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คำานำา

 การบริหารโครงการ (Project Management)มีความสำาคัญมากในการจัดการโครงการ

ทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ เนื่องจากโครงการทั้งสองขนาดดังกล่าวต้องใช้ทรัพยากรมาก มี

ข้อจำากัดทั้งด้านงบประมาณและระยะเวลาการดำาเนินงาน  ความไม่แน่นอนและข้อจำากัดหาก

มีมากขึ้นเท่าใด ความจำาเป็นที่จะต้องมีความรู้ในการวิเคราะห์โครงการและบริหารโครงการ

ต้องชัดเจนเท่านั้น ผู้บริหารโครงการจึงจำาเป็นต้องมีหนังสือที่จะชี้ประเด็นการวิเคราะห์และ

การบริหารโครงการทั้งด้านค่าใช้จ่าย  เทคนิควิธี  ข้อจำากัดด้านทุน  และความเสี่ยงด้านการ

ดำาเนินการเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้ 

 การบริหารโครงการ ใหนังสือเล่มนี้มุ่งประเด็นไปที่แนวคิดเกี่ยวกับโครงการและการเขียน

โครงการ การวิเคราะห์โครงการ การวางแผนโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน แนวคิดการบริหารโครงการ เทคนิดการแตกโค

รงสร้างาน  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ และ

การตรวจสอบและปิดโครงการ การจะวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการต้องคำานึง

ถึงวัฒนธรรมองค์การ ใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบการตัดสินใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ

เป็นมืออาชีพและจะต้องปรับปรุงมาตรฐานการดำาเนินงานให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 การบริหารโครงการ คือ ความสำาเร็จของโครงการในแง่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้า

หมาย  หรือความสามารถที่จะดำาเนินการให้ประสบความสำาเร็จ  ภายใต้ข้อกำาหนดเวลาและ

ข้อกำาจัดด้านเทคนิคที่กำาลังเผชิญอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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