ่งปลีกย่อยบางประการ  ซึ่งจะได้
กล่าวถึงต่อไป)  ปัจจุบันจึงมักจะเรียกรวมกันว่า  PERT/CPM  และถูกจัดให้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การจัดการสมัยใหม่โดยใช้เพ่ือการวางแผนงาน การก าหนดเวลาการท างานและการควบคุมงานทั้ง
ด้านเวลาและค่าใช้จ่าย  โดยเฉพาะงานโครงการขนาดใหญ่  ซึ่งมีกิจกรรมสลับซับซ้อนและมี
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย 

๑.๒ ข้อแตกต่างระหว่าง  CPM  และ  PERT 
๑.๒.๑ CPM  พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน  (Planning)  โครงการ  

การก าหนดเวลางาน  (Scheduling)  โครงการ  และการควบคุม  (Controlling)  โครงการ  ซึ่งผู้
วางแผนจะต้องมีประสบการณ์ในงานนั้นเป็นอย่างดี  จุดประสงค์ของ  CPM  อีกประการหนึ่งคือ  
ต้องการจะเน้นที่งานย่อย  ฉะนั้นนอกจากจะทราบเวลาที่ใช้ทั้งหมดของโครงการแล้วยังต้องทราบ



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๕๕ 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆ  ที่ใช้และค่าใช้จ่ายของแต่ละงาน  ในขณะที่  PERT  พัฒนาขึ้น
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงวิธีการวางแผนงานและการประเมินงานของโครงการวิจัยใหม่ ๆ ซึ่งผู้วางแผนไม่
เคยมีประสบการณ์ในงานนั้น ๆ มาก่อน  และระหว่างการปฏิบัติงานมักจะมีการเปลี่ยนแปลงใน
รายละเอียดของงานบ่อย ๆ และจุดประสงค์ของ PERT  อีกประการหนึ่งคือ ต้องการเน้นความส าคัญ
ที่เหตุการณ์ไม่ใช่ที่งาน 

๑.๒.๒ เวลาที่ใช้ในการท างานของแต่ละงานในโครงข่าย  CPM  จะมีเวลาที่ต้องใช้
ในการท างานแน่นอน  คือการมีการประมาณเวลาเพียงค่าเดียว  (One-time  estimate)  ผู้วางแผน
จะก าหนดเวลางานโดยอาศัยสถิติเก่า ๆ ของงานชนิดเดียวกัน  หรือบางครั้งอาจจะใช้เวลามาตรฐาน  
(Standard  time)  ซึ่งได้มีการก าหนดไว้แล้วส่วน  PERT  งานแต่ละงานจะมีเวลาที่ใช้ไม่แน่นอน คือ 
มีการประมาณเวลาถึง  ๓  ค่า  (Three-time  estimate) และต้องอาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็นใน
การค านวณเวลาด้วย  ทั้งนี้เพราะส่วนใหญ่  PERT  ใช้ในการวางแผนโครงการใหม่ที่ไม่เคยท ามา
ก่อน๑๓๘   

ข้อสรุปที่ชัดเจนในการใช้งานระหว่าง  CPM  และ  PERT  คือ  CPM  มักจะใช้กับ
งานก่อสร้าง  เช่น การสร้างบ้าน สะพาน  และสร้างเขื่อน  เป็นต้น  ซึ่งมีการใช้วัสดุที่มีมาตรฐานเป็น
ที่รู้จักกันโดยทั่วไป  ส่วนประกอบต่างๆ  ที่ใช้ก็มีอยู่นานแล้ว  เทคโนโลยีก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงหรือ
เปลี่ยนแปลงช้า  แนวความคิดเกี่ยวกับการออกแบบเปลี่ยนไม่มากนัก  และไม่รวดเร็ว  การ
เปลี่ยนแปลงมักจะเป็นเรื่องของขนาด  รูปร่างและการจัดเตรียมงานเท่านั้น  ส่วน  PERT  มักจะใช้
กับงานใหม่ๆ  ซึ่งยังไม่เคยท ามาก่อน  โดยมากจะเป็นงานวิจัยและพัฒนางานด้านการอุตสาหกรรม
และงานด้านอวกาศ  เป็นงานที่มีการใช้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเสมอและอย่างรวดเร็ว  ผลผลิตหรือ
ผลงานที่เกิดขึ้นมักจะยังไม่มีมาตรฐานและยังไม่มีความแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นตามที่คาดหมายหรือไม่  
เพียงใด  ในแง่ของเวลานั้น  PERT  มีการวางแผนก่อนที่จะรู้ว่าจะใช้วัสดุและเทคโนโลยีอะไรบ้าง  จึง
ยังไม่มีความแน่นอนในด้านผลงานหรือผลผลิต  และยังไม่รู้แน่ชัดว่าแต่ละกิจกรรมจะใช้เวลาเท่าใด
เพราะเป็นงานใหม่จึงไม่มีประสบการณ์และการประมาณเวลาหรือเวลาที่ใช้ในการกระท ากิจกรรมนั้น
มาก่อนดังนั้นการก าหนดเวลาของแต่ละกิจกรรม  จึงมีลักษณะของความเสี่ยงอยู่มาก  เช่น การ
ประมาณเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุด  (Optimistic  time  :  To)  เป็นการประมาณว่า  ถ้าทุกอย่างราบรื่น
ไม่มีปัญหาจะใช้เวลาในการท ากิจกรรมนั้นเร็วที่สุดหรือน้อยที่สุดเท่าใด  หรือเวลาแล้วเสร็จล่าช้าสุด  
(Pessimistic  time  :  Tp)  เป็นการคาดคะเนเอาว่า  ถ้าโชคไม่ค่อยดีหรืออาจมีอุปสรรคปัญหา
บางอย่างเกิดขึ้น  (ไม่รวมภัยธรรมชาติบางอย่าง)  จะใช้เวลามากที่สุดเท่าใด  เวลาเหล่านี้จึงไม่แน่ว่า
จะถูกต้องอย่างแน่นอน  เป็นเพียงข้อสันนิษฐานว่าเวลาดังกล่าวจะถูกต้องเท่านั้น๑๓๙  

วีสท์และเลวี  สรุปว่าเทคนิค  CPM  พัฒนาขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ  ทางด้านการ
อุตสาหกรรม  จึงไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับปัญหาความไม่แน่นอนของเวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรมเหมือน  

                                                 
๑๓๘พิภพ  ลลิตาภรณ์, ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต , (กรุงเทพมหานคร  : สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), ๒๕๔๑), หน้า  ๘. 
๑๓๙Jerome  D.  Wiest  and  Ferdinand  K. Levy, อ้างใน อนันต์  เกตุวงศ์ , หลักและเทคนิคการ

วางแผน, พิมพ์ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  ๒๕๔๑) ,  หน้า ๒๘๐. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๕๖ 

 

PERT  แต่กลับไปให้ความส าคัญกับการจัดล าดับและการลดค่าใช้จ่าย  ดังนั้นเวลาในการท ากิจกรรม
ของ  CPM  จะมีความแน่นอนมากกว่าเวลาของ  PERT๑๔๐ 

๑.๓ ประโยชน์ของ  CPM  และ  PERT  
ผังข่ายงานในลักษณะของ  CPM  และ  PERT  มีประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการ

โครงการโดยเฉพาะในด้านการวางแผนและการควบคุมโครงการ  ซึ่งถ้าจ าแนกเป็นข้อ ๆ มีหลาย
ประการที่ส าคัญ  ดังนี้ 

๑.๓.๑  แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องงาน  ชุดงานและหน่วยงานทั้งหมดใน
โครงการรวมทั้งผู้รับผิดชอบหรือฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานโครงการ 

๑.๓.๒  ช่วยให้สามารถคาดคะเนระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมดของโครงการได้อย่าง
สมเหตุสมผลที่สุด  แม้ว่าโครงการอาจใช้เวลาหลายปีก็ตาม 

๑.๓.๓  แสดงให้เห็นถึงสายงานวิกฤต ซึ่งท าให้ทราบว่างานวิกฤตประกอบไปด้วย
งานใดบ้าง  ท าให้ผู้รับผิดชอบโครงการต้องให้ความสนใจและควบคุมงานวิกฤตเหล่านี้อย่างใกล้ชิด  
ซึ่งถ้าด าเนินการล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ก็จะท าให้เวลาแล้วเสร็จของโครงการล่าช้าออกไปด้วย 

๑.๓.๔  มีระบบการควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ  ทุกครั้งที่มีการปรับปรุง
แก้ไขก็จะทราบไว้ว่าโครงการจะเสร็จตามก าหนดเดิมหรือไม่  หรือจะเสร็จเร็วขึ้นหรือช้าไปจาก
ก าหนดเดิมก่ีวัน  และเพราะเหตุใด ซึ่งท าให้สามารถแก้ไขได้ถูกต้องและถูกจุด 

๑.๓.๕  สามารถทราบจ านวนและชนิดของทรัพยากรต่างๆ  ที่ต้องใช้ตามระยะเวลา
ตั้งแต่เริ่มโครงการจนโครงการแล้วเสร็จ  ท าให้ทราบว่าทรัพยากรที่มีอยู่จะเพียงพอต่อการด าเนินงาน
หรือไม่  ซึ่งช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ว่า  ควรจะเพ่ิมหรือลดทรัพยากรหรืออาจจะมอบหมายงานบาง
งานให้ผู้รับเหมารับไปด าเนินงานแทนหรืออาจปรับปรุงผังข่ายงานเพ่ือให้การใช้ทรัพยากรใน
ระยะเวลาต่างๆ  โดยเฉลี่ยแล้วใกล้เคียง 

๑.๓.๖  แสดงให้เห็นงานที่มีเวลายืดหยุ่นคือ  สามารถที่จะท าให้ล่าช้าลงไปภาย
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย  หรือเป็นงานที่สามารถหยิบยืมทรัพยากรไปใช้
ในงานอ่ืนได้ก่อนชั่วระยะเวลาหนึ่งโดยไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าขึ้นกับโครงการ 

๑.๓.๗  บอกให้ทราบถึงวันที่อาจจะเริ่มงานได้และวันที่ต้องเริ่มงานนั้น  ถ้าจะยังคง
ต้องการให้โครงการเป็นไปตามก าหนดการเดิม 

๑.๓.๘  ชี้ให้เห็นว่างานใดที่จะต้องได้รับการประสานงานอย่างรอบคอบ  เพ่ือที่จะ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งในแง่ของทรัพยากรหรือจังหวะเวลา 

๑.๓.๙  แสดงให้เห็นถึงงานที่อาจจะต้องด าเนินการที่คู่ขนานกันเพ่ือให้โครงการแล้ว
เสร็จตามที่ก าหนดไว้ 

๑.๓.๑๐  เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  ท าให้สามารถทราบสถิติของงานแต่ละงาน
เกี่ยวกับจ านวนเวลาที่ใช้และจ านวนทรัพยากรต่างๆ  รวมทั้งความสมเหตุสมผลของผังข่ายงาน  ซึ่งได้
ผ่านการปรับปรุงแก้ไขมาตลอดเวลา  อันจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่จะช่วยในการวางแผนงานโครงการ
อ่ืนที่สมเหตุสมผล  มีความเป็นไปได้และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
                                                 

๑๔๐Jerome  D. Wiest  and  Ferdinand  K. Levy, อ้างใน  อนันต์  เกตุวงศ์ , หลักและเทคนิคการ
วางแผน, พิมพ์ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  ๒๕๔๑) ,  หน้า ๒๘๑. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๕๗ 

 

 กล่าวโดยสรุปก็คือ  CPM  และ  PERT  ช่วยให้ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการทุกฝ่ายมองเห็น
ภาพของงานที่เป็นรายละเอียดต่างๆ  ตลอดโครงการอย่างชัดเจน  ซึ่งช่วยให้สามารถด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตรงจุด  และทันท่วงที 
 อย่างไรก็ตาม  ถ้าพิจารณาประโยชน์จ าเพาะของ  CPM  และ  PERT  เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การพิจารณาเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมในการวางแผนและควบคุมโครงการก็อาจจ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๔ ประโยชน์ของเทคนิคผังข่ายงานแบบ  CPM  ที่ส าคัญได้แก่ 
 - ช่วยให้มีการใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  ลดความเสี่ยงในการท างาน
สามารถคาดหวังผลงานอันเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง  มีความแน่นอนในเรื่องของ
เวลาการกระท ากิจกรรม 
 - งานหรือกิจกรรมของ  CPM  อาจลดเวลาท างานลงได้  โดยการเพ่ิมทรัพยากรต่างๆ  เข้า
ไป เช่น  คน วัสดุ  เครื่องมือเครื่องใช้และเงินเป็นต้น  ซึ่งอาจท าให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน  แต่ในทางตรงกัน
ข้าม  ถ้าไม่ประสงค์จะลดเวลาการท ากิจกรรมหรือมีเวลาพอเพียงในการท ากิจกรรมตามปกติธรรมดา  
ก็จะสามารถจะลดค่าใช้จ่ายและทรัพยากรต่างๆ  ลงได้  จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะย่นเวลาท ากิจกรรม
ทุกอย่างเพ่ือร่นเวลาของโครงการให้สั้นลงเสมอไป  อาจท าเฉพาะกิจกรรมที่ส าคัญหรือในวิถีวิกฤต
เท่านั้น๑๔๑   
 - ช่วยให้มีการประสานงานและการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน  แน่นอน  ช่วยสร้างสรรค์การ
ท างานเป็นทีมและเป็นระบบ 
 - ช่วยให้ทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบมากขึ้น  เพราะมีผลกระทบต่อการท างานซึ่งกันและกัน
ตลอดโครงการอย่างเป็นระบบ  กล่าวคือ  ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดท างานช้าไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ก็จะ
ส่งผลให้ฝ่ายอ่ืนที่ท างานเกี่ยวข้องช้าตามไปด้วย  ซึ่งส่งผลให้การแล้วเสร็จของโครงการล่าช้าออกไป
ด้วยโดยอัตโนมัติ 
 ๑.๕ ประโยชน์ของเทคนิคผังข่ายงานแบบ  PERT  ที่ส าคัญได้แก่ 
 -  ใช้ได้ผลดีในงานโครงการที่มีกิจกรรมจ านวนมาก  สลับซับซ้อนและแต่ละกิจกรรมมี
ความสัมพันธ์หรือขึ้นต่อกัน  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานโครงการใหม่ ๆ  ที่ยังไม่เคยท ามาก่อนใน
ลักษณะของงานวิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมและอวกาศ  เป็นต้น 
 -  ช่วยให้สามารถวางแผนป้องกันปัญหาอุปสรรคการท างานได้ล่วงหน้าหรือสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ทันเวลา  เนื่องจากมีการประมาณเวลาและท านายความไม่แน่นอนต่างๆ ของการปฏิบัติงาน
ไว้ล่วงหน้า 
 -  ช่วยลดค่าใช้จ่าย  บุคลากร  และเวลาการปฏิบัติงานของโครงการ(งานโครงการใหม่ ๆ 
ซึ่งกระท าเพียงครั้งเดียวหรืออย่างมากเพียงสองครั้งไม่ควรน ามาใช้กับงานประจ าหรืองานที่ต้อง
กระท าซ้ า ๆ กันตลอดไป) 
 -  ง่ายต่อการติดต่อประสานงานของผู้ที่รับผิดชอบโครงการทุกฝ่าย  ทุกระดับ  เพราะมี
รายละเอียดของงานทุกขั้นตอนหรือแต่ละกิจกรรมที่ชัดเจนทั้งโครงการ  ซึ่งเน้นการช่วยเพ่ิมโอกาสใน
การที่จะท าให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น 
                                                 

๑๔๑อนันต์   เ กตุ ว งศ์ , หลั กและ เทคนิ คการวางแผน , พิมพ์ ค รั้ งที่  ๗ , (กรุ ง เทพมหานคร  : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  ๒๕๔๑) ,  หน้า ๒๘๙. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๕๘ 

 

 -  มุ่งความสนใจไปยังงานที่อยู่ในสายงานหรือวิถีวิกฤต  ซึ่งเป็นส่วนที่จะท าให้ความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นไปได้ผลและช้า  ลักษณะดังกล่าวท าให้ทุกฝ่ายที่ร่วมโครงการเพ่ิม
ความระมัดระวังและความรับผิดชอบในการท างานมากยิ่งข้ึน 
 เลวิน  และเคิร์กแพทริค   ได้อธิบายถึงความส าคัญ  ซึ่งเป็นการชี้ถึงประโยชน์ของ  PERT  
ไว้ดังนี้๑๔๒ 
 “PERT”  เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยลดความล่าช้า  ความขัดแย้งและความเป็น
อุปสรรคปัญหาของการปฏิบัติงาน  เป็นวิธีการในการประสานการท างานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ  
เป็นวิธีการที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุถึงเป้าหมายด้วยความรวดเร็ว  เป็นวิธีการควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีระเบียบเป็นวิธีการในการก าหนดและการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับ
การด าเนินงาน  เป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  และ
ที่ส าคัญคือ  PERT  เป็นวิธีการที่จะท าให้การปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา” 
 ๑.๖ ขั้นตอนการจัดสร้างผังข่ายงานเทคนิค  CPM/PERT 
 การสร้างผังข่ายงานเทคนิค  CPM / PERT  เป็นการสร้างผังข่ายงานในระบบ  A-O-A 
(Activity-on-Arrow: ระบบกิจกรรมอยู่บนลูกศร)  คือ  เส้นลูกศรเป็นสัญลักษณ์แทนกิจกรรมหรือ
งาน  (Activity)   โดยมีหัวลูกศรเป็นทิศทางของการด าเนินงาน  และมีโหนด  (Node:วงกลม(๐)]  
เป็นสัญลักษณ์แทนเหตุการณ์  (Event)  ซึ่งหมายถึงเหตุการณ์ที่แสดงจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของงาน
ใด ๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง  คือ เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมที่มาก่อนและกิจกรรมที่
จะต้องตามมา  หรือเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างกิจกรรมเก่าและกิจกรรมใหม่  (ในผังข่ายงานโหนดแรก
จะเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการและโหนดตัวสุดท้ายจะเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการ)  การสร้างผังข่ายงาน
เทคนิค  CPM / PERT  หรือ การสร้างผังข่ายงานในระบบ  A-O-A  มีข้ันตอนการจัดสร้างดังนี้ 
 ๑.๖.๑  การระบุกิจกรรมของโครงการ  เป็นการแยกงานโครงการออกเป็นงานหรือ
กิจกรรมย่อย ๆ เพ่ือจะได้ทราบว่าโครงการนั้นประกอบไปด้วยงานใดบ้าง  และแต่ละงานมีล าดับ
ขั้นตอนและมีความสัมพันธ์กันอย่างไร  ซึ่งต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถและความช านาญในงาน
นั้นโดยเฉพาะ  ในบางครั้งอาจจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กรมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในโครงการนั้น ๆ  
 ๑.๖.๒  การระบุการเกิดก่อน-หลัง-พร้อมกันของกิจกรรม  โดยสภาพความเป็นจริงแล้ว
ในการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ  มักจะพบว่า  มีทั้งกิจกรรมที่ท าก่อน  ท าหลัง รอให้กิจกรรมอย่าง
หนึ่งแล้วเสร็จก่อนจึงจะเริ่มกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งได้)  และกิจกรรมที่ท าพร้อมกันหรือท าในช่วงเวลา
เดียวกันโดยไม่ต้องรอคอยกัน  การเรียงก่อน-หลัง-พร้อมกันของกิจกรรมต่างๆ มีหลักการในการ
ก าหนดโดยการตั้งค าถามดังนี้ 
  ๑.๖.๒.๑  มีกิจกรรมใดบ้างท่ีสามารถท าในเวลาเดียวกับกิจกรรมที่ก าลังพิจารณาอยู่ 
  ๑.๖.๒.๒  มีกิจกรรมใดบ้างที่ต้องท าให้แล้วเสร็จก่อนที่กิจกรรมที่ก าลังพิจารณาอยู่
จะเริ่มท าได้ 

                                                 
๑๔๒Richard  I. Levin  and  Charles  A. Kirkpatrick, อ้างใน ประชุม  รอดประเสริฐ ,  การบริหาร

โครงการ, (กรุงเทพมหานคร : เนติกุลการพิมพ์, ๒๕๓๕) หน้า ๑๙๗-๑๙๘. 
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  ๑.๖.๒.๓  มีกิจกรรมใดบ้างที่ไม่สามารถจะเริ่มท าได้จนกว่ากิจกรรมที่พิจารณาอยู่จะ
แล้วเสร็จการจัดล าดับกิจกรรมดังกล่าวจะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการนั้น ๆ  เป็นอย่างดี  ถ้าระบุผิดพลาดผังข่ายงานโครงการนั้นก็จะไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิง 
 ๑.๖.๓  การเขียนผังข่ายงานโครงการ  จากล าดับของกิจกรรมโครงการที่จัดไว้ในขั้นตอน
ที่  ๒  ผู้วางแผนก็สามารถน ากิจกรรมหรืองานย่อยที่จัดล าดับไว้แล้วนั้นมาเขียนผังข่ายงานทั้ง
โครงการ  โดยพิจารณาทีละกิจกรรม  กิจกรรมที่ไม่มีกิจกรรมใดเสร็จก่อนแสดงว่าเป็นกิจกรรมที่
เริ่มต้นโครงการ  กิจกรรมใดที่มีกิจกรรมที่จะต้องแล้วเสร็จก่อนหลายตัวแสดงว่ากิจกรรมจะเริ่มท าได้
ก็ต่อเมื่อกิจกรรมที่มาก่อนทั้งหลายนั้นเสร็จสิ้นแล้วและในท านองกลับกันบางกิจกรรมจะต้องท าให้
เสร็จสิ้นก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกหลายกิจกรรม  (กิจกรรมที่มาทีหลังจะยังคงเริ่มด าเนินการ
ไม่ได้  ถ้ากิจกรรมที่มาก่อนนั้นยังไม่แล้วเสร็จ) 
 ๑.๖.๔  การก าหนดเวลางานโครงการ  ภายหลังจากที่ได้ผังข่ายงานเรียบร้อยแล้วก็จะ
ค านวณเวลาต่อไปนี้ 
  ๑.๖.๔.๑  การหาค่าเวลาปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม 
  ๑.๖.๔.๒  การหาเวลาทั้งหมดของโครงการซึ่งประกอบด้วย 
   ๑)  การหาเวลาที่อยู่ ณ โหมด  หรือ เหตุการณ์ต่างๆ   
   ๒)  การหาเวลาของวิถีวิกฤต  (Critical  Path)  (วิถีวิกฤตของโครงการ
หมายถึงวิถีของงานวิกฤตและเหตุการณ์วิกฤตซึ่งต่อเนื่องกัน  โดยเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์แรกของ
โครงการกับเหตุการณ์สุดท้ายของโครงการ  วิถีวิกฤตจึงเป็นขั้นตอนที่ยาวที่สุดหรือต้องใช้เวลามาก
ที่สุดในล าดับเหตุการณ์ของกิจกรรมในผังข่ายงาน  CPM/PERT) 
   ๓)  การหาเวลาส ารองหรือเวลาของความยืดหยุ่น  (Float  และ  Slack)  
ที่เกิดขึ้นในแต่ละสายงานที่ไม่ใช่เป็นสายงานวิกฤต  (สายงานวิกฤตหรือวิถีวิกฤตเป็นเส้นทางที่ทุก
กิจกรรมบนเส้นทางนั้นต้องปฏิบัติงานอย่างเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีเวลาส ารองหรือเวลาที่
สามารถยืดหยุ่นได้เลย) 
 การประมาณเวลาของกิจกรรมต่างๆ  ในผังข่ายงาน  จ าเป็นต้องอาศัยสมมุติฐานเกี่ยวกับ
ก าลังคนและความพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มีอยู่  และข้อสมมุติฐานอ่ืน ๆ ที่อาจถูกก าหนดขึ้นในการ
วางแผนโครงการ 
 การหาค่าเวลาของกิจกรรมส าหรับผังข่ายงานแบบ  CPM  เป็นประมาณค่าเวลาเดียว  
(Single  time  estimation)  ส าหรับแต่ละกิจกรรม  ทั้งนี้เพราะเป็นโครงการเก่าที่เคยท ามาแล้ว    
ผู้วางแผนสามารถบอกได้ว่าแต่ละกิจกรรมจะใช้เวลาเท่าใด  ซึ่งอาจจะได้จากสถิติการท างานเก่าท่ีเคย
ท ามาแล้วหรืออาจจะใช้เวลามาตรฐาน (Standard  time)  ก็ได้  ส่วนการหาค่าเวลาของกิจกรรม
ส าหรับผังข่ายงานแบบ  PERT  เป็นการประมาณค่าเวลาสามค่า  (Three-time  estimation)  ทั้งนี้
เพราะเป็นการจัดท าโครงที่ผู้วางแผนไม่คุ้นเคยมาก่อน  จึงต้องประมาณเวลาจาก  ๓  ค่าด้วยกัน คือ 

๑. ค่าเวลาที่เร็วที่สุด  (Most  optimistic  time :  เป็นค่าเวลาที่ประมาณขึ้น  ถ้าการ
ปฏิบัติงานตามกิจกรรมนั้นไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใด  ๆมาขัดขวางเลย  ซึ่งโดยหลักการแล้ว
เวลาที่เร็วที่สุดของกิจกรรมนี้จะมีโอกาสเพียงร้อยละ  ๑  เท่านั้นที่กิจกรรมนั้นจะส าเร็จได้
ก่อนเวลาที่ประมาณไว้นี้ 
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๒. ค่าเวลาที่น่าจะท าได้ส าเร็จในภาวการณ์ปกติ  (Most  likely  time  :  เป็นเวลาที่ผู้
วางแผนหรือผู้ประเมินจะต้องดูว่า  ในภาวะปกติโดยทั่ว ๆ ไปแล้วอาจจะมีสิ่งที่ต้องท าไว้ให้
ล่าช้าเกิดขึ้นบ้าง  แต่ก็ไม่มากจนเกินกว่าปกติวิสัยที่ควรจะเป็นหรือเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้น
บ่อยครั้งที่สุดในการท างานนั้น) 
๓. ค่าเวลาที่ช้าที่สุด  (Most  pessimistic  time  :  เป็นเวลาที่ประมาณการขึ้นมาโดย
พิจารณาวาถ้ามีเหตุการณ์ยุ่งยากผิดปกติหรืออุปสรรคร้ายแรงเกิดขึ้นแล้ว  กิจกรรมนั้น ๆ 
จะต้องใช้เวลาในการปฏิบัติหรือด าเนินการนานที่สุดเท่าใด  ซึ่งโดยหลักการแล้ว  เวลาที่ช้า
ที่สุดของกิจกรรมนี้จะมีโอกาสเพียงร้อยละ  ๑  เท่านั้นที่กิจกรรมนั้นจะส าเร็จลงได้โดยใช้
เวลามากกว่าที่ประมาณไว้นี้ 
อนึ่ง  ในการก าหนดเวลางานโครงการนี้ได้แบ่งการค านวณออกเป็น  ๒  ส่วน  คือ ส่วนที่  ๑  

เรียกว่า   การค านวณแบบไปข้างหน้า  (Forward  pass  computations)   ซึ่ งท าให้ทราบ
ก าหนดเวลาที่คาดว่า  งานแต่ละงานจะเริ่มต้นและแล้วเสร็จได้เร็วที่สุด (Earliest  start  time  and  
earliest  finish  time)  และส่วนที่  ๒  เรียกว่า  การค านวณแบบย้อนกลับ  (Backward  pass  
computations)  การค านวณในส่วนนี้จะท าให้ทราบก าหนดเวลาที่คาดว่า งานจะเริ่มต้นและแล้ว
เสร็จได้ช้าที่สุด  (Latest  start  time  and  latest  finish  time)  ซึ่งผลที่ได้จากการค านวณ
ดังกล่าวท าให้สามารถก าหนดว่า  สายงานใดเป็นสายงานวิกฤตของผังข่ายงานโครงการนั้น  และท าให้
สามารถค านวณหาเวลาของความยืดหยุ่นหรือเวลาส ารองที่เกิดขึ้นในแต่ละสายงานที่ไม่ใช่เป็นสาย
งานวิกฤตได้ ที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่า  การวางแผนและควบคุมโครงการโดยใช้เทคนิคผังข่ายงาน  
CPM  และ  PERT  เป็นเทคนิคที่เสริมกันและกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายเดียวกัน  แต่อย่างไรก็ตาม  ทั้ง
เทคนิค  CPM  และ  PERT  ต่างก็มีข้อจ ากัดดังท่ีกล่าวถึงต่อไปนี้ 
 ๑.๗ ข้อจ ากัดของเทคนิค  CPM  และ  PERT 
 การท าเทคนิค  CPM  และ  PERT  มาใช้ในการวางแผนและควบคุมโครงการหรือการ
จัดการโครงการมีข้อจ ากัดในเชิงเทคนิคที่ส าคัญดังนี้ 

๑. การจัดสร้างผังข่ายง่านมีความซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานโครงการขนาด
ใหญ่ที่มีกิจกรรมย่อย ๆ  หลายกิจกรรม  ซึ่งถ้าไม่สามารถวิเคราะห์กิจกรรม
หรืองานย่อยได้ครบถ้วนและระบุล าดับก่อน-หลัง-พร้อมกันของกิจกรรมหรือ
งานย่อยเหล่านั้นผิดพลาดแล้ว  ผังข่ายงานนั้นก็ไร้ประโยชน์ โดยสิ้นเชิง  
โดยเฉพาะการใช้เทคนิค  PERT  ซึ่งในกับโครงการใหม่ ๆ ที่ผู้วางแผนผังไม่
คุ้นเคยกับกิจกรรมมักจะเกิดข้อบกพร่องในเรื่องดังกล่าวอยู่เสมอ 
๒. การค านวณเวลาที่ใช้ในการท างานมักจะยุ่งยากโดยเฉพาะเทคนิค  PERT  
ซึ่งต้องใช้การประมาณค่าเวลาถึง  ๓  ค่าดังที่กล่าวแล้วข้างต้น 
๓. การวิเคราะห์ผังข่ายงานมักจะสมมุติให้มีปัจจัยด าเนินงานพร้อม  ซึ่งเป็น
สมมุติฐานที่ส าคัญที่ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประมาณเวลา  ซึ่งในทาง
ปฏิบัติมักจะไม่เป็นไปตามข้อสมมติฐานอันเนื่องมาจากความไม่พร้อมของปัจจัย
หรือทรัพยากรตามที่ระบุไว้ซึ่งส่งผลให้การก าหนดเวลาผิดพลาด และต่อเนื่อง
ไปถึงการก าหนดสายงานวิกฤตด้วย 
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๔. งานกิจกรรมตามขั้นตอนในการระบุครั้งแรกอาจจะไม่ใช่งานในสายงาน
วิกฤต  แต่กลับกลายเป็นวิกฤตในระยะหลังก็ได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการปรวนแปร
ของปัจจัยด าเนินงานโดยเฉพาะเวลาในตอนแรกมักจะล่าช้าแต่ตอนหลังมักจะ
เร่งเพื่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา 

เกี่ยวกับประโยชน์และข้อจ ากัดของการใช้เทคนิค  CPM  และ  PERT  ในการควบคุม
โครงการมีผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า  CPM  /PERT  ไม่มีผลต่อผลงานทางด้านเทคนิคมากนัก  และ  
CPM/PERT  จะสามารถช่วยลดความน่าจะเป็นที่จะเสียค่าใช้จ่ายเกินควรและท างานไม่ทันตาม
ก าหนดได้เป็นอย่างมาก๑๔๓   

อย่างไรก็ตาม  การประกันคุณภาพของงานโครงการหรือการผลิตใด ๆ ก็ตามจะไม่สามารถ
สัมฤทธิ์ผลได้เลย  ถ้าปราศจากการบริหารจัดการที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการก ากับ  ดูแลหรือการ
ติดตาม (Monitoring)  และการควบคุม  (Controlling)  ทั้งด้านปัจจัยการผลิต  หรือปัจจัยด าเนินงาน  
กิจกรรมหรือกระบวนการด าเนินงานหรือการผลิต  และมาตรฐานของผลผลิตหรือผลงานที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งมีหลายเทคนิควิธีที่ผู้บริหารองค์กรหรือผู้บริหารโครงการสามารถเลือกน ามาใช้ให้เอ้ือ
ประโยชน์ซึ่งกันได้อย่างเหมาะสม 
 
๑๒.๔ สรุปท้ายบท 
 ในการจัดการโครงการป้าหมายความส าเร็จคือ การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการที่ด าเนินการ  ซึ่งปรากฏผลออกมาทั้งในแง่ของเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เป้าหมายหลัก
ของการจัดการโครงการคือ  การใช้ทรัพยากรต่างๆ  เพ่ือให้โครงการด าเนินไปตามวัตถุประสงค์โดยได้
ตามเป้าหมายทั้งสามด้านคือ ต้นทุน เวลา  และคุณภาพ 
 ท่ามกลางกระแสแห่งคุณภาพที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน  ช่องทางเดียวใน
การอยู่รอดขององค์กรที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการต่างๆ คือ  การสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการ  “ศรัทธา”  ที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นก็คือ  “ความพึงพอใจ”  ใน “คุณภาพ”  ของสินค้าหรือ
บริการนั้นเอง  ทั้งนี้เพราะความพึงพอใจจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นจุดหมายส าคัญที่สุดในการ
จัดการโครงการ  นอกเหนือจากการท าให้โครงการส าเร็จทันเวลาที่ก าหนดและใช้ต้นทุนตามที่ก าหนด
หรือใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเกิดประโยชน์สูงสุดรูปธรรมที่ชัดเจนที่จะท าให้เกิดการศรัทธา
ดังกล่าวก็คือ  การมีระบบการประกันคุณภาพที่สังคม  (ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ)รับทราบอย่าง
กว้างขวาง 
 การควบคุม  (Controlling)  เป็นการตรวจสอบ  ติดตาม  ก ากับให้มีการปฏิบัติงานตาม
แผน  ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการตรวจสอบ  ก ากับการ
ใช้จ่ายงบประมาณและระยะเวลาให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  โดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆ  ที่ผู้บริหาร
หรือผู้จัดการโครงการจะต้องพิจารณาเลือกใช้โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในแต่ละ
โครงการ และบางครั้งบางโครงการอาจจะต้องใช้มากกว่าหนึ่งวิธีประกอบกันก็ได้  อย่างไรก็ตาม  
เทคนิคที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบันคือ เทคนิคการควบคุมด้านเวลา  ซึ่งมีหลายเทคนิค  แต่ที่

                                                 
๑๔๓สุวัฒน์  พัฒนไพบูลย์, การบริหารโครงการ, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๔๐), หน้า   ๒๗๙. 
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แพร่หลายมากที่สุดคือ  แผนภูมิแท่ง (Bar  Chart)  หรือแผนภูมิแกนต์  (Gantt  Chart)  แผนภูมิ
ไมล์สโตน  (Milestone  Chart)  และเทคนิคผังข่ายงาน (หรือเทคนิคการวิเคราะห์โครงข่ายหรือ
เทคนิคการวิเคราะห์ข่ายงานโครงการ)  แบบ  CPM  และ  PRT  ซึ่งมีรายละเอียดที่ชัดเจนลงลึกถึง
การปฏิบัติ  ปรากฏในต าราว่าด้วยการจัดการโครงการโดยเฉพาะอย่างแพร่หลายอยู่แล้ว  ในที่นี้จึง
แนะน าให้รู้จักพอเป็นสังเขปเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๖๓ 

 

ค าถามท้ายบทที่ ๑๒ 
 
๑.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผ่นภูมิแท่งหรือแผ่นภูมิแกนต์คืออะไร  จงเปรียบเทียบข้อดีและข้อจัด

กัดของการท าแผ่นภูมิแท่งหรือแผ่นภูมิแกนต์มาดู 
๒. CPM และ PERT มีแนวคิดมาจากอะไร ประโยชน์ของการใช้ CPM และ PERT คืออะไร 
๓. จงอธิบายขั้นตอนการจัดสร้างผังข่ายงานเทคนิค CPM และ PERT  มาดูให้เข้าใจง่าย 
๔. จงน าเอาเทคนิค CPM และ PERT ไปใช้ในการควบคุมการจัดการโครงการของวัดท่านได้อย่างไร

บ้าง 
๕. จาการน าเทคนิค CPM และ PERT ไปใช้ มักพบปัญหาและข้อจ ากัดอะไรบ้าง 
๖. ปัจจัยอะไรที่เป็นตัวตัดสินระดับคุณภาพของบริการในสายตาของผู้ใช้บริการหรือลูกค้า จง

ยกตัวอย่างมาดู 
๗. หลักการประกันคุณภาพ ประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง ประโยชน์ของการประกันคุณภาพได้แก่อะไรบ้าง 
๘. การหาค่าเวลาของกิจกรรมส าหรับผังข่ายงานแบบ  PERT  เป็นการประมาณค่าเวลาสามค่า  

(Three-time  estimation)  ประกอบด้วยอะไรบ้าง  
๙. การค านวณแบบไปข้างหน้า  (Forward  pass  computations)  การค านวณแบบย้อนกลับ  

(Backward  pass  computations)  คืออะไร 
๑๐. ระบบ  A-O-A คืออะไร จงเขียนแผนภูมิ ระบบ  A-O-A มาด ู
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แผนการสอนประจ าบทที่ ๑๓ 
 
รายวิชา  การจัดการโครงการข้ันสูง 
  Advance Project Management 
 

บทที่ ๑๓  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการโครงการขององค์การทางพระพุทธศาสนา 
  (The Factors to Success in Project Management of Buddhism Organization) 
 

หัวข้อย่อย  
๑. บทน า 
๒. ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการโครงการ 
๓. ปัจจัยที่มีผลต่อความล้มเหลวในการจัดการโครงการ 
๔. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ในการจดัการโครงการขององค์การทางพระพุทธศาสนา 

 ๕.. รวมงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการโครงการทางพระพุทธศาสนา 
๖. สรุปท้ายบท 

 

สรุปแนวคิดที่ส าคัญ 
 การจัดการโครงการให้ส าเร็จ  แตกต่างไปจากการท างานให้แล้วเสร็จ  โดยค านึงถึงแค่เพียง
ได้ผลิตผลงาน  (Outputs)  ออกมาตามเวลา  ค่าใช้จ่าย  ปริมาณ  และคุณภาพงาน  ที่ก าหนดเท่านั้น  
แต่ความส าเร็จของโครงการ  ยังจะต้องหมายรวมถึง  การที่ผู้บริหารและผู้จัดการโครงการใช้ความ
พยายามผลักดันให้ผลงานที่เกิดขึ้น  น าไปสู่ผลลัพธ์  (Outcomes  or  Results)  ที่พึงปรารถนาต่อ
บรรดาลูกค้าหรือผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  กล่าวคือ  จะต้องกระท าทุกวิถีทาง
เพ่ือให้ผลงานโครงการได้รับการยอมรับและถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ดังที่ ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายของโครงการไว้ 
 ตัวแบบสิบสองปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการโครงการ  :  ข้อพิจารณาเชิง
บูรณาการ ได้แก่ มีความรู้และความเข้าใจภารกิจของโครงการโดยชัดเจน การสนับสนุนของนักบริหาร
ระดับสูง การจ าแนกโครงสร้างงานและการวางก าหนดการ การปรึกษาหารือและการสร้างการยอมรับ
ของผู้รับบริการ การท าความเข้าใจพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมของชุมชน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดการด้านเทคนิค  งบประมาณ  และการบริหารสัญญา การจัดวางระบบการควบคุมเวลา  
ค่าใช้จ่าย  และคุณภาพ การวางเครือข่ายการสื่อสารและการจัดท ารายงาน การแก้ไขปัญหาที่อยู่
นอกเหนือความคาดหมาย การจัดการความขัดแย้ง และ การอ านวยความสะดวกในการถ่ายโอน
โครงการ 

ปัจจัยที่มีผลต่อความล้มเหลวในการจัดการโครงการ ได้แก่ ๑.  องค์การโครงการมีรูปแบบ
ไม่เหมาะสมกับงานหรือสภาพแวดล้อมของโครงการเนื่องจากองค์การแม่ไม่เข้าใจเงื่อนไขของการน า
องค์การโครงการแบบใดมาด าเนินงาน ๒.  ผู้บริหารระดับสูงไม่ให้การสนับสนุนมากพอแก่โครงการ  
ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานตามหน้าที่ต่างๆ  เกี่ยวกับอ านาจในการควบคุมทรัพยากรมักเกิดขึ้น
เสมอ  ท าให้โครงการมีผู้บริหารระดับสูงไม่สนับสนุนจะไม่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรจากหน่วยงาน
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ตามหน้าที่เพ่ือด าเนินงานโครงการ ๓.  การคัดเลือกผู้บริหารโครงการที่มีคุณสมบัติและรูปแบบการ
บริหารงานไม่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ  ความผิดพลาดนี้มักเกิดขึ้นเสมอกล่าวคือ  ผู้บริหาร
โครงการมักมีความช านาญทางเทคนิค  แต่ขาดความช านาญด้านการบริหารจัดการหรือไม่ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ ๔.  การวางแผนที่ไม่ดีเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้โครงการล้มเหลวมาก
ที่สุด  โครงการด าเนินการอย่างเร่งรีบท าให้ละเลยการวางแผนที่ดี  เมื่อน าโครงการไปปฏิบัติจึงต้อง
คอยแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอยู่เสมอ 
 การพัฒนาผู้บริหารนั้นต้องน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาคน 
พัฒนางาน การท างานให้ประสบความส าเร็จในการจัดการโครงการขององค์การทางพระพุทธศาสนา โดย
น าหลักปาปณิกธรรม ๓ เป็นหลักธรรมที่เหมาะสมในการน ามาสร้างคุณลักษณะของผู้บริหาร หลัก   
พรหมวิหาร ๔ เป็นหลักธรรมประจ าใจที่จะช่วยให้เราด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐ และบริสุทธิ์ใน
การท างานร่วมกัน และหลักอิทธิบาท ๔ หลักพ้ืนฐานแห่งความส าเร็จ หรือทางสู่ความส าเร็จ เมื่อน า
หลักธรรมทั้ง ๓ นี้มาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศล จะก่อให้เกิด
ความรอบคอบ รอบด้านในการพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางาน ขององค์การทางพระพุทธศาสนา
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการโครงการ 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อความล้มเหลวในการจัดการโครงการ 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการโครงการของ

องค์การทางพระพุทธศาสนา 
๔. เพ่ือศึกษากรณีตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการทางพระพุทธศาสนา 

 

กิจกรรมระหว่างเรียน 
๑. ผู้เรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนบทที่ ๑๓ 
๒. อาจารย์ผู้สอนบรรยายตามเนื้อหาที่ก าหนด 
๓. ผู้เรียนซักถาม 
๔. อาจารย์ผู้สอนสรุปเนื้อหาประจ าบท 
๕. ผู้เรียนตอบค าถามประจ าบทเพ่ือการประเมินผลในวันนั้น 

 

สื่อการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
๒. เอกสารประกอบการสอนบทที่ ๑๓ 
๓. สื่อพาวเวอร์พอยท์ประจ าบท 
๔. สื่ออ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

การประเมินผล 
๑. ประเมินจากการสนใจขณะศึกษาของผู้เรียน 
๒. การซักถามของผู้เรียน 
๓. การสอบปลายภาค 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๖๗ 

 

บทท่ี ๑๓ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดโครงการ 

ขององค์การทางพระพุทธศาสนา 
The Factors to Success in Project Management  

of Buddhism Organization 
 

๑๓.๑ บทน า 
 ในบทสุดท้ายนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมเอาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จและความล้มเหลวของการจัดการโครงการ นอกจากนี้ได้รวบรวมเอาแนวคิดหรือ
หลักธรรมที่เก่ียวข้องและส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการโครงการมากล่าวไว้ในบทนี้ด้วย 
  ในปัจจุบันโครงการที่ประสบความส าเร็จเพราะมีการจัดการที่ดี ผู้จัดการโครงการมีทั้งศาสตร์
และศิลป์ในการบริหารจัดการ มีความเข้าใจในบริบทของโครงการ และมีความสามารถในการจัดการ
โครงการตามกระบวนการ แผน การควบคุม และการปิดโครงการเป็นอย่างดี ในทางพระพุทธศาสนา
ได้กล่าวถึงหลักธรรมและขึ้นตอนในการบริหารจัดการโครงการให้ประสบความส าเร็จซึ่งได้อธิบายไว้
แล้วในท้ายบทนี ้
 
๑๓.๒ ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการโครงการ 

๑๓.๒.๑ เครื่องชี้วัดความส าเร็จในการจัดการโครงการในระดับจุลภาค๑๔๔ 
ในการวัดความส าเร็จของโครงการ  ในระดับจุลภาคหรือโครงการหนึ่งโครงการ  จะพิจารณา

ความส าเร็จจากบรรทัดฐานต่างๆ  (Criteria)  ที่มีความส าคัญ  รวม  ๔  ประการ๑๔๕ คือ 
๑)  บรรทัดฐานด้านเวลา  (Time  criterion)  หมายถึง  การด าเนินงานโครงการให้แล้ว

เสร็จในเวลาที่ก าหนด  ความหมายของเวลาจะครอบคลุมถึงเวลาในการด าเนินงานโดยรวมของ
โครงการทั้งหมด  (Project  Total  Duration)  และเวลาใช้ในการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม  
(Activity  Duration)  รวมทั้งการรับรู้ว่าโครงการมีอายุการใช้งาน  (Project  life  period)  มาก
น้อยเพียงใด 

                                                 
๑๔๔ปกรณ์ ปรียากร , การบริหารโครงการ:แนวคิดและแนวทางในการสร้างความส าเร็จ คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, 
๒๕๕๗), หน้า ๑๕๐-๑๕๑. 

๑๔๕Cleland, David I, Project Management : Strategic Design and Implementation, 2nd 
ed., ( New York : McGraw-Hill, 1995) , pp. 3-37.,  Pinto, Jeffery K.  and  Slevin, Dennis P, “ Critical 
Success Factors in Project Implementation” , in David I. Cleland and William R. King ed, Project 
Management Handbook, ( New York : Van Nostrand Reinhold, 1988) , pp. 479-502., Turner, J 
Rodney, The Handbook of Project – based Management, ( London : McGraw-Hill, 1993) , pp.85-
97. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๖๘ 

 

๒)  บรรทัดฐานด้านการเงิน  (Monetary  criterion)  หมายถึง  การด าเนินงานโครงการ
โดยค านึงถึงการบริหารการเงินที่ดี  โดยจะระมัดระวังเรื่องงบประมาณรายจ่ายของโครงการ  การ
ก าหนดงวดเงิน  ระบบการเบิกจ่าย  การจัดซื้อ  การจัดจ้าง  การจัดวางระบบการรายงานทางการเงิน  
และระบบการตรวจสอบต่างๆ   

๓)  บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล  (Effectiveness  criterion)  หมายถึง  การท างานให้
บรรลุเป้าหมายของผลงาน  และวัตถุประสงค์ของโครงการ  ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเน้นการควบคุมคุณภาพ  จะเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมากที่สุด  นอกจากนั้นยังต้องเชื่อม
สัมพันธ์กับโครงการอื่น ๆ ในแผนงานเดียวกัน  ทั้งนี้เพื่อบรรลุสู่จุดมุ่งหมายในระดับแผนงานอีกด้วย 

๔)  บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ  (Client  satisfaction  criterion)  
หมายถึง  การสร้างการยอมรับ  (Acceptance)  ในคุณค่าของโครงการให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังแก่กลุ่ม
ผู้รับบริการเป้าหมายกับมุ่งเน้นที่จะสร้างความเข้าใจในเรื่องการใช้ประโยชน์  (Usage)  อย่างแท้จริง
ของโครงการ  ทั้งนี้เพื่อความคุ้มค่าของโครงการหนึ่งหนึ่ง 

จากนี้จะเห็นได้ว่า  การจัดการโครงการให้ส าเร็จ  แตกต่างไปจากการท างานให้แล้วเสร็จ  
โดยค านึงถึงแค่เพียงได้ผลิตผลงาน  (Outputs)  ออกมาตามเวลา  ค่าใช้จ่าย  ปริมาณ  และคุณภาพ
งาน  ที่ก าหนดเท่านั้น  แต่ความส าเร็จของโครงการ  ยังจะต้องหมายรวมถึง  การที่ผู้บริหารและ
ผู้จัดการโครงการใช้ความพยายามผลักดันให้ผลงานที่เกิดขึ้น  น าไปสู่ผลลัพธ์  (Outcomes  or  
Results)  ที่พึงปรารถนาต่อบรรดาลูกค้าหรือผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  กล่าวคือ  
จะต้องกระท าทุกวิถีทางเพ่ือให้ผลงานโครงการได้รับการยอมรับและถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
ดังที่ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของโครงการไว้ 

 
๑๓.๒.๒ ตัวแบบปัจจัยแห่งความส าเร็จของ  Paul  C.  Dinsmore๑๔๖ 
ใ นบทคว าม เ รื่ อ ง   An  Overview  of  Project  Management  Principles  for  

Executives  :  Six  Lessons  to  Ensure  Success  พอล  ซี .   ดินส์มอร์   ( เจ้ าของบริษัท  
Dinsmore  Associates  และ  Management  Consultants  International  ซึ่ ง เป็ นบริษัทที่
ปรึกษาด้าน  การจัดการโครงการกับเป็นกรรมการบริหาร  The  Project  Management  Institute  
อันเป็นองค์กรวิชาชีพด้านการจัดการโครงการในสหรัฐอเมริกา)  เสนอปัจจัย  ๑๐  ประการ  ที่
ผู้จัดการโครงการและทีมงานควรพิจารณาน ามาใช้เป็นหลักการส าคัญในการจัดการโครงการ  โดยเขา
เรียกตัวแบบของเขาว่า  “บัญญัติสิบประการในการจัดการโครงการ  (Project  Management  Ten  
Commandments)” ปัจจัยทั้งสิบประการประกอบด้วย๑๔๗ 

ปัจจัยที่หนึ่ง  : การให้ความส าคัญต่อโยงใยสัมพันธ์  (Concentrate  on  Interfacing) 
หรือการประสานงาน 

                                                 
๑๔๖ปกรณ์ ปรียากร, การบริหารโครงการ:แนวคิดและแนวทางในการสร้างความส าเร็จ คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, หน้า ๑๕๒-๑๕๙. 
๑๔๗Dinsmore, Paul C, “ An Overview of Project Management Principles for Executive : Six 

Lessons to Ensure Success” , In Paul C. Dinsmore ed., The AMA Handbook of Project 
Management, (New York : American Management Association, 1993), pp.18-27. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๖๙ 

 

ดินส์มอร์  มีความเห็นว่า  ในการจัดการโครงการเกือบทุกประเภทจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานหรือแผนกต่างๆ  ซึ่งมักจะมีปัญหาในด้านของการเชื่อมโยงระหว่างกัน  ดังนั้น  ใน
การจัดการโครงการ  จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการโครงการ  จะต้องก าหนด
ขอบเขตของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบรรดาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนพร้อมกันนั้นก็
ก าหนดแนวทางในการสร้างโยงใยสัมพันธ์ระหว่างกัน  ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ทั้งนี้เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการประสานงาน 

ปัจจัยท่ีสอง  : การจัดทีมงานโครงการ  (Organize  the  Project  Team) 
ดินส์มอร์เสนอว่าในกรณีที่โครงการใดโครงการหนึ่ง มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้บุคลากร  

ท างานร่วมกันเป็นทีมงาน  ผู้จัดการโครงการควรที่จะคัดเลือกสมาชิกในทีมงานด้วยความรอบคอบ  
จากนั้นจึงพยายามกระตุ้นและจูงใจ  ตลอดจนผนึกก าลังการท างานร่วมกัน  ในการคัดเลือกสมาชิก
จะต้องทดสอบสมรรถนะความเป็นผู้น า  (Leadership  Abilities)  จากนั้นจึงมอบหมายงานให้แก่  
สมาชิกในทีมงานให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ 

อนึ่ง  ในกรณีที่ไม่อาจจะคัดเลือกบุคลากรโครงการเข้าเป็นสมาชิกในทีมงานได้ด้วยตนเอง  
ผู้จัดการโครงการจะต้องทุ่มเทความพยายามในการชี้แจง  ท าความเข้าใจ  อบรม  รวมทั้งกระตุ้นให้
เกิดการผนึกก าลังได้อย่างเต็มที ่

ปัจจัยที่สาม  : การวางแผนด าเนินงานโดยค านึงถึงกลยุทธ์และสาระหลักทางเทคนิค 
(Plan  Strategically  and  Technically) 

ดินส์มอร์  ให้ค าแนะน าว่า  ผู้จัดการโครงการควรท าความเข้าใจนโยบายหรือกลยุทธ์ที่นัก
บริหารระดับสูงก าหนดมาให้เป็นประโยชน์  ทั้งในแง่ของความคิดทั่วไปและการจัดท ารายละเอียด   
ในการนี้จะต้องก าหนดทั้งสิ่งที่จะต้องท า  (Establish  what  has  to  be  done)  กับวิธีการ
ด าเนินงานให้บรรจุผลที่ต้องการ 

ดินส์มอร์ยืนยันว่าเพ่ือให้การก าหนดขอบข่ายของงานมีความชัดเจนควรที่จะใช้เทคนิค  การ
จ าแนกโครงสร้างงาน  (Work  Breakdown  Structure  =  WBS)  เพื่อแตกย่อยโครงการไปสู่  กลุ่ม
งานและกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติ 

ปัจจัยท่ีสี่  : การค านึงถึงกฎของเมอร์ฟี  (Remember  Murphy’s  Law) 
ดินส์มอร์  พิจารณาว่า  แนวคิดของเมอร์ฟีที่ระบุว่า  “If  Anything  Can  Go  Wrong,  

It  Will”  ซึ่งมีความหมายว่า  “ความผิดพลาดย่อมจะเกิดขึ้นได้เสมอ  (แม้จะวางแผนไว้ดีเพียงใดก็
ตาม)”  น่าจะน ามาใช้เป็นข้อเตือนใจนักบริหารได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น  กลวิธีในการด าเนินงานและ
แผนปฏิบัติการต่างๆ  ตลอดจนระบบที่วางไว้ล่วงหน้า  ควรจะมีการตรวจสอบทบทวนเพ่ือป้องกัน
ความผิดพลาดในขณะที่มีการด าเนินงาน 

ดินส์มอร์  เตือนให้ระลึกเสมอว่า  ถึงแม้ว่าผู้จัดการโครงการจะวางแผนงานโครงการไว้เป็น
อย่างดี  ดังเช่นที่เสนอไว้ในปัจจัยที่สาม  แต่หากขาดการทบทวนหรือประเมินความเหมาะสมของแผน
ล่วงหน้าแล้ว  ก็จะเป็นผลเท่ากับว่า  ผู้จัดการโครงการ  ก าลังเปิดโอกาสให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นตาม
กฎของเมอร์ฟีดังกล่าว 
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ปกรณ์ ปรียากร ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า  กฎของเมอร์ฟีดังกล่าวนี้  เป็นเรื่องที่เตือนให้ผู้จัดการ  
โครงการพึงสังวรว่า สิ่งที่จะต้องกระท าควบคู่กับการวางแผนโครงการ  ก็คือ  การจัดวางระบบการ
ควบคุมนั่นเอง 

ปัจจัยที่ห้า  : การให้ความสนใจต่อผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ ( Identify  Project  
Stakeholders) 

ในการจัดการโครงการนั้น  ดินส์มอร์   ให้ความส าคัญต่อผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ  
(Stakeholders)  เป็นอย่างมาก  เขาพิจารณาว่า  กลุ่มบุคคลเหล่านี้จะมีส่วนส าคัญยิ่งในการยอมรับ
หรือต่อต้านโครงการ 

ดังนั้น  ในการจัดการโครงการ  ดินส์มอร์จึงให้ข้อเสนอแนะว่าผู้จัดการโครงการควรวิเคราะห์
ให้ได้ว่า  กลุ่มผลประโยชน์ใดที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจในประเด็นที่ส าคัญ ๆ ของโครงการ  
ขณะเดียวกันก็ต้องรู้แจ้งเห็นจริงว่า  ใครบ้าง  หรือกลุ่มใดบ้าง  ที่จะมีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stake)  ใน
ผลลัพธ์ของโครงการ  (Project  Outcomes)  ไม่ว่ากลุ่มบุคคลเหล่านั้นจะเป็นผู้ รับบริการ  
ผู้ปฏิบัติงานประจ า  ผู้บริหาร  ผู้สนับสนุนทางการเงินหรือทางเทคโนโลยี  รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง  ก็
ตาม  ซึ่งในการท าความเข้าใจเรื่องนี้ยังจะต้องพิจารณารายละเอียดของกระบวนการด าเนินงาน  ที่จะ
ตอบสนองความต้องการของบรรดาผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้  ให้กระจ่างชัด 

ปัจจัยที่หก  : การเตรียมพร้อมที่จะจัดการความขัดแย้ง (Be  Prepared  to  Manage  
Conflict) 

ดินส์มอร์ค้นพบว่า  ในสถานการณ์ของการท างานที่จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างคนกับการ
เปลี่ยนแปลง  ความขัดแย้งย่อมจะเกิดขึ้นได้เสมอดังนั้น  การจัดการความขัดแย้งที่ได้ผลจึงย่อมจะท า
ให้โครงการบรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการ 

ดินส์มอร์ได้สรุปเทคนิคในการจัดการความขัดแย้งไว้อย่างน่าสนใจรวม  ๔  ประการ  คือ 
ก.  กรณีเป็นความขัดแย้งด้านผลประโยชน์  ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดใดก็ตาม  ให้ใช้วิธีการ  

เจรจาต่อรอง  (Negotiation)   
ข.  กรณีเป็นความขัดแย้งทางความคิด  เกี่ยวกับวิธีการด าเนินงานโครงการ อย่างมี  

ประสิทธิผลให้ใช้การประสานความร่วมมือ  (Collaboration)  เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ใช้
ความสามารถหรือพรสวรรค์ที่แต่ละฝ่ายจะพึงมี  มาใช้ในการให้ข้อเสนอแนะในการจัดการโครงการ  
ได้อย่างเต็มที่  เข้าท านองการแสวงจุดร่วมและสงวนจุดต่างทางความคิด 

ค.  กรณีเป็นหารฝ่าฝืนข้อตกลงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  ให้ใช้ความเด็ดขาดเพ่ือตัดสินความ
ขัดแย้ง 

ง.  กรณีที่เป็นเรื่องไร้สาระไม่สลักส าคัญ  ให้วางเฉย  หรือปล่อยให้เวลาแก้ไขปมปัญหาไปเอง 
ปัจจัยที่ เจ็ด  : พร้อมจะเผชิญกับเรื่องที่นอกเหนือความคาดหมาย (Expect  the  

Unexpected) 
ดินส์มอร์  เสนอว่า  ในการจัดการโครงการ  จะมีสิ่งที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นได้

เสมอ  การลดหรือทัดทานสิ่งที่นอกเหนือความคาดหมายอันอาจจะเกิดขึ้นในโครงการลง  จะช่วยให้
โครงการด าเนินไปอย่างราบรื่น  การขจัดปัดเป่าสิ่งที่อยู่นอกเหนือความคาดหมาย  แม้จะเป็น เรื่อง
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ยาก  แต่ก็อาจป้องกันได้โดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนการตั้งงบส ารอง  การปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ  รวมทั้งการใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับโครงการประเภทเดียวกันที่เคยด าเนินงานมาก่อน 

ปัจจัยที่แปด  : การใช้สัญชาติญาณ  หรือ  การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Listen  to  
Intuition) 

ดินส์มอร์  ให้ข้ดคิดเห็นว่า  สัญชาติญาณ  หรือ  พลังการหยั่งรู้ที่เกิดจากประสบการณ์  
(Intuition)  เป็นวิธีการประมวลข้อมูลโดยใช้อัตตวิสัย  (Subjective)  ที่ถึงแม้ว่าจะไม่อาจสะท้อน  
ถึงหลักตรรกะวิทยาหรือการใช้เหตุผลอย่างสมบูรณ์ก็ตาม  แต่สัญชาติญาณก็เป็นสิ่งสะท้อนความรู้สึก
ที่มาจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง  (Gut  Feeling)  อันเนื่องมาจากการสะสมประสบการณ์  (หรือใช้
ภาษาชาวบ้านว่า  “ชั่วโมงบิน”)  ดังนั้น ในการจัดการโครงการให้ส าเร็จ  การเรียนรู้จากประสบการณ์
ของผู้จัดการโครงการที่เคยท างานประสบผลส าเร็จมาก่อน  อาจจะเป็นเครื่องมือทางความคิดประเภท
หนึ่งที่จะช่วยให้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงแนวทางหรือทิศทางการท างานที่เหมาะสมก็เป็นได้ 

ปัจจัยท่ีเก้า  : การประยุกต์ทักษะเชิงพฤติกรรม  (Apply  Behavioral  Skill) 
ดินส์มอร์ยืนยันว่า  โครงการทุกประเภท  พัฒนาและด าเนินงานโดยคน  ดังนั้น  เขาจึงเห็นว่า  

ในสภาพแวดล้อมของโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  พฤติกรรมในการจัดการถือเป็นแก่นสาร
ที่ส าคัญยิ่ง  ดินส์มอร์ขอให้ผู้จัดการโครงการระลึกเสมอว่า  การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงถือเป็น
ธรรมชาติของมนุษย์  ดังนั้น  การทุ่มเทความพยายามเพ่ือการผนึกก าลังทีมงานและการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงปัญหาเชิงมนุษยพฤติกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กรโครงการ  จึงถือเป็นทักษะที่ส าคัญ
อย่างยิ่ง 

ปัจจัยที่สิบ  : การติดตามและปรับปรุงแก้ไข (Follow  Up  and  Take  Corrective  
Action) 

ดินส์มอร์ สรุปว่า  สิ่งที่ควบคู่กับการวางแผนคือการควบคุม  ดังนั้นในการจัดการโครงการ  
ควรจะมีการจัดวางระบบการควบคุมล่วงหน้า  ด้วยการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  จากนั้นจึง
ด าเนินการวัดหรือประเมินผลการด าเนินงานกับมาตรฐานที่วางไว้  หากไม่เป็นไปตามแผนก็จะต้องใช้
ดุลยพินิจในการปรับปรุงแก้ไข 

จากปัจจัยทั้งสิบประการดังกล่าวนั้น  ปกรณ์ ปรียากร เห็นว่า  ฐานคติในการสร้างตัวแบบ
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการโครงการ  จากผลงานและประสบการณ์ของดินส์มอร์   ได้ให้
น้ าหนักความส าคัญสูงสุดต่อปัจจัยด้านตัวบุคคลและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกันมากกว่าเรื่องอ่ืน ๆ หรือ
อาจกล่าวอย่างง่าย ๆ  ก็คือ  ตัวแบบนี้เน้นไปที่  “ทักษะเก่งคน  (Human  Skills)”  เป็นทักษะน า
หรือมาก่อนทักษะเก่งคิดและเก่งงาน  โดยดินส์มอร์อาจจะมีสมมติฐานเบื้องต้นว่า  การละเลยทักษะ
เก่งคนย่อมจะน าไปสู่ความล้มเหลวในการจัดการโครงการได้เสมอ 

ดังนั้น  คุณค่าของตัวแบบนี้  จึงช่วยท าให้ผู้จัดการโครงการและทีมงาน  สามารถน าไปใช้ใน
การพัฒนาทักษะของตนเพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ด้านต่างๆ  ที่อาจจะต้องเผชิญในสนามการ
ปฏิบัติงาน 
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๑๓.๒.๓ ตัวแบบปัจจัยแห่งความส าเร็จของ  Jeffery  K.Pinto  and  Dennis  P.  
Slevin๑๔๘ 

ในบทความเรื่อง  Critical  Success  Factors  in  Effective  Project  Implementation  
นักวิชาการสองท่านคือ  Jeffry  K.  Pinto  (ศาสตราจารย์ทางการบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยเมน  
(Main)  กรรมการบริหาร  Project  Management  Institute  ในสหรัฐฯ)  กับ  Dennis  P.  Slevin    
[ศาสตราจารย์ทางการบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยพิทส์เบิร์ก  (Pittsburgh)]  ได้น าเสนอผลงานวิจัย
ด้านการจัดการโครงการ  ด้วยการสอบถามผู้จัดการโครงการ  ๕๔  คนและใช้ข้อมูลประกอบจ านวน  
๔๑๘  โครงการ  มาสร้างเป็นตัวแบบในการจัดการโครงการโดยใช้ชื่อว่าตัวแบบสิบปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ  (Ten  Critical  Success  Factors  Model) ปัจจัยแห่งความส าเร็จทั้งสิบประการ
ประกอบด้วย๑๔๙   

ปัจจัยท่ีหนึ่ง  : การรับรู้ภารกิจของโครงการโดยชัดเจน  (Project  Mission 
พินโตและสเลวิน  อธิบายว่าในการจัดการโครงการ  ภารกิจโครงการหมายถึงการที่ผู้จัดการ

โครงการ  ทีมงานและหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องในการจัดการโครงการ  จะต้องท าความเข้าใจ
จุดมุ่งหมาย  วัตถุประสงค์  ตลอดจนแนวทางการด าเนินงานของโครงการให้ชัดเจน  ตั้งแต่เริ่มต้น
โครงการ 

การท าความเข้าใจเช่นว่านี้  จะต้องเป็นการประชุมร่วมกัน  ระหว่างผู้ก าหนดแนวคิด
โครงการ  หรือเจ้าของโครงการ  ฝ่ายหนึ่งกับผู้จัดการโครงการและบุคลากรหลักในทีมงานโครงการ  
อีกฝ่ายหนึ่ง  ทั้งนี้  เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน  การประชุมเช่นนี้ควรจะต้องท าในขั้นตอนการ
วางแผนด าเนินงานโครงการ 

ปัจจัยท่ีสอง  : การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง  (Top  Management  Support) 
พินโตและสเลวิน  ยืนยันว่า  การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของผู้บริหารระดับสูงขององค์การมี

ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความส าเร็จในการจัดการโครงการ  ดังนั้น ผู้จัดการโครงการจะเป็นผู้
ที่ท าหน้าที่ในการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ  (การเงิน  ก าลังคน  ปัจจัยในการท างาน  ฯลฯ)  
รวมทั้งการสนับสนุนด้านการก าหนดอ านาจหน้าที่และการใช้อ านาจในการตัดสินใจด้านต่างๆ  จาก
ผู้บริหารระดับสูง  นอกจากนั้นในบางกรณี  การให้การหนุนช่วยด้านก าลังใจ  (Moral  supports)  
ของผู้บริหารระดับสูง  (เช่นการตรวจเยี่ยมโครงการ  (Project  site  visits)  ก็นับว่าเป็นเรื่องที่
จ าเป็นและส าคัญ 

การที่โครงการใด  จะได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงสม่ าเสมอเพียงใด  มากน้อย
เท่าไร  ขึ้นอยู่กับการริเริ่มและการเอาใจใส่ของผู้จัดการโครงการ  ตามหลักการบริหารปกติที่ว่า  
ผู้จัดการโครงการจะต้องแจ้งขึ้นไปให้ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงสถานะของโครงการ  และรายละเอียด
ของสิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุน  มิใช่การรอให้ผู้บริหารระดับสูงลงมาตรวจตราเองว่า  น่าจะให้

                                                 
๑๔๘ปกรณ์ ปรียากร, การบริหารโครงการ:แนวคิดและแนวทางในการสร้างความส าเร็จ คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, หน้า ๑๖๐-๑๖๘. 
๑๔๙ Pinto, Jeffery K.  and  Slevin, Dennis P, “ Critical Success Factors in Project 

Implementation”, in David I. Cleland and William R. King ed, Project Management Handbook, pp. 
479-512. 
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การสนับสนุนในเรื่องใดบ้าง  อนึ่ง  การแจ้งขอรับการสนับสนุนอาจกระท าทั้งที่เป็นทางการหรือไม่
เป็นทางการ  สุดแล้วแต่ความจ าเป็นหรือความเร่งด่วนของแต่ละโครงการ 

ปัจจัยที่สาม  : การจัดท าก าหนดการและแผนการด าเนินงานของโครงการ (Project  
Schedule / Plans) 

พินโตและสเลวิน  เสนอว่า  ผู้จัดการโครงการและทีมงาน  ต้องร่วมกันจัดวางก าหนดการ
โครงการ  ด้วยการแตกย่อยงานโครงการ  (Work  Breakdown  Structure)  ออกเป็นกิจกรรมที่
จะต้องปฏิบัติและเรียงล าดับก่อนหลังของกิจกรรมการก าหนดเวลา  ก าลังคน  เครื่องมือ  อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีและทรัพยากรด้านต่างๆ  ที่จ าเป็น  ในการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด  จากนั้นให้ก าหนดเวลา
หรือจุดตรวจสอบ  (Milestones)  กับให้จัดท าข้อก าหนดว่าด้วยเกณฑ์หรือมาตรฐานในรายละเอียด
ของคุณลักษณะเฉพาะ  (Detailed  Specification)  เพ่ือใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงาน  กับใช้เป็น
แนวทางการด าเนินงานของบุคลากรโครงการ  ที่จะมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในเรื่อง  การใช้งบประมาณ  เวลา  และความสนใจต่างๆ  ร่วมกัน 

ปัจจัยท่ีสี่  : การปรึกษาหารือผู้รับบริการ  (Client  Consultation) 
พินโตและสเลวิน  อธิบายว่า ผู้รับบริการหรือลูกค้าของโครงการ  (The  Client)  หมายถึง  

กลุ่มบุคคลที่จะโครงการคาดหมายว่าจะเป็นผู้ใช้ประโยชน์  ( Intended  User)  และกลุ่มบุคคลที่จะ
ได้รับผลกระทบจากผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายของโครงการทุกกลุ่ม  ไม่ว่าจะอยู่ภายนอกหรือภายในองค์การ  
ก็ตา  (All  impacted  parties)  ซึ่งย่อมจะมีทั้งผู้ที่ให้การสนับสนุนเนื่องจากได้รับประโยชน์กับผู้ที่
อาจจะต่อต้านเพราะความคับข้องใจ  เนื่องจากโครงการส่งผลกระทบในเชิงลบ  ( Negative  
impacts)  ที่จะต้องเสียผลประโยชน์ 

ดังนั้น  ผู้จัดการโครงการจึงต้องวิเคราะห์ความจ าเป็นและความต้องการของกลุ่มบุคคล  ทุก
กลุ่มอย่างถูกต้อง  และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเป็นจริง  โดยไม่เลือกปฏิบัติ  ทั้งนี้  ด้วยการ
แสวงหากรรมวิธี   ในการติดต่อสื่ อสาร   ( Communication)   การปรึกษาหารือร่ วมกัน  
(Consultation)  และการรับฟังความคิดเห็นอย่างจริงจังและจริงใจ  (Active  listening) 

ปัจจัยท่ีห้า  : บุคลากร  (Personnel) 
พินโตและสเลวิน  มีความคิดเห็นเช่นเดียวกับนักวิชาการท่านอ่ืนว่าปัจจัยด้านบุคลากรมี

ความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการทั้งหลาย  ดังนั้น  ผู้จัดการ
จ าเป็นต้องระมัดระวัง  ในการสรรหา  (Recruitment)  การคัดเลือก  (Selection)  และการฝึกอบรม  
(Training)  ตัว บุคคลที่ถือเป็นตัวเอกหรือเสาหลักของโครงการ  (Key  personnel)  ซึ่งย่อมจะต้อง
เป็นบุคคลที่มีทักษะเหมาะสมในการที่จะท าหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมแต่ละด้านในโครงการ  นอกจากนั้น  
ควรจะมีความเข้าใจเรื่องการสร้างและท างานเป็นทีม  (Teamwork  building)  เป็นอย่างดี 

ดังนั้น  สิ่งที่ควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือ  ผู้จัดการโครงการจะต้องใช้กลวิธีใน  การ
ผลักดันให้บรรดาสมาชิกของทีมงานโครงการ  มีความเข้าใจปรัชญาในการท างานร่วมกันกับ มีจิต
ผูกพันและมุ่งมั่น  (Commitment)  ต่อการสร้างความส าเร็จของโครงการให้เกิดข้ึนให้ได้อย่างดีที่สุด 

ปัจจัยท่ีหก  : สาระด้านเทคนิควิธี  (Technical  Tasks) 
พินโตและสเลวิน  พิจารณาว่า  โครงการนอกจากจะต้องใช้บุคลากรที่มีความถนัดจัดเจนแล้ว  

ยังต้องค านึงถึงสาระด้านเทคนิควิธี  (Technical  tasks)  อีกด้วย  เทคนิควิธี  เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
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โดยตรงกับ  การจัดให้มีเทคโนโลยีที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินกิจกรรมโครงการอย่างพร้อมมูลและ
เพียงพอ  ขณะเดียวกันก็จะต้องค านึ งถึงการที่บุคลากรโครงการจะต้องมี  “ทักษะเก่งงาน”  
(Technical  skills)  หรือมีความช านาญการ  (Expertise)  ในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ  อย่างแท้จริง 

ปัจจัยท่ีเจ็ด  : การยอมรับของผู้รับบริการ  (Client  Acceptance)  
พินโตและสเลวิน  เสนอว่า  เมื่อโครงการใดด าเนินกิจกร รมสุดท้ายเสร็จสิ้นลงแล้ว  

ความส าเร็จของโครงการนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ  ผู้รับบริการเป้าหมายของโครงการให้การยอมรับ
เท่านั้น  วิธีการสร้างการยอมรับที่ได้ผลที่สุดก็คือ  ผู้จัดการโครงการและทีมงาน  จะต้องให้ความสนใจ
และมีความสามารถ  “ในการปฏิบัติการขาย  (The  Act  of  Selling)”  คุณค่าและวิธีการใช้
ประโยชน์  ในผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายของโครงการให้แก่ผู้รับบริการได้อย่างแท้จริง 

ปัจจัยที่เจ็ดนี้จะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์โดยตรงกับปัจจัยที่สี่ข้างต้นกล่าวคือการสร้างการ
ยอมรับ  หรือการขายความรู้ความเข้าใจในโครงการให้กับผู้ รับบริการ  จะเกิดขึ้นได้โดยแท้จริงก็
ต่อเมื่อ  กระบวนการปรึกษาหารือกับผู้รับบริการ  กระท าไปอย่างต่อเนื่อง  และได้รับความสนใจจาก
ผู้รับบริการ 

ปัจจัยท่ีแปด  : การติดตามและการรับรู้ข้อมูลป้อนกลับ (Monitoring  and  Feedback) 
พินโตและสเลวิน  ระบุว่า  การติดตามและรับรู้ข้อมูลป้อนกลับโดยเนื้อแท้ก็คือ  กระบวนการ

ของการควบคุมโครงการนั่นเอง  จุดประสงค์หลักของการควบคุมได้แก่การที่บุคลากรรับรู้ถึงสถานะ
และความเคลื่อนไหวของโครงการทุก ๆ ขั้นตอนในการด าเนินงาน  สามารถได้รับข้อมูลข่าวสาร
ป้อนกลับเข้ามา  เพ่ือวัดเปรียบเทียบว่า  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้หรือไม่  ถ้า
ไม่ได้จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  กลไกในการได้รับข้อมูลป้อนกลับจะช่วยให้ผู้จัดการโครงการ
และทีมงาน  สามารถคาดการณ์ถึงแนวทางในการป้องกันปัญหาด้านต่างๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้น  ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาในด้านวิธีการ  พฤติกรรมของบุคลากร  งบประมาณ  อุปกรณ์  หรือการประสานงานก็ตาม 

ปัจจัยท่ีเก้า  : การติดต่อสื่อสาร  (Communication)  
พินโตและสเลวิน  ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจน  ว่า  การก าหนดช่องทางและวิธีการในการ

ติดต่อสื่อสาร  (Communication  channels)    ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
สร้างบรรยากาศของความส าเร็จในการท างาน  ดังนั้น  การจัดให้มีเครือข่ายการสื่อสารที่เหมาะสมจะ
ท าให้กระแสการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและที่มีความส าคัญระหว่างบุคลากรหลัก  (Key  
actors)  ในโครงการ  สามารถท่ีจะด าเนินไปได้อย่างถูกจังหวะ ทันเวลาและทันเหตุการณ์ 

ข้อมูลข่าวสารที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกัน  ในที่นี้หมายรวมสองด้านคือ 
ก. ด้านเนื้อหา  ได้แก่  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

โครงการที่อาจจะเกิดขึ้น  การรายงานความก้าวหน้าของงานและสถานะโครงการ  การส่งสัญญาณ
เตือนภัย  หรือภาวะวิกฤติที่ควรระมัดระวัง 

ข.  ด้านตัวบุคคลและวิธีการสื่อสาร  ได้แก่  กระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกด้านทั้งภายในและภายนอกองค์การซึ่งอาจจะกระท าทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 
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ปัจจัยท่ีสบิ  : การแก้ไขอุปสรรค  (Troubleshooting) 
พินโตและสเลวิน  มีความเห็นในท านองเดียวกับดินส์มอร์ว่า  การท างานทุกด้านย่อมจะมี

อุปสรรคที่อยู่เหนือความคาดหมาย  เกิดข้ึนเสมอดังนั้น  ผู้จัดการโครงการและทีมงานจะต้องตระหนัก
ถึงความส าคัญ  ในการพัฒนาความสามารถในการที่จะรับมือกับวิกฤตที่นอกเหนือความคาดหมาย
และภาวะเบี่ยงเบนไปจากแผนงานที่วางไว้  ทักษะที่มีความส าคัญ  คือ  ความสามารถ  ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่ ไม่พึงปรารถนาได้ล่วงหน้า  (Foreseen)  กับมีทักษะในเชิงป้องกัน  
(Forestall)  ความยุ่งยากหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นเอาไว้ก่อน  เข้าท านองค าพังเพยทางการ
บริหารที่ว่า  “กันไว้ดีกว่าแก้หากแย่แล้วจะแก้ไม่ทัน” 

 
๑๓.๒.๔ ตัวแบบปัจจัยแห่งความส าเร็จของ  Linn  C.  Stuckenbruck๑๕๐ 
ในบทความเรื่อง  Integration  :  The  Essential  Function  of  Project  Management  

นักวิชาการชื่อ  Linn  C.  Stuckenbruck  (ศาสตราจารย์ด้านการจัดการ  และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการโครงการที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยขนาดใหญ่  ปัจจุบันสอนและวิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยเซา
เทิร์นแคลิฟอร์เนีย  (Southern  California)  เสนอว่าหัวใจส าคัญของการสร้างความส าเร็จในการ
จัดการโครงการอยู่ที่ความสามารถของผู้จัดการโครงการในการสร้างบูรณาภาพของโครงการ  
(Project  integration)  ให้เกิดขึ้นอย่างผสมกลมกลืนกัน 

การสร้างบูรณภาพของโครงการ  มีความหมายที่ครอบคลุมถึงการเชื่อมโยงหรือเสริมสร้างโยง
ใยสัมพันธ์  (Interfacing)  ในสามด้าน  คือ 

ก. การเชื่อมโยงกลุ่มบุคคล  (Personal  Interfaces)  เป็นการมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรทั้งหลายในและภายนอกโครงการ 

ข.  การเชื่อมโยงองค์กร  (Organizational  interfaces)  เป็นการประสานการด าเนินงาน  
ขององค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการจัดการโครงการ  ให้สามารถท าหน้าที่อย่างสอดคล้องต้องกัน  
อย่างมีจังหวะจะโคนลดความขัดแย้งด้านต่างๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ค.  การเชื่อมโยงระบบงาน  (Systems  interfaces)  เป็นการเชื่อมประสานระบบย่อยที่
จ าเป็นของการท างานด้านต่างๆ  (Subsystems)  ให้สอดประสานเป็นเนื้องานเดียวกันด้วยการใช้
เครื่องมือบางประเภท  เช่น การวางก าหนดจุดตรวจสอบในก าหนดการ  (Scheduled  milestones)  
เป็นต้น 

สตัคเคนบรัค  เสนอว่าในการเชื่อมโยงด้านต่างๆ  ดังกล่าวนี้  ผู้จัดการโครงการเปรียบเสมือน
หมุดเชื่อมโยงให้เกิดดุลยภาพระหว่างองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้น  ผู้จัดการโครงการจึงเป็นผู้
เล่นบทบาทหลักที่ส าคัญยิ่ง  (หรือเป็นตัวกระท าการให้เกิด)  ในการสร้างบูรณภาพของโครงการ 

สตัคเคนบรัค  มีความเห็นว่า  การเล่นบทบาทในการสร้างบูรณภาพเช่นนี้  จะมีปัจจัยด้าน
ต่างๆ  รวม  ๙  ประการด้วยกัน  คือ๑๕๑  
                                                 

๑๕๐ปกรณ์ ปรียากร , การบริหารโครงการ:แนวคิดและแนวทางในการสร้างความส าเร็จ คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, หน้า ๑๗๐-๑๘๑. 

๑๕๑Stuckenbruck, Linn, The Implementation of Project Management – The Professional 
Handbook, (New York : Addison-Wesley, 1985), pp. 94-117. 
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ปัจจัยท่ีหนึ่ง  : การเริ่มต้นอย่างถูกต้อง  (Getting  Started  on  the  Right  Foot) 
สตัคเคนบรัค  อธิบายว่า  จุดเริ่มต้นที่ถูกต้องของการสร้างความส าเร็จในการจัดการโครงการ  

หมายถึงการที่  ผู้บริหารระดับสูงจะต้องตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  ต่อไปนี้  ให้ชัดเจนมากท่ีสุด 
ก. การชี้แจงหรือขายความคิดโครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ข.  ก าหนดโครงสร้างองค์กรโครงการ 
ค.  ก าหนดรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรโครงการ  กับหน่วยงานประจ า  

โดยเฉพาะในเรื่องอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายในการจัดการโครงการ 
ง.  การคัดเลือกผู้จัดการโครงการ 
จ.  การคัดเลือกผู้บริหารงานประจ า  ที่จะเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการโครงการ 
ฉ.  จัดหาและสนับสนุนทรัพยากร  แก่โครงการอย่างเพียงพอ 
ช.  การให้การสนับสนุนผู้จัดการโครงการและทีมงานอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนั้น  ผู้บริหารระดับสูง  ผู้จัดการโครงการ  และผู้บริหารของหน่วยงานประจ าต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง  จะต้องตกลงร่วมกันให้ชัดเจน  และมีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงกันในเรื่องต่างๆ  ที่
ส าคัญ ๆ  อันได้แก่ 

(๑) การก าหนดแผนด าเนินงานโครงการ (Project  Implementation  Plan) 
(๒) ก าหนดแนวทางในการจ าแนกโครงสร้างงานโครงการ (Project  work  Breakdown  

Structure) 
(๓) การก าหนดระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานโครงการ 
(๔) การก าหนดระเบียบการจัดซื้อ  การจัดหา  พัสดุครุภัณฑ์ 
(๕) การออกค าส่งเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการโครงการ 
ปัจจัยที่สอง  : การวาแผนเพื่อการบูรณาการโครงการ  (Planning  for  Integrated  

Project) 
สตัคเคนบรัค  เห็นว่าการที่จะสร้างความราบรื่นในการจัดการโครงการให้เกิดขึ้นได้  โดย

แท้จริงนั้น  ผู้จัดการโครงการ  ทีมงานและผู้ที่เก่ียวข้องควรร่วมมือกันในการก าหนดรายละเอียด  ของ
แผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการโครงการ  (Project  Implementation  Plan)  ซึ่งจะเป็นกลไก
ชิ้นหนึ่งที่มีความส าคัญในการเชื่อมโยงกิจกรรมของทุกฝ่ายไว้ในแผนเดียวกัน 

สตัคเคนบรัค  ให้ค าแนะน าว่า  ผู้จัดการโครงการจะเป็นตัวบุคคลหลักที่จะวางแผนใน
รายละเอียดทุกด้าน  กับใช้แผนเป็นแนวทางในการจัดวางระบบควบคุม  ทั้งนี้ด้วยการค านึงถึง  
การบูรณาการหรือการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลในโครงการ  ภายนอกโครงการ  และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานทุกด้าน  ทุกกิจกรรม มีการเชื่อมโยงและด าเนินการ
อย่างสอดคล้องต้องกัน 

เขาให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาว่า การวางแผนปฏิบัติการโครงการจะไร้คุณค่า  หากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องมิได้น าแผนด าเนินงานโครงการที่วางไว้ไปใช้ในการปฏิบัติการโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
เมื่อมีปัญหาใด ๆ  เกิดขึ้นผู้จัดการโครงการและทีมงานจะต้องค านึงถึงแผนงาน  ที่วางไว้ก่อน  ยกเว้น
กรณีท่ีเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือความคาดหมาย 
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ปัจจัยที่สาม  : การบูรณาการ  ระบบการจ าแนกโครงสร้างงาน  กับก าหนดการโครงการ 
แล ะแ ผน งบปร ะมาณ   ( Developing  an  Integrated  Work Breakdown  Structure,  
Schedule,  and  Budget) 

สตรัคเคนบรัค  ให้ความสนใจอย่างยิ่ง  ต่อการพัฒนาระบบงานหรือขอบข่ายงานโครงการ  
(Project  scope)  ด้วยการจ าแนกโครงสร้างงาน  (Work  Breakdown  Structure  =  WBS)  
เพ่ือให้กิจกรรมทุกด้านของโครงการด าเนินไปอย่างเป็นล าดับต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน  WBS  จะถือ
เป็น  “หัวใจส าคัญ”  ของการบูรณาการโครงการ  เพราะตัว  WBS  จะเป็นฐานรากของการพัฒนา
ระบบองค์กรโครงการ  โดยเฉพาะตัวแผนภูมิองค์กรโครงการ  (Project  Organization  Chart)  การ
จัดวาง  ก าหนดการโครงการ  (Project  Scheduling)  และการวางแผนงบประมาณ  (Project  
Budgeting  Plan) 

สตัคเคนบรัค  เสนอว่า  องค์ประกอบที่ควรให้ความสนใจในปัจจัยนี้ได้แก่ 
ก. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 
ข. เงื่อนไขของคณุลักษณะงาน  (Specifications) 
ค. ค าอธิบายตัวเนื้องาน  (Work  Statement) 
ง. ก าหนดการหลัก  (Master  Schedule) 
จ. แนวทางและข้ันตอนการด าเนินงาน 
ฉ. ระบบงบประมาณและการควบคุม 
ช. ตารางตาข่ายงาน  (Network  Diagram) 
ซ. การพยากรณ์การใช้วัสดุอุปกรณ์ 
ปัจจัยที่สี่   : การพัฒนาระบบการควบคุมโครงการเชิงบูรณาการ (Developing  

Integrated  Project  Control) 
สตรัคเคนบรัค  อธิบายว่า  แผนโครงการที่วางไว้จะไม่มีผลในทางปฏิบัติ  หากปราศจากการ

วางระบบควบคุมที่ดีเพียงพอ  โดยระบบควบคุมที่ก าหนดนั้นจะต้องค านึงถึงโยงใยสัมพันธ์ต่าง ๆ 
อย่างรอบด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการใช้ทรัพยากร  ( Inputs  Control)  การควบคุม
กระบวนการด าเนินงานและการควบคุมผลงาน  (Outputs)  และผลลัพธ์  (Outcomes)  ของ
โครงการ 

ปัจจัยท่ีห้า  : การจัดการความขัดแย้ง  (Management  Conflict) 
สตัคเคนบรัค  มีความเห็นว่า  ผู้จัดการโครงการจะเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ประหนึ่ง  “ผู้จัดการความ

ขัดแย้ง  (Conflict  Managers)”  ดังนั้น  ความสามารถในการจัดการความขัดแย้งด้านต่างๆ  จึงถือ
เป็นกลไกอีกชิ้นหนึ่งของการสร้างความส าเร็จในการจัดการโครงการ  ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะ
ปลอดพ้นไม่ว่าจะเป็นโครงการประเภทใด  ตัวอย่างเช่น ความขัดแย้งด้านการจัดสรรทรัพยากร  
อ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบ  ความขัดแย้งด้านความคิดเห็นระหว่างกลุ่มบุคคลและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง  และรวมทั้งความขัดแย้งในเชิงบุคลิกภาพระหว่างตัวบุคคลในระบบย่อยของการจัดการ
โครงการ 
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ค าแนะน าของสตัคเคนบรัคในเรื่องนี้ก็คือ  ผู้จัดการโครงการ  ผู้บริหารของหน่วยงานประจ า  
และผู้บริหารระดับสูง  จะต้องเฝ้ามองและแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นอย่างทันเวลาและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 

ปัจจัยท่ีหก  : การขจัดอุปสรรคต่างๆ  (Removing  Roadblocks) 
สตัคเคนบรัค  มีความเห็นว่า  การจัดการโครงการเป็นการท างานที่เต็มไปด้วยขวากหนาม  

และอุปสรรค  ทั้งที่คาดการณ์ล่วงหน้าได้  และที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนโดยมิอาจจะคาดการณ์
ได้  ดังนั้น  การเตรียมตัวเตรียมใจที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  จึงถือเป็น
ภาระหน้าทีส่ าคัญของผู้จัดการโครงการ 

ปัจจัยท่ีเจ็ด  : การจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมโครงการ  (Setting  Priorities) 
สตัคเคนบรัค  ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า  การลดปัญหาความขัดแย้งและการป้องกันปัญหาที่

เป็นอุปสรรคต่างๆ  สามารถท าได้โดยการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมโครงการให้ ชัดเจนและ
ต้องท าล่วงหน้าก่อนเริ่มงานโครงการ 

การจัดล าดับความส าคัญจะแยกเป็นสองส่วน คือ 
ส่วนที่หนึ่ง  ในด้านขององค์กรหลักหรือองค์กรที่เป็นเจ้าของโครงการ  (Project  owner  

organization)  จะต้องจัดล าดับความส าคัญของโครงการต่างๆ  ที่กิจการก าลังด าเนินการ  อยู่หรือที่
จะด าเนินการในอนาคตให้ชัดเจนว่า  โครงการใดมีล าดับความส าคัญ  หรือล าดับความเร่งด่วนอย่างไร 

ส่วนที่สอง  ในตัวองค์กรโครงการแต่ละโครงการ  ก็จะต้องจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรม
โครงการ  รวมทั้งการใช้ทรัพยากรต่างๆ  ได้ชัดเจนเช่นกัน 

ปัจจัยที่แปด  : การอ านวยความสะดวกในการถ่ายโอนโครงการ (Facilitating  Project  
Transfer) 

สตัคเคนบรัค  เป็นผู้ที่เปรียบเทียบการจัดการโครงการให้ประสบความส าเร็จ  กับการท างาน
ของศัลยแพทย์ในการผ่าตัดเพ่ือเปลี่ยนอวัยวะที่ส าคัญในร่างกายของผู้ป่วย  โดยเขาใช้การอธิบายว่า
ผู้จัดการโครงการที่ท างานส าเร็จเปรียบเทียบได้กับหมอผ่าตัดที่สามารถช่วยให้ชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น  ส่วน
ผู้จัดการโครงการที่ท างานล้มเหลวคือ  หมอผ่าตัดที่ท าการผ่าตัดผู้ป่วยแล้วเสร็จแต่ผู้ป่วยตาย 

ในการท างานให้ส าเร็จเช่นว่านี้  ปัจจัยส าคัญจึงอยู่ที่  การถ่ายโอนโครงการ  (Project  
transfer)  ที่ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรมแรกจนถึงกิจกรรมสุดท้ายและสามารถส่งต่อ  
(Delivery)  ไปยังผู้รับบริการอย่างเรียบร้อยและราบรื่น  โดยผู้รับบริการมีความเข้าใจ  มีการยอมรับ
และน าโครงการไปใช้ประโยชน์ได้ตรงกับความจ าเป็น  ความต้องการ  และสอดคล้องกับโอกาสที่
เกิดขึ้น 

ปัจจัยที่ เก้า  : การจัดวางเครือข่ายการสื่อสาร (Establishing  Communication  
Links) 

สตัคเคนบรัค  ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดวางเครือข่ายการสื่อสารของโครงการทั้ง
ภายในและภายนอกโครงการ  ทั้งนี้โดยถือว่า  ตัวผู้จัดการโครงการเป็นแกนกลาง  (Hub)  ของ
เครือขา่ยการสื่อสาร  กับเป็นผู้เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคลและองค์กรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

สตัคเคนบรัค  เสนอว่า  ผู้จัดการโครงการ  ท าหน้าที่เชื่อมโยงการสื่อสารรวม  ๔  ช่องทาง 
คือ 
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ช่องทางที่  ๑  :  การสื่อสารกับผู้บริหารระดับสูง  (Upward  communication)  เป็นการ
รับนโยบายและมาตรการต่างๆ  จากผู้บริหารระดับสูงลงมา  กับการรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับ
สถานะของโครงการทั้งในด้านของตัวงาน  และด้านการเงินขึ้นไป 

ช่องทางที่  ๒  :  การสื่อสารกับบุคลากรโครงการ  (Downward  communication)  เป็น
การออกแนวทางหรือค าสั่งในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรกับการรับรายงานผลงานจากผู้ปฏิบัติงาน 

ช่องทางที่  ๓  :  การสื่อสารภายนอกกับผู้บริหารงานประจ า  และโครงการอ่ืน ๆ  ที่อยู่ใน
ระดับเดียวกัน  (Outward  communication)  เป็นการชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน  และการรับ
รายงานผลงานกลับมา 

ช่องทางที่  ๔  :  การสื่อสารภายนอกกับลูกค้าหรือผู้รับบริการของโครงการ  (Outward  
Communication)  เป็นการรับแนวคิดโครงการตามความต้องการของผู้รับบริการ  กับการรายงาน
ความก้าวหน้าต่างๆ  กลับคืนไป 

จากที่อธิบายมานี้  ปกรณ์ ปรียากร เห็นว่าแนวคิดของสตัคเคนบรัค  มีฐานคติที่ส าคัญว่า  
การจัดการโครงการเป็นงานที่ต้องใช้ความร่วมมือขององค์การและกลุ่มบุคคลหลายประเภท  ที่มักจะ
มีระบบการด าเนินงานเฉพาะด้านแตกต่างกันออกไป  การขาดแนวทางในการบูรณาการ  
(Integration)  หรือสร้างโยงใยสัมพันธ์ที่เหมาะสม  ย่อมจะน าไปสู่ความไม่ลงรอยระหว่างบุคคลและ
องค์การในท้ายที่สุด 

คุณค่าของตัวแบบนี้  จึงท าให้ผู้จัดการโครงการมองงานของตนอย่างรอบด้านมากขึ้น  ใน
ขณะเดียวกันก็จะต้องรับผิดชอบเป็นหมุดเชื่อมโยงที่ส าคัญยิ่ง  ในอันที่จะท าให้การขับเคลื่อนงาน
โครงการเป็นไปอย่างราบรื่น  ถ้าจะว่าไปแล้ว ปกรณ์ ปรียากร มีความเห็นว่าข้อเสนอของสตัคเคนบรัค
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า  ผู้จัดการโครงการต้องท างานโดยใช้ทั้งทักษะเก่งคิด  เก่งคน  และเก่งงาน  
อย่างชนิดที่เรียกว่าครบเครื่องทุกประการ 

 
๑๓.๒.๕ ตัวแบบปัจจัยแห่งความส าเร็จของ  Peter  W. G.  Morris๑๕๒ 
ในบทความเรื่อง  Strategies  for  Managing  Majio  Projects  ศาสตราจารย์มอร์ริส  

(Peter  W. G.  Morris) (ศาสตราจารย์ทางการจัดการวิศวกรรม  ที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด  กับเป็น
ผู้อ านวยการอาวุโสของบริษัท  Bovis  Limited  ในกรุงลอนดอน  ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการ
จัดการโครงการที่มีชื่อเสียง  จากการสร้างผลงานด้านการจัดการโครงการพัฒนาของรัฐ  ในประเทศ
แถบยุโรปกลาง  และยุโรปตะวันออก  รวมทั้งในสิงคโปร์และมาเลเซีย  นอกจากนั้นเขายังเป็น
กรรมการบริหาร  The  Council  of  the  U.K.  Association  of  Project  Managers)  องค์กร
ควบคุมวิชาชีพพนักงานแผนและผู้จัดการโครงการของสหราชอาณาจักร)  ได้ประมวลประสบการณ์
จากการท างานด้านการจัดการโครงการพัฒนาของรัฐทั้งในประเทศอังกฤษ  และประเทศในเครือ
สหภาพยุโรป  มาน าเสนอเป็นตัวแบบว่าด้วยกลยุทธ์ส าหรับการจัดการโครงการขนาดใหญ่  (Makor  
or  Megaproject) 

                                                 
๑๕๒ปกรณ์ ปรียากร , การบริหารโครงการ:แนวคิดและแนวทางในการสร้างความส าเร็จ คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, หน้า ๑๘๑-๑๘๖. 
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ในตัวแบบนี้  มอร์ริส  แบ่งตัวแปรในการจัดการที่มีอยู่อย่างสลับซับซ้อน  มาจัดเป็น  กลุ่ม
ปัจจัยรวม  ๔  กลุ่มด้วยกันคือ  

กลุ่มปัจจัยท่ีหนึ่ง  : การรับรู้สาระส าคัญของโครงการ 
มอร์ริสเสนอว่า  จุดเริ่มต้นที่ส าคัญของโครงการ  คือการที่ผู้จัดการโครงการ  ทีมงานและ

ผู้บริหารโครงการที่เกี่ยวข้อง  จะต้องรับรู้และท าความเข้าใจอย่างชัดเจน  ในเรื่องต่างๆ  คือ 
ก. วัตถุประสงค์ของโครงการ  (Objectives) 
ข. กลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินงานโครงการ  (Strategies) 
ค. เทคโนโลยีหรือวิทยาการที่จ าเป็นส าหรับโครงการ  (Technology) 
ง. แบบแผน  หรือ  ข้อก าหนดที่เป็นบรรทัดฐานของโครงการ  (Design) 
กลุ่มปัจจัยท่ีสอง  : ปัจจัยภายนอก  การเงิน  และระยะเวลา 
มอร์ริสพิจารณาว่าสภาพแวดล้อมภายนอกและสิ่งต่างๆ  ที่ได้รับอิทธิพลจากภายนอก  เป็น

เรื่องท่ีละเอียดอ่อนมาก  เขาจึงแบ่งปัจจัยในกลุ่มนี้ออกเป็นสามหมวดที่มีความคาบเกี่ยวกัน  ดังนี้ 
ก.  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก  (External  Environment)  ประกอบด้วยปัจจัย

ย่อย  ดังนี้ 
     (๑)  สภาพแวดล้อมทางการเมือง  (Politics)  ทั้งด้านที่เป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาล  

และการเมืองภายในองค์การองค์หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
     (๒)  สภาพแวดล้อมที่ส าคัญของถิ่นฐานชุมชน  (Community) 
     (๓)  สภาพทางภูมิศาสตร์กายภาพ  (Geophysical) 
     (๔)  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  (Economics) 
ข.  ปัจจัยด้านการเงิน  (Monetary)  ประกอบด้วย 
     (๑)  การจัดการด้านการเงิน  (Financial) 
     (๒)  ต้นทุนและผลประโยชน์  (Cost  &  Benefit) 
ค.  ระยะเวลา  (Duration)  ประกอบด้วย 
     (๑)  ระยะเวลารวม  (Duration) 
     (๒)  ก าหนดห้วงเวลา  (Phasing) 
     (๓)  ก าหนดเวลาเร่งด่วน  (Urgency)  หรือเวลาของกิจกรรมที่ส าคัญ  (Critical  Path) 
กลุ่มปัจจัยท่ีสาม  : ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน  (Attitudes) 
มอร์ริสพิจารณาว่าผู้บริหารและผู้จัดการโครงการตลอดจน  บุคลากรโครงการที่เป็นผู้มีหน้าที่

ในการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจในเชิง  บวกให้เกิดข้ึน  โดยเฉพาะในเรื่องที่ส าคัญต่อไปนี้ 
ก. การสนับสนุนและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง (Commitment  and  top  

management  support) 
ข. การสร้างแรงจูงใจที่ดี  (High  motivation) 
ค. ความร่วมมือร่วมใจ  ด้วยการท างานเป็นทีม 
ง. เสริมสร้างโลกทัศน์เชิงบวก  (Positive  worldview) 
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กลุ่มปัจจัยท่ีสี่  : การด าเนินงาน  (Implementation) 
มอร์ริส  เสนอว่าปัจจัยในกลุ่มนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการโครงการโดยตรง  ในเรื่อง

ต่างๆ  ดังนี้ 
ก. การจัดองค์กรโครงการ  (Project  organization) 
ข. การบริหารสัญญา  (Contract  management) 
ค. การเล่นบทบาทผู้น า 
ง. การสร้างทีมงาน 
จ. การจัดการความขัดแย้ง 
ฉ. การจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ 
ช. การวางแผน  การควบคุม  และการรายงาน 
ซ. การประกันคุณภาพงาน  (Quality  assurance) 
ปกรณ์ ปรียากร มีความเห็นว่า  ฐานคติของตัวแบบนี้มุ่งเน้นไปที่กลวิธีในการจัดการโครงการ

ขนาดใหญ่หรือโครงการที่มีกลุ่มงานหลัก ๆ มากมายหลายกลุ่ม  ดังนั้นการให้ความส าคัญต่อกลุ่ม
ปัจจัยทั้งสี่กลุ่มดังกล่าว  น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการจัดการโครงการ  นอกจากนั้นการที่มอร์
ริส  ให้ความส าคัญต่อปัจจัยภายนอกในทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และปัจจัยทางกายภาพ  ถือ
ว่าเป็นการเพ่ิมพูนความน่าสนใจให้กับการจัดการโครงการเป็นอย่างมาก  และปัจจัยเหล่านี้ก็มักจะมี
ผลทั้งในด้านบวกและลบต่อการก าหนดงบประมาณ  และการบริหารเวลาด้วย 

๑๓.๒.๖ ผลงานวิจัยของ  J.  Jiang,  G.  Klein,  and  J.  Balloun 
ผู้อ่านบางท่านอาจมีข้อสงสัยว่า  ตัวแบบต่างๆ  ที่น าเสนอไว้ทั้งหมดนี้  ในระยะหลังๆ  มี

งานวิจัยใดที่อาจน ามายืนยันได้บ้างว่ามีปัจจัยอะไร  ที่จะน าไปใช้เป็นข้อสรุปทั่วไปได้บ้าง  เกี่ยวกับ
เรื่องนี้ ปกรณ์ ปรียากร ได้รับค าตอบจากงานวิจัยของ  J.Jiang, G. Klein,  and  J.  Balloun  เรื่อง  
Ranking  of  System  Implementation  Success  Factors  ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการชื่อ  Project  Management  Journal  เมื่อเดือนธันวาคม  ๑๙๙๖  และได้รับความสนใจ
อย่างกว้างขวาง๑๕๓ 

ผลงานวิจัยชิ้นนี้   ซึ่งในอนาคตอาจจะได้รับการพัฒนาเป็นตัวแบบต่อไป  ชี้ให้เห็นว่า  
ผู้บริหารและผู้จัดการโครงการในองค์การต่างๆ  รวม  ๕๐  กิจการ  ได้ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม  รวม  ๗๘  ข้อค าถามเกี่ยวกับการจัดล าดับปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการจัดการ
โครงการลงความเห็นว่า  ปัจจัย  ๑๐  อันดับได้แก่ 

จากผลงานวิจัยของ  Jiang,  Klein  และ  Balloun  ดังกล่าวนี้  สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยร่วม
ด้านต่างๆ  ที่มีอยู่ในตัวแบบทั้งสี่ตัวแบบที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้าที่แล้ว 

 
 
 

                                                 
๑๕๓ปกรณ์ ปรียากร , การบริหารโครงการ:แนวคิดและแนวทางในการสร้างความส าเร็จ คณะรัฐ
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๑๓.๒.๗  ตัวแบบสิบสองปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการโครงการ  :  
ข้อพิจารณาเชิงบูรณาการ๑๕๔ 

จากการประมวลตัวแบบ  ทั้งสี่ตัวแบบของนักวิชาการห้าท่านที่กล่าวมาแล้วนั้น  ปกรณ์ 
ปรียากร มีความเห็นว่า  ตัวแบบทั้งหมดมีปัจจัยส าคัญหรือตัวแปรร่วม  (Common  Critical  
Factors)  ทับซ้อนกันอยู่หลายปัจจัยด้วยกันดังนั้น  จึงจัดท าข้อพิจารณาในเชิงบูรณาการ  แล้วสร้าง
เป็นตัวแบบว่าด้วยปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความส าเร็จในการจัดการโครงการของ เขาเองโดยในตัว
แบบนี้เขาได้มีโอกาสทดสอบกับสภาพการจัดการโครงการของไทย  ทั้งในส่วนที่ได้จากการศึกษา
ผลงานวิจัยต่างๆ  การท างานในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านองค์การและการจัดการในบริษัทที่ปรึกษาของ
ไทย  บริษัทที่ปรึกษาของอังกฤษ  การศึกษาดูงานด้านการบริหารและการจัดการโครงการของไทย  
และต่างประเทศ  ตลอดจนการที่เขามีประสบการณ์ในการท าหน้าที่ในฐานะผู้จัดการโครงการด้าน
การศึกษาและฝึกอบรมหลายโครงการ 

ในตัวแบบเชิงบูรณาการของเขา ประกอบด้วย  ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญรวม  ๑๒  
ปัจจัยด้วยกัน  เขาจึงจะเรียกชื่อตัวแบบสิบสองปัจจัยแห่งความส าเร็จ  (The  twelve  critical  
success  factors  model)  อนึ่ง  พึงระลึกว่า  จุดเน้นหนักและล าดับความส าคัญของปัจจัยต่างๆ  
เหล่านี้ย่อมจะมีการประยุกต์กับโครงการแต่ละประเภทแตกต่างกันไป 

ปัจจัยท้ังสิบสองปัจจัยประกอบด้วย 
(๑) มีความรู้และความเข้าใจภารกิจของโครงการโดยชัดเจน 
(๒) การสนับสนุนของนักบริหารระดับสูง 
(๓) การจ าแนกโครงสร้างงานและการวางก าหนดการ 
(๔) การปรึกษาหารือและการสร้างการยอมรับของผู้รับบริการ 
(๕) การท าความเข้าใจพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของชุมชน 
(๖) การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การจัดการด้านเทคนิค  งบประมาณ  และการบริหารสัญญา 
(๘) การจัดวางระบบการควบคุมเวลา  ค่าใช้จ่าย  และคุณภาพ 
(๙) การวางเครือข่ายการสื่อสารและการจัดท ารายงาน 
(๑๐) การแก้ไขปัญหาที่อยู่นอกเหนือความคาดหมาย 
(๑๑) การจัดการความขัดแย้ง 
(๑๒) การอ านวยความสะดวกในการถ่ายโอนโครงการ 
ซึ่งทั้ง  ๑๒  ปัจจัยจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันดังนี้ 
ปัจจัยท่ีหนึ่ง  : มีความเข้าใจภารกิจของโครงการอย่างชัดเจน 
ในเรื่องนี้หมายความว่า  ผู้จัดการโครงการ  และทีมงานจะต้องศึกษา  ปรึกษา  และท าความ

เข้าใจ  ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุม
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยงานประจ าที่ร่วมโครงการ  และตัวผู้จัดการโครงการ
เอง  โดยต้องท าความตกลงให้ชัดเจนในเรื่องต่างๆ  คือ 

                                                 
๑๕๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘๘-๑๙๙. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๘๓ 

 

(๑) จุดมุ่งหมาย  (Goal)  หรือวัตถุประสงค์โดยรวม  (Overall  objective)  ที่โครงการ
จะต้องด าเนินงานให้สัมฤทธิ์ผล 

(๒)  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
(๓)  แนวทางในการด าเนินกิจกรรมและทรัพยากรต่างๆ   
(๔)  ลักษณะเฉพาะที่ส าคัญ  (Uniqueness)  ของโครงการ  เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขที่

ส าคัญ  (Important  Assumption)  ของโครงการ  
ปัจจัยท่ีสอง  : การสนับสนุนของนักบริหารระดับสูง 
ผู้จัดการโครงการจะต้องริเริ่ม  ตื่นตัว  และเอาใจใส่  ในการแสวงหาการสนับสนุนจากนัก

บริหารระดับสูง  ด้วยวิธีการทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการสุดแล้วแต่กรณี  เพื่อให้ได้มาซึ่ง 
(๑) ทรัพยากรด้านต่างๆ  ที่จ าเป็น 
(๒)  อ านาจหน้าที่และแนวทางในการใช้อ านาจด้านต่างๆ  ที่จ าเป็นในการจัดการโครงการ 
(๓)  การสนับสนุนด้านอื่น ๆ  ที่จ าเป็น  เช่น การตรวจเยี่ยมโครงการ  (Project-Site  Visit)  

การบ ารุงขวัญ  และการสร้างค่านิยมร่วมในการจัดการ 
ปัจจัยท่ีสาม : การจ าแนกโครงสร้างงานและการจัดวางก าหนดการโครงการ 
เป็นการด าเนินงานที่ผู้จัดการโครงการและบุคลากรหลักในทีมงานโครงการ  จะร่วมมือกัน 
(๑)  การจ าแนกโครงสร้างงาน  (Work  Breakdown  Structure)  โครงการด้วยการแตก

ย่อยให้เป็นกิจกรรม 
(๒)  การจัดเรียงล าดับกิจกรรม 
(๓)  การก าหนดเวลาที่เหมาะสมของแต่ละกิจกรรม 
(๔)  การจัดสรรทรัพยากรต่างๆ   
(๕)  การก าหนดความรับผิดชอบของทีมงาน 
(๖)  การจัดท าแผนด าเนินงาน  ในรูปของแผนภูมิรูปแท่ง  (Gantt  Charts)  หรือ ตาข่ายงาน  

(Network  Diagram) 
ปัจจัยท่ีสี่  : การปรึกษาหารือและการสร้างการยอมรับของผู้รับบริการ 
เป็นการใช้ความสามารถและบุคลิกภาพของผู้จัดการโครงการ  และทีม งาน  ในการ

ด าเนินการเกี่ยวกับ 
(๑)  น าเสนอ  หรือ  ขายความคิดท่ีเป็นผลลัพธ์ของโครงการ  (Project  Outcomes)  ให้แก่

ลูกค้าหรือผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะให้เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ  (Intended  Users) 
(๒)  ด าเนินการจัดท าประชาพิจารณ์ในกรณีที่จ าเป็นหรือเก่ียวข้อง 
(๓)  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาสังคม  (Givil  Society)  องค์กรการปกครอง

ท้องถิ่น  ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อรองรับอนาคตของโครงการ 
(๔)  เสริมสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน  ทีมงานโครงการ  กับลูกค้าและผู้รับบริการ 
ปัจจัยท่ีห้า  : การท าความเข้าใจพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของชุมชน 
เป็นการศึกษาพ้ืนที่โครงการอย่างวิเคราะห์เจาะลึก  ทั้งในด้านของปัจจัยพ้ืนฐานและ

สภาพแวดล้อมต่างๆ  ดังนี้ 
(๑) โครงสร้างอ านาจทางการเมือง 
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(๒) การวิเคราะห์ความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ 
(๓) การท าความเข้าใจเนื้อหาสาระทางสังคมและวัฒนธรรม 
(๔) การพิจารณาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน 
(๕) การพิจารณาปัจจัยพ้ืนฐานทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนลักษณะ

ทางกายภาพด้านอื่น ๆ  
(๖) อนึ่ง  ในกรณีที่เป็นโครงการที่ด าเนินงานภายในองค์การ  ค าว่าชุมชนก็จะหมายถึง  

สภาพแวดล้อมขององค์การนั้น 
ปัจจัยท่ีหก  : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญและละเอียดอ่อนที่สุดเรื่องหนึ่งในการจัดการโครงการ  ดังนั้นจึง

จะต้องให้ความสนใจ  ต่อเรื่องต่างๆ  ต่อไปนี้ 
(๑)  การพิจารณาคุณสมบัติและค าอธิบายลักษณะงานของผู้จัดการโครงการ 
(๒)  การสรรหา  คัดเลือก  และอบรมบุคลากรโครงการ 
(๓)  การก าหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูลที่จ าเป็น 
(๔)  การสร้างบรรยากาศในการท างานร่วมกันเป็นทีม  (Teamwork  Building) 
(๕)  การก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปัจจัยท่ีเจ็ด  : การจัดการด้านเทคนิค  การงบประมาณ  และการบริหารสัญญา 
เรื่องต่างๆ  เหล่านี้เปรียบได้กับงานประจ าภายในโครงการบางเรื่องเป็นกรณีที่จุกจิก  ซับซ้อน  

และอาจมีความละเอียดอ่อนในตัวเอง  ดังนั้นผู้จัดการโครงการและทีมงานจึงควรเอาใจใส่ต่อสิ่งต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันคือ 

(๑)  พิจารณาสาระส าคัญเชิงเทคนิค  หรือข้อก าหนดด้านตัวเนื้องานของกิจกรรม  โครงการ
อย่างถี่ถ้วน 

(๒)  พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ 
(๓)  การจัดท านิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญาทุกขั้นตอน  เช่น  ด้านการประมูล   

การจัดซื้อ  การจัดจ้าง  การจัดหา  การเบิกจ่าย  การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามสัญญา  เป็นต้น 
ปัจจัยท่ีแปด  : การจัดวางระบบการควบคุม  เวลา  ค่าใช้จ่าย  และคุณภาพ 
เป็นงานจัดวางระบบการควบคุมโครงการที่จะประกอบด้วย 
(๑)  ก าหนดมาตรฐานด้านต่างๆ  ของงาน ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องคุณภาพงาน  เวลา การ

ท างาน  พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  และค่าใช้จ่ายในงบลงทุนและงบด าเนินการ 
(๒)  การก าหนดกระบวนการของงาน  และการติดตามงาน ทั้งในด้านของกิจกรรม  และการ

ใช้ทรัพยากร 
(๓)  ก าหนดเกณฑ์การวัดผลงาน  และวิธีการวัด 
(๔)  การก าหนดและมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการปรับปรุงแก้ไข 
ปัจจัยท่ีเก้า  : การวางเครือข่ายการสื่อสาร  และการจัดท ารายงาน 
เป็นการจัดวางระบบสนับสนุนการควบคุมที่กล่าวไว้แล้ว  โดยจะให้ความส าคัญต่อ 
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(๑)  ก าหนดช่องทางและวิธีการในการติดต่อสื่อสาร  ระหว่างนักบริหารระดับสูงผู้จัดการ
โครงการทีมงานโครงการโครงการอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการติดต่อกับหน่วยงานประจ าที่จะต้องท า
ท างานร่วมกัน 

(๒)  ก าหนดรูปแบบของการรายงานต่างๆ  เช่นรายงานสรุปส าหรับผู้บริหารระดับสูง  
(Executive  Summary)  รายงานความก้าวหน้า  (Progress  Report)  รายงานการประชุม  รายงาน  
การด าเนินงาน  รายงานผลการตรวจงาน  รายงานส าหรับการเผยแพร่  และรายงานขั้นสุดท้าย 

(๓)  การจัดการประชุมทั้งที่เป็นทางการ  และการปรึกษาหารือนอกรอบ  เพ่ือประโยชน์ใน
การรับทราบความเคลื่อนไหว  และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ   

ปัจจัยท่ีสิบ  : การแก้ไขปัญหาที่อยู่นอกเหนือความคาดหมาย 
ในการจัดการโครงการ  เรื่องท่ีอาจเกิดข้ึนได้เสมอคือ  ปัญหาและอุปสรรคที่ยากจะคาดหมาย

ล่วงหน้าได้  (Unforeseen  Trouble)  ดังนั้นผู้จัดการโครงการจึงจ าเป็นต้องเตรียมการ  ที่จะรับมือ
กับเรื่องนี้  โดยใช้ข้อเสนอของตัวแบบต่างๆ  ที่กล่าวไว้ข้างต้น 

ปัจจัยท่ีสิบเอ็ด  : การจัดการความขัดแย้ง 
เป็นที่ทราบกันดีว่า  เมื่อการจัดการโครงการเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน  และความเสี่ยงด้าน

ต่างๆ  ดังนั้น  สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ก็คือ  ความขัดแย้งประเภทต่างๆ  เช่น  ด้าน
ความคิด  ด้านผลประโยชน์และอ่ืน ๆ ดังนั้น  ผู้จัดการโครงการจึงจ าเป็นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะ
ในการบริหารความขัดแย้ง  อย่างรอบรู้  รอบคอบ  และรอบด้านอีกด้วย 

ปัจจัยที่สิบสอง  : การอ านวยความสะดวกในการถ่ายโอนโครงการให้แก่หน่วยงานที่
รับผิดชอบในการบริหารงานประจ า 

เมื่อโครงการใกล้จะเสร็จ  จ าเป็นต้องถ่ายโอน  (Transfer)  โครงการส่งต่อไปยังผู้ที่
รับผิดชอบ  ในการบริหารงานประจ า  โดยงานที่ส าคัญจะประกอบด้วย 

(๑)  การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและแนวทางในการปฏิบัติงาน  (Standard  operating  
procedure) 

(๒)  การชี้แจงท าความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการด าเนินงาน 
(๓)  การฝึกอบรมบุคลากรหลักที่จ าเป็น 
 

๑๓.๓ ปัจจัยที่มีผลต่อความล้มเหลวในการจัดการโครงการ 
เมอรีดธและแมนเต็ล  (J.R.Meredith and S.J.Mantel, Jr.) ได้สรุปปัจจัยพ้ืนฐานที่ท าให้

โครงการมีความล้มเหลวหรือไม่ประสบความส าเร็จอันน าไปสู่การยุติโครงการมี  ๔  ประการ คือ๑๕๕ 
๑.  องค์การโครงการมีรูปแบบไม่เหมาะสมกับงานหรือสภาพแวดล้อมของโครงการเนื่องจาก

องค์การแม่ไม่เข้าใจเงื่อนไขของการน าองค์การโครงการแบบใดมาด าเนินงาน 
๒.  ผู้บริหารระดับสูงไม่ให้การสนับสนุนมากพอแก่โครงการ  ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน

ตามหน้าที่ต่างๆ  เกี่ยวกับอ านาจในการควบคุมทรัพยากรมักเกิดขึ้นเสมอ  ท าให้โครงการมีผู้บริหาร
ระดับสูงไม่สนับสนุนจะไม่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรจากหน่วยงานตามหน้าที่เพ่ือด าเนินงานโครงการ 

                                                 
๑๕๕มยุรี  อนุมานราชธน, การบริหารโครงการ, (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ดาว, ๒๕๔๓), หน้า ๒๗๑. 
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๓.  การคัดเลือกผู้บริหารโครงการที่มีคุณสมบัติและรูปแบบการบริหารงานไม่เหมาะสมกับ
ลักษณะของโครงการ  ความผิดพลาดนี้มักเกิดขึ้นเสมอกล่าวคือ  ผู้บริหารโครงการมักมีความช านาญ
ทางเทคนิค  แต่ขาดความช านาญด้านการบริหารจัดการหรือไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านการบริหาร
จัดการ 

๔.  การวางแผนที่ไม่ดีเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้โครงการล้มเหลวมากที่สุด  โครงการด าเนินการ
อย่างเร่งรีบท าให้ละเลยการวางแผนที่ดี  เมื่อน าโครงการไปปฏิบัติจึงต้องคอยแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอยู่
เสมอ 

นอกจากปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญ  ๔  ประการดังกล่าวมานั้น  ความล้มเหลวของโครงการส่วน
ใหญ่ยังอาจสืบเนื่องมาจากปัจจัยอื่น ๆ อีก  ๗  ประการคือ 

๑. ไม่น าข้อเสนอแนะของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จซึ่งน าเสนอในรายงานฉบับสุดท้าย
ของโครงการมาใช้ให้เห็นเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการที่ก าลังยุติ 

๒.  ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการไม่ใช่ผู้จัดท าการประมาณการด้านเวลาและ
ค่าใช้จ่าย 

๓.  โครงการเริ่มต้นด าเนินการช้ากว่าก าหนด  ผู้บริหารโครงการจึงเร่งปฏิบัติงานโดยไม่ได้
วางแผนโครงการอย่างเพียงพอ 

๔.  ผู้ปฏิบัติงานโครงการถูกโยกย้ายไปท างานอ่ืนโดยไม่มีการปรับก าหนดการหรือได้รับ
มอบหมายงานใหม่ขณะโครงการไม่มีงานให้ท า  แต่เมื่อโครงการต้องการผู้ปฏิบัติงาน ๆ ก็ไม่สามารถ
กลับมาปฏิบัติงานให้โครงการได ้

๕. ผู้ตรวจสอบหรือผู้ประเมินโครงการไม่สนที่จะท าการประเมินผลโครงการอย่างรอบคอบ
เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการด าเนินงานโครงการ 

๖. โครงการได้รับความเห็นชอบให้ด าเนินการอยู่ต่อไปนาน  แม้ว่าโครงการไม่ก่อให้เกิด
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์/บริการที่คุ้มทุน 

๗.  การประเมินโครงการไม่สามารถชี้ให้เห็นสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะแรกที่
โครงการเริ่มต้น 

เนื่องจากการจัดการโครงการครอบคลุมสาระอันเป็นบริบทส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวของการดเนินงานโครงการ  จึงได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยในด้านนี้เป็นการเฉพาะ
ดังนี้ 

๑.  ลักษณะการจัดการโครงการที่มีความสัมพันธ์อย่างมากกับความส าเร็จของโครงการ  
ฮาโรลด์  เคิร์ซเนอร์  (Harold  Kerzner) ได้ให้แนวทางไว้ดังนี้๑๕๖ 

๑.๑ ให้ใช้กระบวนการในการจัดการโครงการที่เป็นระบบและพยายามใช้อย่างสม่ าเสมอ 
๑.๒  พยายามผลักดันให้องค์กรใช้เทคนิคการจัดการโครงการและให้ทุก ๆ คนที่

เกี่ยวข้องได้รู้ 
๑.๓  ให้มีการจัดท าแผนที่ดีที่ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ 

                                                 
๑๕๖ วิสูตร  จิระด าเกิง, การบริหารโครงการ,  (กรุงเทพมหานคร : วรรณกวี, ๒๕๔๓), หน้า ๒๓๕-๒๓๖. 
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๑.๔  พยายามลดการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของงานโดยการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่เป็นไปได้ 

๑.๕  ระลึกว่าแผนก าหนดเวลาและต้นทุนโครงการแยกกันไม่ออก 
๑.๖  เลือกคนที่เหมาะสมเป็นผู้จัดการโครงการ 
๑.๗  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารต้องสนับสนุนโครงการไม่ใช่ข้อมูลการจัดการ

โครงการ 
๑.๘  พยายามให้ผู้จัดการสายงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนโครงการรู้สึกมีส่วนร่วมใน

ความส าเร็จของโครงการ 
๑.๙  เน้นที่ผลงานที่จะส่งมอบมากกว่าทรัพยากรที่ใช้ 
๑.๑๐  สร้างระบบสื่อสารที่ดี  ความร่วมมือและความเชื่อถือระหว่างกัน  เพ่ือหนทางสู่

มืออาชีพทางการจัดการโครงการ 
๑.๑๑  ให้ทุกคนในทีมบริหารโครงการมีส่วนร่วมในความส าเร็จของโครงการที่ได้รับ 
๑.๑๒  พยายามอย่าให้มีการประชุมที่ไม่ให้ผลอะไร 
๑.๑๓  เน้นที่การตรวจสอบหาปัญหาให้พบเนิ่น ๆ แก้ไขให้เร็วที่สุดภายใต้ค่าใช้จ่ายที่

คุ้มค่าท่ีสุด 
๑.๑๔  วัดความก้าวหน้าทุกช่วงเวลา 
๑.๑๕  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับจัดการโครงการเป็นเพียงเครื่องมือช่วย  ไม่ใช่

แทนการวางแผนอย่างมีประสิทธิผลและความช านาญงานของบุคลากร 
๑.๑๖  ให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เห็นว่าจ าเป็นกับผู้ร่วมงานทุก ๆ คนตามช่วงเวลา

ที่ก าหนดตลอดอายุการท างาน 
๒. ลักษณะการจัดการโครงการที่มีความสัมพันธ์อย่างมากกับความล้มเหลวของโครงการ  

ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 
๒.๑  การวางแผนโครงการ 

๒.๑.๑  การก าหนดระยะเวลาด าเนินงานโครงการที่เร่งรัดเกินไป 
๒.๑.๒  การก าหนดงบประมาณด าเนินงานโครงการต่ าเกินกว่าจะด าเนินงานให้

ส าเร็จได ้
๒.๑.๓  ขาดการศึกษาความเป็นไปได้  (Feasibility  study)  ของโครงการ

โดยเฉพาะ อย่างยิ่งโครงการขนาดใหญ่  โครงการที่มีกิจกรรมซับซ้อนหรือโครงการที่ เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมใหม่ ๆ  

๒.๒  การบริหารทีมงานรับผิดชอบโครงการ 
๒.๒.๑  ผู้บริหารโครงการไม่มีความช านาญในการบริหาร 
๒.๒.๒  ความสัมพันธ์ของทีมงานไม่ด ี
๒.๒.๓  ทีมงานไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาส าคัญ ๆ  

๒.๓  การประสานงาน 
๒.๓.๑  ขาดการประสานงานกับองค์การแม่ 
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๒.๓.๒  ขาดการประสานงานกับผู้ใช้หรือผู้รับบริการหรือสาธารณชนเพ่ือให้การ
สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ 

๒.๓.๓  ขาดการประสานงานกับองค์กรหรือบุคลากรของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การ
สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ 

๒.๔  การก ากับติดตามและการควบคุมโครงการ 
๒.๔.๑  ขาดการก ากับติดตามและควบคุมการด าเนินงานที่ต่อเนื่องและเหมาะสม

โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่  โครงการที่มีกิจกรรมซับซ้อนเกี่ยวข้องกับ องค์กรหรือบุคคลหลายฝ่าย  
หรือโครงการใหม่ๆ  เช่น  ละเลยการใช้เทคนิค การควบคุมโครงการโดยใช้ผังข่ายงานแบบ  CPM  
และ  PERT  เป็นต้น 

๒.๔.๒  ไม่ได้น าผลการติดตามผลมาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจหรือแก้ปัญหาอย่าง 
เพียงพอ 

อย่างไรก็ตามหากวิเคราะห์ให้ชัดเจนลงไปถึงปัจจัยที่ท าให้โครงการไม่ประสบความส าเร็จ
อย่างครอบคลุมแล้วสามารถสรุปเป็นด้าน ๆ ได้ดังนี้ 

๑.  ด้านรูปแบบของการจัดองค์การที่ด าเนินโครงการ  ได้แก่ การจัดองค์การมีรูปแบบที่ไม่
เหมาะสมกับลักษณะของโครงการที่ด าเนินการ 

๒.  ด้านผู้บริหารองค์การที่ด าเนินโครงการหรือผู้บริหารองค์การแม่ ได้แก่  การไม่ให้ความ
สนใจสนับสนุนโครงการเท่าที่ควรทั้งด้านทรัพยากร  ก าลังคน  เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  การนิ เทศ
ติดตามผลและการควบคุมโครงการ 

๓.  ด้านผู้บริหารโครงการ  ได้แก่ ผู้บริหารโครงการมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้อง
กับลักษณะงานโครงการ  มีรูปแบบการบริหารงานที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับลักษณะงาน
โครงการโดยเฉพาะความช านาญด้านการบริหารจัดการ 

๔.  ด้านบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานโครงการ  ได้แก่ การมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมหรือไม่
สอดคล้องกับลักษณะงานโครงการโดยเฉพาะความรู้  ความช านาญทางเทคนิคเฉพาะ 

๕.  ด้านทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ  ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ  ไม่
สอดคล้องทั้งเชิงคุณภาพและคุณสมบัติ  และเชิงปริมาณ  (จ านวน)  กับความจ าเป็นหรือลักษณะของ
งานโครงการ 

๖.  ด้านการวางแผน  ได้แก่  การวางแผนงานโครงการที่ไม่ดีทั้งในเชิงวิชาการหรือเทคนิค  
และในเชิงบริหาร  ขาดการศึกษาหรือการตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการที่ครอบคลุมเงื่อนไข
และบริบทต่างๆ  ที่เกี่ยวเนื่องหรือมีผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการอย่าง
รอบคอบ 

๗.  ด้านปัจจัยแทรกซ้อนอ่ืน ๆ เช่น องค์การแม่ที่ดูแลโครงการถูกยุบหรือเปลี่ยนบทบาท
ความรับผิดชอบ  การลาออกหรือการโยกย้ายกลางคันของผู้บริหารโครงการหรือทีมงานโดยเฉพาะ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความมุ่งมั่นในความส าเร็จของงานโครงการ  ภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ าขององค์การแม่หรือของประเทศซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินงานโครงการ  การที่โครงการหรือ
องค์การอื่นมีการค้นพบผลงานที่ดีกว่าผลงานของโครงการที่ก าลังด าเนินการอยู่ประชาชนคัดค้านหรือ
ต่อต้าน  กฎหมายเป็นอุปสรรค  การแทรกแซงกิจการของรัฐ  อุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่างๆ  ที่มี
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ผลกระทบต่อการด าเนินงานโครงการ  ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
โครงการ  เป็นต้น 

และในทางกลับกัน  หากด าเนินการเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ  ที่ท าให้โครงการไม่ประสบ
ความส าเร็จดังที่กล่าวมานั้นในลักษณะที่ตรงกันข้าม  เงื่อนไขต่างๆ  เกี่ยวกับปัจจัยต่าง  ๆ ดังกล่าว
นั้นก็จะกลายเป็นเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความส าเร็จของ
โครงการนั้นเอง 
 
๑๓.๔ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการโครงการขององค์การทางพระพุทธศาสนา 
 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการโครงการขององค์การทาง
พระพุทธศาสนา ผู้เขียนได้น าหลักธรรมในการพัฒนาตน การพัฒนาคน และการพัฒนางาน ที่จะท าให้
เกิดการบริหารที่มีคุณภาพ ดังนี้ 
 การพัฒนาตน 
 ปาปณิกธรรม ๓ เป็นหลักธรรมที่เหมาะสมในการน ามาสร้างคุณลักษณะของผู้บริหารที่มี
คุณลักษณะส าคัญ ๓ ประการของนักบริหาร๑๕๗ ได้แก่  
 ๑)  จักขุมา หมายถึง ปัญญามองการไกล เช่นถ้าเป็นพ่อค้าหรือนักบริหารธุรกิจ ต้องรู้ว่า
อนาคตเศรษฐกิจหรือตลาดจะมีแนวโน้มเป็นแบบไหนหรือสามารถคาดการณ์ทิศทาง หรืออนาคตใน
การด าเนินธุรกิจได้แม่นย าจากการอาศัยกระบวนการคิดที่รอบคอบและมีเหตุผล โดยอาจใช้
ประสบการณ์ในอดีตร่วมในการตัดสินใจและวางแผนด้วย ซึ่ งคุณลักษณะข้อแรกนี้ตรงกับ
ภาษาอังกฤษค าว่า Conceptual Skill คือการช านาญในการใช้ความคิด หรือ ทักษะทางด้านความคิด 
 ๒) วิธูโร หมายถึง จัดการธุระได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นักการเงินต้องมีความรู้
และความเชี่ยวชาญทางการเงินสามารถค านวณอัตราผลตอบแทนต่าง ๆ ได้หรือเข้าใจในงบการเงินที่
ใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ ในกรณีแพทย์ผ่าตัดสมองก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดสมอง 
เป็นต้น คุณลักษณะที่สองนี้ตรงกับค าภาษาอังกฤษค าว่า Technical Skill คือความช านาญการด้าน
เทคนิค หรือ ทักษะทางด้านการปฏิบัติงาน 
 ๓) นิสสยสัมปันโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได้เพราะเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี  
มีความสามารถในการติดต่อประสานงานให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานให้ฝ่ายแต่ละฝ่ายในองค์กร ด าเนินแนวทางตามกรอบ
ทิศทางที่องค์กรต้องการบรรลุได้ หรือมีความสามารถในการผูกใจคนให้เป็นที่รักของคนโดยสามารถ
ท าให้พนักงานแต่ละปฏิบัติงานตามค าสั่งด้วยความเต็มใจได้ เป็นต้น คุณลักษณะที่สามนี้ตรงกับค า
ภาษาอังกฤษค าว่า Human Relation Skill คือความช านาญด้านมนุษย์สัมพันธ์ หรือ ทักษะทางด้าน
มนุษย์สัมพันธ์ โดยคุณลักษณะทั้งสามประการมีความส าคัญมากน้อยแตกต่างกันนั้น ขึ้นอยู่กับระดับ
ของนักบริหาร ถ้าเป็นนักบริหารระดับสูงที่ต้องรับผิดชอบในการวางแผน และควบคุมคนจ านวนมาก
คุณลักษณะข้อที่  ๑ และ ๓ มีความส าคัญมาก ส่วนข้อที่  ๒ มีน้อย เพราะเขาสามารถใช้

                                                 
๑๕๗พระธรรมโกศาจารย์, พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 

๒๕๔๙), หน้า ๒๓. 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๙๐ 

 

ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความสามารถเฉพาะด้านได้ ส าหรับนักบริหารระดับกลาง คุณลักษณะทั้ง ๓ ข้อมี
ความส าคัญพอ ๆ กัน นั่นคือ เขาต้องมีความช านาญเฉพาะด้าน และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน
ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะเดียวกันต้องมีปัญญาที่มองภาพกว้างและไกล เพ่ือเตรียมตัว
ส าหรับเป็นนักบริหารระดับสูง นอกจากนั้นต้องมีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานใน          
การถ่ายทอดนโยบาย และยุทธศาสตร์จากผู้บริหารระดับสูงมาสู่การปฏิบัติ  ในผู้บริหารและพนักงาน
ระดับล่าง และน าผลการด าเนินงานที่ได้จากการปฏิบัติงานมาสรุปและน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง 
 การปฏิบัติตามฆราวาสธรรม ๔๑๕๘ ถือเป็นหลักการครองตน ได้แก่ ๑) สัจจะ การใช้ชีวิต
โดยยึดความจริงเป็นที่ตั้ง ได้แก่ การเป็นคนถือความจริง เป็นหลักธรรม ส าหรับคิด-พูด และกระท า 
เรียกว่า เป็นคนจริง คนซื่อสัตย์ คนซื่อตรง รวมทั้งการใช้ความจริงเป็นหลักในการก าหนด
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เรียกว่า เป็นจริงใจ พูดจริงและท าจริง ๒) ทมะ : การฝึกใจตนเอง หรือข่มใจ
ตนเองไม่ให้เป็นทาสของกิเลศ ได้แก่ โลภ โกรธ หลง เรียกว่า เรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกใจตนเอง ฝึกนิสัย
ตนเอง จนสามารถควบคุมใจ ควบคุมวาจา และควบคุมการกระท า การแก้ข้อบกพร่องของตน และ
การปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา ๓) ขันติ : เป็นความอดทนที่ตั้งหน้าตั้งตาท างานด้วย          
ความขยันหมั่นเพียร โดยมุ่งมั่นอยู่ที่จุดหมายของงาน ไม่ท้อถอย หนักเอาเบาสู้ ไม่หวั่นไหว แต่เป็นคน
แข็งแกร่ง ทนทานต่ออุปสรรค ๔) จาคะ : เป็นคนใจกว้างพร้อมรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็น  
และความต้องการของคนอ่ืน เป็นคนใจไม่คับแคบ เห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตน แต่พร้อมที่จะร่วมมือ
ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
 พัฒนาคน 
 พรหมวิหาร ๔ แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลักธรรม
ส าหรับทุกคน เป็นหลักธรรมประจ าใจที่จะช่วยให้เราด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ 
หลักธรรมนี้ ได้แก่ 
 ค าอธิบายพรหมวิหาร ๔ 
 พรหมวิหาร คือ ธรรมที่ช่วยสร้างสรรค์สังคม เป็นธรรมประจ าใจของผู้ประเสริฐ หรือผู้มี
จิตใจยิ่งใหญ่กว้างขวางดุจพระพรหม ๔ อย่าง ซึ่งเป็นคุณธรรมที่บุคคลควรปฏิบัติต่อกันตลอดจนถึง
การปฏิบัติต่อสัตว์และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลผู้อยู่ในฐานะผู้ใหญ่ 
เช่น ผู้ปกครองบ้านเมืองผู้ปกครองในระดับต่าง ๆ ตลอดจนบิดามารดาครูอุปชฌาย์อาจารย์และญาติ
ผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่ในการดูแลอบรม สั่งสอนชี้แนะผู้ใต้บังคับบัญชาบุตรหลาน และมิตรบริวาร ซึ่งเป็น
ผู้น้อยปฏิบัติตามอย่างนุ่มนวลมีระเบียบวินัย หรือเป็นการปกครองด้วยหลักพระคุณผสมกับพระเดช
อย่างเหมาะสม แบงออกเป็น ๔ หลักการส าคญั ดังนี้ 
 ๑)  ความเมตตา ไดแก ความรักใครปรารถนาให้มีความสุขด้วยจิตอันแผ่ไมตรี และคิดท า
ประโยชนแกผู้อ่ืนและสิ่งอ่ืน ซึ่งเป็นความรักใครที่ปราศจากราคะความก าหนัด ความรักความหวังดี
ความปรารถนาดีนั้น เป็นการแสดงออกซึ่งมิตรภาพไมตรีของมนุษย์ที่มีต่อกัน ตลอดถึงสัตว์และ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วย ต้องการมุ่งหวังแต่ความสุขแกเขาไมหวังผลประโยชนตอบแทนสิ่งอ่ืนใด
นอกจากให้เขาเป็นสุขโดยการแสดงออก ๓ ทางไดแก่ (๑) เมตตากายกรรม เมตตาทางกาย  
                                                 

๑๕๘สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส , พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๓๒, 
(กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๒๐.  
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คือ การกระท าและการแสดงออกทางกายที่ประกอบด้วยเมตตา (๒) เมตตาวจีกรรม เมตตาทางวาจา
คือการพูดเจรจาถ้อยค าที่ประกอบด้วยเมตตา (๓) เมตตามโนกรรม เมตตาทางใจ คือ มีจิตใจที่มุ่งหวัง
ดี มีเจตนาดีต่อผู้อื่นและสิ่งอื่น 
 ๒) ความกรุณา ไดแก ความสงสาร คือ เมื่อเห็นเขาตกอยู่ในความทุกข์ยากล าบาก    
เดือดร้อน ก็คิดใฝ่ใจในอันที่จะช่วยปลดเปลื้องให้เขาพ้นจากความทุกข์ยากล าบากเดือดร้อนนั้น  
อยากช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความเดือดร้อน ปัญหาหรืออุปสรรคทั้งหลาย มีความใฝ่ใจที่จะปลด
เปลื้องบ าบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ประสบกับความส าเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองโดยมีบิดามารดา  
เป็นตัวอย่างของการแสดงออกให้ปรากฏเป็นพฤติกรรม เพราะบิดามารดาจะรู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อน 
หวงใยบุตร เมื่อเห็นบุตรมีความทุกข์หรือผิดหวัง พร อมกับหาวิธีเพ่ือปลดเปลื้องความทุกข์นั้น  
ด้วยความเอ็นดูท่ีบริสุทธิ์ใจโดยไมหวังสิ่งตอบแทน 
 ๓) ความมุทิตา ไดแก่ ความรู้สึกยินดีด้วยเมื่อเห็นผู้อ่ืนหรือสิ่งอ่ืนอยู่ดีมีความสุข ตัวเองก็มี
ใจแช่มชื่นเบิกบาน พลอยยินดีปราบปลื้มบันเทิงใจด้วย เมื่อเห็นเขาเหล่านั้นประสบความส าเร็จ  
มีความเจริญงอกงามในต าแหน่งหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไป 
 ๔) ความอุเบกขา ไดแก ความมีใจเป็นกลาง คือ มองตามความเป็นจริงโดยวางจิตเรียบ 
สม่ าเสมอ มั่งคงเที่ยงตรงดุจตราชั่งเมื่อมองเห็นบุคคลที่ไดรับผลของกรรมดีหรือกรรมชั่ว สมควรแก
เหตุที่ตนไดกระท าไวพรอมที่จะวินิจฉัยวางตน และปฏิบัติไปตามความเที่ยงธรรมไม เอนเอียงด้วย 
อคต๑ิ๕๙ 
 ผู้ปกครองควรน าหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ ดังนี้ 
 ๑) ตั้งใจให้ความเมตตาและกรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและ 
ชอบธรรม ชอบด้วยกฎระเบียบและกฎหมายของประเทศ 
 ๒) มีความกระตือรือร้น เมื่อบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ท าผลงานแกองค์กรให้
เจริญก้าวหน้าได้มีผลงานใหม่ มีนวัตกรรมใหม่ออกมาสูองค์กรและสังคม เช่น ให้การยกย่องชมเชยให้
รางวัลให้เกียรติบัตรเพ่ือเงินเดือน เป็นต้น อันเป็นเหตุให้บริหารผู้นั้น มีใจกล้าหาญที่จะท างานให้
ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและทุ่มเทแกองคก์รเป็นทวีคูณ 
 ๓) รู้จักการปล่อยวางหรือวางเฉยต่อบางเรื่องและบางบุคคลที่ไมควรใสใจเนื่องจากจะท า
ให้การบริหารงานขององค์กรหยุดชะงัก เช่น ไมเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวของบริวาร หากเรื่องที่เขา
กระท านั้นไมส่งผลกระทบเสียหายต่อองค์กรของตน เช่น พฤติกรรมการสูบบุหรี่ การเที่ยวกลางคืน  
เป็นต้น 
 พัฒนางาน 
 อิทธิบาท ๔ บาทฐานแห่งความส าเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุถึงความส าเร็จ
ตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความส าเร็จในสิ่งใด ต้องท าตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท  
ซึ่งจ าแนกไว้เป็น ๔ ได้แก่ ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเป็นสิ่งที่ ตนถือว่า ดีที่สุด ที่ มนุษย์เรา  
ควรจะได้ ข้อนี้ เป็นก าลังใจ อันแรก ที่ท าให้เกิด คุณธรรม ข้อต่อไป ทุกข้อ วิริยะ คือความพากเพียร 
หมายถึง การการะท าที่ติดต่อ ไม่ขาดตอน เป็นระยะยาว จนประสบ ความส าเร็จ ค านี้ มีความหมาย
                                                 

๑๕๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ ๒๗, 
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๒๐. 
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ของ ความกล้าหาญ เจืออยู่ด้วย ส่วนหนึ่ง จิตตะ หมายถึงความไม่ทอดทิ้ ง สิ่งนั้น ไปจากความรู้สึก 
ของตัว ท าสิ่งซึ่งเป็น วัตถุประสงค์ นั้นให้เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ ค านี้ รวมความหมาย ของค าว่า สมาธิ 
อยู่ด้วยอย่างเต็มที่ วิมังสา หมายถึง ความสอดส่องใน เหตุและผล แห่งความส าเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ 
ให้ลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นไปตลอดเวลา ค านี้ รวมความหมาย ของค าว่า ปัญญา ไว้อย่างเต็มที่ 
 อิทธิบาท ๔ : ทางแห่งความส าเร็จนอกจากการที่จะมีความไม่สันโดษ และสันโดษที่
ถูกต้องแล้ว เพราะฉันทะท าให้ใจมาอยู่กับงาน สิ่งที่ท าสิ่งที่เป็นเป้าหมายท าให้เกิดจิตใจฝักใฝ่อย่าง
ที่ว่ามา เมื่อใจฝักใฝ่ก็ท างานด้วยความแน่วแน่จริงจัง สภาพที่จิตแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่กระท านั้น  
เราเรียกว่าเป็น สมาธิ เพราะฉะนั้น ฉันทะก็น าไปสู่สมาธิ สมาธิในการทางานเกิด ได้ด้วยการมีฉันทะ 
เมื่อมีสมาธิและใจก็รักงานนั้น ท างานด้วยใจรัก ใจก็เป็นสุข เพราะฉะนั้น คนที่ท างานด้วยฉันทะก็มี
จิตใจเป็นสุข ใจเป็นสมาธิ สมาธิก็ท าให้เป็นสุขเพราะจิตใจสงบแน่วแน่ เมื่อท าจิตใจให้เป็นสมาธิแน่ว
แน่ ตั้งใจจริงจัง ใจรักงานนั้น ตั้งใจท าเต็มที่ มีความเพียรพยายาม ผลส าเร็จของงานก็เป็นผลส าเร็จที่ดี
เรียกว่าน าไปสู่ ความเป็นเลิศของงานนั้น หมายความว่า งานนั้นจะส าเร็จผลอย่างดีเลิศ อันนี้ก็เลยพัน
กันไปหมด เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ฉันทะเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งใน อิทธิบาท ๔ คือ ธรรม
ที่เป็นเครื่องให้ถึงความส าเร็จ หรือเรียกง่ายๆ ว่า ทางแห่งความส าเร็จ เมื่อพูดมาถึงอิทธิบาทแล้ว  
ก็จะต้องโยงไปถึงคุณธรรมข้ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เพราะอิทธิบาทมี ๔ ข้อ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
วิมังสา ฉันทะ คือ ข้อที่พูดมาแล้ว ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น รักงาน รักเป้าหมาย รักจุดหมายที่ดีงาม 
รักวัตถุประสงค์ของงานนั้น ข้อต่อไปนี้คือ วิริยะ ความเพียร ความพยายาม จิตตะ ความเอาใจใส่ในสิ่ง
นั้น วิมังสา ความไตร่ตรองสอบสวนพิจารณาหรือถ้าจะพูดให้สั้น จ าง่ายๆ ก็บอกว่ามีใจรัก พากเพียร
ท าเอาจิตฝักใฝ่ใช้ปัญญาสอบสวนนี่เป็น  อิทธิบาท ๔ ฉันทะเป็นข้อที่ ๑ ตามปกติถ้ามีฉันทะแล้ว มันก็
ช่วยให้เกิดคุณธรรมข้ออ่ืนในอิทธิบาท ๔ ตามมาสัมพันธ์กันช่วยเหลือเกื้อหนุนกัน พอมีฉันทะใจรัก
แล้ว มันก็เกิดความเพียรพยายามเมื่อมีความเพียรพยายามใจก็ฝักใฝ่จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้น มีใจจดจ่อเอา
ใจใส่แล้ว ก็สามารถจะใช้ปัญญาพิจารณาสอนสวนเรื่องราวนั้น ไตร่ตรองถึงข้อบกพร่อง ข้อที่ควรแก้ไข
หาทางทดลองปรับปรุงอะไรต่างๆ เหล่านี้ มันก็ตามกันมา ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสาเป็นชุดกัน
ทีเดียว๑๖๐ 
 การท างานให้ประสบความส าเร็จตามแนวพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงแนะให้ปฏิบัติตาม
หลักอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท แปลว่า หลักพ้ืนฐานแห่งความส าเร็จ หรือทางสู่ความส าเร็จ  
มีองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ ๑) ฉันทะ คือ มีใจรัก ท างานด้วยใจรักงาน  ๒) วิริยะ คือ พากเพียรท า 
รักแล้วต้องขยัน ความขยันคือ ภาคปฏิบัติการของความรักความรักในงานจะท าให้เรารู้ว่าควรท างาน
อะไร ส่วนความขยันจะท าให้งานนั้นก้าวไปสู่ความส าเร็จ การท างานถ้าขาดความขยัน ความช านาญก็
จะไม่เกิด ๓) จิตตะ คือ จดจ าจ่อจิต หมายความว่า ท าอะไรก็ตามให้เจาะลงไป ปักใจลงไปในสิ่งนั้น
อย่างลึกซึ้ง อย่างมุ่งมั่น อย่างจริงจัง และอย่างทุ่มเท ใครก็ตามที่ท างานด้วยการเอาใจ  จดจ่ออยู่กับ
งานนั้น คนนั้นจะประสบความส าเร็จ ๔) วิมังสา คือ วินิจวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สร้างสรรค์ พัฒนานั่นเอง เมื่อเราทางานอะไรก็ตาม ให้พินิจพิเคราะห์ สร้างสรรค์พัฒนา พระพุทธเจ้า
ทรงเป็นตัวอย่างของนักวิจัยชั้นยอดของโลก พระองค์ทรงสามารถสร้างปัญญาขึ้นมาใหม่  
                                                 

๑๖๐พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๒๐. 
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จากเหตุการณ์ที่คนทั้งหลายมองไม่เห็นว่าเป็นทางมาของปัญญาได้อย่างไร หากเราจาพุทธประวัติได้  
ก็จะพบว่า สาเหตุที่ท าให้พระพุทธเจ้าแต่เมื่อยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช ก็เป็นเพราะว่า
พระองค์ทรงรู้จักใช้ปัญญาในเชิงสร้างสรรค์อันได้แก่การรู้จักคิดเชิงวิเคราะห์๑๖๑ 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาผู้บริหารนั้นต้องน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน 
พัฒนาคน พัฒนางาน การท างานให้ประสบความส าเร็จในการจัดการโครงการขององค์การทาง
พระพุทธศาสนา โดยน าหลักปาปณิกธรรม ๓ เป็นหลักธรรมที่เหมาะสมในการน ามาสร้างคุณลักษณะ
ของผู้บริหาร หลัก   พรหมวิหาร ๔ เป็นหลักธรรมประจ าใจที่จะช่วยให้เราด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
ประเสริฐ และบริสุทธิ์ในการท างานร่วมกัน และหลักอิทธิบาท ๔ หลักพ้ืนฐานแห่งความส าเร็จ หรือ
ทางสู่ความส าเร็จ เมื่อน าหลักธรรมทั้ง ๓ นี้มาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน
การกุศล จะก่อให้เกิดความรอบคอบ รอบด้านในการพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางาน ของ
องค์การทางพระพุทธศาสนาต่อไป 
 
๑๓.๕ รวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการทางพระพุทธศาสนา 

พระมหาธฤติ  วิโรจโน (รุ่งชัยวิทูร) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือ
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนว
ทั่วไป ผู้วิจัยได้สรุปเป็นองค์ประกอบของการพัฒนาที่ส าคัญออกเป็น ๔ ด้านใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษ
ว่ า  VETS ไ ด้ แก่  ๑ )  V; Vision, กา รสร้ า ง วิ สั ย ทั ส น์  ๒ )  E; Education การ ให้ ก า ร ศึ กษ า  
๓) T; Training การฝึกอบรม และ ๔) S; Study tour การไปดูงาน   ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามแนวพระพุทธศาสนา ได้แก่การพัฒนาตามหลักสิกขา ๓ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ ภาวนา ๔ 
อิทธิบาท ๔ และสัปปุริสธรรม ๗ การพัฒนาพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยใน
ปัจจุบันทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่  (๑) ด้านการปกครอง มีการประชุมเพ่ืออบรมพระสังฆาธิการตามมติมหา
เถรสมาคม หรือการจัดหลักสูตรในระยะสั้น ๆ เท่านั้น แต่ยังไม่ได้มีองค์กรรับผิดชอบโดยตรง  
(๒) ด้านการศาสนศึกษา ยังคงมีการบริหารจัดการทางด้านการศึกษาที่ยังคงไว้ซึ่งพระธรรมวินัย มี
การศึกษาพระปริยัติธรรมสายสามัญ หรือการศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น (๓) ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ มีการบริหารจัดการทางด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นการสงเคราะห์ประชาชนในด้าน
การศึกษา ซึ่งยังคงให้ประชาชนได้รับการศึกษาทางพระธรรมวินัย ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ   
(๔) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นการพัฒนาให้พระสังฆาธิการมีความก้าวหน้าในการเผย
แผ่ และทักษะการใช้ภาษาของสมัยปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ประชาชนปฏิบัติธรรมตามก าลังศรัทธา ถือว่า 
เป็นการสั่งสอบในภาคทฤษฎี และปฏิบัติที่ควบคู่กันไป (๕) ด้านสาธารณูปการ การพัฒนาตามก าลัง
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน โดยไม่ได้มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่มาก และ มีการ
พัฒนาโดยการศึกษาและวางแผนการก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ภายในวัด เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานที่  
(๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ มีการช่วยเหลือประชาชนโดยอยู่บนพ้ืนฐานของจิตเมตตา แต่ยังไม่ได้

                                                 
๑๖๑ว. วชิรเมธี, คนส าราญ งานส าเร็จ, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๔, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์อมรินทร์, ๒๕๕๑), 

หน้า ๒๐. 
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ช่วยเหลือเป็นระบบ ต้องมีการวางแผน ความต้องการของประชาชน หรือศึกษาปัญหาหรือความ
เดือดร้อนของประชาชนว่ามีสิ่งใดที่ขาดแคลน 

รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการตามแนวทั่วไปและตามแนวพระพุทธศาสนาที่จะให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ท้ัง ๖ ด้าน ควรมีการบูรณาการการพัฒนาพระสังฆาธิการ
ตามแนวสากลและพระพุทธศาสนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น 
ได้แก่  ๑) ด้านการปกครอง ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่ วไปตาม
องค์ประกอบของVETS ร่วมกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ พรหมวิหาร ๔ ที่ถือว่าเป็น
หลักธรรมที่เหมาะสมกับผู้ปกครองมากที่สุด ๒) ด้านการศาสนศึกษา ควรบูรณาการการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ สิกขา ๓ หรือ
ไตรสิกขา ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้อยู่อย่างประเสริฐ ๓) ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือ สังคหวัตถุ ๔ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคล และ
ประสานหมู่ชนไว้ให้สามัคคี เป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ๔) ด้านการเผยแผ่ ควรบูรณาการ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ ภาวนา 
๔ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมส าหรับพัฒนา ฝึกฝน อบรมมนุษย์ให้มีความสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างปกติสุข ๕) ด้านการสาธารณูปการ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป 
(VETS) ร่วมกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ อิทธิบาท ๔ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จเป็นบันไดแห่งความสุขและความส าเร็จ ๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ควรบูรณาการการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ สัปปุริส
ธรรม ๗ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่สามารถพัฒนามนุษย์ได้เป็นอย่างดี  

ด้วยการประยุกต์หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามองค์ประกอบ VETS เข้ากับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แต่ละหัวข้อสามารถยังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
ให้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด๑๖๒ 

พระครูสั งวรสุตกิจ  (อนันต์  าณส วโร )  ได้ วิ จั ย เรื่ อง  “การพัฒนาองค์การ
พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน” ผลการศึกษาพบว่า ๑. สภาพทั่วไปและสภาพ
ปัญหาอุปสรรคของการบริหารจัดการองค์การพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน พบว่า 
ด้านการปกครอง มีการใช้หลักการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ภายใต้กรอบของกฎหมาย
มหาเถรสมาคม แต่พบข้อจ ากัดในการท างานของพระสงฆ์บางรูปยังไม่เป็นระบบ ด้านการศาสนศึกษา 
มีการให้การศึกษาทางโลกและทางธรรมซึ่งโดยทั่วไปอยู่ในระดับพอใจแต่ยังมีข้อจ ากัดอยู่ที่
ประสิทธิภาพของครูผู้สอน ด้านการศึกษาสงเคราะห์ อยู่ในรูปแบบของการมอบทุนการศึกษา แก่
พระภิกษุสามเณรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และพบว่าคณะสงฆ์ขาดทักษะในการบริหารจัดการการศึกษา
สงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ มีการเผยแผ่แบบทีมงานโดยท างานเชิงรุก และใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง แต่ยังมีข้อจ ากัดส าหรับงานด้านการเผยแผ่ ถึงแม้จะมีพระภิกษุที่มีความรู้มาก
                                                 

๑๖๒พระมหาธฤติ  วิโรจโน (รุ่งชัยวิทูร), “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อประสิทธิภาพการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๒๙๕ 

 

แต่ยังขาดความเชี่ยวชาญในการท าการเผยแผ่ ด้านการสาธารณูปการ มีความโดดเด่นทางด้าน
สถาปัตยกรรมที่ด ารงไว้ ซึ่งรูปแบบอันเป็นล้านนา ธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของภาคเหนือ แต่เป็นการ
สร้างเสนาสนะมากเกินความจ าเป็น โดยบางแห่งขาดการซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์ ด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ มีการช่วยเหลือสังคมในมิติต่าง ๆ เพ่ือการช่วยเหลือเกื้อกูลเพ่ือนมนุษย์ แต่ยังมีข้อจ ากัด
ส าหรับงานด้านนี้ ผู้บริหารควรมีการสร้างจิตส านึกของคณะสงฆ์บนฐานความคิดที่ว่ามีชีวิตอยู่เพ่ือ
สังคมและอยู่ได้ด้วยการให้  ๒. แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาองค์การพระพุทธศาสนา
ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน ด้านการปกครอง พบว่า การท างานเป็นทีมจะเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญที่สุด ด้านการศาสนศึกษา พบว่า กระบวนการจัดการองค์การเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมี
การใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีมมีความส าคัญที่สุดด้านการศึกษาสงเคราะห์ พบว่า 
การสร้างแรงจูงใจ จะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดด้านการเผยแผ่พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
จะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด ด้านสาธารณูปการพบว่า กระบวนการทางการวางแผน จะเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญท่ีสุดและด้านสาธารณสงเคราะห์พบว่า การมีส่วนร่วม เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ที่สุดส่วนหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาองค์การพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดภาคเหนือตน
บนหลักธรรมส าหรับการพัฒนาตน ได้แก่ ปาปณิกธรรม ๓ หลักธรรมส าหรับการพัฒนาคน ได้แก่
สังคหวัตถุ ๔ และหลักธรรมส าหรับการพัฒนางาน ได้แก่ อิทธิบาท ๔ ซึ่งเป็นคุณธรรมที่น าไปสู่
ความส าเร็จแห่งผลที่ตั้งเป้าหมายไว้ และ ๓. แนวทางการพัฒนาตนเพ่ือการพัฒนาองค์การทาง
พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนคณะสงฆ์ต้องมีการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ให้เข้าใจ
ไปในทางเดียวกันของเจตนารมณ์ ในพระธรรมวินัยด้วยการมุ่งเน้นการให้การศึกษา (Education) การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) และการท างานเป็นทีม มีการคิด
ร่วมกัน พัฒนาร่วมกันในงานด้านต่างๆ ของพระพุทธศาสนาก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา การเกิดเอกภาพในการปกครองจะก่อให้เกิดความมั่นคง เข้มแข็ง
ของคณะสงฆ์และงานของคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของคณะสงฆ์ด้วยการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาองค์การ ผ่านกระบวนการคิดและจูงใจร่วมกัน (Motivation) ด้วยการสร้างทีมงาน 
(Teamwork) ตามระบบการที่เกิดจากการอยู่ร่วมกัน  การประสานงาน และการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันภายในองค์การ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบองค์กรอย่างมีแบบแผน เพ่ือให้องค์กรสามารถแก้ไข
ปัญหาและมีการพัฒนาการอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเกิดแนวทางการปฏิบัติงานของคณะสงฆ์อย่าง
เป็นรูปธรรม ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานขององค์กร  ส าหรับ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนาองค์การพระพุทธศาสนาต้องพัฒนาตั้งแต่ตัว
บุคคลให้มีศักยภาพสู่การเป็นผู้น า เพ่ือที่จะผลักดันให้สมาชิกในองค์การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมงาน
อย่างเต็มความสามารถอันก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานขององค์การบนพ้ืนฐานของการ
ปฏิบัติงานที่มีหลักพุทธธรรมเป็นแนวทางสู่ความส าเร็จ๑๖๓ 

ธงชัย สิงอุดม ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๘” ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพทั่วไปของการมีภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในเขตปกครอง
                                                 

๑๖๓พระครูสังวรสุตกิจ (อนันต์ าณส วโร), “การพัฒนาองค์การพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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คณะสงฆ์ ภาค ๘ พบว่า ได้แก่ ๑) ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการด้านการมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มอง
สภาพการณ์ออก (จักขุมา) ๒) ภาวะผู้น าด้านความช านาญในงาน (วิธุโร ๓) ภาวะผู้น าด้านการมีมนุษย
สัมพันธ์ดี (นิสสยสัมปันโน) และการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักธรรมสังฆโสภณสูตร อยู่ในระดับมาก
ทั้งหมด และ ภาวะผู้น าด้านการมีปัญญา/ความสามารถ (วิยตโต) ภาวะผู้น าด้านการเป็นผู้มีระเบียบ
วินัยดี (วินีโต) ภาวะผู้น าด้านความแกล้วกล้า/กล้าหาญ (วิสารโท) ภาวะผู้น าด้านการรักษาความ
ถูกต้องในสิ่งที่ถูกท่ีควร (ธัมมานุธัมมปฏิปันโน) อยู่ในระดับมาก ๒. หลักพุทธธรรม และ ทฤษฎีภาวะ
ผู้น าที่เหมาะสม ส าหรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ พบว่า  การพัฒนา
ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๘ ตามทฤษฎีภาวะผู้น า ประกอบไปด้วย 
๔ ทฤษฎี (๑) ภาวะผู้น าด้านคุณลักษณะผู้น า (๒) ภาวะผู้น าด้านพฤติกรรมผู้น า (๓) ผู้น าตาม
สถานการณ์ (๔) ภาวะผู้น าด้านความเป็นผู้น าเชิงปฏิรูป จะมีความเหมาะกับสภาพพ้ืนที่ในระดับมาก
ที่สุดและพระสังฆาธิการต้องมีปัญญาที่กว้างไกล มีความช านาญในการใช้ความคิด หรือ มีทักษะ
ทางด้านความคิดหรือที่เรียกว่าผู้น าต้องเก่งความคิดที่จะก่อให้เกิดเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ๓. การบูรณาการหลักพุทธธรรมและทฤษฎีภาวะผู้น าในการพัฒนา
ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๘ พบว่า พฤติกรรมของผู้น าที่ควรให้
ความสนใจในสมาชิกในการส่งเสริมขวัญและก าลังใจให้เกิดขึ้นกับบุคคลากร และ พฤติกรรมของผู้น า
ที่ต้องให้ความสนใจกับการท าให้เป้าหมายของงาน จะมีการก าหนดเป้าหมายมาตรฐาน มีการ
มอบหมายงานรวมทั้งการผลักดันให้เกิดความส าเร็จ ส่วนการภาวะผู้น าที่ผู้น าควรมีและควรได้รับการ
พัฒนา สามารถจ าแนกได้เป็น ๒ ประการ คือ ประการแรก เป็นพฤติกรรมของผู้น าที่ควรให้ความ
สนใจในสมาชิก โดยผู้น าที่ให้ความสนใจแก่สมาชิกจะส่งเสริมขวัญและก าลังใจให้เกิดขึ้นกับบุคคลากร 
 ประการที่สอง เกีย่วกับพฤติกรรมของผู้น าที่ต้องให้ความสนใจกับการท าให้เป้าหมายของ
งาน หรือขององค์การประสบความส าเร็จ จะต้องให้ ความสนใจในการท าให้เป้าหมายและงานประสบ
ความส าเร็จ โดยจะมีการก าหนดเป้าหมายมาตรฐาน มีการมอบหมายงานรวมทั้งการผลักดันให้เกิด
ความส าเร็จ เหล่านี้คือ พฤติกรรมภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพได้ ซึ่งท าเกิดความสงบสุขและความ
สามัคคีแก่สังคมได๑้๖๔ 
 

๑๓.๖ สรุปท้ายบท 
 การจัดการโครงการให้ส าเร็จ  แตกต่างไปจากการท างานให้แล้วเสร็จ  โดยค านึงถึงแค่เพียง
ได้ผลิตผลงาน  (Outputs)  ออกมาตามเวลา  ค่าใช้จ่าย  ปริมาณ  และคุณภาพงาน  ที่ก าหนดเท่านั้น  
แต่ความส าเร็จของโครงการ  ยังจะต้องหมายรวมถึง  การที่ผู้บริหารและผู้จัดการโครงการใช้ความ
พยายามผลักดันให้ผลงานที่เกิดขึ้น  น าไปสู่ผลลัพธ์  (Outcomes  or  Results)  ที่พึงปรารถนาต่อ
บรรดาลูกค้าหรือผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  กล่าวคือ  จะต้องกระท าทุกวิถีทาง
เพ่ือให้ผลงานโครงการได้รับการยอมรับและถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ดังที่ ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายของโครงการไว้ 
                                                 

๑๖๔ธงชัย สิงอุดม , “การพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๘” , 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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 ตัวแบบสิบสองปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการโครงการ  :  ข้อพิจารณาเชิง
บูรณาการ ได้แก่ มีความรู้และความเข้าใจภารกิจของโครงการโดยชัดเจน การสนับสนุนของนักบริหาร
ระดับสูง การจ าแนกโครงสร้างงานและการวางก าหนดการ การปรึกษาหารือและการสร้างการยอมรับ
ของผู้รับบริการ การท าความเข้าใจพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมของชุมชน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดการด้านเทคนิค  งบประมาณ  และการบริหารสัญญา การจัดวางระบบการควบคุมเวลา  
ค่าใช้จ่าย  และคุณภาพ การวางเครือข่ายการสื่อสารและการจัดท ารายงาน การแก้ไขปัญหาที่อยู่
นอกเหนือความคาดหมาย การจัดการความขัดแย้ง และ การอ านวยความสะดวกในการถ่ายโอน
โครงการ 

ปัจจัยที่มีผลต่อความล้มเหลวในการจัดการโครงการ ได้แก่ ๑.  องค์การโครงการมีรูปแบบ
ไม่เหมาะสมกับงานหรือสภาพแวดล้อมของโครงการเนื่องจากองค์การแม่ไม่เข้าใจเงื่อนไขของการน า
องค์การโครงการแบบใดมาด าเนินงาน ๒.  ผู้บริหารระดับสูงไม่ให้การสนับสนุนมากพอแก่โครงการ  
ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานตามหน้าที่ต่างๆ  เกี่ยวกับอ านาจในการควบคุมทรัพยากรมักเกิดขึ้น
เสมอ  ท าให้โครงการมีผู้บริหารระดับสูงไม่สนับสนุนจะไม่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรจากหน่วยงาน
ตามหน้าที่เพ่ือด าเนินงานโครงการ ๓.  การคัดเลือกผู้บริหารโครงการที่มีคุณสมบัติและรูปแบบการ
บริหารงานไม่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ  ความผิดพลาดนี้มักเกิดขึ้นเสมอกล่าวคือ  ผู้บริหาร
โครงการมักมีความช านาญทางเทคนิค  แต่ขาดความช านาญด้านการบริหารจัดการหรือไม่ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ ๔.  การวางแผนที่ไม่ดีเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้โครงการล้มเหลวมาก
ที่สุด  โครงการด าเนินการอย่างเร่งรีบท าให้ละเลยการวางแผนที่ดี  เมื่อน าโครงการไปปฏิบัติจึงต้อง
คอยแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอยู่เสมอ 

การพัฒนาผู้บริหารนั้นต้องน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาคน 
พัฒนางาน การท างานให้ประสบความส าเร็จในการจัดการโครงการขององค์การทางพระพุทธศาสนา โดย
น าหลักปาปณิกธรรม ๓ เป็นหลักธรรมที่เหมาะสมในการน ามาสร้างคุณลักษณะของผู้บริหาร หลัก   
พรหมวิหาร ๔ เป็นหลักธรรมประจ าใจที่จะช่วยให้เราด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐ และบริสุทธิ์ใน
การท างานร่วมกัน และหลักอิทธิบาท ๔ หลักพ้ืนฐานแห่งความส าเร็จ หรือทางสู่ความส าเร็จ เมื่อน า
หลักธรรมทั้ง ๓ นี้มาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศล จะก่อให้เกิด
ความรอบคอบ รอบด้านในการพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางาน ขององค์การทางพระพุทธศาสนา
ต่อไป 
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ค าถามท้ายบทที่ ๑๓ 
 
๑.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการมีอะไรบ้าง 
๒.  ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของการจัดการโครงการคืออะไร ในทางพระพุทธศาสนาหลักธรรมที่ส่งผลต่อ

ความส าเร็จของการจัดการโครงการมีอะไรบ้าง 
๓.  เครื่องชี้วัดความส าเร็จในการจัดโครงการในระดับจุลภาค มีอะไรบ้าง การจัดการโครงการให้

ส าเร็จ  แตกต่างไปจากการท างานให้แล้วเสร็จ หมายถึงอะไร จงอธิบาย 
๔.  บัญญัติสิบประการในการจัดการโครงการ  (Project  Management  Ten  Commandments) 

ประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบายแนวคิดของเมอร์ฟีที่ว่า “If Anything  Can  Go  Wrong,  It  
Will”  ว่ามีความหมายอย่างไร 

๕.  การติดต่อสื่อสารที่ดีจะช่วยให้การจัดการโครงการประสบความส าเร็จได้อย่างไร จากค าพังเพย
ทางการบริหารที่ว่า  “กันไว้ดีกว่าแก้ หากแย่แล้วจะแก้ไม่ทัน” จัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะ
ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการโครงการอย่างไรบ้าง จงอธิบายพร้อมทั้งยกเหตุผลประกอบ 

๖.  การสร้างบูรณภาพของโครงการ คืออะไร การเล่นบทบาทในการสร้างบูรณภาพประกอบด้วย
ปัจจัยอะไรบ้าง 

๗.  การพัฒนาตน คน งาน มีลักษณะอย่างไร และมีความส าคัญต่อการจัดการโครงการอย่างไรบ้าง 
๘.  จงอธิบายลักษณะของการจัดการโครงการแนวพุทธมาดู ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง พร้อมทั้ง

ยกตัวอย่างโครงการแนวพุทธมาดูอย่างงน้อย ๓ โครงการ 
๙.  จงยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการทางด้านพระพุทธศาสนามาดูสัก ๑ 

งานวิจัย และสรุปหัวใจส าคัญของงานวิจัยฉบับนั้นว่ามุ่งเน้นการจัดการโครงการทางด้าน
พระพุทธศาสนาให้ประสบความส าเร็จได้อย่างไรบ้างโดยสังเขป 

๑๐. จากการศึกษาวิชาการจัดการโครงการขั้นสูงมาแล้ว ท่านได้รับความรู้เพ่ิมเติมในด้านใดบ้าง และ
จะน าความรู้ที่ได้ศึกษามาแล้วไปใช้ในการจัดการโครงการที่ตนเองรับผิดชอบอย่างไรบ้าง 
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๒)  ปริญญาโท  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)      . 
     สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ปี  ๒๕๕๔     . 
๓)  ปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) (เกียรตินิยม

อันดับหนึ่ง)         
     สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ปี  ๒๕๕๓     . 
๔)  นักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม ๖ ประโยค                    
ต าแหน่งปัจจุบัน    อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                                                        

 รักษาการผู้อ านวยการส่วนทะเบียนนิสิต ส านักทะเบียนและวัดผล 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                                                         

ผลงานทางวิชาการ 
 ๑) งานวิจัย 
 - พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๕๘). “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. 
สถาบันวิจยัพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.                   . 
 - พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๐). “กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรสงฆ์
ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์”.  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
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๒)  เอกสารประกอบการสอน 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๕๘). การจัดการโครงการขั้นสูง . 

ภาควิชารัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.         
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๕๘). ธรรมนิเทศ. ภาควิชารัฐศาสตร์ : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.        .           
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๕๖).   คู่มือการใช้งานระบบทะเบียน

ออนไลน์. ส านักทะเบียนและวัดผล : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย        
     . 

๓)  บทความทางวิชาการ 
.               พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๕๘). “รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร.  ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘).   
.               พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๕๙). “ภาวะผู้น าของเจ้าอาวาส : บทบาท
ทางการจัดการองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคปัจจุบัน” งานประชุมวิชาการการบริหารและ
ก า ร จั ด ก า ร ร ะ ดั บ ช าติ แ ล ะน า น า ช า ติ  ค รั้ ง ที่  ๒ .  ส ม าคม รั ฐ ศ าส ต ร์ แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.          .. 
               พระมหากฤษฎา กิตฺติ โสภโณ. (๒๕๕๙).  “การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”   
วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙)                                                                
 
๔)  ประสบการณ์การบรรยาย / สอน 

– บรรยายวิชาการจัดการโครงการขั้นสูง ระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม.
การจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- บรรยายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ ระดับปริญญาโท หลักสูตร 
พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- บรรยายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ ระดับปริญญาโท หลักสูตร  
พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

- บรรยายวิชาสัมมนาองค์การสมัยใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม.  
การจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

-  บรรยายวิชาธรรมนิเทศ ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มจร ชั้นปีท่ี ๒ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



การจัดการโครงการขั้นสูง  ๓๐๗ 

 

- บรรยายวิชาพระสุตตันตปิฎก ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ ชั้นปีที่ ๑ ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- บรรยายวิชาการวางแผนและการควบคุมงานบริหาร ระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ชั้นปีท่ี ๒ ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  

-  บรรยายวิชาธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี คณะ
สังคมศาสตร์ มจร ชั้นปีท่ี ๔ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชา
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- วิทยากรอบรมระบบทะเบียนและการเงิน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราช   

- พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจ าโรงเรียนประตูชัยและโรงเรียนจิระ
ศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

- ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี-แผนกธรรม ประจ าส านักศาสนศึกษาวัด
ตึก และวัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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