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การบริหารโครงการและการติดตามประเมินผล
พ.ต.อ.หญิง สมรรัตน์ นิรันดรเกียรติ
อาจารย์ (สบ 5)(ทนท.อจ.วิชาบริหารงานตารวจ) กอจ.

บทที่ 1 บทนา
1. ความเป็นมาของการบริหารโครงการ
ในช่วงคริสต์ศักราช 1750-1850 ที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ได้นาการ
บริหารโครงการมาใช้โดยตรง เนื่องจากองค์กรขนาดใหญ่สามารถดาเนินงานจนสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ได้ โดยการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่ถูกกาหนดขอบเขตให้เป็นภารกิจของ
ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและทางการบริหารภายในองค์กร ต่อมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็น ผลมา
จากการพัฒนาเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสาร องค์กรขนาดใหญ่จึงถูกมองว่าเป็นองค์การที่มี
ความสามารถที่จากัดในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะแวดล้อม
สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะแวดล้อมที่สามารถส่งผลกระทบต่อการบริหาร และ
กระตุ้นให้องค์กรจาเป็นต้องนาแนวทางการบริหารโครงการมาใช้ในการดาเนินงาน ได้เกิดความนิยม
ขึ้น ตั้งแต่ช่วงปี 1960 ที่เกิดจากปัญหาด้านต้นทุนที่สูงขึ้นและกาไรที่ลดลงจนสามารถส่งผลกระทบต่อ
องค์กรในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้องค์กรจาเป็นต้องหาแนวทางหรือกลยุทธ์ ในการเพิ่ม
รายได้โดยการพัฒนาด้านบริ การใหม่ขึ้น แต่เนื่องจากการคิดค้นและพัฒนาการบริการ โดยใช้
กระบวนการของ การบริหารทั่วไปที่มีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงน้อย
ในระยะเวลาต่อมาได้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจมีมากขึ้นส่งผลทาให้เกิดการผลิตสินค้าและ
บริการที่สูงขึ้น ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยิ่งมีความต้องการให้องค์การตอบสนองความต้องการของตนมากขึ้น
องค์การจึงต้องมีการปรับปรุงการดาเนินงาน ได้แก่ กลยุทธ์ โครงสร้าง และวัฒนธรรมขององค์การ ให้
มีความยืดหยุ่น มีความคล่องตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ มิฉะนั้นแล้วองค์การ อาจ
ต้องเลิกดาเนินกิจการไป จึงส่งผลทาให้ระบบการวางแผนและการบริหารงานในลักษณะโครงการ ได้
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ถูกนามาใช้เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการวางแผนและการควบคุม
การดาเนินงานทั่วไป ตลอดจนทาให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เวลาและงบประมาณที่จากัด
อย่ า งไรก็ ต ามการบริ ห ารงานที่ มุ่ ง เน้ น คุ ณ ภาพและความหลากหลาย ท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงขึ้นและเป็นสาเหตุทาให้มีการนาการบริหารโครงการมาใช้อย่างแพร่หลาย เช่น มีการ
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เกิดเทคโนโลยีระดับสูง และมีการนาเทคโนโลยีมาใช้กันอย่างกว้างขวาง ทา
ให้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ สั้นลง จนเกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารในอย่างรวดเร็ว การ
บริหารโครงการจึงถูกนามาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามโครงการ มักจะ
เป็นกิจกรรมที่มีการดาเนินงานเพียงครั้งเดียวแต่มีกิจกรรมย่อยๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านเวลา และ การ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การต้องการ นอกจากนี้วัตถุประสงค์ของโครงการ
จากกิจกรรมที่มีความสลับซับซ้อนจึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
คาว่า “โครงการ” มีความหมายตรงกับคาในภาษาอังกฤษ 2 คาคือ Project และ Program
ซึ่งหมายถึง ระบบการปฏิบัติงานที่ประกอบด้วย กิจกรรมและรายละเอียดต่าง ๆ ของการดาเนินงาน
ให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
คาว่า Project (โครงการ) และ Program (รายงานปฏิบัติงาน หรือในตาราแปลว่า
“โครงการ”) แม้ทั่วไปจะมีความหมายที่คล้ายคลึงกันดังที่ ได้กล่าวแล้ว แต่ในเชิงการวางแผน ถือว่า
เป็นแผนการปฏิบัติงานที่ต่างระดับกัน กล่าวคือ โครงการเป็นกลุ่มกิจกรรมที่กาหนดขึ้นไว้เพื่อใช้ใน
การดาเนินงานตามแผน ส่วนรายการปฏิบัติงานหรือโครงงาน หมายถึงรายละเอียดในการดาเนินงาน
ของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ได้กาหนดขึ้นเพื่อการดาเนินงานตามโครงการแต่ละโครงการ
ฉะนั้นจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่ารายการปฏิบัติงานหรือโครงการ คือส่วนประกอบของโครงการ
และโครงการแต่ละโครงการคือส่วนประกอบของแผน
อย่างไรก็ตามที่จะกล่าวต่อไปนี้ถือว่า คาทั้งสองเป็นคาเดียวกันและขอใช้คาว่า "โครงการ”
ซึ่งมีความหมายหรือคาจากัดความได้ดังนี้
โครงการ หมายถึง กิจกรรมเชิงระบบที่สามารถ อธิบายได้ว่าองค์กรหรือหน่วยงานใดเป็น
ผู้รับผิดชอบดาเนิน งาน บุ คคลประเภทใดและลักษณะใดที่จะต้องเข้า ร่วมกิจกรรมนั้นจะต้องมี
เครื่องมือและอุปกรณ์ชนิดใดสนับสนุน มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้ดาเนินการอย่างไร สถานที่
ดาเนินงานอยู่ที่ไหน จะใช้เวลาในการดาเนินงานยาวนานเท่าใด โดยจะเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด และ
ผลที่เกิดขึ้นคืออะไร และสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง
โครงการทุกโครงการมีเป้าหมายในการพัฒนาที่สาคัญ 3 ประเภทดังนี้
1. เพื่อการให้บริการ
2. เพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพของแผนงาน
3. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิต โดยปรับปรุงวิธีการที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
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โครงการเป็นกิจกรรมที่ได้รับการจัดทาขึ้นแล้วนาไปดาเนินการเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของ
แผนงานที่ได้กาหนดไว้โครงการทุกโครงการที่กาหนดขึ้นจะต้องสอดคล้องและสนับสนุนแผนงานมี
รูปแบบการดาเนินงานที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างมีระบบการดาเนินงานของโครงการจะต้องเป็นที่ตกลง
ยอมรับและรับรู้กันทุกฝ่าย โครงการทุกโครงการจะต้องมีผู้รับผิดชอบในการดาเนินการรวมทั้งจะต้อง
ได้รับการสนับสนุนเอาใจใส่ดูแลจากผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ และที่สาคัญ โครงการจะต้องได้รับการ
ตรวจสอบและการประเมินผลอย่างจริงจังทั้งนี้เพื่อการดาเนินงานของโครงการบรรลุถึงเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ข้อสังเกต โครงการที่กาหนดขึ้นแม้นเป็นโครงการที่มีลักษณะดีเพียงใด แต่ตัวโครงการก็ไม่
อาจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขององค์การ หน่วยงาน หรือ สังคมของชนกลุ่มใหญ่ ตามที่ได้เขียนไว้ใน
โครงการได้ทั้งหมด เพราะการดาเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ในโครงการยังมีส่วนประกอบหรือ
ปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายที่อาจทาให้การดาเนินงานของโครงการบรรลุถึงเป้ าหมายอย่างด้อย
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้โครงการหนึ่งอาจเป็นโครงการที่ดีที่สุดในระยะเวลาหนึ่ง แต่อาจเป็น
โครงการที่ใช้ประโยชน์ได้น้อยในอีกเวลาหนึ่งก็เป็นไปได้

2. องค์ประกอบของการบริหารโครงการ
แผนเป็นผลที่ได้รับจากการวางแผน แผนจะดีหรือไม่ มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการวางแผน
เป็นสาคัญลักษณะของแผนที่ดี ควรจะมีลักษณะดังนี้
1. ชื่อของแผน ต้องสะท้อนปัญหาหรือความต้องการที่ต้องมีแผนงาน หรือ โครงการ
2. หลักการและเหตุผล มักจะประกอบด้วยสาระสาคัญ ๆ ดังนี้
เป็นส่วนที่กล่าวถึงความเป็นมาของแผนงานหรือโครงการสภาพปัญหาหรือความต้องการที่
ต้องมีโครงการหรือแผนงานนั้น ๆ สาเหตุของปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีลักษณะอย่างไรบ้าง โดยปกติ
แล้วปัญหาหนึ่ง ๆ อาจมีหลายสาเหตุ ถ้ามีหลายสาเหตุควรพิจารณาจัดอันดับที่ของสาเหตุเรียงลาดับ
จากสาคัญหรือมีความรุนแรงมากที่สุดไปสู่น้อยที่สุด เพื่อประโยชน์ในการกาจัดสาเหตุที่มีความ
รุนแรงมากที่สุดตามลาดับไปความเร่งด่วนที่จาเป็นต้องมีการปฏิบัติจัดทาแผนงาน หรือโครงการ
ดังกล่าวถ้าไม่ได้จัดทาแผนงานหรือโครงการนั้น ๆ แล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายมากน้อยเพียงใด
หรือจะเสียโอกาสอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้มีอานาจอนุมัติแผนหรือโครงการได้มองเห็นความจาเป็นที่จะต้อง
เร่งอนุมัติให้ดาเนินการต่อไป
3. วัตถุประสงค์ มักจะสอดคล้องกับสภาพปัญหาตามที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ “หลักการ
และเหตุผล” ทั้งนี้โดยแปลงสภาพปัญหาซึ่งมีลักษณะทางลบให้เป็นวัตถุประสงค์ ซึ่งมีสภาพใน
ทางบวก
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4. เป้าหมาย มักจะสอดคล้องกับสภาพของสาเหตุของปัญหาดังกล่าวข้างต้นปัญหาหนึ่ง ๆ
มักมีหลายสาเหตุ ทั้งนี้โดยแปลงสภาพของสาเหตุของปัญหาซึ่งมีสภาพเป็นลบให้เป็นเป้าหมายคือมี
สภาพเป็นบวก
5. วิธีการดาเนินงาน
มักจะเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับวิธีการกาจัดสาเหตุของปัญหาแต่ละสาเหตุนั้นเอง ดังภาพ

แนวทาง
การกาจัด
สาเหตุ
1

แนวทาง
การกาจัด
สาเหตุ
2

แนวทาง
การกาจัด
สาเหตุ
3

วิธีการดาเนิน
งานให้บรรลุ
เป้าหมาย
1

วิธีการดาเนิน
งานให้บรรลุ
เป้าหมาย
2

วิธีการดาเนิน
งานให้บรรลุ
เป้าหมาย
3

6. ทรัพยากรที่จาเป็น มักจะสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวิธีการดาเนินงาน ซึ่ง
อาจจะหมายรวมถึง คน (ประเภท – ระดับ – จานวน) เงินวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
เครื่องจักรกลที่จาเป็นต่อการกระทากิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น
7. ระยะเวลา มักจะมีเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดในกรณีที่เป็นโครงการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการหรือแผนงาน มักจะขึ้นอยู่กับขนาดของแผนและโครงการถ้าเป็น
โครงการขนาดใหญ่อาจจาเป็นต้องมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบหรืออาจเป็นโครงการ
ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปก็อาจเป็นกลุ่มคนหรืออาจเป็นคนเดียวในกรณีที่เป็นโครงการ เล็ก ๆ
9. สถานที่ การบริหารและการดาเนินงานตามแผนและโครงการนั้น ๆ จะต้องกาหนดให้ชัด
ว่าจะทาที่ไหน
10. ผลข้างเคียงที่คาดว่าจะได้รับ มักจะเป็นผลข้างเคียงที่นอกเหนือจากที่ได้กาหนดไว้ใน
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ซึ่งมักจะเป็นผลกระทบของโครงการหรือแผนงานนั้น ๆ มากกว่าเป็นผล
โดยตรง (เป้าหมายและวัตถุประสงค์)
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11. วิธีการประเมินผลแผนงานหรือโครงการ จะต้องกาหนดวิธีการประเมินผลว่าบรรลุ
หรือไม่บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนกล่าวคือจะรู้ได้อย่างไร และประเมินอย่างไร จึงจะรู้
ว่าบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์และถ้าไม่บรรลุจะรู้ได้อย่างไร
12. แหล่งอ้างอิงข้อมูล ในเรื่องการวางแผนนั้นข้อมูลเป็นเรื่องสาคัญ ผู้อนุมัติ โครงการ/
แผนงานจะมั่นในได้อย่างไรว่าโครงการ/แผนงานนั้น ๆ มีความจาเป็น มีความสาคัญต่อการทุ่มเท
ทรัพยากรการบริหารและข้อมูลที่นามาสนับสนุนความจาเป็นต่างๆ ดังกล่าว เชื่อถือได้มากน้อย
เพียงใด ดังนี้ เป็นต้น

3. บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารโครงการ
การบริหารโครงการ หมายถึง กระบวนการดาเนินงานโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 3 ประการ คือ การวางแผน
การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของการบริหารโครงการ
การวางแผน

วัตถุประสงค์

การประเมินผล

การปฏิบัติตาม

จากกระบวนการบริหารโครงการนี้ ชี้ให้เห็นว่า การบริหารโครงการจะเริ่มต้นด้วย การ
วางแผนโครงการ แล้วนาโครงการไปปฏิบัติหรือดาเนินงาน แล้วจบลงด้วยการประเมินโครงการถ้าผล
การประเมินชี้บ่งว่า การดาเนินงาน แล้วจบลงด้วยการประเมินโครงการ ถ้าผลการประเมินชี้บ่งว่า
การดาเนินงานได้รับความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการก็ถือว่าวงจรการบริหารโครงการก็จบ
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เพียงเท่านี้ แต่ถ้าผลการประเมินแสดงว่าผลไม่บรรลุความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ก็ต้องมีการปรับปรุง
แผน(Re-Planning) แล้ ว ด าเนิ น การต่อไปตามแนววงจรเดิ มจนกว่า จะบรรลุ ความส าเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ขั้นตอนที่แสดงไว้ในกระบวนการบริหารโครงการข้างต้น เป็นเพียงการแสดงส่วนสาคัญ ๆ
ของการบริหารโครงการเท่านั้น ในการบริหารโครงการจริงๆ อาจแบ่งขั้นตอนละเอียดได้ดังนี้
1. ขั้นการวางแผนโครงการ (Planning Stage) เป็นขั้นตอนพิจารณากาหนดสิ่งที่จะต้ อง
ปฏิบัติไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการจัดดาเนินโครงการ ประกอบด้วยงานย่อย ดังนี้
1.1 การกาหนดขอบเขตของโครงการ (Project Definition) เป็นขั้นตอนของการ
วิเคราะห์ปัญหา และนิยามปัญหาให้ชัดเจนเพื่อกาหนดโครงการให้สอดคล้อง สนองตอบต่อการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
1.2 การเตรียมวางโครงการ (Project Formulation) เป็นการตระเตรียมขั้นต้นและ
ศึกษาความเป็นไปได้ ( Feasibility Study) ของการดาเนินโครงการในด้านทรัพยากร บุคลากร
เทคนิควิธีการ ฯลฯ
1.3 การร่างโครงการหรือการออกแบบโครงการ (Project Design) เป็นการเขียน
โครงการตามองค์ประกอบหรือโครงสร้างของโครงการ
1.4 การประเมินร่างโครงการ (Project Appraisal) เป็นการตรวจสอบความเหมาะสม
ความสมบูรณ์ และความชัดเจนของโครงการที่จาทา
1.5 การคัดเลือกทาสัญญา และอนุมัติโครงการ (Selection negotiation and
Approval) ในการร่างโครงการอาจจะมีการเสนอเพื่อดาเนินงานในหลายรูปแบบ จึงควรมีการ
คัดเลือกโครงการที่ดีที่สุดเพื่อดาเนินงาน ทาสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือบุคคล
ที่จะร่วมกันรับผิดชอบโครงการและการอนุมัติโครงการอย่างเป็นทางการ
2. ขั้นการดาเนินงานตามโครงการ (Implementation Stage) เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
ตามแผนที่กาหนดไว้ในโครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการประกอบด้วยงานย่อยดังนี้
2.1 การเริ่มงานและการจัดองค์การ (Activation and Organization)
2.2 การลงมือปฏิบัติงานแผนหรือปฏิทินปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ (Implementation
and Operation)
2.3 การนิเทศ สนับสนุน ติดตามและควบคุมการดาเนินงาน (Formative Evaluation
and Control)
2.4 การประเมินความก้าวหน้าของการดาเนินงาน (Formative Evaluation) และ
รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงาน (Progress Report)
2.5 การปิดโครงการ (Completion or Termination)
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3. ขั้นการประเมินผลการดาเนินงาน(Evaluation Stage) เป็นขั้นตอนการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของการดาเนินโครงการ ตลอดจนความสาเร็จของการปฏิบัติงาน โดยดาเนินการหลัง
สิ้นสุดโครงการ ประกอบด้วยงานย่อย ดังนี้
3.1 การประเมินผลรวมสรุป (Summative Evaluation)
3.2 การรายงานผลการประเมิน (Final Report)
3.3 การเผยแพร่และการนาผลการประเมินไปใช้ (Diffusion and Usage)
3.4 การส่งคืนงานเข้าสู้ระบบงานปกติ (Transition to normal administration)
3.5 การติดตามผลหลังโครงการ (Follow-up Study)
โดยที่ระบบการประเมินโครงการโดยทั่วไป ประกอบด้วยการประเมินใน 3 ช่วงของการทา
โครงการ คือ การประเมินก่อนดาเนินงานโครงการ การประเมินระหว่างดาเนินงานโครงการ และการ
ประเมินเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการ ดังนั้นถ้าจะขยายขอบเขตของวงจรของการบริหาร
โครงการดังกล่าวข้างต้นก็จะได้เป็นวงจรของการวางแผนและการบริหารโครงการที่ประกอบด้วยส่วน
ต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน

เมื่อพิจารณากระบวนการประเมินเชิงระบบ ซึ่งเป็นการประเมินตามขั้นตอนต่าง ๆ ของ
กระบวนการบริหารโครงการ หรือกระบวนการทางานทุกขั้นตอน จะทาให้การประเมินมีความ
ครอบคลุมกระบวนการบริหารโครงการมากยิ่งขึ้น แนวทางการประเมินดังกล่าวนี้ประกอบด้วยการ
ประเมินย่อย 6 ขั้นตอน
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จากขั้นตอนการประเมินย่อยทั้ง 6 ขั้นนี้ เมื่อนาไปสอดแทรกเข้ากับกระบวนการบริหาร
โครงการจะทาให้ได้กระบวนการวางแผนและการบริหารโครงการที่เป็นระบบครบวงจร
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4. ลักษณะของการบริหารโครงการ
ลักษณะของโครงการที่มักพบอยู่เสมอและดาเนินการอยู่ในทุกวันนี้ จะเห็นได้ว่ามีหลายรูปแบบ
และหลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการที่มีความเฉพาะตัว ซึ่งมีนักวิชาการได้กล่าวถึงลักษณะ
และองค์ประกอบที่สาคัญของโครงการ ที่จะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไปไม่ได้ อันจะทาให้โครงการนั้นเกิด
ความผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ และไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นลักษณะและองค์ประกอบของโครงการจึง
เป็นส่วนสาคัญยิ่ง เช่นเดียวกันในการดาเนินโครงการ ซึ่งลักษณะและองค์ประกอบของโครงการตามที่
นักวิชาการและนักปฏิบัติงานในโครงการกล่าวถึงได้แก่
คุณลักษณะของโครงการที่สาคัญสามารถจาแนกได้ดังนี้
1. มีความเป็นเอกลักษณะเฉพาะตัว (uniqueness) หมายถึง โครงการจะต้องมีคุณลักษณะ
เฉพาะที่มีความแตกต่างจากงานทั่วไป ทั้งนี้เพราะงานโครงการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นลักษณะเฉพาะกิจและ
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มีเป้าหมายของโครงการที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา งบประมาณทรัพยากรอื่นๆ เข้ามา
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวัดประสิทธิผลของโครงการที่ชัดเจนและตรวจวัดได้แน่นอน
2. ต้องมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร (resources involvement) อันประกอบไปด้วย
บุคลากร เวลา หรือแม้กระทั่งงบประมาณในการดาเนินโครงการ ที่มีอยู่อย่างจากัด ทั้งนี้จะต้องมีการ
บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย
3. เป็นการดาเนินการภายในองค์กร (accomplished within an organization) ทั้งนี้
เพราะองค์กรเป็นผู้กาหนดเป้าหมายของโครงการ และเพื่อเป็นการตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์กร
เอง บุคลากรที่มาดาเนินการจัดการ ต้องมาจากภายในองค์กรที่มาจากหลายหน่วยงานขององค์กรที่มี
ความเกี่ยวข้องกัน มาดาเนินการเพื่อให้โครงการนั้นบรรลุตามเป้าหมาย เนื่องจากลักษณะของงาน
โครงการนั้นจะมีความยุ่งยากและซับซ้อนกว่างานประจาโดยทั่วไป
ลักษณะที่สาคัญของโครงการต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. มีการกาหนดวัตถุประสงค์ (objectives) หรือ (result) ของโครงการอย่างชัดเจน โดย
ปกติจะระบุไว้ในรูปของต้นทุน กาหนดเวลา และผลงานทีต่ ้องการ
2. มีลักษณะพิเศษ (unique) ของตนเอง ซึ่งหมายถึงต้องทาสิ่งที่แตกต่างไปจากที่เคยทา
และแม้จะเป็นโครงการที่เคยทาอยู่เป็นประจา งานที่ทาก็ยังแตกต่างกัน
3. ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว (temporary) โดยมีการระบุเวลาเริ่มและ
สิ้นสุดโครงการ มีการตั้งคณะทางานหรือทีมงานเพื่อดาเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้อง การ
และมีสถานที่ของโครงการ (project office) เมื่อโครงการสิ้นสุดคณะทางานจะสลายตัวไป และปิด
สถานที่ทาการของโครงการ
4. มีการข้ามสายงานการบริหารองค์กร (cut across organizational lines) เพราะการ
ดาเนินโครงการจะต้องเกี่ยวข้องกับแผนกต่าง ๆ หรือฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจาก
แผนกต่างๆ เช่น จากแผนกการผลิต การเงิน การตลาด เป็นต้น
5. มีความไม่แน่นอน (uncertainty) หรือความเสี่ยง (risk) ในการดาเนินโครงการเนื่องจาก
เกี่ยวข้องกับงานที่แตกต่างจากที่เคยทามาก่อน อาจเป็นงานใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง ซึ่งมีความ
ยุ่งยากสลับซับซ้อน หรือเป็นงานที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน (unfamiliarity) ซึ่งอาจส่งผลให้การดาเนิน
โครงการไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ก็ได้
6. องค์กรที่เป็นเจ้าของโครงการมีส่วนได้ส่วนเสีย (at stake) เมื่อมีการทาโครงการขึ้น การ
ดาเนินโครงการจะต้องใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กร และบางทีอาจจะต้องใช้ทรัพยากรมากกว่าที่
ระบุไว้ เช่น ต้องใช้คนมากขึ้น ใช้เงินทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งถ้าองค์กรไม่ให้การสนับสนุน ความล้มเหลวของ
โครงการอาจจะเป็นอันตรายหรือทาความเสียหายให้องค์กร หรือทาให้องค์กรไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรได้
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7. มีกระบวนการ (process) ของการทางาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการภายใต้
กระบวนการดังกล่าว โครงการจะต้องผ่านช่วงต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกันของวงจรชีวิตโครงการ
(project life cycle) ซึง่ แต่ละช่วงของวงจรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ เช่น ลักษณะงาน
คนทางาน ทรัพยากรที่ต้องใช้ และลักษณะการบริหาร เป็นต้น
8. มีผู้บริหารโครงการ (project manager) ซึ่งรับผิดชอบบริหารโครงการให้บรรลุผลสาเร็จ
ภายใต้เงื่อนไขทางด้านเวลา งบประมาณ และผลงานที่กาหนดไว้
จากลักษณะและองค์ประกอบของโครงการที่กล่าวถึงแล้วนั้นสามารถสรุปถึงลักษณะและ
องค์ประกอบได้ว่า ต้องมีลักษณะสาคัญดังนี้คือ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (เน้นผลลัพธ์) มีการ
กาหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด และมีการดาเนินงานอยู่ภายใต้ข้อจากัด เวลา ต้นทุน คุณภาพ ดัง
รูปภาพ

15

บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
1. ความสาคัญของการบริหารโครงการ
ในปัจจุบันการบริหารโครงการมีความสาคัญและถูกนามาใช้ในการดาเนินงานอย่างแพร่หลาย
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้องค์การและสังคมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้มากยิ่งขึ้นกว่า การ
บริหารทั่วไปที่เป็นการบริหารงานที่มีลักษณะของการดาเนินงานอย่างเป็นประจา เนื่องจาก การ
บริหารโครงการเป็นการดาเนินงานที่มีความแตกต่างออกไปจากการดาเนินงานที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจา
แต่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อถูกนาไปใช้ในการดาเนินกิจกรรมที่มีความสลับซับซ้อน
หรือกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ ซึ่งจะทาให้องค์การและสังคม
ได้รับประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่อย่างจากัด ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาวะ
แวดล้อม ภายในองค์การ สภาวะแวดล้อมภายนอกองค์การ และปัจจัยด้านเวลา เป็นต้น โดยทั่วไป
องค์การที่มี ประสบการณ์จากการบริหารโครงการมาแล้วนั้น จะมีความได้เปรียบและสามารถที่จะ
ดาเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทาให้ได้เปรียบเหนือกว่าองค์การที่ไม่
เคยมีประสบการณ์ ในด้านการบริหารโครงการมาก่อน สาหรับโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมที่ผ่าน
มานั้นล้วนแล้วแต่ ได้ใช้การบริหารโครงการทั้งสิ้น เช่น โครงการบาบัดน้าเสีย โครงการลดมลภาวะ
ทางอากาศ เป็นต้น
นอกจากนี้การบริหารโครงการยังได้นามาใช้เพื่อการประสาน และควบคุมกิจกรรมที่มี ความ
สลับซับซ้อนในการดาเนินงาน ได้แก่ โครงการที่เกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมที่พึ งประสงค์ ใน
สังคม เช่น โครงการด้านความมั่นคง โครงการความร่วมมือระหว่างภูมิภาคของโลก เป็นต้น โครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน เช่น โครงการด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านการ
ฝึกอบรม ด้านการฟื้นฟูสภาพจิตใจ ด้านการชลประทานเพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นต้น การบริหาร
โครงการในกิจกรรมเหล่านี้ ทาให้ชีวิตของคนในสังคมได้รับความสะดวกสบายและ มีคุณภาพชีวิตที่
สูงขึ้น ดังนั้นการบริหารโครงการจึงมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนในสังคมนั่นเอง
โครงการเป็นกิจกรรมที่ได้รับการจัดทาขึ้นเพื่อการนาไปใช้เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ โครงการทุกโครงการที่กาหนดขึ้นจะต้องมีความสอดคล้องและสนับสนุน
แผนงานหลักขององค์การ มีการจัดเตรียม การกาหนดรูปแบบของการดาเนินงานไว้อย่างเป็นระบบ
การดาเนินงานของโครงการจะต้องเป็นที่ตกลงยอมรับและรับรู้จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โครงการ
จะต้อง มีผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ รวมทั้งจะต้องได้รับการสนับสนุนและเอาใจใส่จากผู้ที่
เกี่ยวข้อง อย่างสม่าเสมอและที่สาคัญโครงการจะต้องได้รับการตรวจสอบและประเมินผลอย่างจริงจัง
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ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานของโครงการบรรลุถึงผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โครงการ
โดยทั่วไป เป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน ดังนั้น
โครงการจึงมี ความเกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดสรรทรัพยากร และแผนปฏิบัติงานอย่า งมี
ระเบียบแบบแผนอีกด้วย การบริหารโครงการจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจาแนกเป็นข้อ ๆ ดังนี้
1. ทาให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และหน้าที่ต่าง ๆ ของการปฏิบัติงาน ซึ่งทาให้เกิดความชัดเจน
ในการจัดลาดับงาน
2. ทาให้เกิดการประสานงานอย่างต่อเนื่องในแต่ละโครงการโดยมีจุดประสงค์รวมที่แผน
แม่บทและนโยบายขององค์การ
3. ทาให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรในโครงการควร
คานึงถึงความประหยัดที่สุดเท่าที่จะทาได้
4. ทาให้เกิดผลลัพธ์หรือเกิดประสิทธิผลสูงสุด ในการบริหารโครงการนั้น วัตถุประสงค์ข้อ
หนึ่งก็คือทาให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งก็คือผลลัพธ์สูงสุดจากการทางานตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้

2. ความหมายของการบริหารโครงการ
ความหมายของคาว่า การบริหาร การจัดการ และโครงการ มีผู้ให้ความหมาย ดังนี้
การจัดการ (Management) และการบริหาร (Administration) พบว่า การจัดการมักนิยม
ใช้ในด้านธุรกิจ โดยจะเป็นการจัดการตามนโยบายที่องค์การได้กาหนดไว้ ส่วนการบริหารมักนิยมใช้
ในด้านการบริหารราชการที่มุ่งเน้นในเรื่องของการบริหาร หรือจัดการเกี่ยวกับนโยบายของหน่วยงาน
ต่าง ๆ อย่างไรก็ดีคาว่าการจัดการกับการบริหารมีความหมายได้หลากหลาย ดังเช่น
การจั ด การหรื อการบริ หารเป็นกระบวนการ นาทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการบริหาร คือ การวางแผน การจัด องค์การ การชักนา และการควบคุม
การจัดการ หมายถึง การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การนา และการควบคุมในด้าน
บุคลากรและทรัพยากรอื่นๆ ในการบรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทรัพยากร
ขององค์การรวมถึงสินทรัพย์ เช่น เครื่องจักร วัตถุดิบ เงินทุน เทคโนโลยี ได้แก่ คอมพิวเตอร์
สารสนเทศ บุคลากร ได้แก่ ทักษะ ความรู้ เป็นต้น
การจัดการ หมายถึง การปฏิบัติ หรือการดาเนินงานด้านการสั่งการ การจัดองค์การ และการ
พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และเงินทุน ไปใช้ในระบบการดาเนินงานที่มีการจัดหาบริการและสินค้า
ไปสู่ผู้อื่น
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จากการที่มีผู้ให้ความหมายของคาว่าการจัดการหลายๆ ท่าน ดังนั้นผู้เขียนมีความเห็นว่า
การบริหารหรือการจัดการ หมายถึง การดาเนินงานหรือกระบวนการการทางานร่วมกันของคน ใน
องค์การอย่างมีศิลปะรวมทั้งมีการประสมประสานทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป เพื่อ
บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
จากความหมายของการจัดการข้างต้นพบว่าการบริหารหรือการจัดการจะมีความครอบคลุม
ถึง สาระสาคัญซึ่งเป็นประเด็นหลักของการจัดการ คือ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และการประสมประสานทรัพยากรอีกด้วย อย่างไรก็ดีในปัจจุบันยังมีการให้ความหมาย
ของการจัดการ ไว้ที่น่าสนใจ คือ การจัดการเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่งทางการแข่งขันของ
องค์การเพื่อ การดาเนินงานในรูปของวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ชัดเจนและ
ใช้เป็น แนวทางสาหรับกากับใช้ทรัพยากรในแผนงานต่างๆ โดยมีจุดหมายเพื่อนาองค์การไปสู่การมี
ความ ได้เปรียบทางการแข่งขัน มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว เป็นต้น
โครงการ (Project) มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมาย ดังนี้
1. กลุ่มกิจกรรม ที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด หรือเป็นกลุ่มของกิจกรรมและงานที่มี
ลักษณะที่มีวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง ที่จะต้องทาให้สาเร็จภายในเงื่อนไขที่กาหนดไว้ มีจุดเริ่มต้น
และจุดสิ้นสุดของเวลา มีขอบเขต ด้านการเงินที่ใช้ มีการกาหนดทรัพยากรที่ใช้ เช่น เงิน บุคคล และ
อุปกรณ์
2. โครงการเป็นแผนงานที่ จัดทาขึ้นอย่างมีระบบ โดยประกอบด้วยกิจกรรมย่อย
หลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการดาเนินงาน และคาดหวัง ที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า
แผนงานนี้จะต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในการดาเนินงานจะต้องมี วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย
อย่างชัดเจน จะต้องมีพื้นที่ในการดาเนินงานเพื่อให้บริการและสนอง ความต้องการของกลุ่มบุคคลใน
พื้นที่นั้น และจะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินงาน
3. การดาเนิน งานด้ว ยความพยายาม ที่มีลักษณะพิเศษเพื่อก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งภายในระยะเวลาที่กาหนด และ ภายใต้กรอบของวั ตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการมักมีลักษณะผสมผสานระหว่างคุณภาพ ต้นทุนและทรัพยากร ในการ
ดาเนินงานโครงการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสามด้านต้องเกี่ยวข้องกับ ผู้ปฏิบัติงานในทุกส่วนของ
องค์การ และเป็นการบริหารจัดการข้ามอานาจหน้าที่ขององค์การ ซึ่งทาให้ การดาเนินงานโครงการ
แตกต่างจากการบริหารงานทั่วไปที่มีลักษณะเป็นงานประจา
4. การดาเนินงานหรือกิจกรรมที่มีความสลับซับซ้อนที่ไม่เป็นงานประจาวัน มีการ
ดาเนินงานในเวลาใดเวลาหนึ่งหรือมีการกาหนดระยะเวลา งบประมาณ ทรัพยากรการบริหาร และมี
การออกแบบแนวทางการดาเนินงานที่เฉพาะเจาะจง ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือ
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ผู้บริโภค เป็นสาคัญ ซึ่งองค์การโดยทั่วไปจะมีการกาหนดเป้าหมายที่มุ่งให้โครงการสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ในขณะที่โครงการจะมีการดาเนินงานควบคู่ไปกับงานประจาของ
องค์การด้วย แต่โครงการจะมีความแตกต่างออกไปจากการหน้าที่ปฏิบัติ สาหรับลักษณะของ
โครงการ ได้แก่ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ มีการระบุช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ บุคลากร ที่มี
ความเชี่ยวชาญพิเศษจากฝ่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ มีการดาเนินกิจกรรมที่ไม่เคย
ปฏิบัติมาก่อน รวมทั้งมีการใช้เงินทุน เวลา และการปฏิบัติการ เป็นต้น
จากการที่มีผู้ให้ความหมายดังกล่า วข้างต้นผู้เขียนมีความเห็นว่า การบริหารโครงการ
(Project Management) หมายถึง กระบวนการในการดาเนินงานหรือกิจกรรมที่มีลักษณะที่มีความ
พิเศษและไม่ซ้าซ้อนกับการดาเนินงานหรือกิจกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยกลยุทธ์หรือแนวทางที่มี
ความแตกต่างออกไปจากการบริหารงานประจาหรือการบริหารทั่วไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ภายใต้กรอบด้านงบประมาณ บุคลากรและเวลา เป็นต้น
สาหรับความหมายที่สามารถพบในการบริหารโครงการ มีดังนี้
วัตถุประสงค์
ผลสุดท้ายจากการดาเนินกิจกรรมหรือดาเนินการที่ได้ระบุสิ่งที่ต้องการ ช่วงเวลา ปริมาณของ
ผลผลิต ที่ต้องการบรรลุ
เป้าหมาย (Goal) หมายถึง สิ่งที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นการกาหนดในเชิงคุณภาพ
หรือรูป บรรยายเป้าหมายเป็ นผลลั พธ์สุดท้ายที่องค์การต้องการให้เกิดขึ้นเป็นความต้องการอย่า ง
กว้างๆ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การเพิ่มทรัพยากรมนุษย์ และการทางานให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ปริมาณหรือจานวนของทรัพยากรที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ จนบรรลุวัตถุประสงค์
ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความสามารถขององค์กรในอันที่จะบริหารงาน ให้
บรรลุ วัตถุป ระสงค์ไ ด้เป็ น อย่ า งดีในช่ว งเวลาที่กาหนดประสิ ทธิผ ลเน้นการบริหารระยะยาวและ
ต่อเนื่อง เช่น ประสิทธิผลเบื้องต้นขององค์การทุกองค์กร คือ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุง ดาเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้ต่อไป
ทรัพยากร (Resource) หมายถึง ทรัพยากรที่ผู้บริหารเกี่ยวข้องด้วยโดยตรง ซึ่งแต่เดิมนั้น
โดยทั่วไปถือกันว่าทรัพยากรดังกล่าวประกอบด้วยทรัพยากรมนุษย์ เงินทุน วัสดุ และการจัดการ หรือ
ที่เรียกโดยย่อว่า 4 M’s (Man, Money, Material, and Management) แต่โดยที่สภาพแวดล้อม
และสั งคมในปัจจุ บันเปลี่ยนแปลงไป องค์การจึงจาเป็นต้องคานึงถึงทรัพยากรด้านอื่นๆ ที่มี
ผลกระทบต่อองค์การด้วย ซึ่งทรัพยากรดังกล่าว ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องจักร เป็นต้น
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นโยบาย (Policies)
แนวทางกว้าง ๆ ที่ กาหนดขึ้นเพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ เพื่อให้การกาหนดกล
ยุทธ์กับการนากลยุทธ์ไป ปฏิบัติเชื่อมโยงกัน บริษัทใช้นโยบายเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
พนักงานทุกคนในบริษัท ตัดสินใจดาเนินงานการปฏิบัติการต่าง ๆ สอดคล้องสนับสนุนเป็นไปตาม
พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) และกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัท
วิสัยทัศน์ (Vision) วิสัยทัศน์ หมายถึง การระบุถึงสิ่งที่องค์การต้องการให้เป็นผลใน อนาคต
ระยะยาว 5 – 10 ปี เช่นความเป็นเลิศ ความเป็นผู้นา เป็นต้น
โดยทั่วไป คาว่า วิสัยทัศน์ เป็นเป้าหมายระยะยาวหรือมุมมองที่กว้างขวาง ผู้บริหารเป็นผู้ที่มี
ความส าคัญต่อการกาหนดกลยุ ทธ์โ ดยใช้เหตุผ ลภายใต้ทัศนคติ ประสบการณ์ และความรู้
ความสามารถที่สะสมไว้ ซึ่งวิสัยทัศน์มีคุณลักษณะ คือ มีการคิดอย่างเป็นระบบ โดยผู้บริหารจะมี การ
วิเคราะห์ มีการกาหนดแผนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมขึ้นอย่างมีขั้นตอน มี
ความเชื่อมั่น หมายถึง การมีความเชื่อมั่นในการวิเคราะห์ส ภาวะแวดล้อมและทาการกาหนด
วิสัยทัศน์ขึ้นเพื่อการดาเนินงาน มีความเอาใจใส่ในงานที่ปฏิบัติ เป็นการให้ความสนใจและมุ่งมั่น ถึง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด ปัจจุบันองค์การจะต้องมีมุมมองที่กว้างขวาง ธุรกิจใดที่มี โอกาส
การขยายการลงทุนผู้บริหารก็ควรตัดสินใจลงทุน คุณลักษณะ 3 ประการนี้ประกอบกับข้อมูล จาก
ภายนอกและภายในองค์การ ทาให้ผู้บริหารสามารถกาหนดแผนกลยุทธ์เพื่อนาไปสู่การแก้ไข ปัญหาที่
กาลังเผชิญอยู่และสามารถกาหนดแนวทางการแข่งขันภายใต้ข้อจากัดของทรัพยากรที่มีอยู่
ภารกิจ (Mission)
เจตนาหรือเหตุผลที่องค์การต้องการดาเนินการ ซึ่งจะบอกถึงการมอบ ผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
สังคม และการแข่งขันที่มีความแตกต่างไปจากองค์การอื่นๆ สาหรับการกาหนดภารกิจจะเป็นหน้าที่ที่
มีความสาคัญของผู้บริหารระดับสูงเป็นข้อความที่ แสดงถึงแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์และแนวทาง
หลักในการอยู่รอดขององค์การ โดยระบุถึงหน้าที่ ขององค์การที่ต้องกระทาต่อสังคมและสอดคล้อง
กับปรัชญาในการจัดการขององค์การ เช่น มีการระบุถึง ลูกค้าเป้าหมายขององค์การ ผลิตภัณฑ์ที่จะ
นาออกสู่ตลาด สถานที่นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ระบุถึง การมุ่งความเจริญเติบโต ความอยู่รอดและ
กาไร เป็นต้น ความสาคัญของการกาหนดภารกิจนั้นจะมีผลต่อ การกาหนดทิศทางที่จะต้องถูก
ถ่ายทอดสู่การดาเนินงานหรือกลยุทธ์ การกาหนดวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายที่มีความสอดคล้องกัน
ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะต้องทาการกาหนดภารกิจและทาการถ่ายทอด ไปสู่การดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้ถ้อยคาที่เข้าใจง่าย กะทัดรัด มีเนื้อหา มีความหมาย และมีรูปแบบในการกาหนด
ที่เฉพาะเจาะจง โดยภารกิจหลักขององค์การแต่ละแห่งจะแตกต่างกัน ออกไป ภารกิจหลักจะต้องมี
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การ ช่วยถ่ายทอดความต้องการ ขององค์การและสามารถสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรสามารถนาไปปฏิบัติในแนวทางที่ต้องการได้
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กลยุทธ์ (Strategy) เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่องค์การเลือกดาเนินการจากจุดที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่กาหนดไว้ การพัฒนากลยุทธ์ต้องคานึงถึงโอกาสและอุปสรรค
ตลอดจน จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ และเลือกวิธีที่ได้เปรียบคู่แข่งขันมากที่สุด
กลยุทธ์ แนวทางหรือแผนดาเนินการหลักที่มีการระบุถึงสถานภาพว่าองค์การ ควรกาหนด
แนวทางการดาเนินงานอย่างไรที่มีความเหมาะสมที่สุด หลังจากที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์ ที่
ต้องการแล้ว เพื่อให้เกิดความได้เปรียบและการลดข้อเสียเปรียบเชิงการแข่งขัน
การประสมประสาน (Integrate) คือ การสร้างความสมดุลและความสอดคล้องต่อเนื่อง
ระหว่างทรัพยากรต่างๆ เพื่อบรรลุความสาเร็จขององค์การ องค์การใดมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง
ความเจริญเติบโตมากน้อยเพียงใดย่อมต้องจัดการให้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีอัตราส่วนที่จะสามารถทา
ให้ ได้มาตามวัตถุประสงค์กาหนดไว้การประสมประสานจึงหมายถึง การทาให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่มี
ความสอดคล้องและต่อเนื่องกัน เช่น ในหน่วยงานต่างๆ ขององค์การจะต้องมีการจ้างคนเข้าทางาน
และมีการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับงานที่ทา ต้องมีการจัดสรรทรัพยากร คน เงิน เทคโนโลยีและอื่น ๆ
ที่สมดุลกับลาดับความส าคัญของหน่วยงานและความต้องการจากภายนอกองค์การ ต้องมีการ
ประสาน ความรู้ความสามารถของบุคลากรที่อยู่ในองค์การให้เข้ากับงาน ซึ่งบุคคลเหล่านั้นต่างก็มี
ค่านิยม และความเป็นตัวของตัวเองทั้งสิ้น

3. วัตถุประสงค์ของการบริหารโครงการ
สาหรับการบริหารโครงการนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการทั้งสิ้น สาหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ การจัดการด้านขอบเขตการบริหาร หรือ
ขอบเขตการบริหารเป็นการกาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโครงการ ได้แก่ การกาหนดวิธีการ ที่
ต้องการให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ กาหนดกลยุทธ์ที่ทาให้วัตถุประสงค์ของโครงการบรรลุผลสาเร็จ
และการกาหนดแผนยุทธวิธีขึ้นเพื่อทาให้แผนกลยุทธ์ในแต่ละด้านประสบความสาเร็จ ซึ่งการบริหาร
ในขอบเขตต่าง ๆ ข้างต้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างองค์ก ารที่มีการแบ่งงานกันทาอย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้วัตถุประสงค์ของโครงการยังมีผลต่อการจัดการด้านองค์การ ซึ่งการจัดการด้าน
องค์การนี้ จะเป็นออกแบบโครงสร้างที่มีการกาหนดแผนภูมิความรับผิดชอบ มีการปรับปรุงรูปแบบ
องค์การ ให้สอดคล้องกับภารกิจของโครงการ ที่ต้องคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
การแปลง วัตถุประสงค์ให้เป็นกลยุทธ์ของโครงการและนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีการจัดทาแผนยุทธวิธี
ต่อไป
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้อาจเป็นการกาหนดทั้งในด้านที่มีลักษณะเชิงปริมาณ หรือ
เชิงคุณภาพก็ได้ โดยที่การบริหารโครงการจะเป็นกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กันและกันที่มีการใช้ ความ
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พยายามของบุ คคลากรในการดาเนินกิ จกรรมที่มีลั กษณะที่มี ความพิเ ศษอย่า งเป็น ระบบเพื่ อให้
สามารถใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะต้องมีการกาหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดอีกด้วย

โครงการจะมุ่งตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคเป็นสาคัญ โดยผู้บริหารจะทา
การการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ได้แก่ สภาวะแวดล้อมภายนอก สภาวะแวดล้อมภายใน การ
กาหนดภารกิจ การกาหนดเป้าหมาย และทาการกาหนดกลยุทธ์ จากนั้นองค์การจะดาเนินการ
กาหนดระบบในการปฏิบัติ ได้แก่ การกาหนดขอบเขตของงานที่ดาเนินการและเครือข่ายที่ต้องใช้
โดยทั่วไปจะมีการกาหนดเป้าหมาย ที่มุ่งให้โครงการสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
ในขณะที่โครงการจะมีการดาเนินงาน ควบคู่ไปกับงานประจาขององค์การด้วย แต่โครงการจะมีความ
แตกต่างออกไปจากการหน้าที่ปฏิบัติ
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ลักษณะของโครงการจะมีการกาหนดประเด็นต่างๆ ได้แก่ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ มีการ
ระบุช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษจากฝ่ายต่างๆ เข้ามา มีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ มีการดาเนินกิจกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน มีการใช้เงินทุน เวลา และ การปฏิบัติ
ปัจจัยด้านทรัพยากรบริหารต่างๆ และต้นทุน นอกจากนี้จะต้องพิจารณาสภาวะแวดล้อม และ
วัฒนธรรมองค์การอีกด้วย ได้แก่ โครงสร้างองค์การ คณะทางาน และผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติด้วย
วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นความต้องการของผู้บริหารที่ต้องการให้เกิดขึ้น เนื่องจาก ใน
การดาเนินโครงการนั้น ผู้บริหารจะต้องมีการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างองค์การทาให้
องค์การจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ของบุคลากร ตลอดจนเทคโนโลยีที่ใช้ให้มีความเหมาะสม และ
ยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อแนวความคิดพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์การและ ทฤษฎีองค์การ
แบบเดิมที่ยึดโครงสร้างองค์การตามหน้าที่ในการปฏิบัติงานเท่านั้น
ดังนั้นความยืดหยุ่นจึงเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อโครงสร้างองค์การแบบโครงการเพื่อทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นต่อสังคม เช่น โครงการการฝึกอบรมบัณฑิตใหม่ให้มีทักษะ ด้าน
คอมพิวเตอร์ในระยะเวลา 3 เดือน จนทาให้ความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสูงขึ้น กลายเป็น
แรงงานที่มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามที่ตลาดแรงงานต้องการ เป็นต้น นอกจากนี้โครงการ ยังเป็นผลลัพธ์
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอก เช่น การที่ราคาน้ามันมีราคา ที่สูงขึ้นจนทา
ให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องนาการบริหารโครงการมาใช้แก้ไขปัญหา ได้แก่ การ
ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล การงดสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง เป็นต้น เพื่อให้เกิดการบรรลุ วัตถุประสงค์ที่
ต้องการ การบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงดาเนินการโดยโครงการทั้งสิ้น
นอกจากนี้ วัตถุป ระสงค์ของโครงการจะมีผลกระทบต่อการจัดการด้านผลิตภัณฑ์อีกด้ว ย
ผู้บริหารจะต้องคานึงถึงปัจจัยด้านคุณภาพ ด้านต้นทุนและด้านเวลาของผลิตภัณฑ์ได้ในเวลาเดียวกัน
ซึ่งในการจัดการด้านคุณภาพนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพและ
ทัศนคติของลูกค้าต่อคุณภาพ สาหรับการจัดการด้านต้นทุนนั้นจะดาเนินการกาหนดวิธีการคานวณ
ต้นทุนและการควบคุมต้นทุน ส่วนการจัดการด้านเวลานั้นจะใช้โครงข่ายและแผนภูมิเป็นเครื่องมือ ใน
การควบคุมการดาเนินการ การบริหารโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การทาให้บุคลากรเกิด
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านที่ต้องมีการประสานการทางาน
ร่วมกัน มีการเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ของโครงการและกระบวนการบริหารเข้าด้วยกันจนสามารถ ส่งผล
ต่อความสาเร็จในอนาคตได้ โดยทั่วไปผู้บริหารโครงการมักจะเน้นวัตถุประสงค์ด้านเวลา ทั้งนี้
เนื่องจากวิธีการควบคุมเวลาโดยใช้โครงข่าย (Network) อย่างเป็นระบบจะมีประสิทธิภาพ ในการ
ดาเนินโครงการมากในปัจจุบัน นอกจากนี้เวลายังเป็นวัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจนที่สุด จึงถูกควบคุม
มากกว่าด้านต้นทุนและด้านคุณภาพ
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4. เทคนิคในการบริหารโครงการ
ในการดาเนินโครงการนั้น จะประกอบไปด้วยกระบวนการต่าง ๆ มากมาย ซึ่งจะกล่าว ใน
หัวข้อต่อไป ทั้งนี้ในกระบวนการต่าง ๆ ของการดาเนินโครงการ ผู้ปฏิบัติงานโครงการจะต้องเข้าใจ
และรู้หลักของเทคนิคต่าง ๆ อันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารโครงการ ซึ่งจะทาให้รู้ว่าลักษณะของ
โครงการแบบใดจะเหมาะสม และใช้กับเทคนิคใดได้ เพื่อให้การดาเนินโครงการประสบความสาเร็จ
ดังนั้นการเลือกใช้เทคนิคในการบริหารโครงการจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน ที่ผู้ปฏิบัติงานใน
โครงการจาเป็นต้องศึกษา และทาความเข้าใจ โดยจะขอกล่าวถึงเทคนิคหลัก ๆ ในการบริหาร
โครงการ ที่ใช้บ่อยอันได้แก่
1. แผนภูมิแท่ง (Gantt Chart)
เป็นเทคนิคในการกาหนดตารางเวลากิจกรรมที่ง่ายที่สุดและใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วไป
ซึ่งสร้างขึ้นโดย Gantt ในระหว่างที่เขาทางานอยู่ในกองทัพอเมริกันในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
แผนภูมิแกนท์แสดงอยู่ในรูปแผนภูมิแท่ง (barchart) ในแนวนอน โดยสเกลในแนวนอนแสดงหน่วย
ของเวลา ซึ่งอาจจะเป็นวันหรือสัปดาห์หรือเดือนก็ได้ และมีสเกลในแนวตั้งแสดงงานหรือกิจกรรมหรือ
ชุดงานต่าง ๆ ของโครงการ ดังตัวอย่าง
กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรประจาปี

1
2
3
4
5
6
7
8
9

กิจกรรม
วางแผนโครงการ
จัดทาโครงการ
ออกแบบหลักสูตรพัฒนาฯ
คัดเลือกบุคลากรที่จะต้องอบรม
ทดสอบหลักสูตร
ดาเนินการพัฒนาบุคลากร
สรุปการพัฒนาบุคลากร
ประเมินผลการพัฒนาฯ
รายงานการพัฒนาบุคลากร

ระยะเวลา (สัปดาห์)
1
1
2
1
2
3
1
2
1

กิจกรรมที่ตองทาก่อน
1
1
1, 2, 3
4
4, 5
6
7
8

24

ขั้นตอนและระยะเวลาของกิจกรรม

แผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) เป็นแผนภูมิที่แสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของ
แต่ละงาน แต่ไม่ได้แสดงถึงความสัมพันธ์ของกิจกรรม จึงเหมาะที่จะใช้เป็นปฏิทินการทางานมากกว่า
ในการติดตามกากับงานแผนภูมิแท่งแต่ละแท่งจะบอกตาแหน่งเริ่มต้นและสิ้นสุดของกิจกรรม ซึ่งผู้
ประเมินสามารถใช้เป็นการกาหนดเวลาในการเข้าไปติดตามการกากับงานด้วย
ประโยชน์ของการสร้างแผนภูมิแกนท์ในการดาเนินงานโครงการนั้น สามารถระบุเป็น
ประเด็นได้ดังต่อไปนี้
1) การสร้างแผนภูมิแกนท์ทาได้ง่าย โดยสามารถสร้างด้วยมือ จึงทาให้มีการใช้กันอย่าง
แพร่หลายทั่วไป ในการกาหนดตารางเวลางานของโครงการต่าง ๆ หรือแม้จะใช้คอมพิวเตอร์เข้าช่วยก็
ทาได้ง่ายเช่นเดียวกัน
2) สามารถทาความเข้าใจได้ง่ายโดยอาจไม่ต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคของงานต่าง ๆ
ของโครงการ ก็เข้าใจได้จากแผนภูมิที่แสดงถึงกิจกรรมในการจัดโครงการ
3) ทาให้ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการมองเห็นภาพรวมของโครงการว่ามีงานที่ต้องทางาน
ใดบ้าง ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ แต่ละงานมีลาดับก่อนหลังอย่างไร
4) สามารถใช้เป็น เครื่องมือในการประเมินสถานภาพของงานแต่ละสถานภาพของ
โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ว่าสามารถดาเนินการตามกาหนดเวลาหรือไม่
และงานต่าง ๆ ก้าวหน้าไปเพียงใด ล่าช้าหรือก้าวหน้ามากกว่าที่กาหนดไว้ในตารางเวลา เป็นต้น
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5) สามารถเพิ่มเติมข้อมูลอื่น ๆ ลงในแผนภูมิแกนท์ได้โดยผู้อ่านแผนภูมิทาความเข้าใจได้
ไม่ยาก เช่น ใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ระบุไว้ในแผนภูมิ แสดงจุดตรวจสอบหรือจุดประเมินสถานภาพ
ของโครงการ หรือใช้สัญลักษณ์แสดงว่างานใดงานหนึ่งล่าช้าเพราะติดปัญหาอะไร เป็นต้น
นอกจากแผนภูมิแกนท์จะมีประโยชน์ดังได้กล่าวไปแล้วนั้น แผนภูมิแกนท์ก็ยังมีจุดอ่อนที่
สาคัญที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการต้องคานึงถึง ได้แก่
1) แผนภูมิแกนท์จะทาได้ต่อเมื่อต้องมีการวิเคราะห์โครงสร้างจาแนกงานเสียก่อน เพื่อให้
ได้ข้อมูลว่าโครงการนั้นจาแนกเป็นงานใดบ้าง แต่ละงานต้องเริ่มต้นปฏิบัติเมื่อใด และใช้เวลา
ดาเนินการเท่าใด คาดว่างานแล้วเสร็จเมื่อใด จากนั้นจึงใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างแผนภูมิ
2) แผนภูมิแกนท์มิได้แสดงความสัมพันธ์ทางเทคนิคซึ่งกันและกันของงานต่าง ๆ กล่าวคือ
ไม่สามารถรู้ได้ว่า ถ้างานบางงานไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กาหนดแล้วจะกระทบโครงการอย่างไร
งานใดจะต้องดาเนินให้แล้วเสร็จตามตารางเวลาที่กาหนดไว้หรืองานใดล่าช้าใช้เวลามากกว่าที่กาหนด
ได้ นั่นคือ แผนภูมิแกนท์มิได้แสดงให้เห็นว่า งานใดต้องทาตามกาหนด-เวลา และงานใดสามารถทา
ล่าช้ากว่าตารางเวลาที่กาหนดได้โดยไม่กระทบงานอื่นของโครงการ หรืออายุของโครงการ
3) แผนภูมิแกนท์เหมาะสาหรับโครงการขนาดเล็กที่จาแนกงานไม่มากนัก แต่ถ้าเป็น
โครงการใหญ่จะจาแนกออกเป็นงานจานวนมาก และแต่ละงานยังแตกออกเป็นงานย่อยอีกมาก การ
สร้างแผนภูมิแกนท์จึงค่อนข้างยุ่งยาก แม้ว่าจะใช้คอมพิวเตอร์เข้าช่วยก็ตาม และอาจทาให้เกิดความ
สับสนในการอ่านและทาความเข้าใจแผนภูมิได้ ในทางปฏิบัติจึงอาจจาเป็น -ต้องมีการสร้างแผนภูมิ
แกนท์ของงานในแต่ละระดับ จากงานระดับสูงลดหลั่นถึงงานระดับล่าง และมีแผนภูมิแกนท์ของ
โครงการ ซึ่งสรุปงานทุกระดับไว้อีกแผนภูมิหนึ่ง
4) สาหรับโครงการขนาดใหญ่ การกาหนดตารางเวลางานโดยใช้แผนภูมิแกนท์ แต่เพียง
อย่างเดียวอาจให้ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการบริหารโครงการ จาเป็นต้องใช้เทคนิคอื่น เข้าช่วยเสริมด้วย
เช่น เทคนิคเครื่องข่าย เพื่อให้เห็นภาพรวมของทั้งโครงการ
กล่าวโดยสรุปการใช้แผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) เป็นเครื่องมือในการดาเนินโครงการ
จะทาให้เรารู้ว่างานใดต้องเริ่มทาก่อน คาดว่าจะทาเสร็จเมื่อใด งานใดต้องเริ่มในลาดับต่อมา และถ้า
เรามีตัวเลขค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของงานต่าง ๆ ในแต่ละสัปดาห์เราสามารถนามาสร้างตารางแสดง
ต้นทุนของงานในแต่ละสัปดาห์ และต้นทุนสะสมในแต่ละสัปดาห์ได้
2. โครงข่ายงาน (network)
ซึ่งเป็นเทคนิคหรือเครื่องมือชนิดหนึ่งในการดาเนินงานของโครงการ โดยเป็นแผนภูมิที่
แสดงกิจกรรมทั้งหมดในโครงการ แสดงความต่อเนื่องและลาดับก่อนหลังของแต่ละกิจกรรม แต่ไม่
สามารถแสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแต่ละงานในการเขียนโครงข่ายงานจะใช้วงกลม
หรือที่เรียกว่า node แทนกิจกรรม ใช้ลูกศรโยงจากกิจกรรมหนึ่งไปยังอีกกิจกรรมหนึ่ง ดังรูปตัวอย่าง
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1

2

3

ความหมายจากการเชื่อมโยงโครงข่ายคือ
1 คือกิจกรรมเริ่มต้น ไม่มีกิจกรรมก่อนหน้า
2 คือกิจกรรมที่เริ่มดาเนินการได้ต่อเมื่อกิจกรรม 1 เสร็จแล้ว
3 คือกิจกรรมที่เริ่มดาเนินการต่อเมื่อกิจกรรมที่ 2 เสร็จแล้ว
2
1
3
ความหมายจากการเชื่อมโยงโครงข่ายคือ
1 คือกิจกรรมเริ่มต้น ไม่มีกิจกรรมก่อนหน้า
2, 3 คือกิจกรรมที่เริ่มดาเนินการต่อเมื่อกิจกรรม 1 แล้วเสร็จ ซึ่งอาจดาเนินการพร้อมกัน
หรือไม่พร้อมกันก็ได้
การดาเนินโครงการโดยใช้โครงข่ายงาน (network) เป็นเครื่องมือในการบริหารโครงการ
นั้น จะต้องเข้าใจหลักพื้นฐานบางประการ อันได้แก่
1) โดยปกติเครือข่ายงานจะแสดงการไหล (flow) ของกิจกรรมจากซ้ายไปขวา
2) กิจกรรมใดก็ตามไม่สามารถเริ่มต้นได้เว้นเสียแต่ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ก่อนหน้าได้
ดาเนินการแล้วเสร็จ
3) ลูกศรที่ปรากฏบนผังแสดงความสัมพันธ์และการไหลของเครือข่ายงาน ลูกศรที่
เชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ สามารถตัดกันได้
4) แต่ละกิจกรรมอาจจะมีการระบุหมายเลขกากับไว้โดยเฉพาะ
5) หมายเลขกากับของกิจกรรมต่อเนื่องจะต้องมากกว่าหมายเลขกากับของกิจกรรมที่ต้อง
ทาเสร็จก่อนหน้า
6) จะต้องดาเนินกิจกรรมรุดไปข้างหน้า ไม่มีการวนเวียนเลีย้ วกลับ
7) ต้องไม่มีการระบุข้อความที่เป็นเงื่อนไขในการทากิจกรรม
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8) ต้องแสดงปุ่มเริ่มต้นเครือข่ายงาน และปุ่มสิ้นสุดเครือข่ายงานให้แจ้งชัด กล่าวคือ ปุ่ม
เริ่มต้นควรมีปุ่มเดียว และปุ่มสิ้นสุดเครือข่ายงานก็ต้องมีปุ่มเช่นเดียวกัน
จากหลักการพื้นฐานของของการดาเนินโครงการแบบโครงข่ายงาน (network) สามารถแสดงเป็น
รูปภาพประกอบได้ดังนี้

จากรูปผังเครือข่ายแสดงให้เห็นว่า ปุ่มเริ่มต้นโครงการ คือ กิจกรรม A ซึ่งใช้เวลา
ดาเนินการ 3 สัปดาห์ กิจกรรม B และ C ต่างมีกิจกรรม A เป็นกิจกรรมก่อนหน้าเช่นเดียวกัน ดังนั้น
กิจกรรม B และ C ต่างเชื่อมโยงกับกิจกรรม A ด้วยลูกศร และต้องใช้เวลาดาเนินการ 5 และ 6
สัปดาห์ ตามลาดับ ส่วนกิจกรรม D มีกิจกรรม B และกิจกรรม C เป็นกิจกรรมก่อนหน้าจึงเชื่อมโยง
กิจกรรม D มีกิจกรรม B และกิจกรรม C เป็นกิจกรรมก่อนหน้า จึงเชื่อมโยงกิจกรรม D ด้วยลูกศร ซึ่ง
เรียกกิจกรรม D ว่า กิจกรรมรวมงาน (merge activity) เพราะมีงานก่อนหน้าที่ต้องทาให้แล้วเสร็จ
มากกว่า 1 งาน ก่อนที่จะเริ่มทากิจกรรม D หรือมีลูกศรมากกว่า 1 ลูกศรพุ่งเข้าหางาน D หรืออาจ
เรียกกิจกรรม D ได้อีกอย่างหนึ่งว่า จุดตรวจสอบ (milestone) ซึ่งเป็นเหตุการณ์สาคัญแสดง
ความก้าวหน้าของโครงการที่จะส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการ
ในขณะเดียวกัน กิจกรรม E มีกิจกรรม B และ C เป็นกิจกรรมก่อนหน้า จึงเชื่อมโยง
กิจกรรม E กับกิจกรรม B และ C ด้วยลูกศร เมื่อดาเนินกิจกรรม D และกิจกรรม E แล้วเสร็จทั้งคู่ก็
เป็นอันสิ้นสุดโครงการ จึงได้มีการระบุปุ่มสิ้นสุดโครงการไว้ และเชื่อมโยงกับกิจกรรม D และ E กับ
ปุ่มสิ้นสุดโครงการด้วยลูกศร
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความแตกต่างระหว่างแผนภูมิแกนท์กับเครือข่ายงานนั้นแตกต่างกันใน
ลักษณะที่แผนภูมิแกนท์แสดงให้เห็นลาดับของกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ในโครงการแต่มิได้แสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ และมิได้แสดงให้เห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หากกิจกรรม
ใดต้องทาล่าช้ากว่าตารางเวลาที่กาหนด หรือกิจกรรมใดทาเสร็จเร็วกว่าตารางที่กาหนด ดังนั้น เพื่อ
ลดจุดอ่อนของแผนภูมิแกนท์ จึงมีการนาเทคนิคหรือเครื่องมืออย่างอื่นมาใช้ในการดาเนินโครงการ
โดยเฉพาะในส่วนที่ต้องมีการกาหนดตารางเวลางานอันได้แก่ เทคนิคที่แสดงเครือข่ายงาน (network)
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ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ตามลาดับความสัมพันธ์ทางเทคนิค และช่วยให้สามารถ
วางแผนและกาหนดตารางเวลางานของงานต่าง ๆ แยกออกจากกันได้

5. การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผล
เมื่อวิเคราะห์การดาเนินงานขององค์การใดๆ จะเห็นได้ว่าทุกองค์การจะต้องมีการกาหนด
ปรัชญาหรือแนวคิดในการดาเนินที่เป็นเฉพาะขององค์การ โดยปรัชญาหรือแนวคิดนั้นจะแสดงถึง
ภารกิจ (Mission) หรืองานขององค์การที่จะต้องดาเนินการเป็นทิศทางของการดาเนินงาน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ การที่วัตถุประสงค์ขององค์การจะบรรลุผลตามเป้าหมาย ย่อมต้อง
อาศัยวิธีการทางาน หรือโครงการ หรือโครงงานเป็นสาคัญ ดังนั้นหากองค์การใดไม่มีการวางแผนงาน
หรือไม่มีโครงการดาเนินการคงเป็นเรื่องที่น่าแปลกและเป็นองค์การที่จัดว่าล้าหลัง
ในการบริหารองค์การใดๆ โครงการ ถือเป็นส่วนประกอบที่สาคั ญของแผนการดาเนินงาน
โดยทั่วไปองค์การมักจะจัดทาแผนใน 2 ลักษณะ คือ แผนมหภาค และแผนจุลภาค โครงการถือเป็น
แผนจุลภาคหรือแผนเฉพาะเรื่องที่จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งขององค์การ จาก
การศึกษาความหมายของโครงการ สรุปได้วา่ “โครงการเป็นแผนงานที่จัดทาขึ้นอย่างเป็นระบบ
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการดาเนินงาน และคาดหวังที่จะได้
ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในการดาเนินงาน มีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย
อย่างชัดเจน และมีบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสม
กับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้” เมื่อวิเคราะห์ความหมายของโครงการสามารถสรุปลักษณะสาคัญ
ของโครงการได้ดังนี้
1. มีระบบขั้นตอนในการดาเนินงาน
2. มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
3. มีระยะเวลาในการดาเนินงาน
4. มีผู้รับผิดชอบโครงการ
5. ต้องใช้ทรัพยากรในการดาเนินการ
6. มีงบประมาณในการดาเนินงาน
จากลักษณะของโครงการจะเห็นได้ว่า โครงการเป็นงานที่ซับซ้อน ไม่ใช่งานประจา เป็นการ
ทางานที่เกิดขึ้นโดยมีข้อจากัดด้านเวลา งบประมาณ ทรัพยากรและผลลัพธ์โครงการที่รองรับความ
ต้องการขององค์การ ดังนั้นการดาเนินการโครงการใดๆ ให้ประสบความสาเร็จจึงต้องอาศัยการ
บริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ
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จุดอ่อนในการทาโครงการและบริหารโครงการ
การบริหารโครงการมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จหรือล้มเหลวของโครงการ การ
บริการโครงการไม่เหมือนกับการบริหารทั่วไปตรงที่ การเน้นประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการมีระยะเวลาที่แน่นอน มีการสร้างทีมงานชั่วคราวขึ้นมาดาเนินงาน เพื่อให้การดาเนินงานโครง
ประสบความสาเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ภายในช่วงเวลาที่กาหนด ดังนั้นบุคคลที่มีบทบาท
สาคัญในการดาเนินการโครงการ คือ ผู้บริหารโครงการ ซึ่งควรเลือกบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจ
เนื้อหาของโครงการนั้นๆ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถ
ประสานงานกับฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ดังนั้นสิ่งแรกที่ผู้บริหารต้องตัดสินใจเพื่อให้
การจัดทาโครงการประสบความสาเร็จ คือ การแต่งตั้งผู้บริหารโครงการ
อย่างไรก็ตามความสาเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารโครงการ
อย่างเดียว ยังมีสาเหตุอื่นๆ เช่น งบประมาณเกินวงเงิน เสร็จไม่ทันตามกาหนดเวลา ผลงานไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และไม่มีคุณภาพ ไม่มีหลักการจัดโครงการ ขาดการประกันคุณภาพ ขาดทรัพยากรที่
จาเป็นในการจัดโครงการ และบุคลากรไม่มีคุณภาพ เป็นต้น จุดอ่อนที่พบในการจัดทาโครงการที่พบ
ได้แก่
1. การจัดโครงการ
โครงการส่วนใหญ่ได้มีการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
และการวัดและประเมินผลโครงการไม่ค่อยสัมพันธ์กัน เนื่องจากโครงการที่สถานศึกษาจัดทาขึ้นเพื่อ
เสนองบประมาณมากกว่ า ค านึ ง ถึ ง ผลลั พ ธ์ ข องโครงการที่ ร องรั บ เป้ า หมายหรื อ นโยบายของ
สถานศึกษาจุดอ่อนในการจัดทาโครงการที่พบ ได้แก่
1.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
- วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน ส่งผลกระทบต่อการกาหนดเป้าหมายและการประเมินผล
การดาเนินโครงการ
- วัตถุประสงค์ไม่เหมาะสม กาหนดไว้สูงเกินไปไม่สามารถทาให้บรรลุวัตถุประสงค์
ได้ภายในกาหนดเวลา เช่น โครงการรักการอ่าน กาหนดวัตถุประสงค์ว่า เพื่อให้นักเรียนทุกคนอ่าน
หนังสือเป็นกิจนิสัย จึงเป็นการยากที่สถานศึกษาจะทาให้นักเรียนทุกคนอ่านหนังสือจนเป็นกิจนิสัยใน
ช่วงเวลาที่กาหนดในโครงการ
- นาผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการมาเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น
โครงการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ กาหนดวัตถุประสงค์ว่า ปริมาณขยะในสถานศึกษาและ
ชุมชนลดลง ซึ่งควรเป็นผลพลอยได้จากการทาโครงการมากกว่าวัตถุประสงค์ของโครงการ
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- ไม่กาหนดเป้าหมายโครงการหรือกาหนดเป้าหมายโครงการไม่ชัดเจนหรือกาหนด
เป้าหมายโครงการไม่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของโครงการ ส่งผลกระทบต่อการประเมินความสาเร็จ
ของโครงการ
1.2 ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
- กิจกรรมโครงการที่กาหนดไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
- การดาเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
1.3 การวัดและประเมินผลการดาเนินโครงการ
- ขาดเครื่องมือในการวัดผลการดาเนินโครงการที่มีคุณภาพและหลากหลาย
- ผู้ทาการวัดและประเมินผลโครงการการขาดความรู้และทักษะในการวัดและ
ประเมินผลส่วนใหญ่ผู้รับผิดชอบโครงการจะดาเนินการเอง ผลการประเมินโครงการที่ได้จึงไม่
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ไม่ครอบคลุมกระบวนการดาเนินงาน และขาดคุณภาพ จึงใช้ประโยชน์จาก
การบริหารได้น้อย
- ขาดการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามเป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นการวัด
และประเมินผลความคิดเห็นหรือความพึงพอใจ ที่มีต่อการดาเนินงานโครงการนั้น ๆ เมื่อสิ้นสุดการ
ดาเนินงานโครงการ
- การรายงานผลการดาเนินงานโครงการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักการประกัน
คุณภาพ
2. การบริหารโครงการ
ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับโครงการก่อนดาเนินการค่อนข้างมาก ทั้งนี้เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ แต่เมื่ออนุมัติโครงการแล้วจะปล่อยให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบโครงการ
และทีมงาน หากพิจารณาการบริหารโครงการตั้งแต่ก่อนดาเนินการโครงการ ระหว่างการดาเนินการ
โครงการ และภายหลังสิ้นสุดการดาเนินการโครงการ พบจุดอ่อนของการบริหารโครงการสรุปได้ดังนี้
2.1 ก่อนการดาเนินโครงการ ผู้บริหารส่วนใหญ่จะให้ความสาคัญกับ โครงการเพียง “เป็น
โครงการทากับอะไร เพื่ออะไร งบประมาณเท่าไหร่ สนองแผนการพัฒนาสถานศึกษาหรือยุทธศาสตร์
หรือนโยบายข้อใด” แต่ไม่สนใจจะวิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่จะนามาสู่การตัดสินใจว่าควร
ดาเนินการโครงการนั้นหรือไม่ อย่างไร เช่น วิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของโครงการ ความสาคัญ
และความคุ้มค่าในการที่จะจัดทาโครงการ หากเป็นโครงการต่อเนื่องผู้บริหารส่วนใหญ่จะไม่สนใจนา
ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และความต้องการในการดาเนินการโครงการของรอบปีที่ผ่านมาใช้
ประกอบการตัดสินใจ หรือกล่าวได้ว่าขาดการประเมินความต้องการจาเป็น ความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ของแผนงานโครงการ รวมทั้งการไม่ประสานแผนกับแผนงานโครงการอื่นจึงเกิดความ
ซ้าซ้อนในเรื่องของสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ในการดาเนินงานโครงการ
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2.2 ระหว่างการดาเนินโครงการ สถานศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับโครงการระหว่าง
ดาเนินการน้อยมาก ทั้งนี้อาจถือว่า ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการแล้ว จึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบโครงการที่จะต้องดาเนินการ จุดอ่อนที่พบในระยะนี้ ได้แก่
- ขาดผู้ที่มีความรู้ความสามรถด้านการวัดและประเมินผล
- ไม่มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการทาหน้าที่ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการโดยเฉพาะ
- ขาดการติดตามการประเมินผลการดาเนินงานโครงการเพือ่ ปรับปรุง ให้ความ
ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาเพื่อให้โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เป็นเรื่องของผู้รับผิดชอบ
โครงการและทีมงานที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาเอง
2.3 หลังการดาเนินการโครงการ
- ขาดการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสาเร็จของโครงการระหว่างวัตถุประสงค์
เป้าหมายและงบประมาณ ทาให้ไม่สามารถสรุปความคุ้มค่าของโครงการได้
- ขาดการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ
จากจุดอ่อนดังกล่าว หากสถานศึกษาต้องการให้โครงการเป็นเครื่องมือพัฒนาการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นหมายถึงว่าสถานศึกษาจะต้องมีการจัดทาโครงการทีมีคุณภาพและมีการ
บริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน
3. ขั้นตอนการบริหารโครงการ
การบริหารโครงการ มีลักษณะเป็นวงจร ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวางแผนจัดทาโครงการ งานโครงการจะต้องเริ่มต้นที่การวางแผนโครงการ ต้องมี
เนื้อหาสาระชัดเจน เฉพาะเจาะจง สามารถตอบคาถามต่อไปนี้ได้ โครงการอะไร (ชื่อโครงการ) ทาไม
ต้องทา (หลักการและเหตุผล) ทาเพื่ออะไร (วัตถุประสงค์) ปริมาณเท่าไร (งบประมาณ) ทาอย่างไร
(วิธีดาเนินการ) ทาเมื่อใด (ระยะเวลา) ใช้ทรัพยากรอะไร (งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ) ใครทา
(ผู้รับผิดชอบ) ทากับใคร (ผู้เกี่ยวข้องหรือเครือข่าย) บรรลุผลหรือไม่ (ประเมินผล) เกิดอะไรเมื่อสิ้นสุด
โครงการ (ผลที่คาดว่าจะได้รับ) ดังนั้นผู้ที่จัดทาโครงการจะต้องรวบรวมแนวความคิด นโยบาย ข้อมูล
อื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา
กาหนดโครงการ กาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และเขียนโครงการ ซึ่งทั่วไปนิยมเขียนเป็นหัวข้อ
ประกอบด้วย
1) หลักการและเหตุผล อธิบายที่มาของโครงการ ซึ่งเป็นเหตุผลแสดงถึงความสาคัญ
จาเป็นที่ต้องมีในโครงการ
2) วัตถุประสงค์ เพื่อบอกแนวทางการดาเนินงานและการประเมินผล สามารถ
ปฏิบัติได้ในช่วงเวลาที่กาหนดในโครงการ
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3) เป้าหมาย กาหนดคุณลักษณะของผลงานโครงการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
สามารถวัดได้
4) แผนการดาเนินงาน อธิบายกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนทั้งวิธีการและ
ระยะเวลา
5) ผู้รับผิดชอบโครงการ
6) สถานที่และระยะเวลาดาเนินงาน
7) งบประมาณ อธิบายรายละเอียดแหล่งที่มา จานวน และประเภทของงบประมาณ
8) ติดตามประเมินผล อธิบายวิธีการ เครื่องมือ และสิ่งที่จะประเมินสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
9) ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ เขียนผลที่คาดว่าจะได้รับและจะเกิดขึ้นจริง
จากการดาเนินโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. การดาเนินงานตามโครงการ เป็นขั้นตอนการนาโครงการไปดาเนินการใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์
3. การประเมินผลโครงการ เมื่อมีการดาเนินงานโครงการก็จะต้องทาการประเมินผล
โครงการเพื่อตรวจสอบว่าโครงการนั้นดาเนินไปด้วยดีหรือมีอุปสรรค ปัญหาอย่างไร ทั้งนี้เพื่อนาไปสู่
การตัดสินใจของผู้บริหารโครงการว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นสาหรับการดาเนินการต่อไป หรือ
ยกเลิกการดาเนินงานโครงการ
4. แนวทางการบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ
ก่อนการดาเนินโครงการ
กาหนดแนวทางในการจัดทาโครงการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่บุคลากรในการจัดทาโครงการ
ที่มีประสิทธิภาพสนองนโยบาย และความต้องการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของสถานศึกษาอีกทั้งได้
ข้อสนเทศประกอบการตัดสินใจอนุมัติหรือไม่อนุมัติโครงการ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. กาหนดนโยบายและแนวทางในการจัดทาโครงการที่ชัดเจน จัดทาเป็นแผนภูมิ และ
ชี้แจงให้บุคลากรในสถานศึกษาทราบ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์แผนงานโครงการของสถานศึกษา ดังนี้
2.1 วิเคราะห์หลักการและเหตุผลของโครงการว่ามีความจาเป็นหรือมีความสาคัญอย่างไรที่
ต้องจัดทาโครงการ เป็นการประเมินความจาเป็นของโครงการ
2.2 วิเคราะห์วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การดาเนินงาน และผลที่จะได้รับว่าชัดเจน มี
ความเหมาะสมเพียงใดคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้หรือไม่อย่างไร
2.3 ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ หากมีความเหมาะสม
และเป็นไปได้จึงอนุมัติให้ดาเนินการโครงการ

33

2.4 จัดทาปฏิทินการดาเนินงานโครงการทั้งหมดของสถานศึกษา เพื่อมิให้ช่วงเวลา
การดาเนินงานทับซ้อนกัน อันจะส่งผลต่อความพร้อมด้านสถานที่และทรัพยากร
2.5 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินผลโครงการเป็นการเฉพาะ โดยควรเลือก
ผู้ที่มีความรู้ด้านการประเมินผลและการวิจัยหรือผู้ที่สนใจเพื่อวัดและประเมินผลการดาเนินการ
โครงการทั้งก่อนดาเนินการโครงการ ระหว่างการดาเนินโครงการ และเมื่อสิ้นสุดการดาเนินการ
โครงการ
ระหว่างดาเนินการโครงการ
1. ติดตาม กากับการดาเนินงานโครงการ ให้การสนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
2. ประเมินการดาเนินงานโครงการว่าเป็นไปตามแผนงานโครงการหรือไม่ อย่างไร
3. ประเมินความก้าวหน้า ความเหมาะสม ปัญหาอุปสรรคและสาเหตุ เพื่อเป็นข้อสนเทศ
ในการตัดสินใจยกเลิกหรือดาเนินการโครงการต่อ
ภายหลังสิ้นสุดการดาเนินการโครงการ
นาผลการดาเนินงานโครงการและข้อสนเทศที่ได้จากการประเมินมาใช้ประกอบการวาง
แผนการจัดทาโครงการ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ เพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการ
2. ตรวจสอบผลกระทบของโครงการที่มีต่อสถานที่ศึกษา
3. ประเมินผลที่คาดหวัง
4. สรุป
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าแม้โครงการจะเขียนอย่างละเอียดชัดเจนเพียงไร หากการบริหาร
โครงการขาดประสิทธิภาพ ผู้บริหารไม่ตระหนักถึงความสาคัญในการวางแผนงานโครงการ การกากับ
ติดตามประเมินผลการดาเนินการโครงการอย่างเป็นระบบ และไม่นาผลการประเมินโครงการมาใช้ใน
การตัดสินใจบริหารจัดการ อีกทั้งขาดบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในโครงการและวิธีการดาเนินงาน
โครงการแล้ว โครงการนั้นย่อมบรรลุถึงเป้าหมายได้ยาก ซึ่งแนวปฏิบัติในการบริหารโครงการที่กล่าว
มานี้จึ งเป็น อีกแนวทางหนึ่ งที่ผู้บ ริหารโครงการหรือผู้ที่รับผิดชอบโครงการที่ต้องการให้โ ครงการ
ประสบความสาเร็จ บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการควรนาไปใช้เป็นแนวทางการ
บริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 3 กระบวนการการบริหารโครงการ
1. การบริหารโครงการสาคัญอย่างไร
เนื่องจากในภาวะการแข่งขันของธุรกิจปัจจุบัน เป็นไปอย่างดุเดือด รวดเร็วและแข่งขันกับ
เวลา องค์กรมีการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรอยู่ตลอดเวลา เพื่อแย่งชิงกันสร้างความ
ได้เปรียบในเชิงธุรกิจเช่น การออกผลิตภัณฑ์และแผนการตลาดใหม่ การปรับปรุงกระบวนการทางาน
การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งในปัจจุบันวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ต่างๆ สั้นลงมาก
เมื่อเทียบกับในอดีต ผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนยุ่งยากในการผลิตมากขึ้น และต้องปรับเปลี่ยนเพื่อ
รองรับการตลาดแบบลูกค้า เป็นศูนย์กลาง จากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ทาให้การทางานในองค์กร
ต่างๆ มีลักษณะการทางานแบบเป็นโครงการมากขึ้น มีโครงการเล็กและใหญ่เกิดขึ้นมากมายในองค์กร
มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ กรอบเวลาการดาเนินการและงบประมาณ มีการวัดผลการ
ดาเนิ นงานของบุ คคลจากผลส าเร็ จของงาน ทาให้การทางานในลั กษณะของโครงการมีความ
แพร่หลายมากขึ้น
ลักษณะที่สาคัญของโครงการ คือ มีระยะเวลาที่แน่นอน และมีลักษณะเฉพาะตัว เนื่องจาก
โครงการแต่ละโครงการมีปัจจัยที่แตกต่างกันเสมอ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ ลูกค้า ทรัพยากร บุคลากร
งบประมาณ ไม่มีโครงการใดๆ ที่จะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการได้ ด้วยความมีลักษณะเฉพาะตัว
ของการทาโครงการ จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถคาดเดาหรือกะเกณฑ์การทาโครงการได้ทุกอย่าง ยิ่ง
หากเป็นโครงการในอุตสาหกรรมบางประเภทที่มีความไม่แน่นอนสูง ก็ยิ่งเป็นการยากที่จะจัดการ
โครงการให้ประสบความสาเร็จได้
โดยส่วนใหญ่ โครงการในปัจจุบัน เป็นโครงการที่มีลักษณะของความไม่แน่นอนสูง ความ
ต้องการของระบบอาจไม่ชัดเจน ทาให้มีความเสี่ยงต่อการล้มเหลวได้มาก ความล้มเหลวที่เกิดขึ้น
หมายถึงเงิน เวลาและทรัพยากรที่ต้องสูญเสียไป ความจาเป็นในการมีโครงการมากมายในองค์กร จึง
เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับองค์กรมากขึ้นหากองค์กรไม่มีกระบวนการและระบบการจัดการโครงการ
ที่มีประสิทธิภาพ
การบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเข้ามาเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยให้โครงการประสบ
ความสาเร็จภายใต้ข้อจากัดที่มีอยู่ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ ตั้งไว้ เพื่อทาให้โครงการ
เป็นส่วนที่เสริมแผนกลยุทธ์ขององค์กรและพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ
เพื่อ ให้ บรรลุ เป้ าหมายของโครงการที่ตั้งขึ้น เราจะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการจัดการและการ
บริหารโครงการ โดยแนวทางของการบริหารนั้นจะมีหลักพื้นฐานของการบริหาร คือ การสร้างความ
พึงพอใจและวิเคราะห์ถึงความต้องการสูงสุดของผู้ซื้อ ภายใต้ขอบเขตและเป้าหมายของโครงการ ซึ่ง
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วิธีการที่จะทาให้โครงการนั้นสนองตอบต่อผู้ซื้อ ตรงเป้าหมายของโครงการ ก็จะต้องอาศัยวิธีการที่
หลากหลายในการบริ ห าร เราจะเรี ย กวิธี ก ารบริ หารที่ห ลากหลายนี้ ว่ า วงจรชี วิต ของโครงการ
(Project Life Cycle)โดยเทคนิคที่ได้รับความนิยมในการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมมากที่สุดได้แก่
วิธีการวิเคราะห์เครือข่ายงาน วิธีการคืนทุน วิธีการควบคุมองค์ประกอบ โดย แนวทางของวิธีการต่าง
ๆ จะเป็นการแสดงแนวคิดรูปแบบของการบริหารในแบบต่าง ๆ เช่น การบริหารตามแบบโครงการ
การบริหารแบบทั่วไป การบริหารด้านเทคนิค
โครงการมี จุ ด เริ่ ม ต้ น และสิ้ น สุ ด เป็ น วงจร เปรี ย บได้ เ ช่ น เดี ย วกั บวงจรชี วิ ต ในส่ ว นของ
โครงการขององค์การภาครัฐ แนวคิดของโครงการ (Project Ideas) จะมีที่มาจากสภาพปัญหาและ
ความต้องการของสาธารณชน ที่ผ่ านการวิเคราะห์ และกาหนดเป็นแนวนโยบายของรัฐบาล ในการ
บริหารรัฐกิจและการบริหารการพัฒนา นโยบายของรัฐบาลจึงถือเป็นจุดศูนย์กลางของวงจรโครงการ
วงจรโครงการประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
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1. การวางแผน การประเมิน และการจัดทาข้อเสนอโครงการ
o กาหนดแนวคิดโครงการ โดยนาเอานโยบายของรัฐบาลมาแปลงเป็นแนวคิดของ
โครงการ แล้วจึงทาการประเมินความเป็นไปได้และความเหมาะสมเบื้องต้น แล้วจึง
กาหนดเป็นเงื่อนไขที่สาคัญของโครงการ (Terms of Reference : TOR)
o การศึกษาความเป็นไปได้และประเมินโครงการ เป็นการศึกษาข้อเท็จจริ งในบริบท
ของโครงการเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ตา่ งๆ สาหรับใช้ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับสูงว่าจะลงทุนในโครงการนั้นหรือไม่
o การจัดทาข้อเสนออันเป็นรายละเอียด หรือการออกแบบโครงการ
2. การคัดเลือก การอนุมัติ และการเตรียมความพร้อม
o การคัดเลือกและอนุมัติโครงการ เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหารจะต้องนาข้อเสนอของ
โครงการที่มีอยู่หลายโครงการมาเปรียบเทียบกัน โดยพิจารณาจากเหตุผลความ
จาเป็นที่ต้องมีโครงการ วัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ฯลฯ
จนกระทั่งตัดสินใจเลือกและอนุมัติโครงการ
o การเตรียมความพร้อม ก่อนจะเริ่มต้นโครงการจะต้องมีการเตรียมความพร้อมใน
ด้านต่างๆ ก่อน ตั้งแต่การจัดทาแผนดาเนินงาน การจัดทาแผนเงิน การจัดทาแผน
กาลังคนและการจัดองค์กรโครงการ
3. การปฏิบัติการ การควบคุม การยุติและส่งมอบงาน
o การนาโครงการไปปฏิบัติ โดยมอบหมายงานให้กับสมาชิกในองค์กรโครงการ จัดสรร
ทรัพยากรโครงการ และจัดวางระบบควบคุมและระบบสนับสนุนต่างๆ
o การนิเทศและควบคุมโครงการ
o การยุติและส่งมอบโครงการ
4. การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข
o การติดตามและประเมินผล เพื่อวัดความสาเร็จหรือล้มเหลวของโครงการ อันจะ
นาไปสู่
o การปรับนโยบายและแผน
เครื่องมือที่ใช้ในการกาหนดแนวคิดโครงการ ได้แก่ แผนภูมิปัญหา (Problem Diagram:
Causes - Effect) และแผนภูมิวัตถุประสงค์ (Objective Diagram: Means - End) ซึ่งเครื่องมือ
ดังกล่าวจะช่วยให้เรามองเห็นสภาพปัญหาหรือความต้องการ และสามารถแสวงหาวิธีปฏิบัติหรือกล
ยุทธ์ (Strategy) ในการทาให้ปัญหาหมดไปหรือได้รับผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา
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แผนภูมิปัญหา เป็นแผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับสาเหตุของปัญหา ใน
ลักษณะของ one to many คือ หนึ่งปัญหาแต่มีหลายสาเหตุได้ (ในความจริง หนึ่งสาเหตุอาจทาให้
เกิดหลายปัญหาได้เช่นกัน แต่ในการจัดทาแผนภูมิปัญหา จะทาในรูปแบบหนึ่งปัญหาหลายสาเหตุ
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้นได้)
แผนภูมิวัตถุประสงค์ เป็นแผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายกับวิธีการที่จะบรรลุ
เป้าหมาย ในลักษณะของ one to many เช่นกัน คือ หนึ่งเป้าหมายแต่มีหลายวิธีการ แผนภูมิ
วัตถุประสงค์จะสร้างขึ้นมาคู่ขนานกับแผนภูมิปัญหา โดยเป้าหมายจะได้มาจากปัญหา (เป้าหมายคือ
สภาพของประเด็นปัญหาที่เราต้องการเห็นหลังจากที่มีการทาโครงการไปแล้ว ) และวิธีการจะได้มา
จากสาเหตุ (วิธีการจะต้องไปช่วยเปลี่ยนแปลงสาเหตุของปัญหาให้หมดไป)
การวางแผนและวิ เ คราะห์ โ ครงการโดยแนวทางกรอบเหตุ ผ ลสั ม พั น ธ์ (Logical
Framework)
ความหมายของกรอบเหตุผลสัมพันธ์
กรอบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework หรือ Log-Frame) มาจากคาว่า Logical ซึ่ง
หมายถึง ตรรกะ และ Framework ซึ่งหมายถึง กรอบแนวคิด ดังนั้น Log-Frame ก็คือ การแสดง
ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล นั่นเอง
Log-Frame เป็นกรอบแนวคิดที่ได้รับความนิยมในการวางแผนและวิเคราะห์โครงการ
นาเสนอในรูปแบบตาราง 4x4 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในตาราง โดย
แบ่งเป็นความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Logic) และความสัมพันธ์แนวนอน (Horizontal Logic)
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องค์ประกอบที่สาคัญของกรอบเหตุผลสัมพันธ์
องค์ประกอบที่สาคัญของ Log-Frame มีดังนี้
1. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ในภาพรวม (Goal / Overall Objective)
2. วัตถุประสงค์เฉพาะ (Specific Objective / Project Purpose)
3. ผลผลิต (Outputs / Results)
4. กิจกรรม (Activities)
5. ตัวชี้วัด (Indicators)
6. วิธีการ (Means) และค่าใช้จา่ ย (Costs)
7. ฐานคติ (Assumptions) หรือเงื่อนไขความสาเร็จ
จากองค์ประกอบทั้งหมด สามารถนามาสร้างเป็นความสัมพันธ์ ได้ดังนี้
1. ความสัมพันธ์แนวดิ่ง แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแผนงานในภาพรวม กับ
โครงการ โดยความสัมพันธ์อยู่ในรูปแบบ "ถ้า..แล้ว (If..then)"
- สามารถแตกย่อยได้เป็น 4 ระดับ
1. ระดับนโยบาย ได้แก่ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ของแผนงานในภาพรวม ใน
หนึ่งแผนงานอาจประกอบไปด้วยโครงการกี่โครงการก็ได้
2. ระดับวัตถุประสงค์ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ ในหนึ่งโครงการอาจมี
หลายวัตถุประสงค์ และแต่ละวัตถุประสงค์ก็อาจต้องการผลผลิตที่มากกว่า
หนึ่งผลผลิตได้
3. ระดับผลงาน ได้แก่ ผลผลิตของโครงการ ในแต่ละผลผลิตของโครงการอาจ
ต้องการกิจกรรมและทรัพยากรจานวนมากได้
4. ระดับปัจจัย ได้แก่ กิจกรรมและทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินงาน
- ในการวางแผนจะต้องคิดจากบนลงล่าง (1-2-3-4) แต่เวลาดาเนินการจะต้องทาจากล่าง
ขึ้นบน (4-3-2-1) กล่าวคือ จะต้องเริ่มจากจัดสรรปัจจัยนาเข้า (ทรัพยากรต่างๆ ทั้งเงิน คน เวลา
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เครื่องมือ) เข้าสู่กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้เป็นผลผลิตขึ้นมาตามที่กาหนดวัตถุประสงค์
ไว้อย่ า งครบถ้ว นถูกต้อง จึ งจะถือว่า โครงการนั้นประสบความส าเร็จ และเมื่อแต่ล ะโครงการใน
แผนงานประสบความสาเร็จแล้ว ก็จะทาให้เป้าหมายของแผนงานในภาพรวมประสบความสาเร็จด้วย
เช่นกัน
- Tips: เวลาเขียน LogFrame ควรเขียนแบบ 1 วัตถุประสงค์ต่อหนึ่งตาราง ไม่ควรเขียน
หลายวัตถุประสงค์ในตารางเดียวเพราะจะทาให้ยากต่อการทาความเข้าใจในความสัมพันธ์ต่างๆ
ความสัมพันธ์แนวนอน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงานและโครงการ
- สามารถแตกย่อยได้เป็น 4 องค์ประกอบ
1. คาสรุป (Narrative Summary : NS) เป็นคาอธิบายโดยสรุปของ
องค์ประกอบตามความสัมพันธ์แนวดิ่ง (เป้าหมาย วัตถุประสงค์โครงการ
ผลผลิต กิจกรรม และทรัพยากร) ซึ่งเป็นสิ่งที่โครงการจะเข้าไปแก้ไขปัญหา
หรือไปแทรกแซง จึงมักเรียกว่า Logical Intervention
2. ตัวชี้วัด (Objectively Verifiable Indicators : OVI) เป็นดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จในการดาเนินงาน เพื่อให้บอกได้ว่าแต่ละขั้นตอนประสบ
ความสาเร็จหรือไม่อย่างไร
3. แหล่งข้อมูลหรือวิธีพิสูจน์ (Sources of Verification : SOV / Means
of Verification : MOV) เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของข้อมูลใน
ตัวชี้วัด เช่น จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ หรือ ต้องลงไปเก็บข้อมูลเชิงปฐม
ภูมิเอง
4. เงื่อนไขความสาเร็จ (Important Assumptions : IA) หมายถึงปัจจัย
ภายนอกที่ไม่อยู่ในการควบคุมของโครงการ แต่มีผลต่อความสาเร็จของ
โครงการ

ระบบการจัดการโครงการ (Project Management System)
เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารให้ดาเนินการแล้ว ผู้จัดการโครงการจะต้องจัดระบบการ
จัดการโครงการ ซึ่งมีประเด็นที่ต้องพิจารณาดังนี้
1. ระบุจุดมุ่งหมายในระดับแผนงาน (Program Goal) และตัวชี้วัดต่างๆ ตามแผน
2. ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Objective) และตัวชี้วัดต่างๆ ตามแผน
3. ขอบข่ายโครงการ (Project Scope) โดยใช้โครงสร้างการจาแนกงาน (WBS) ระดับ
ผลผลิตและกิจกรรม
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4. กาหนดรูปแบบองค์กรโครงการ โครงสร้าง ทีมงาน หน้าที่
5. วางระบบการควบคุมโครงการ โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาได้แก่ เวลา ค่าใช้จา่ ย
(CSPEC: Cost and Specification) และคุณภาพ
6. ปรึกษาหารือกับผู้รับบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ วัดได้โดย การยอมรับในผลผลิตของ
โครงการ และการใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการ

ตัวแบบสิบสองปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ตัว แบบสิ บ สองปั จ จั ย แห่ งความส าเร็จ เป็ นผลจากการประมวลตั ว แบบปั จจั ย ที่มี ผ ลต่ อ
ความส าเร็ จของโครงการ ของนั กวิช าการระดับโลก ได้แก่ ตัวแบบบัญญัติสิบประการของ Paul
C.Dinsmore ตัวแบบสิบปัจจัยแห่งความสาเร็จของ Jeffery K.Pinto and Dennis P.Slevin ตัวแบบ
การจัดการเชิงบูรณาการของ Linn Stuckenbruck และตัวแบบการจัดการโครงการขนาดใหญ่ของ
Peter W.G.Morris โดย อ.ปกรณ์ได้ประมวลปัจจัยร่วมของแต่ละตัวแบบ กับปัจจัยที่แตกต่างของแต่
ละตัวแบบแต่มีความสาคัญ โดยใช้กรอบบรรทัดฐานสี่ด้านของการวัดความสาเร็จของโครงการควบคู่
ไปด้วย อันได้แก่ เวลา ค่าใช้จ่าย คุณภาพ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตัวแบบสิบสองปัจจัย
แห่งความสาเร็จ ประกอบด้วย
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1. ผู้จัดการโครงการและทีมงานเข้าใจภารกิจร่วมกันอย่างชัดเจน
2. การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง
3. การจัดทากาหนดการ
4. การปรึกษาหารือและสร้างการยอมรับของผู้รับบริการ
5. รู้พื้นฐาน สภาพแวดล้อมของชุมชน
6. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
7. การจัดการด้านเทคนิค งบประมาณ และการบริหารสัญญา
8. การจัดวางระบบควบคุม
9. กาหนดระบบการสื่อสารและรายงาน
10.การแก้ไขปัญหาที่อยู่นอกเหนือความคาดหมาย
11.การแก้ไขความขัดแย้ง
12.การอานวยความสะดวกในการถ่ายโอนโครงการสู่ภาระงานประจา

โครงสร้างการจาแนกงานโครงการ (Project or Work Breakdown Structure : WBS)
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การจัดองค์กรโครงการ
เมื่อเราทราบถึงขอบข่ายงาน และได้ชุดของกิจกรรมโครงการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การจัด
องค์กรโครงการ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง ตามความเห็นของ Goodman and Love ที่ว่า
"Organizations are the ENGINE of management"
การจั ด องค์ ก รโครงการจะต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความคล่ อ งตั ว ความยื ด หยุ่ น การสื่ อ สารและ
ปฏิสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการของบุคลากรโครงการ เพื่อให้ง่ายต่อการประสานงานและการสร้างโยงใน
สัมพันธ์ (Integration) ด้านต่าง ๆ ด้วย
การจัดรูปแบบองค์กรโครงการ สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
1. การจัดองค์กรโครงการตามภาระหน้าที่ (Functional Organization) เป็นการ
จัดรูปแบบโดยยึดเอางานตามภาระหน้าที่ของหน่วยงานประจาเป็นฐานในการทางานโครงการ เช่น
โครงการเกี่ย วกับ การแก้ไ ขปั ญหาผลผลิ ตทางการเกษตรตกต่ า ก็อ าจมอบหมายให้กรมส่ ง เสริ ม
การเกษตรเป็น
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2. รับผิดชอบ เป็นต้น
o ข้อได้เปรียบ : เนื่องจากบุคลากรโครงการเป็นบุคลากรในหน่วยงานเดียวกัน จึงมี
โอกาสที่จะมีความชานาญเฉพาะด้านใกล้เคียงกัน จึงสามารถทางานทดแทนกันได้
และสามารถประสานงานกันได้ง่าย อีกทั้งยังช่วยประหยัดทรัพยากรโครงการได้ด้วย
เนื่องจากสามารถใช้ทรัพยากรของฝ่ายประจาได้
o ข้อควรระวัง : เนื่องจากโครงการผูกอยู่กับฝ่ายประจาทาให้มักไม่มีบุคลากร
ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง ไม่มีผู้จัดการโครงการ บุคลากรโครงการจะต้องทางาน
ทั้ง 2 ด้าน คืองานประจาและงานโครงการ การใช้ทรัพยากรร่วมกับฝ่ายประจาก็
อาจสร้างความขัดแย้งในการจัดสรรทรัพยากรโครงการได้ โดยเฉพาะเมื่อใน
หน่วยงานนั้นมีโครงการที่ต้องดาเนินการมากกว่า 1 โครงการ จะมีโอกาสสูงที่จะเกิด
ปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างโครงการได้
3. การจัดองค์กรเพื่อจัดทาโครงการโดยตรง (Projectized Organization or Project
Task Force) เป็นการจัดองค์กรที่แยกออกจากงานประจาอย่างชัดเจน มีการจัดสรรทรัพยากรกับ
บุคลากรให้กับโครงการโดยเฉพาะเจาะจง ผู้จัดการโครงการมีอานาจควบคุมโครงการและมีอิสระสูง
กว่าการจัดองค์กรรูปแบบอื่น
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ข้อได้เปรียบ : เนื่องจากมีการจัดสรรทรัพยากรกับบุคลากรให้กับโครงการโดยเฉพาะ
ทาให้ทั้งผู้จัดการโครงการและบุคลากรโครงการมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรม
โครงการโดยตรง สามารถแบ่งงาน กาหนดช่องทางการสื่อสาร ภายใต้การจัดการ
ของผู้จัดการโครงการ และทาให้บุคลากรโครงการเกิดความผูกพันและจงรักภักดีต่อ
องค์กรโครงการค่อนข้างสูง
o ข้อควรระวัง : การจัดสรรทรัพยากรให้กับแต่ละโครงการโดยตรงอาจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ขาดความยืดหยุ่นในการถ่ายโอนตัวบุคลากร และ
การถ่ายโอนความรู้กับทักษะระหว่างโครงการกับงานประจา ความผูกพันต่อ
โครงการอาจนามาซึ่งความขัดแย้งระหว่างโครงการ และสิง่ ที่ต้องระวังเป็นอย่างมาก
ได้แก่ ความมั่นคงในการทางานของบุคลากร โดยเฉพาะเมื่อโครงการใกล้ยุติ
4. การจัดองค์กรโครงการแบบผสมผสาน (Matrix Organization) เป็นรูปแบบที่
ผสมผสานข้อได้เปรียบของ 2 รูปแบบแรกเข้าด้วยกัน โดยให้ผู้จัดการโครงการและผู้จัดการฝ่าย
ประจาทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อโครงการ
o
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5. อย่างชัดเจน
o ข้อได้เปรียบ : การทางานร่วมกันระหว่างฝ่ายโครงการกับฝ่ายประจา ช่วยให้มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผู้จัดการโครงการยังสามารถจัดการวางแผนและควบคุม
โครงการตามสภาพทีไ่ ด้รับมอบหมาย บุคลากรโครงการรับผิดชอบงานโครงการ
โดยตรง ง่ายต่อการประสานงาน และการถ่ายโอนความรู้และทักษะระหว่างงาน
โครงการกับฝ่ายประจา ที่สาคัญสามารถช่วยสร้างความมั่นคงและความมั่นใจให้กับ
บุคลากรโครงการได้มากขึ้น เพราะเมื่อหมดภารกิจในโครงการแล้ว ก็สามารถ
กลับไปทางานในฝ่ายประจาได้
o ข้อควรระวัง : บุคลากรในโครงการจะต้องเผชิญกับสภาวะที่เสมือนมีเจ้านายสองคน
ในเวลาเดียวกัน ซึ่งหากมีการขัดแย้งระหว่างฝ่ายประจากับฝ่ายโครงการ จะทาให้
บุคลากรโครงการเกิดความลาบากในการทางาน ต้องระวังเรื่องดุลยภาพของอานาจ
หน้าที่ และการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ระหว่างฝ่ายประจากับฝ่ายโครงการ ซึ่งเป็น
จุดเปราะบางที่จะทาให้เกิดความขัดแย้งกันได้ง่าย
o Goodman & Love ได้เสนอรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กรโครงการ
แบบผสมผสาน ดังนี้
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6. ข้อพิจารณาในการตัดสินใจเลือกรูปแบบขององค์กรโครงการ
1. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดรูปแบบองค์กรโครงการ ทักษะของผู้จัดการ
โครงการและทีมงาน กับระบบการวางแผนโครงการและการรายงาน
2. ข้อได้เปรียบและข้อจากัดของรูปแบบองค์กรโครงการแต่ละประเภท
3. ปัจจัยเปรียบเทียบดังต่อไปนี้
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2. เส้นทางสู่การบริหารโครงการมืออาชีพ
ผู้จัดการโครงการ คือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ วางแผนงาน มอบหมายงาน
ผลักดัน ควบคุม ติดตามผลและแก้ไขปัญหาต่างๆในโครงการ รวมถึงเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลงาน
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานในโครงการ แต่ความแตกต่างระหว่าง ผู้จัดการโครงการทั่วไปกับ
ผู้จัดการโครงการมืออาชีพนั้น แตกต่างกันด้วยองค์ประกอบหลัก ๆ 3 ประการคือ
1. แตกต่างกันในองค์ความรู้ที่ใช้ในการบริหารโครงการ
2. แตกต่างกันในทักษะที่ใช้ในการบริหารโครงการ
3. แตกต่างกันในทัศนคติในการบริหารโครงการ
สาเหตุที่ผู้จัดการโครงการไม่สามารถบริหารโครงการให้สาเร็จตามเป้าหมายได้นั้น มาจาก
ปัจจัยหลายประการ เช่น ผู้จัดการโครงการขาดองค์ความรู้และทักษะที่จาเป็นในการบริหารโครงการ
เนื่องจากพัฒนาสายอาชีพของตนเองมาจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ไม่ได้เข้าร่วมในโครงการ
ตั้งแต่เริ่มต้น มีความเข้าใจในบริบทขององค์กรและโครงการไม่เพียงพอ หรือต้องบริหารโครงการที่มี
ความคาดหวังสูงแต่ทรัพยากรจากัด เป็นต้น สาเหตุเหล่านี้มักจะพบได้บ่อยครั้งในสภาวะการทางาน
ในปัจจุบัน ยิ่งองค์กรมีการปรับเปลี่ยนการทางานให้เป็นแบบ Project Based มากขึ้น เรายิ่งพบเห็น
จานวนโครงการที่ล้มเหลวมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งในปัจจุบันองค์กรหลายแห่ง เริ่มให้ความสนใจกับการ
พัฒนาความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพ ด้วยความหวังที่จะลด
ความเสียหายขององค์กร อันมีสาเหตุมาจากโครงการที่ล้มเหลวปัจจัยสาคัญประการหนึ่งในการลด
อั ต ราความล้ ม เหลวของโครงการและเพิ่ ม ความมั่ น ใจให้ กั บ องค์ ก ร เพื่ อ การบริ ห ารงานที่ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ก็คือการสร้ างผู้ จัดการโครงการมืออาชีพ หรือ Professional Project
Manager ซึ่งมีแนวทางอย่างพอสังเขปดังนี้
1. พัฒนาองค์ความรู้ ที่จาเป็นสาหรั บการเป็น Project Manager มืออาชีพ
การจัดฝึกอบรมความรู้ด้านการบริหารโครงการ ให้กับ Project Manager ภายในบริษัท เป็นเรื่องที่
ดาเนินการได้ง่าย และเป็นเรื่องที่ควรทาเป็นลาดับแรก ไม่ว่าจะเป็นการส่ง Project Manager ไป
อบรมกับศูนย์ฝึกอบรมภายนอก หรือจัดฝึกอบรมโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายที่บริษัท โดย
องค์ความรู้ที่ควรอบรม สามารถแบ่งได้เป็น องค์ความรู้ในการบริหารจัดการทั้ง 9 ด้านที่จาเป็นในการ
บริหารโครงการ ได้แก่ การบริหารขอบเขตงาน การบริหารต้นทุน การบริหารเวลา การบริหาร
คุณภาพ บริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการสื่อสาร การบริหารความเสี่ยง การบริหารการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารโครงการอย่างบูรณาการ
2. พัฒนาทักษะที่จาเป็นในการนาเครื่องมือในการบริหารโครงการไปประยุกต์ใช้งานจริง
หลายๆองค์กรหยุดการพัฒนาไว้เพียงแค่การจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับ Project Manager โดยเข้าใจ
ว่าการจัดฝึกอบรมนั้นเพียงพอแล้วสาหรับการสร้างทักษะที่ดีในการบริหารโครงการ แต่บ่อยครั้งที่
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Project Manager ละเลยที่จะนาเครื่องมือที่เรียนรู้ มาประยุกต์ใช้งานจริงในการบริหารโครงการ ทา
ให้ขาดทักษะในการบริหาร แม้จะองค์ความรู้ครบถ้วนก็ตาม การสร้างทักษะนั้น ต้องอาศัยการฝึกฝน
ทาซ้า ทบทวนและปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทองค์กร จึงจะสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างแท้จริง
3. พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร และ Soft Skills ที่จาเป็น
การบริหารโครงการ หรือ Project Management ถือเป็นภาระหน้าที่ที่สาคัญอย่างหนึ่งของ
ผู้บริหาร หรือผู้ที่กาลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหาร ดังนั้นทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น จาเป็นต้องดีเลิศ
โดยทักษะเหล่านี้ ได้แก่ ทักษะการสร้างทีมงาน ทักษะการนาเสนอ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการ
จัดการข้อขัดแย้ง ทักษะการสร้างแรงจูงใจในการทางาน ทักษะการเป็นผู้นาและทักษะการต่อรอง
เป็นต้น ทักษะดังกล่าวไม่สามารถพัฒนาได้จากการเรียนเชิงทฤษฏีเพียงอย่างเดี ยว ต้องอาศัยการ
ปฏิบัติ การทาซ้า การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง จึงจะสามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างทัศนคติที่ดีในการทางาน
การบริหารโครงการเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้คนหลายหลายความเชี่ยวชาญ หลากหลายวิธีคิด
และหลากหลายความคาดหวัง การบริหารโครงการจึงต้องอาศัยทัศนคติที่เป็นบวกในการทางาน เช่น
การยอมรับในความแตกต่างของคน การมองโลกแง่บวก การมองปัญหาและอุปสรรคในเชิงโอกาส
การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง การสร้างมิตรภาพ และการสร้างเป้าหมายร่วมกัน เป็นต้น
5. ฝึกฝน เรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
องค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่เป็นเลิศนั้น เป็นสภาวะที่เป็นจริงในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น
เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็ว Project Manager จาเป็นต้องหาความรู้ และ
ฝึกฝนทักษะในตนเองอยู่ ตลอดเวลาให้เกิดการพัฒนาอย่ างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
แนวทางทั้ง 5 ประการข้างต้นนั้น ให้ความสนใจในปัจจัยเรื่องการพัฒนาที่ตัวคนที่เป็น
Project Manager เป็นหลัก ด้วยเหตุผลที่ว่าความสาเร็จของโครงการนั้น มาจากปัจจัยสาคัญคือ
ความสามารถของ Project Manager แต่ปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อความสาเร็จของ
โครงการ ไม่น้อยไปกว่าความสามารถของ Project Manager นั่นก็คือ ระดับความสามารถของ
องค์กรในการบริหารโครงการ หรือ Organizational Maturity Levels ซึ่งจะได้กล่าวถึงในบทความ
ถัดไป
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3. การใช้การกาหนดรูปแบบในการพัฒนาการบริหารโครงการในองค์กร
ปั จ จั ย ความส าเร็ จ ของการบริ ห ารโครงการ นอกจากทั กษะความสามารถของ Project
Manager และทีมงานแล้ว ยังต้องอาศัยความพร้อมขององค์กรในการส่งเสริมให้การบริหารโครงการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรส่วนใหญ่เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถด้านการบริหารโครงการ (Personal Competency) โดยจะเห็นได้จากการจัดการ
อบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการพัฒนาบุคลากรเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่ทาให้โครงการ
ประสบความสาเร็จ การที่โครงการจะสาเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนั้น ยังต้องอาศัย
ปัจจัยสาคัญอีกส่วนหนึ่ง คือ ความพร้อมด้านกระบวนการและเครื่องมือมาตรฐานในการบริหาร
โครงการ ขององค์กร (Organizational Maturity)
การพัฒนา Maturity ขององค์กร คือการจัดทากระบวนการ
และเครื่องมือมาตรฐาน ในการบริหารโครงการในองค์กร และ
วัดประสิทธิผลการทางานของโครงการ เพื่อนาไปปรับปรุง
กระบวนการให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ส่ งผลให้องค์กร มี
ความสามารถในการบริหารโครงการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
นาไปสู่ความสาเร็จในการบริหารโครงการและองค์กร ภายใต้
ภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันของธุรกิจ ระดับความ
พร้อมขององค์กรในการบริหารโครงการสามารถแบ่งออกได้
เป็น 5 ระดับดังนี้
1. Awareness Level
คือระดับเริ่มต้นขององค์กรที่เริ่มมีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติการในองค์กรจาก RoutineBased มาสู่ Project-Based มาขึ้น พนักงานในองค์กรมีองค์ความรู้ในการบริหารโครงการ และ
ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารโครงการ ที่ส่งผลโดยตรงต่อความสาเร็จของธุรกิจ แต่ยังขาด
กระบวนการในการทางานที่ดีและเป็นมาตรฐาน ความสาเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับความสามารถ
เฉพาะตัวของ Project Manager องค์กรไม่สามารถควบคุมผลการดาเนินงานของโครงการให้คงเส้น
คงวาและสม่าเสมอได้ ขาดการจัดทา Knowledge Sharing และมักจะประสบปัญหาเดิมๆซ้าๆ
บ่อยครั้งในแต่ละโครงการ ใน Level นี้ องค์กรมักจะลงทุนในการจัดฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้
ด้าน Project Management และ Project Manager ที่มีทักษะเป็นเลิศ มักจะมีค่าตอบแทนสูงแต่
ต้องทางานหนักเนื่องจากต้องดูแล Project หลายๆ Project ในเวลาเดียวกัน รวมถึงเกิดการแย่งชิง
Resource ในการบริหารโครงการในองค์กร
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2. Repeatable Level
เป็นระดับที่องค์กรเริ่มเรียนรู้ที่จะ Setup กระบวนการให้เป็น
มาตรฐานในการบริหารโครงการ แต่ยังคงเป็นมาตรฐานอย่าง
กว้างๆ และไม่มีหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
Setup กระบวนการมาตรฐานและกากับดูแลการบริหาร
โครงการให้เป็นไปตามมาตรฐาน (Project Management Governance) ในระดับนี้องค์กรสามารถ
Repeat ความสาเร็จได้บ้างในบางส่วน และมีการสื่อสารเพื่อแบ่งปันข้อมูลระหว่างโครงการมากขึ้น
ความสาเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับความสามารถของ Project Team รวมถึงผลการดาเนินงานในแต่
ละ Project มีความใกล้เคียงกันมากขึ้น ในระดับนี้องค์กรมักเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งหน่วยงาน
กลางในการกากับดูแลโครงการ (Project Management Office)
3. Defined Level
คือระดับที่องค์กรมีหน่วยงานกลางในการกากับดูแลโครงการ หรือ PMO และมีกระบวนการ
มาตรฐานในการบริหารโครงการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับ Methodology, Process,
Procedure, Form and Template การบริหารโครงการในระดับนี้จะมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งองค์กร โดยอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ PMO และผลการดาเนินโครงการจะมีความคงเส้นคงวา
สม่าเสมอ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของ PM หรือ Project Team เพียงอย่างเดียว แต่จะขึ้นอยู่
กับประสิทธิภาพของ Standard Process ที่ถูก Setup โดย PMO เราจึงมักเรียกระดับขององค์กรใน
ระดับนี้ว่า Single Methodology เพราะ PM และ Project Team จะทางานด้วยเครื่องมือและ
กระบวนการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จุดอ่อนของระดับนี้ คือหากกระบวนการที่ PMO Setup ขึ้นมา
นั้นด้อยประสิทธิภาพ ก็จะทาให้ Project ในองค์กรด้อยประสิทธิภาพเหมือนกันหมดทั้งองค์กร ส่งผล
ให้ทีมงานหรือ PM เกิดการต่อต้าน PMO รวมถึงมีผลต่อกาลังใจของทีมงานในการผลักดันโครงการให้
ประสบความสาเร็จ ปัจจัยความสาเร็จในการผลักดันองค์กรให้เข้าสู่ Maturity Level นี้ คือต้องได้
PMO Team ที่เข้าใจองค์กรและมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการอย่างมาก รวมถึงเข้าใจวิธีการ
ในการค่อยๆเปลี่ยนแปลงการทางานขององค์กรอย่างค่อยเป็นค่อยไป และได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง
4. Managed Level
เมื่อองค์กรสามารถกากับดูแลการบริหารโครงการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้ว ก็ถึงเวลาที่
จะต้องวัดผลการดาเนินงานของโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาองค์กร ระดับนี้เป็นระดับที่เน้น
การวัดผลโครงการในรูปแบบต่างๆ เช่น การวัด KPI ของ Project การวัด Effectiveness ของ
Project ทั้งในเชิง Output และ Outcome การวัด ROI ของ Project หรือตัววัดอื่นๆ ที่สะท้อน
ความสาเร็จของโครงการ การผลักดันองค์กรให้เข้าสู่ Maturity Level นี้ได้ต้องผ่านการกากับดูแล
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โครงการให้มีความคงเส้นคงวาและสม่าเสมอในการบริหารโครงการเสียก่อน จึงจะถึงเวลามาตั้ง KPI
ของ Project หากยังไม่สามารถกากับดูแล Project ให้เป็น Single Methodology เสียก่อน การตั้ง
KPI ก็จะไม่เกิดประโยชน์เพราะองค์กรไม่สามารถควบคุมผลการดาเนินการให้คงเส้นคงวาได้ จึงไม่
สามารถควบคุมการบริหารโครงการให้บรรลุเป้าหมายตาม KPI ได้อย่างสม่าเสมอทุกครั้ง ข้อควรระวัง
ของการการผลักดันองค์กรเข้าสู่ Maturity Level นี้ คือต้องพิจารณาระมัดระวังไม่ให้ต้นทุนการวัด
KPI ของ Project มีผลกระทบต่อการดาเนินการมากนัก และเลือก KPI ที่สาคัญมาวัดผลเท่านั้น
เพราะการวัด KPI หลายๆด้านจะเกิดความเสี่ยงในเรื่องต้นทุนการดาเนินงานและความล่าช้าของงาน
5. Optimized Level
ระดับขององค์กรที่เป็นสุดยอดของการบริหารโครงการ นั่นคือ การสามารถควบคุมให้การ
บริหารโครงการมีกระบวนการมาตรฐานเดียวกัน มีการวัดผลที่สะท้อนความสาเร็จของโครงการ และ
มี ก ารน าผลการวั ด มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการและสร้ า งมาตรฐานใหม่ เ พื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการบริหารโครงการ ให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในระดับนี้องค์กรสามารถ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยยังคงสามารถรักษามาตรฐานการบริหารโครงการได้แม้ใน
สภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูง โดย PMO เป็นฝ่ายงานที่มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลโครงการให้
ตอบสนองต่อกลยุทธองค์กรและการเปลี่ยนของธุรกิจ เพื่อสร้า งความได้เปรียบในการแข่งขัน
(Competitive Advantage)
ทั้งนี้การพัฒนาระดับความพร้อมขององค์กรในการบริหารโครงการ จาเป็นต้องศึกษาบริบท
ขององค์กรอย่างรอบด้าน และสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรยอมรับในเป้าหมายเดียวกัน
รวมถึงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหาร ดังจะได้กล่าวถึงในบทความถัดไป

4. เทคนิคการจัดการความเสี่ยงในโครงการ
ตามคาจากัดความของ Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) ความ
เสี่ยงคือเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนในการเกิด แต่มีผลกระทบต่อโครงการหากเกิดขึ้นจริง สามารถ
อธิบายเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายๆคือ ความเสี่ยงเป็นข้อกังวลของ Project Manager หรือทีมงาน และ
เมื่อเกิดความกังวลก็ต้องหาแผนมารองรับ ก็แล้วแต่ว่าจะกังวลมากหรือกังวลน้อย ถ้ากังวลหรือเป็น
ห่วงเรื่องใดๆเรื่องหนึ่งมากๆ เพราะมันมีผลกระทบรุนแรงและโอกาสเกิดสูง แผนการรองรับก็จะมาก
ตามไปด้วย ในทางกลับกันถ้าเรื่องที่กังวลนั้นไม่ค่อยสาคัญหรือไม่ค่อยน่ากังวล ก็อาจจะตัดสินใจไม่มี
แผนรองรับ ก็เป็น ได้ โดยธรรมชาติของโครงการ มักจะประสบกับความเสี่ยงเป็นปกติอยู่เสมอ
เนื่องจากการบริหารโครงการ หมายถึงการบริหารคนจานวนมากที่มีความหลายหลายมุมมองและวิธี
คิดรวมถึงหลากหลายความคาดหวัง และยังมีปัจจัยเรื่องข้อจากัดต่างๆของโครงการเข้ามากาหนด
กิจกรรมของโครงการ เช่นข้อจากัดเรื่องเวลา เงินทุนและทรัพยากรต่างๆ จนอาจกล่าวได้ว่าโครงการ
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กับความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องที่เกิดมาคู่กันโดยแท้ ดังนั้น Project Manager จึงจาเป็นเข้าใจการบริหาร
ความเสี่ยง เพราะไม่มีโครงการใดในโลกที่วางแผนแล้วเป็นไปตามแผนที่วางไว้ทุกประการ และหาก
เป็นเช่นนั้นจริง หน้าที่การบริหารโครงการของ Project Manager คงจบลงเพียงแค่การวางแผน
โครงการเนื่องเพราะโครงการสามารถดาเนินไปได้ด้วยตัวมันเองตามแผนที่วางไว้โดยไร้ซึ่งปัจจัยเสี่ยง
ใดๆมาทาให้แผนงานผิดพลาด
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโครงการมักจะแปรผันตามบริบทของลักษณะโครงการและลักษณะของ
องค์กร โครงการด้านการก่อสร้างก็จะมีปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างจากโครงการด้านวิศวกรรมในโรงงาน
หรือโครงการด้านไอที ตัวอย่างของความเสี่ยงที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆ ในโครงการ เช่น ขอบเขตงานของ
โครงการไม่ชัดเจน ทีมงานมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน โครงการล่าช้าเนื่องจาก
ขาดทรัพยากร โครงการส่งมอบสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน เป็นต้น การจัดการความเสี่ยงได้ดี
หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ของ Project Manager และทีมงาน รวมถึงการสนับสนุน
จากผู้บริหารและองค์กร ซึ่งพอจะสรุปเป็นข้อแนะนาในการจัดการความเสี่ยงในโครงการได้ดังนี้
1. Proactively Manage
คือการบริหารโครงการแบบเชิงรุก ประเมินเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและมีโอกาสจะเป็น
ปัญหาในอนาคต แล้วดาเนินการป้องกัน (Preventive Action) ก่อนที่จะเกิด หากไม่สามารถป้องกัน
ได้ก็ต้องหาแผนรองรับและเตรียมพร้อมอยู่เสมอสาหรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เน้นการแก้ปัญหาที่
Root Cause มิใช่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ลดการเกิดขึ้นของปัญหาซ้าเดิม
2. Focus on Stakeholder Expectation
จงเรียนรู้ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และบริหาร
จัดการความคาดหวังเหล่านั้นตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้เกิดการร่วมมือในการทางาน ปัญหาในโครงการ
หลายๆ ครั้งมีสาเหตุ มาจาก Project Manager ไม่เข้าใจหรือไม่ตอบสนองความคาดหวังของ
Stakeholder จนทาให้โครงการไม่ได้รับการสนับสนุนและก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
3. Motivate Project Team
ทีมงานถือเป็นส่วนสาคัญในการบริหารโครงการ ทีมงานที่ขาดแรงจูงใจในการทางานมักจะ
ทางานโดยขาดการมีส่ วนร่วมและสนใจเฉพาะงานของตนเอง ไม่มองภาพรวมของงานในโครงการ
รวมถึงมีโอกาสจะสร้างปัญหาหรือย่อมแพ้ต่อปัญหาได้ง่าย การสร้างทีม Motivation เป็นกิจกรรมที่
ช่วยลดความเสี่ยงของโครงการ และช่วยเพิ่มโอกาสความสาเร็จในการทางาน ซึ่งมีวิธีการง่ายๆ เช่น
การสร้างเป้าหมายร่วมกัน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเตรียมเครื่องมือและทักษะที่จาเป็น
สาหรับทีมงาน การสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร และการสร้างความสุขในการทางาน เป็นต้น
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4. Put the right man on the right job
การคัดเลือกคนเข้าโครงการและการมอบหมายงาน เป็นกิจกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จากความไม่เหมาะสมของคนทางาน อันจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพงาน และความล่าช้าของงาน การ
คัดเลือกคนควรพิจารณา Competency และ Motivation ให้เหมาะกับหน้าที่งาน ความสามารถ
ของคนบวกกับแรงจูงใจในการทางาน สามารถผลักดันให้โครงการสาเร็จได้แ ม้จะประสบกับปัญหา
หรือข้อจากัดต่างๆ
5. Well Plan & Managing Change
การวางแผนที่ ดี แ ละการบริ ห ารโครงการให้ ดี ภ ายใต้ ส ภาวะความไม่ แ น่ น อนและมี ก าร
เปลี่ยนแปลงสูง จะช่วยให้โครงการสามารถจัดการกับความเสี่ยงได้ดี Project Manager และ ทีมงาน
ไม่ควรพึ่งพาทักษะในด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากจนเกินไป เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าเป็นเรื่องที่ดีแต่หากมีมากจนเกินไป จะเป็นการสะท้อนทักษะการวางแผนที่อ่อนด้อย หาก
โครงการมี การวางแผนที่ดีก็จ ะประสบกับปัญหาเฉพาะหน้ า ค่อนข้า งน้ อยและพร้อ มส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆอยู่เสมอเนื่องจากมีการวางแผนรองรับในการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มาเป็นอย่างดี
6. Close up with resource and decision maker
การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีอานาจและมีทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับโครงการนั้น เป็นปัจจัย
สาคัญที่ทาให้โครงการได้รับการสนับสนุน ผู้มีอานาจและผู้มีทรัพยากรนั้นอาจจะหมายถึง ผู้บริหาร
องค์กร Functional Manager หรือ Vendor หรือใครก็ตามที่มีสิ่งที่จาเป็นสาหรับการทางานใน
โครงการ เป็นต้น Project Manager ต้องมีความสามารถในการเข้าถึงบุคคลเหล่านี้และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีรวมถึงสร้างเป้าหมายร่วมกันบวกกับสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นใน
มุมมองของบุคคลเหล่านี้เพื่อการประสานงานที่ดีและการสนับสนุนในโครงการ
7. Sensor and alert to risk event
การบริหารความเสี่ยงในโครงการ นอกจากจะต้องปฏิบัติตาม 6 ข้อข้างต้นแล้ว Project
Manager ต้องจัดวางระบบแจ้งเตือนเมื่อความเสี่ยงต่างๆมีท่าทีหรือแนวโน้มว่ากาลังจะเกิด วิธีการที่
นิยมใช้กันคือ การจัดตั้ง Key Risk Indicators (KRI) หรือชี้ตัววัดเสี่ยงในโครงการโดยต้องมีการ
ตรวจสอบ ติดตามและเฝ้าระวังอยู่เสมอ KRI คือเครื่องมือที่คอย Alert เมื่อโครงการมีระดับความ
เสี่ยงเกินกว่าที่กาหนด เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้ Project Manager ตัดสินใจ Escalate แผน
รองรับความเสี่ยงเพื่อตอบโต้กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
แนวทางทั้ง 7 ประการข้างต้นนั้น จะช่วยทาให้โครงการมีสุขภาพดีและจัดการความเสี่ยงได้มี
ประสิทธิภาพรวมถึงเพิ่มโอกาสความสาเร็ จของโครงการ อีกทั้งยังเป็นการแสดงความเป็นมืออาชีพ
ของ Project Managerและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
ประสบการณ์และความสามารถของ Project Manager จึงมีผลโดยตรงกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโครงการ
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5. ปัจจัยความสาเร็จของโครงการ
คาว่าปัจจัยความสาเร็จของโครงการ หรือ Project Success Factor นั้น หมายถึงสิ่งที่
โครงการต้องมีหรือควรมีเพื่อให้โ ครงการประสบความส าเร็จ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของ
โครงการนั้นมีมากมายหลายปัจจัย แต่หากเราให้ความสนใจกับปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของ
โครงการอย่างมีนัยสาคัญ เราเรียกปัจจัยเหล่านั้นว่า Critical Success Factor ซึ่งเป็นสิ่งที่ Project
Manager มืออาชีพต้องตระหนักอย่างมากถึงวิธีการที่จะได้มาซึ่งปัจจัยเหล่านี้ เพราะนั่นหมายถึง
โอกาสที่มากขึ้นที่โครงการจะสาเร็จตามเป้าหมาย โดยทั่ว ไป Project Manager มักจะมีความเห็นใน
เรื่องปัจจัยความสาเร็จของโครงการในมุมมองที่แตกต่างกัน ส่งผลให้รูปแบบและลักษณะการบริหาร
โครงการมีความแตกต่างกันออกไป เช่น Project Manager บางคนให้ความสาคัญกับการสร้าง
ทีมงาน บางคนให้ความสาคัญกับการบริหารการสื่อสาร หรือบางคนให้ความสาคัญกับการได้รับการ
สนับ สนุ นจากผู้บ ริหารและผู้มีส่ว นได้ส่ วนเสี ยในโครงการ และหากเราต้องการทราบถึงปัจจัย
ความสาเร็จ ที่มีความสาคัญในลาดับต้นๆ เพื่อเป็นแนวทางสาหรับการบริหารโครงการให้ประสบ
ความสาเร็จ เราต้องศึกษาทาการวิจัยอย่างไร จากงานวิจัยของ David Bacarrini , Curtin
University of Technology , Australia ได้ศึกษา ปัจจัยความสาเร็จของโครงการ โดยการสารวจ
แบบสอบถามกับสมาชิก Australian Institute of Project Management จานวน 150 คน ถึง
ความเห็นของ Project Manager แต่ละคนในเรื่องของลาดับความสาคัญ ของปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ
ความสาเร็จของโครงการ โดยผู้ให้ความเห็นทั้งหมด เป็น Project Manager
ตารางแสดงผลความสาเร็จโครงการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ปัจจัยความสาเร็จของโครงการ
ความเข้าใจในรายละเอียดโครงการเป็นอย่างดี
ทักษะและความสามารถของทีมงาน
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
การประเมินเวลาและต้นทุนของโครงการที่สอดคล้องกับบริบทของโครงการ
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของลูกค้า
การประเมินความเสี่ยงที่ดี
การได้รับทรัพยากรที่พอเพียง
การทางานเป็นทีม
การวางแผนที่ดี

%
73 %
61 %
42 %
40 %
29 %
23 %
23 %
22 %
21 %
20 %
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11
12
13
14
15

การสนับสนุนจาก Top Management
การบริหารผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
Project Manager มีอานาจในการสั่งการ
การควบคุมปัจจัยภายนอกโครงการ
การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

16 %
11 %
9%
7%
3%

จะเห็นได้ว่า ความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการ และทักษะของคนในโครงการ
รวมถึงการสื่อสารที่ดี เป็นปัจจัยสาคัญลาดับต้นๆ ที่จะกาหนดความสาเร็จของโครงการ และ พอจะ
สามารถกาหนดเป็นแนวปฏิบัติสาหรับองค์กรที่ต้องการสร้างความสาเร็จในการบริหารโครงการได้
โดยการจัดเตรียมปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อความสาเร็จของโครงการให้พร้อ ม เช่น กาหนดให้มีการอบรม
Project Manager และทีมงานให้เข้าใจองค์ความรู้และทักษะในการบริหารโครงการ หรือกาหนด
กระบวนการในการยืนยันรายละเอียดในโครงการให้มีความชัดเจนก่อนเริ่มโครงการ ซึ่งจะส่งผลให้
โครงการมีโอกาสประสบความสาเร็จมาก
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บทที่ 4 ขั้นตอนการบริหารโครงการ
1. ความแตกต่างระหว่างการบริหารโครงการและการบริหารงานประจา
องค์กรในทุก ๆ องค์กรจะประกอบไปด้ว ยกิจกรรมที่มีลั กษณะเป็นการบริหารโครงการ
(Project) และงานประจา (Routine) และบางครั้งผู้บริหารงานในองค์กรจะได้รับการมอบหมายงาน
ให้ทาหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการซึ่งลักษณะการดาเนินงานของงานทั้งสองลักษณะนี้มีความแตกต่าง
กัน อีกทั้งการพิจารณาว่างานใดควรใช้การบริหารในรูปแบบโครงการ หรือการบริหารงานประจา เป็น
สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าการบริหารโครงการจะเป็นงานที่สร้างสรรค์ผลลัพธ์ใหม่ๆ ไห้
เกิดขึ้น หรืออาจกล่าวว่าการบริหารโครงการเป็นจุดเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ให้แก่
องค์กร ตัวอย่างการพิจารณาลักษณะงานในองค์กรที่เป็นงานโครงการ หรืองานที่ไม่ใช่งานโครงการ มี
ดังนี้
แสดงการเปรียบเทียบลักษณะงานในองค์กร
งานโครงการ
ไม่ใช่งานโครงการ
อาจเป็นงานโครงการ
ตัวอย่าง การสร้างสถานีตารวจ
การทาสีห้อง
งานค านวณค่ า จ้ า งแรงงาน
โดยคิดจากชั่วโมงการทางาน
เหตุผล เป็นผลผลิตที่มี
ควรจะเรียกว่างานเนื่องจากมี เป็นกระบวนการบริหารงาน
ลักษณะเฉพาะ และเริ่มจาก ลักษณะง่ายไม่สลับซับซ้อนไม่ ประจา แต่ถา้ พัฒนาระบบ
งานเล็กๆพัฒนากระทั่งมี
จาเป็นต้องใช้ข้อมูลหรือ
การจ่ายเงินเดือน อาจจะเริ่ม
ความสมบูรณ์ในตัวเอง
นวัตกรรมใหม่ๆ
โดยการทาในรูปแบบโครงการ
งานที่ ส ามารถจั ดเป็ น งานโครงการจะมี ค วามสลั บ ซับ ซ้ อ น ไม่ ส ามารถส าเร็ จได้ เ พี ย ง
กิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียว เช่นการสร้างสถานีตารวจ การสร้างเขื่อน ส่วนงานทาสีห้องนอนถ้าเป็น
งานระดับ เล็กสามารถทาให้แล้ ว เสร็จได้โดยง่า ยไม่ส ลับซับซ้อน ไม่ต้องใช้ข้อมูลมากจะไม่ใช่งาน
โครงการอาจเรียกว่า งาน (task) แต่ถ้าหากเป็นการทาสีห้องที่ มีลักษณะพิเศษ เป็นการปรับปรุง
โครงสร้าง หรือมีจานวนมาก ต้องอาศัยขั้นตอนหลายขั้นตอน สามารถจาแนกเป็นกิจกรรมย่อย ๆ
ในบางครั้งอาจพบว่างานโครงการประสบความล้มเหลวเนื่องจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้รับผิ ดชอบเป็น ผู้จัดการโครงการขาดความเข้า ใจในความแตกต่างระหว่างการ
บริหารโครงการและงานประจา ใช้วิธีการบริหารงานที่ไม่เหมาะสมสาหรับงานโครงการ อันก่อให้เกิด
ข้อขัดแย้งในการดาเนินงานภายในองค์กรดังมีคากล่าวว่าความล้มเหลวของโครงการเกิดขั้นตั้งแต่เริ่ม
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โครงการ มิใช่เกิดขึ้นเมื่อยุติโครงการ ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นที่ต้องทาความเข้าใจถึงความแตกต่าง
ระหว่าง การบริหารโครงการ และการบริหารงานประจา ซึ่งความแตกต่างที่สาคัญมีดังนี้
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการบริหารงานประจา และการบริหารโครงการ
ประเด็น
งานประจา
งานโครงการ
พิจารณา
ลักษณะการ
มีความต่อเนื่องและเน้นสายการ การบริหารงานเน้นการทางานเป็นทีมงาน
ทางาน
บังคับบัญชาอย่างเป็นทางการ
และการประสานงานเป็นหลัก
จุดเน้น
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การ
ความสมบูรณ์ของโครงการ
บรรลุผลสาเร็จ และประสิทธิผล
ของงาน
งบประมาณ
งบประมาณประจา
งบประมาณโครงการซึ่งเป็นของแต่ละ
โครงการ
ความรับผิดชอบ รับผิดชอบน้อยและระยะเวลา
รับผิดชอบมากและรับผิดชอบในระยะเวลา
ต่อผู้รับบริการ รับผิดชอบยาวนาน
อันสั้น
ขอบข่ายงาน
มีลักษณะการทางานที่มีความ
มีลักษณะเฉพาะเกี่ยวข้องกับการ
ต่อเนื่อง
เปลี่ยนแปลง
ระยะเวลา
เป็นงานต่อเนื่องไม่มีจุดเริ่มต้น
มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน
และสิ้นสุดที่แน่นอน
การ
ค่อยเป็นค่อยไป
รวดเร็ว
เปลี่ยนแปลง
ความเสี่ยง
มีความเสี่ยงน้อย
มีความเสี่ยงสูง
ความรับรู้ได้
สังเกตได้ยากถึงแม้งานจะไม่ได้
สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนถ้าการ
ของผู้ใช้บริการ มาตรฐานก็ตาม
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
1. ลักษณะการทางาน ลักษณะที่สาคัญของงานประจาคือรูปแบบโครงสร้างที่มีการจัดสาย
การบังคับบัญชา กับโครงสร้างเส้นทางการใช้อานาจการบริหารอย่างเป็นทางการภายในองค์กรจะมี
ความต่อเนื่องในการดาเนินงาน เช่น งานวิเคราะห์งบประมาณ เป็นต้น การทางานจะทาเป็นประจา
และดาเนินการตามหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้ในองค์กรโดยผู้บริหารจะกาหนดหน้าที่เฉพาะอย่างให้พนักงาน
ปฏิบัติเพื่อบรรลุมาตรฐานของงาน และอาจมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้หรือมีการบริหารจัดการ
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เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ในส่วนของรูปแบบของสายการบังคับบัญชาจะเน้นสายการ
บัง คับ บัญ ชา แนวดิ่ง (vertical) ซึ่ง แสดงถึงอานาจและขอบเขตของการบัง คับ บัญ ชา อีกทั้งการ
ปฏิบัติงานประจาผู้ดาเนินการจะถูกกาหนดภาระงานและหน้าที่ตามสายงานหลักที่ได้กาหนดไว้ตาม
โครงสร้างองค์กร ลักษณะงานจะมีความต่อเนื่องไปไม่สิ้นสุด ดังนั้นการกาหนดบุคลากรตรงตามหน้าที่
จึงมีลักษณะค่อนข้างถาวรตามลักษณะโครงสร้างขององค์กร
สาหรับงานโครงการจะมีลักษณะที่สาคัญคือมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน โดยผลผลิต
ของโครงการจะมี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ และแตกต่ า งจากสิ่ ง เดิ ม ๆ ที่ เ คยด าเนิ น งานมาก่ อ น การ
ดาเนินงานโครงการเป็นลักษณะงานที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในคนเดียวได้ จึงต้องมี
การรวมกลุ่มของผู้ดาเนินโครงการ โดยมีการกาหนด ผู้จัดการโครงการและทีมงานโครงการ โดยดึง
บุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถและความช านาญพิ เ ศษตามลั ก ษณะงานโครงการ จากส่ ว นอื่ น ๆทั้ ง
ภายนอกและภายในองค์กรเพื่อเป็นทีมงานดาเนินโครงการ ในบางครั้งผู้ดาเนินโครงการบางคนจะถูก
กาหนดให้ทางานโครงการและงานประจาในขณะเดียวกัน ดังนั้นผู้บริหารมีหน้าที่ต้องพิจารณากาหนด
สายการบังคับบัญชาและแนวทางการประสานงานที่เหมาะสม ลักษณะสาย การบังคับบัญชาของงาน
โครงการจะเน้นการประสานงานในแนวนอน( horizontal) มากกว่าในแนวดิ่ง เน้นการประสานงาน
มีการทางานเป็น ทีม และเมื่อสิ้น สุดระยะเวลาโครงการ หรือเมื่อโครงการแล้วเสร็จ กลุ่มที มงาน
ดังกล่าวก็จะสลายตัวกลับสู่การปฏิบัติงานในสายงานปกติ ตามเดิม
2. จุดเน้น การบริหารงานประจาจะเน้นที่ขั้นตอนหรือระเบียบการปฏิบัติงานเป็นหลักใน
การดาเนินงาน ดังจะเห็นว่ามีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานมาก และการดาเนินงานต้อง
ดาเนินงานตามที่ระเบียบกาหนด อย่างไรก็ตามงานประจายังคงเน้นเรื่องการบรรลุผลสาเร็จและ
ประสิทธิผลของงาน (หมายถึงงานบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้) เป็นสาคัญเช่นกัน
การดาเนินโครงการจะยึดวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นหลักในการปฏิบัติงาน โดย
เน้นความสมบูรณ์ของโครงการ อีกทั้งงานโครงการเป็นงานที่มีลักษณะพิเศษไม่เคยดาเนินการมาก่อน
ดังนั้น เมื่อมีเหตุอันจาเป็นซึ่งทาให้การดาเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ อาจมีการปรับวิธีการ
ดาเนินงาน หรือการดาเนินกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆ ได้ หากแต่การปรับกิจกรรม
หรือการดาเนินการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สาคัญของโครงการ(เวลา ต้นทุน และผลลัพธ์ที่พึง
ปรารถนา) เพื่อให้ผลงานโครงการเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์
3. งบประมาณ การบริหารงานประจาจะใช้เงินในงบประมาณเป็นหลักในการดาเนินงาน
และหากมีความจาเป็นอาจสามารถเพิ่มเติมทรัพยากรเพื่อให้เกิดผลงานและผลลัพธ์ตามที่กาหนดไว้ได้
ส่วนงบประมาณของโครงการจะมีการกาหนดค่อนข้างแน่นอน เป็นที่ทราบว่า การ
จัดทาโครงการถือว่าเป็นการลงทุนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา ดังนั้นก่อนการดาเนินการ
จะมีการพิจารณาถึงความคุ้ มค่าของโครงการ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนโครงการกับผลประโยชน์
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ตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ จากการด าเนิ น โครงการ ดั ง นั้ นเมื่ อ โครงการได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ด าเนิ น การภายใต้
งบประมาณเท่าใด ผู้จัดการโครงการจะต้องพยายามจัดการโครงการให้สาเร็จภายใต้งบประมาณที่
กาหนด
4. ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ การบริหารงานประจาจะรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ
อย่างต่อเนื่อง และต้องให้ความระมัดระวังในเรื่องการให้บริการ ความเท่าเทียมกัน ทั่วถึงและเสมอ
ภาคของผู้รับบริการ โดยเฉพาะงานบริการภาครัฐ ส่วนงานโครงการจะมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเป็น
ใคร และในขณะที่ดาเนินงานโครงการผู้ บริหารจะมุ่งเน้นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเป็น
สาคัญ และหากโครงการบรรลุผลสาเร็จส่งผลกระทบทางบวกมีผลประโยชน์ต่อสังคม งานโครงการ
ดังกล่าวจะถูกแปรเปลี่ยนให้เป็นงานประจาในที่สุด
5. ขอบข่ายงาน เนื่องจากงานประจาจะมีกระบวนการดาเนินงานค่อนข้างแน่ชัด ดังนั้น
ลักษณะการดาเนินงานจึงเป็นไปตามกระบวนการที่กาหนดไว้ การดาเนินงานจึงมักจะซ้าๆกัน หรือถ้า
มีการพัฒนาลักษณะงานก็จะมีแนวโน้มในการพัฒนาน้อยกว่างานโครงการ การดาเนินงานโครงการจะ
มีลักษณะพิเศษไม่ซ้าแบบ อาจกล่าวได้ว่าไม่มีโครงการที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ การดาเนิน
โครงการในแต่ล ะโครงการจะมีความแตกต่า งกัน อาทิ กลุ่ มเป้า หมาย วัฒ นธรรมในพื้นที่ ระดับ
เทคโนโลยีเป็นต้น ซึ่งจะแตกต่างจากงานประจา
6. ระยะเวลา งานประจ ามีลั กษณะการด าเนิน งานตามขั้ นตอน และข้อ ระเบี ยบที่
กาหนดไว้ และการดาเนินงานมีลักษณะต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด ในขณะที่ งานโครงการมีการ
กาหนดระยะเวลาการดาเนินงานที่แน่นอนจะมีการกาหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการที่
เด่นชัด และเมื่อครบกาหนดจะต้องมีการประเมินผลการดาเนินงานโครงการเพื่อทราบถึงผลการ
ปฏิบัติ
7. การเปลี่ยนแปลง งานประจาจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่อาจมีการ
ปรับตัวได้ง่ายถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะทาได้ยากเนื่องจากติดอยู่กับระเบียบปฏิบัติประจาและเน้น
กระบวนการดาเนินงาน
อนึ่ง การที่บริบทสภาพแวดล้อมต่างๆในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ องค์กรต้อง
ปรับตัวและเปลี่ยนแปลง โดยปรับปรุงวิธีการบริหาร เพื่อสามารถแข่งขันกับส่วนอื่นๆในสังคมได้ โดย
ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคาถูก และตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการ ดังนั้น องค์กร
หลายองค์กรอาจลดความสาคัญของงานประจาลงและให้ความสาคัญต่องานบริหารโครงการมากขึ้น
เนื่องจากงานโครงการจะสามารถสร้างนวัตกรรม และส่งผลให้เกิดสภาพการเปลี่ยนแปลงมากกว่างาน
ประจา
8. ความเสี่ยง การบริหารงานประจา เนื่องจากเป็นลักษณะงานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว
ทราบถึงผลกระทบในการปฏิบัติมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ดังนั้นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจึง
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น้อยกว่างานโครงการมากและ เนื่องจากงานโครงการเป็นงานเชิงพัฒนาซึ่งเป็นงานใหม่ หรืออาจ
กล่าวว่าเป็นกลยุทธ์ของหน่วยงานที่จะผลิตบุคลากรและบริการให้ตรงตามความต้องการที่หลากหลาย
ดังนั้นการดาเนินการจึงเป็นการดาเนินการภายใต้ความเสี่ยงเนื่องจากยังไม่สามารถทราบผลของ
โครงการที่แท้จริง ในกรณีดังกล่าวถ้าการศึกษาในขั้นเตรียมโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการทาอย่างระมัดระวัง อาจช่วยในการลดความเสี่ยงดังกล่าวลง เนื่องจากการคาดการณ์ในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้กระทาอย่างระมัดระวัง ดังนั้นผู้จัดการโครงการควรเป็นผู้มีความ
เชื่อถือได้ทางการบริหาร และเป็นผู้มีความสามารถทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นอย่างดี
9. ความรั บ รู้ ไ ด้ ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ลั ก ษณะการด าเนิ น งานประจ านั้ น ถึ ง แม้ ว่ า การ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ได้มาตรฐานก็ตามแต่ผู้ใช้บริการจะไม่ค่อยได้รับรู้หรือให้
ความสาคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ถ้าหากเป็นการดาเนินงานโครงการ การดาเนินงานจะมีวัตถุประสงค์ที่
ชั ด เจน และผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารหรื อ กลุ่ ม เป้ า หมายจะให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง นั้ น ถ้ า หากการ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ผู้รับบริการมักจะรับรู้ถึงความไม่สมบูรณ์ของการดาเนินการได้

2. วงจรชีวิตโครงการ
จากการที่โครงการมีลักษณะที่สาคัญประการหนึ่งคือ มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน โดย
แต่ละช่วงของโครงการจะมีระดับความก้าวหน้าที่แตกต่างกัน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นโครงการจนกระทั่ง
โครงการแล้วเสร็จ อนึ่งช่วงความก้าวหน้าโครงการที่แตกต่างกันนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นวงจร การ
บริหารโครงการ (Project life cycle ) จากความรู้เกี่ยวกับวงจรการบริหารโครงการในหลากหลาย
ความคิด อาทิ
วงจรการบริหารโครงการไว้ 4 ขั้นตอน สรุปได้ดังนี้
1. การเกิดโครงการ (Project initiation) เกี่ยวข้องกับการกาหนดประเด็นปัญหา หรือ
โอกาสที่มีอยู่ การศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อพิจารณาทางเลือกต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา และพิจารณา
ทางเลือกเพื่อกาหนดเป็นโครงการ กาหนดข้อตกลงโครงการ (Term of reference) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ ขอบเขต และโครงสร้ างของโครงการ กาหนดผู้จัดการโครงการ ทีมงานโครงการ และ
สานักงานโครงการ ส่วนประกอบต่างๆ เหล่านี้จะมีความสาคัญต่อขั้นตอนต่อไป
2. การวางแผนโครงการ (Project planning) เมื่อกาหนดขอบเขตของโครงการได้ชัดเจน
แล้วจะเข้าสู่การกาหนดรายละเอียดในขั้นตอนการวางแผนโครงการซึ่งจะเกี่ยวกับการกาหนดโครงร่าง
ของแผนโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมหรืองานที่ต้องทาซึ่งมีความสัมพันธ์กันภายใต้กรอบของระยะเวลา
มีการทาแผนการใช้ทรัพยากร แผนการเงิน แผนคุณภาพของผลลัพธ์ แผนการประกันความเสี่ยง การ
กาหนดเกณฑ์วัดเพื่อให้ผู้ ใช้บ ริการจากโครงการยอมรับ แผนการประสานงาน แผนการจัดหาสิ่ ง
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อุปกรณ์จากภายนอก แผนงานต่างๆ เหล่า นี้เป็นสิ่งที่ต้องถูกกาหนดขึ้นในโครงการอย่างละเอียด
เพื่อที่จะสามารถนาแผนโครงการไปสู่การบริหารจัดการจริงได้
การดาเนินโครงการ (Project execution) ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการนาแผนโครงการ
ไปสู่การปฏิบัติจริง ในขณะที่มีการดาเนินโครงการจะมีการบริหารจัดการ การติดตามและการควบคุม
ผลผลิตของโครงการ รวมทั้งการพิจารณาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ความเสี่ยงและการตรวจสอบ
คุณภาพ การวัดผลที่เกิดขึ้นจริงว่าตรงตามเกณฑ์วัดที่กาหนดไว้หรือไม่ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ว่าโครงการได้ใช้บริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและ เพื่อประกอบการตัดสินใจครั้งสุดท้าย
ในการพิจารณาปิดโครงการ
การปิดโครงการ (Project closer) การปิดโครงการเกี่ยวกับการส่งมอบการบริหารโครงการ
การสิ้นสุดสัญญาต่างๆ การส่งคืนทรัพยากรต่างๆ และการประสานงานการปิดโครงการกั บผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง สุดท้า ยคือการตรวจสอบผลการปฏิบัติในรูปแบบของระดับความส าเร็จของโครงการที่
เกิดขึ้นสาหรับการทาโครงการในอนาคตต่อไป
การแบ่งวงจรการบริหารโครงการออกเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นคิดจัดทาโครงการ (The conceive stage) เป็นขั้นตอนเริ่มคิดที่จะจัดทาโครงการ
ถือเป็นกระบวนการเกิดนวัตกรรม เป็นการคิดถึงผลที่ต้องการจากการทาโครงการ ในขั้นตอนนี้อาจมี
ปัญหาเรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) ในการทาโครงการ ใน
ขั้นตอนนี้จะสามารถดาเนินการได้เมื่อได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่มีอานาจในองค์กรในการสนับสนุน
ทรัพยากรที่มีอยู่ในการทาโครงการ อนึ่งก่อนที่จะผ่านขั้นตอนนี้สู่ขั้นตอนต่อไป ผู้ดาเนินการจะมีวิธีใน
การตัดสินใจได้ ใน 3 รูปแบบ คือ ทา/ ไม่ทา/ อาจจะทา โดยการพิจารณาภัยอุปสรรค และโอกาสใน
การจัดทาโครงการหากพบว่าการดาเนินโครงการจะพบภัยอุปสรรคมากอาจ
2. ขั้นการออกแบบ (The design stage) เมื่อมีการตัดสินใจว่าจะจัดทาโครงการจะเข้าสู่
ขั้น ตอนการออกแบบเบื้ อ งต้ น ในระดับ กลยุท ธ์ โดยต้อ งพัฒ นาเกณฑ์วั ด ผลการปฏิ บั ติง าน และ
วัตถุป ระสงค์ของโครงการ โดยมีการทบทวนวัตถุประสงค์ ของโครงการให้มี ความชัดเจนแล้ ว จึ ง
พิจารณาว่า จะทา/ไม่ทา/อาจจะทา โครงการ ถ้าหากการประเมินผลว่ายังลังเลในห้วงการอาจจะทา
โครงการอาจมีการทบทวนถึงขั้นตอนแนวคิดเบื้องต้น หากยังคิดที่จะทาโครงการอยู่จึงจะเข้าสู่ขั้นตอน
ต่อไป
3. ขั้นการวางแผน (The plan stage)ในขั้นตอนการออกแบบโครงการจะมีการกาหนด
กิจกรรม (Activity) พื้นฐานที่ต้องปฏิบัติ และทรัพยากรที่จะต้องใช้ ซึ่งการวางแผนควรได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรและองค์กร พัฒนาเป้าหมาย (Target) และจุดตรวจสอบ (Milestones) ซึ่งจะ
เกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง กาหนดผลผลิตของโครงการในรูปของต้นทุน เวลา หรือ
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ในรูปของการใช้ทรัพยากร ต่อจากนั้นจะมีการประเมินแผนว่าควรจะมีการ ทา/ไม่ทา/ อาจจะทา เพื่อ
กาหนดแผนกลยุทธ์ในการดาเนินการ
4. ขั้นการจัดสรรทรัพยากร (The allocate stage) โดยเป็นการพิจารณารายละเอียดของ
การจัดสรรทรัพยากรในองค์กรเพื่อดาเนินโครงการให้บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้โดยอาศัยรายละเอียด
ของขั้นตอนการออกแบบและการวางแผนโครงการในการพิจารณาจัดสรรงาน เป็นการให้รายละเอียด
เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการทา กิจกรรมและทรัพยากรที่ต้องใช้ เวลา พิจารณาถึงการจัดโครงสร้างโครงการ
(Project organization) พิจารณาฝ่ายต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ และจัดสรรงานระหว่าง
ส่วนต่างๆ อนึ่งในขั้นตอนนี้จะมีความไม่แน่นอนทางการบริหารและความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการ
ดาเนินโครงการเป็นการทางานร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ และพฤติกรรมของผู้มีส่วนร่วมในโครงการจะ
ส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของโครงการ
5. ขั้นการบริหาร (The execute stage) ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นการเริ่มต้นนาโครงการสู่การ
ปฏิบัติจริง ในขณะปฏิบัตินั้นอุปสรรคสาคัญคือการขาดการประสานงานและการควบคุมที่เพียงพอ
และอุปสรรคที่มักจะเกิดขึ้นคือ รูปแบบโครงการที่กาหนดไว้ในเบื้องต้นมักมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึง
มีความจาเป็นที่ผู้บริหารโครงการต้องมีการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอน
และจาเป็นต้องมีการวางแผนการบริหารความเสี่ยงไว้ด้วย
6. ขั้นการส่งมอบ (The deliver stage) ในขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบว่าผลของ
โครงการตรงตามที่กาหนดไว้ในโครงการหรือไม่ อย่างไรก็ตามบางครั้งผลของโครงการอาจเป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ในแต่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การปฏิบัติการที่กาหนดไว้ในโครงการเนื่องจากอิทธิพลของ
การรับรู้และความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
7. ขั้นการตรวจสอบ (The review stage) ในขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารโครงการภายหลังจากส่งมอบผลผลิตของโครงการแล้ว
เพราะการบริหารโครงการที่ผ่านมาย่อมให้บทเรียนเกี่ยวกับความผิดพลาดหรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เพื่อจะได้นาประสบการณ์ไปใช้ในการดาเนินงานในการบริหารโครงการอื่นต่อไป
8. ขั้นการสนับสนุน (The support stage) เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา สร้างการยอมรับ
ผลผลิตของโครงการภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
ดังนั้น อธิบายเกี่ยวกับวงจรการบริหารโครงการไว้ว่าการดาเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้น
กระทั่งเสร็จสิ้นโครงการจะมีลักษณะความเจริญก้าวหน้าอย่าง ช้า – เร็ว – ช้า ยกตัวอย่างเช่น การทา
โครงการสร้างสถานีตารวจ ในขั้นตอนแรกที่จะเริ่มต้นโครงการ การสร้างแนวคิดและการตัดสินใจ
เลือกโครงการ (การตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติในเบื้องต้น) จะเป็นไปอย่างค่อนข้างล่าช้า และเมื่อ
มีการตัดสินใจดาเนินงานตามโครงการมีการวางแผนการสร้างการกาหนดงานหรือกิจกรรม (Task or
Activity ) แล้ว การดาเนินงานจะมีลักษณะความก้าวหน้าที่เร็วขึ้น การก่อสร้างจะเป็นไปตามแผนที่
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100 %

เปอร์เซนต์โครงการสาเร็จ

เสร็จช้า

ทาอย่างเร็ว
เรื่มต้นช้า

เวลา
ล

กาหนดไว้จนกระทั่งถึงช่วงที่การดาเนินการสร้างใกล้แล้วเสร็จ จะมีการส่งมอบงานจะสังเกตได้ว่ามักมี
ความล่าช้าในการดาเนินการส่งมอบงาน เช่น ผู้รับบริการไม่รับมอบงานเนื่องจากคุณภาพของงานไม่
ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการเป็นต้น
โครงการโดยส่ ว นมากจะมีว งจรชีวิตที่คล้ า ยคลึ งกั น กล่ า วคือ จุดเริ่มต้นโครงการจะมี
ลักษณะการเริ่มต้นที่ช้า ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีการคัดเลือกผู้จัดการโครงการ ทีมงานและทรัพยากร
ในช่วงเริ่มต้น จากนั้นโครงการจึงเข้าสู่ขั้นตอนการกาหนดแผนดาเนินงาน และการดาเนินงานตาม
แผน ในขั้นตอนนี้จะมีการดาเนินโครงการตามขั้นตอนที่ กาหนดไว้ แต่เมื่อโครงการดาเนินการจนถึง
ขั้นสุดท้ายของโครงการที่จะทาให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ ลักษณะการดาเนินงานจะช้าลงและมักจะไม่
เป็นไปตามกาหนด
เมื่อพิจ ารณาความสั มพันธ์ระหว่า งระดับของความพยายามกับเวลา พบว่า โครงการ
ออกเป็นช่วง ๆ ในช่วงเริ่มต้นผู้ดาเนินงานโครงการ จะใช้ความพยายามในระดับต่า เมื่อการพัฒนา
แนวคิดโครงการและส่งผ่านสู่ขั้นตอน การคัดเลือกโครงการ (ในขั้นตอนนี้ถ้าเพิ่มความพยายามให้มาก
ขึ้นจะเพิ่มโอกาสให้โครงการสาเร็จมากขึ้น)
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แสดงความสัมพันธ์ระดับความพยามกับเวลาในวงจรการบริหารโครงการ

ระดับความพยายาม

ความพยายามสูงสุด

แนวคิดโครงการ การคัดเลือก
โครงการ

การวางแผนและการกาหนดเวลา
การติดตามงาน
การควบคุม

การประเมืนผล
การยุติโครงการ

เมื่อมีการวางแผนและกาหนดเวลาเสร็จสมบูรณ์และงานโครงการเริ่มดาเนินการ ระดับ
ความพยายามจะเพิ่มขึ้น ในระดับสู งสุด และระดับความพยายามจะลดลงเมื่อโครงการใกล้เสร็จ
สมบูรณ์ การดาเนินงานตลอดช่วงชีวิตของโครงการสิ่งที่เป็นเงื่อนไขสาคัญที่ต้องระวังคือ ระดับผลงาน
ระยะเวลา และต้นทุนในการดาเนินงาน ในบางกรณี ความพยายามจะไม่ลดลงต่าลงจนกระทั่งเหลือ
ศูนย์เพราะทีมงานหรือกลุ่มที่ปรึกษาอาจจะรักษาระดับความพยายามไว้ในห้วงที่รอโครงการที่กาลัง
จะเกิดใหม่
สาหรับการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทรัพยากร กับวงจรการบริหารโครงการ
โดยแบ่งวงจรการบริหารโครงการไว้ตามลาดับ คือ ระยะสร้างแนวความคิด (Conceptual phase)
ระยะการวางแผน (Planning phase) ในสองขั้นตอนแรกนี้จะมีการใช้ทรัพยากรของโครงการน้อย
ขั้นต่อมาคือ ระยะการกาหนดและการออกแบบ (Definition and design Phase) ในระยะนี้จะมี
การใช้ ท รั พ ยากรต่ า งๆ ของโครงการเพิ่ม ขี้ น อย่ า งรวดเร็ ว ระยะปฏิ บั ติ ก าร (Implementation
phase) เป็นระยะที่จะมีการใช้ทรัพยากรของโครงการในระดับสูงสุด แล้วจะมีการใช้ทรัพยากร
โครงการน้อยลง ในระยะการเปลี่ยนแปลง (Conversion phase) กระทั่งถึงระยะสิ้นสุดโครงการ
(End phase)
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3. การบริหารความเสี่ยงของโครงการ
การบริหารความเสี่ยงของโครงการเป็นเรื่องสาคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้การตัดสินใจโดย
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) จะช่วยให้มีความมั่นใจในผลสาเร็จว่า
จะสามารถจัดความเสี่ยงได้ และจะทาให้โครงการบรรลุเป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ดาเนินการตามโครงการก็อาจเกิดความเสี่ยงได้อีกและอาจเกิดผลกระทบกับความสาเร็จของโครงการ
การบริหารความเสี่ยงด้านงบประมาณ ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง ด้านกาหนดการ และ
ความเสี่ยงด้านเทคนิคหากไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ วางแผนปฏิบัติการ แก้ไข ติดตามประเมินผล
ผลเสียหายอย่างร้ายแรงย่อมเกิดขึ้นกับโครงการได้
ผู้ จั ด การหรื อ หั ว หน้ า โครงการจึ ง ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ เรื่ อ งการบริ ห ารความเสี่ ย ง
โดยนาไปใส่ไว้ในแผนบริหารโครงการ ดาเนินการประเมิน ความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลาดับ
ความสาคัญและควบคุมความเสี่ยง ก็เป็นที่เชื่อแน่ได้ว่าการดาเนินการจะประสบความสาเร็จ
โครงการเป็นชุดของกิจกรรมที่จะดาเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอนาคต โดยใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจากัดมาดาเนินการให้ประสบความสาเร็จ ภายใต้กรอบเวลาอันจากัด ซึ่งเป็นกาหนดการ
ปฏิบัติการในอนาคต ความเสี่ยงจึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนและความ
จากัดของทรัพยากรโครงการ ผู้บริหารโครงการจึงต้องจัดการความเสี่ยงของโครงการ เพื่อให้ปัญหา
ของโครงการลดน้อยลงและสามารถดาเนินการให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
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ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของโครงการ

ความเสี่ยง
ด้านงบประมาณ
- ความไม่แน่นอน
ของค่าแรง
- ความไม่แน่นอน
ของค่าครุภัณฑ์
และวัสดุ
- ความผิดพลาด
ด้านการคานวณ
ค่าใช้จ่าย

ความเสี่ยง
ด้านกาหนด
การปฏิบัติการ

ความเสี่ยง
ด้านค่าใช้จา่ ย

ความเสี่ยง
ด้านเทคนิค
-

- ความไม่แน่นอน
ด้านการส่งมอบ
- ความล้าช้าของ
การดาเนิน
กิจกรรม
- ลูกค้าเร่งรัดให้ส่ง
มอบเร็วขึ้น
- การจัดสรร
ทรัพยากรไม่
เหมาะสม

ความต้องการด้านโครงการสร้างพื้นฐาน
การวิเคราะห์วิธีการดาเนินงาน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยีที่นามาใช้ยังเชื่อถือไม่ได้
สมาชิกทีมงานไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม

ผู้บริหารโครงการจึงต้องการเห็นอนาคตของโครงการ การเผชิญกับปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์
ไว้ล่วงหน้า และการเข้าไปสอดแทรกการดาเนินการให้ประสบการณ์ความสาเร็จ โดยศึกษาและทา
ความเข้าใจระหว่างโครงการกับข้อจากัดที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามภาพ
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ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการกับข้อจากัด

ค่าใช้จ่าย

การปฏิบัติการ

ข้อจากัดของโครงการ

คน
ครุภัณฑ์
การเดินทางและอื่นๆ

โครงการ
กระบวนการ

เทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์

ข้อจากัดของโครงการได้แก่ ระยะเวลาการดาเนินการที่มีการประเมินความเสี่ยงไว้แล้วก็อาจ
ผิดพลาดได้ เป็ นเหตุให้ต้องเพิ่มค่า ใช้จ่า ยและยืดระยะเวลาการปฏิบัติการออกไปอีกซึ่งจะทาให้
ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือโครงการประสบความล้มเหลวได้
การบริหารความเสี่ยงของโครงการ
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นการปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงซึ่ ง
ประกอบด้วย การวางแผนความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ การพัฒนาทางเลือกในการ
บริหารความเสี่ยง การตรวจสอบความเสี่ยงเพื่อหาว่าความเสี่ยงได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และบันทึก
การบริหารความเสี่ยงทั้งหมด
การบริหารความเสี่ยงของโครงการ (Project Risk Management) เป็นการปฏิบัติการที่มี
ขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง มีลักษณะของการตัดสินใจเชิงรุกเพื่อประเมิน
สิ่งที่อาจเกิดความผิดพลาดอย่างต่อเนื่องหรือประเมินความเสี่ยง ระบุว่าความเสี่ยงที่จะต้องจัดการ
คืออะไร และใช้ยุทธศาสตร์เพื่อจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น
เนื่องจากความไม่แน่นอนของโครงการสมัยใหม่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาเพิ่มมากขึ้นสถาบัน
การบริหารโครงการ (Project Management Institute) จึงได้พัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
ขึ้นเรียกว่า กรอบการบริหารความเสี่ยงของโครงการ ซึ่งได้รับการยอมรับจากสมาคมการจัดการ
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โครงการอย่ า งกว้า งขวาง กรรมการบริห ารความเสี่ ยงของโครงการประกอบด้ว ย 6 ขั้ นตอนคื อ
การวางแผน (Planning) การระบุ (Identification) ความเสี่ยง การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Quality
Analysis) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) การวางแผนตอบสนองความเสี่ยง
(Response Planning) การตรวจติดตาม (Monitoring) และการควบคุม (Control)
ความเสี่ยงอาจเกิดจากหลายสาเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อจากัดของโครงการและความไม่
แน่ น อนอันเนื่ องมาจากอิทธิพ ลการเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมโครงการ จนเป็นเหตุให้การ
ค านวณกิ จ กรรมของโครงการคาดเคลื่ อ นจากความจริ ง ผลที่ ต ามมาที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจนคื อ
หากยอมรับความล่าช้านั้น ก็ต้องเพิ่มงบประมาณและผลกระทบคือ ค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่กาหนดไว้
วัน สิ้ น สุ ดของโครงการผิ ด พลาดและก่ อ ให้ เ กิด ความเสี ยหายต่ อ ชื่อ เสี ย งของธุ ร กิจ หรื อ โครงการ
ในกรณีที่ต้องจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมผลก็จะจบลงที่ค่าใช้จ่ายของโครงการเกินวงเงินที่กาหนดไว้
เช่นเดียวกันดังแผนภาพ
ผลของการกาหนดเวลาในกิจกรรมคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
ทรัพยากรที่จากัด
ของโครงการ

ความไม่แน่นอน
ของเหตุการณ์

การกาหนดเวลา
ดาเนินกิจกรรม
คลาดเคลื่อนจาก
ความเป็นจริง

การยอมรับ
ความล่าช้าและ
เพิ่มเติม
งบประมาณ

 ค่าใช้จ่ายเกิน
 วันสิ้นสุด
โครงการ
ผิดพลาด
 ชื่อเสียง
เสียหาย

การจัดสรร
ทรัพยากรเพิ่ม

 ค่าใช้จ่าย
เพิ่มมากขึ้น
อย่างมี
นัยสาคัญ

การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องสาคัญแม้ความเสี่ยงนั้นจะยังคงไม่หมดสิ้นไปแต่ก็เป็นการ
ควบคุมมิให้ปัญหาการบริหารโครงการเกิดขึ้นในระดับรุนแรงจนยากแก่การแก้ไขหรือ เกินความ
เสียหายต่อองค์การ การบริหารความเสี่ยงอาจมีขั้นตอนสาคัญ 5 ขั้นตอนคือ 1) การกาหนดโครงสร้าง
พื้นฐานการจัดการ 2) การกาหนดของเขตการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 3) การวิเคราะห์
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จุดมุ่งหมายของโครงการ 4) การระบุความเสี่ยง 5) การวิเคราะห์ความเสี่ยง 6) การวางแผน
ควบคุมความเสี่ยง 7) การควบคุมความเสี่ยง และ 8) การตรวจติดตามความเสี่ยง
ประเภทของความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านระบบการจัดการ
ความเสี่ยงประเภทนี้อาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเมือง การดาเนินการที่ผิด
กฎหมายหรือข้อบังคับ การถูกฟ้องร้องเรื่องที่เกี่ยวกับข้อตกลงในสัญญา ส่วนปัจจัยภายในอาจเป็น
เรื่อง ข้อจากัดด้านบุคลากรและข้อจากัดด้านการเรียนรู้ โดยทั่วไปความเสี่ยงด้านระบบการจัดการจะ
เป็นปัญหาด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ วัฒนธรรมองค์การและทักษะการจัดการทีมงาน
2. ความเสี่ยงด้านกาหนดเวลาการดาเนินโครงการ
ความเสี่ ย งประเภทนี้ คื อ การไม่ส ามารถปฏิ บัติง านได้ ทันตามเวลาที่ กาหนดภายใต้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้ว ซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้ งเวลา คน เงินและวัสดุ ความเสี่ยงประเภทนี้
คล้ายกับความเสี่ยงด้านระบบการจัดการแต่มีจุดเน้นมากกว่า เช่น จะร่วมมือกันแก้ปัญหาในขั้นตอน
สุดท้ายของกาหนดการปฏิบัติงาน เมื่อสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เกิดขึ้น คือ เวลาและทรัพยากรลดน้อยลงได้
อย่างไร
3. ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย
ความเสี่ยงประเภทนี้คือ ไม่มีงบประมาณเพื่อทางานตามที่มอบหมายภายในเวลาที่กาหนดไว้
ซึ่งอาจเกิดจากการประมาณการค่าใช้จ่ายของกิจกรรมต่าง ๆ ผิดพลาด กาหนดราคาผิดและตัดสินใจ
ผิดพลาด
4. ความเสี่ยงด้านเทคนิค
ความเสี่ยงประเภทนี้เป็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการของหน่วยงานผู้ซื้อ ความเกี่ยวกัน
ด้านนี้คือ ระบบงานจะไม่สามารถดาเนินงานได้ตามข้อกาหนดหรือความต้องการของผู้ซื้อ ส่วนในแง่
ของหน่วยปฏิบัติการความเกี่ยวพันด้านนี้คือ ระบบงานจะไม่สามารถผลิตตามข้อกาหนดหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะตามที่ผู้ซื้อต้องการได้
ความเสี่ยงทั้ง 4 ด้านดังกล่าวแล้วเกิดจากการดาเนินการโครงการภายใต้ข้อจากัดด้าน
ค่าใช้จ่าย เวลาและการปฏิบัติการซึ่งมีความสาคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องกันดังแสดงไว้ในแผนภาพ
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ข้อจากัดของโครงการ
เวลา (Time)

ค่าใช้จ่าย (Cost)

การปฏิบัติการ (Performance)
(รวมทั้งคุณภาพและอื่นๆ)

จากแผนภูมิแสดงให้เห็นว่า ข้อกาจัดด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และการปฏิบัติมีความสาคัญที่
เท่าเทียมกัน หากด้านใดด้านหนึ่งมีปัญหาก็อาจทาให้โครงการเกิดความเสี่ยงจนส่งผลกระทบต่อ
ความล้มเหลวของโครงการได้ เช่น ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกิน ร้อยละ 20% อันเนื่องมาจากการเลื่อน
ระยะเวลาส่งมอบออกไปอีก จนค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ คุณภาพของงานไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน ลูกค้าไม่รับการส่งมอบจนต้องปรับปรุงคุณภาพ เป็นต้น
ความเสี่ยงและขนาดของโครงการ
การบริ หารโครงการต้องเข้า ไปเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทั้งด้านค่าใช้จ่าย เวลา และการ
ปฏิ บั ติ ก ารตามแผนที่ ว างไว้ เนื่ อ งจากโครงการมี ห ลายขนาดและความเสี่ ย งยั ง มี ส่ ว นสั ม พั น ธ์
กับขนาดโครงการอีกด้วย ความเสี่ยงในการดาเนินโครงการขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มี
ดังนี้
1. โครงการขนาดเล็ก (Small Projects) ส่วนใหญ่มักมีความเสี่ยงไม่มากนัก เพราะมี
ระยะเวลาดาเนินการสั้น ปัญหาการบริหารโครงการขนาดเล็กที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงมีน้อยตามไป
ด้วย
2. โครงการขนาดกลาง (Medium Projects) ความเสี่ยงจะมีเพิ่มมากกว่าโครงการขนาด
เล็ก เมื่อดาเนินโครงการจึงจาเป็นต้องประเมินความเสี่ยงของโครงการ ระบุระดับความเสี่ยงว่าอยู่
ระดับใด ซึ่งส่วนมากจะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ สูง กลางและต่า จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
ที่อยู่ในระดับสูงว่าจะดาเนินการอย่างไร จะละเลย ตรวจสอบ หลีกเลี่ยง มอบหมายให้บุคคลที่สาม
หรือจะดาเนินขจัดให้เบาบางลง (Mitigation) การจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในระดับกลาง
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หากตรวจพบว่ า มี ผ ลกระทบรุ น แรงกั บ โครงการและตรวจสอบความเสี ย งระดั บ ต่ าว่ า
มีศักยภาพที่จะสร้างปัญหาให้กับโครงการหรือไม่ อย่างไรก็ตามเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับต่า
จึงน่าสรุปได้ว่าเงื่อนไขจะไม่เกิดขึ้น ผู้จัดการโครงการจะต้องนาแผนการบริหารความเสี่ยงไปใส่ไว้ใน
การแผนบริหารโครงการด้วย ซึ่งจะทาให้มีการตรวจสอบความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยงต่อไป
3. โครงการขนาดใหญ่ (Large Projects) กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะเหมือนกับ
การบริ หารความเสี่ ยงของโครงการขนาดกลาง แต่จะต้องใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ ยงเชิง
ปริ ม าณ และการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเชิ ง คุ ณ ภาพเข้ า มาช่ ว ยและจั ด ทาแผนเผื่ อ เหลื อเผื่ อ ขาด
(Contingency Plan) หรือแผนการบริหารความเสี่ยงเป็นกรณีหรือแผนการบริหารความเสี่ยงตาม
ความไม่แน่นอนด้วย
การบริหารความเสี่ยงกับการตัดสินใจ
การบริหารความเสี่ยงช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ใน 3 ระดับ คือ
1. การตัดสินใจทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Decisions) ว่ากาลัง
ดาเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ ถู ก ต้อ งหรื อ ไม่ จะด าเนิ น โครงการอะไร ผลตอบแทนการลงทุ น พอเพีย งหรื อ ไม่
มี ค วามเป็ น ไปได้ ใ นการจ ากั ด การลดขนาดขององค์ ก รหรื อ ไม่ กลยุ ท ธ์ ท างเลื อ กที่ ดี ที่ สุ ด ของ
โครงการคืออะไร
2. การตัดสินใจโครงการ (Project Decision) ความเสี่ยงที่สาคัญที่สุดของโครงการคือ
อะไร การดาเนินโครงการจะประสบความสาเร็จตามงบประมาณและระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่
จะตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร
3. การตัดสินใจด้านกระบวนการ (Plant or Process Decisions) อันตรายจากการ
ดาเนินการตามขั้นตอนคืออะไร จะจัดการปัญหาด้านสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในการ
บริ หารโครงการอย่ า งไร เราจะแน่ใจได้อย่า งไรว่าการกาหนดมาตรการด้า นความปลอดภัยจะมี
ค่าใช้จ่ายต่าสุด การบริหารโครงการจึงต้องมีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อตัดสินใจด้านธุรกิจ
โรงงานและโครงการ ซึ่งจะต้องนาไปจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนบริหารโครงการ ดังแผนภาพ
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ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง การตัดสินใจ
แผนจัดการความเสี่ยง และแผนบริหารโครงการ
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง

ธุรกิจ

โครงการ

โรงงาน

แผนการบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารโครงการ

การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) เป็นเครื่องมือที่จาเป็นสาหรับผู้บริหารโครงการ
และผู้เกี่ยวข้องในโครงการทุกคน เนื่องจากสามารถช่วยระบุสิ่งกีดขวางที่ทาให้โครงการไม่สาเร็จตาม
เป้าหมายได้ทั้งความผิดพลาดด้านกาหนดการ ค่าใช้จ่าย และการยุติโครงการ การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ก่อให้เกิดการสืบสวนและประเมินปัญหาแต่เริ่มต้น การปรับปรุงการปฏิบัติตามแผนอย่างเหมาะสม
รวมทั้งการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารโครงการ
เป็นกระบวนการที่สามารถวิเคราะห์ และจัดการความเสี่ยงซึ่งสัมพันธ์กับโครงการนั้น ดังนั้นการ
ดาเนิ น การอย่ า งเหมาะสมจะช่ ว ยเพิ่มพูนความส าเร็ จของโครงการได้อย่ า งสมบูรณ์ แบบทั้งด้า น
ค่าใช้จ่าย เวลาและการปฏิบัติการให้ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ อาจกล่าวได้ว่า การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารโครงการเป็นกระบวนการที่ออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายหรือ
ลดความเสี่ยงที่คุกครามความสาเร็จของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง
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ประโยชน์ของการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง
การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงนอกจากเกิดประโยชน์กับโครงการแล้วยังส่งผลถึง
องค์กรและลูกค้าที่มาใช้หรือขอรับบริการอีกด้วย ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้
1. สามารถสร้างเสริมความเข้าใจโครงการและจัดทาแผนที่ใกล้เคียงความเป็นจริง มากขึ้น
ในแง่การประมาณการค่าใช้จา่ ย และระยะเวลาดาเนินการ
2. เพิ่มพูนความเข้าใจความเสี่ยงในโครงการมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่จะเกิด
กับโครงการหากจัดการความเสี่ยงไม่เหมาะสมหรือละเลยการบริหารความเสี่ยงนั้น
3. มีอิสระในการพิจารณาความเสี่ยงของโครงการซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจจัดการความเสี่ยง
ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ทาให้ยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้น และสามารถได้ประโยชน์จากการยอมรับความเสี่ยง
นั้นได้มากขึ้นด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การวิ เ คราะห์ ความเสี่ ย งสามารถน าไปใช้ไ ด้กั บ โครงการทุ กประเภทแต่จ ะใช้ ไ ด้ ดี และมี
ประโยชน์มากหากโครงการนั้นเป็นโครงการที่ต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ต้องการเงินลงทุน
สูงและดาเนินการให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความรวดเร็ว โครงการนั้นมีปัญ หาด้านสภาวะแวดล้อมและ
มีความสาคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ และการเงิน เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 2
ลักษณะ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Analysis) มีการดาเนินการ
ขั้นตอนแรก คือ การระบุความเสี่ยงซึ่งเป็นการพิจ ารณาองค์ประกอบของกระบวนการต่างๆ
ความสาเร็จของการระบุความเสี่ยงอาจเกิดจากการสัมภาษณ์สมาชิกทีมงานโครงการ การประชุม
ระดมความคิดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและใช้ประสบการณ์ส่วนบุคคลในการวิเคราะห์ และทบทวน
ประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ขั้นตอนที่สอง คือ การประเมินความเสี่ยงที่สามารถจัดหมวดหมู่
ความเสี่ย งว่า โอกาสที่จ ะเกิดความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับใด ระดับสูง ระดับกลาง หรือระดับต่า
ขณะเดียวกันก็สามารถระบุผลกระทบต่อโครงการได้ ประการที่สาม เตรียมการตอบสนองต่อความ
เสี่ยงที่ระบุไว้ในแต่ละด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการระบุ ว่าความเสี่ยงนั้น จะต้องให้ความสนใจและ
จัดการอย่างเร่งด่วน ประการที่สี่ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาสามารถจัดการ
ความเสี่ยงได้ผลมากน้อยเพียงใด และเกิดความเสี่ยงที่ตามมาจากการบริหารความเสี่ยงแรกอย่างไร
ซึ่งอาจทาให้การดาเนินงานประสบความล้มเหลวได้
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Risk Analysis) มีขั้นตอนการ
ดาเนินการคือ การระบุความเสี่ยงทั้งหมดและวิเคราะห์เชิงลึกในด้านปริมาณ ทาให้สามารถระบุ
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ผลกระทบต่อโครงการในเชิงปริมาณได้ โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินความสาเร็จของโครงการ
3 ประการ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) และการปฏิบัติการ (Performance)
3. การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Probabilistic Analysis) เป็นการวิเคราะห์
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงแต่ละตัว แล้วพิจารณาผลของความเสี่ยงภาพรวม โดยการใช้เทคนิคการ
สุ่ม (Sampling Techniques) ซึ่งปกติจะอ้างอิง Monte Carlo Simulation ที่เข้าใจอย่างง่าย
คือ การใช้การคาดคะเน 3 ลักษณะ คือ การใช้เวลาน้อยที่สุด หรือการมองในแง่ดี (Minimum
or Optimistic) ค่าเฉลี่ย (Mean หรือ Most likely time) และมากที่สุดหรือมองในแง่ร้าย
(Maximum or Pessimistic) ดังนั้นการคานวณเวลาการดาเนินโครงการจึงเป็นผลรวมของค่าที่
เลือกจากความเสี่ยงขอแต่ละตัวหรือแต่ละกิจกรรม เรารู้จั กการคิดแบบนี้ในลักษณะ Critical Path
Method หรือ เส้นทางสายวิกฤตที่ใช้คานวณระยะเวลาการดาเนินกิจกรรมของโครงการว่าจะแล้ว
เสร็จในระยะเวลานานเท่าใด กิจกรรมของโครงการต้องมีค่าใช้จ่าย หากกิจกรรมของโครงการล่าช้า
ก็อาจกระทบค่าใช้จ่ายของโครงการได้
4. ต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Trees) เป็นวิธีการสร้างรูปแบบทางกราฟฟิคเพื่อให้
ข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ต่ อ การตั ด สิ น ใจ และแสดงให้ เ ห็ น การปฏิ บั ติ ก รที่ เ ป็ น ไปได้ ใ นปั จ จุ บั น
และผลลั พ ธ์ทั้ งหมดที่ จ ะเกิ ดขึ้น ในอนาคต การวิเคราะห์ค วามเสี่ ยงแบบนี้มัก ใช้ในการวิเ คราะห์
ค่าใช้จ่ายของโครงการ

4. ทีมงานและพฤติกรรมในการบริหารโครงการ
โดยทั่ว ไปทรั พ ยากรมนุษ ย์จะมีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ เป็นปัจจัยที่ใช้สติปัญญาและ
ความสามารถมาใช้ในการวางแผน การปฏิบัติ และการตัดสินใจ มีความสามารถในการบริหาร
ปัจจัย ทางการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ เงินทุน เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์
จนกระทั่ ง เป็ น ปั จ จั ย ในการก าหนดแนวทางการจั ด การ การก าหนดแนวทางเพื่ อ ด าเนิ น งานจน
บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การได้อีกด้วย การที่องค์การมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้
และมีความสามารถจึงเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญที่สุดและเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่สามารถทาให้องค์การ
สามารถบรรลุความสาเร็จในการดาเนินงานได้ หากผู้บริหารได้มีการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากจะนามาซึ่งการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์การแล้ว ทรัพยากรมนุษย์ยังเป็น ปัจจัย
ที่ใช้ ในการวั ดศัก ยภาพขององค์การได้ อีกด้ ว ย ฉะนั้ นการจัด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์จึ งต้อ งมีค วาม
ครอบคลุมไปถึงบทบาทในการแข่งขันกับองค์การภายนอก การวัดศักยภาพขององค์การได้อีกด้วย
เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญที่สุดของการจัดการในองค์การรวมทั้ง
การบริหารโครงการ ดังนั้น การสร้ างทีมงานหรือคณะทางานจึงเป็นบทบาทความรับผิดชอบของ
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ผู้บริหารโครงการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งผู้บริหารโครงการจาเป็นจะต้องมีทักษะในการจัดการ ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ เช่น การกาหนดกลุ่มผู้ร่วมงาน การสร้างความผูกพันของกลุ่มการรวบรวม
ผู้ปฏิบัติงานที่มาจากหน่วยงานแบบหน้าที่ที่มีความชานาญจากหลากหลายสาขาวิชาให้มาทางานใน
ทีมงาน ดังนั้นกระบวนการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพจึงมีขั้นตอนที่มีความซับซ้อนสูง เนื่องจาก
ทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยปัจจัยเกื้อหนุนและปัจจัยที่ขัดขวางความสาเร็จอยู่ด้วยกันมากมาย
นอกจากนี้เพื่อให้การบริหารโครงการเกิดประสิ ทธิภาพ ในขณะที่สภาวะแวดล้อมมี การ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หัวหน้าทีมงานจะต้องเข้าใจในปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง ลักษณะ ของ
องค์การ และพฤติกรรมของสมาชิกทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะจากหลายสาขาอีกด้วย สาหรับ
กระบวนการสร้างทีมงานเป็นกิจกรรมที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องที่ต้องอาศัยทักษะหลายด้าน
ได้แก่ การจูงใจ ความเข้าใจในลักษณะองค์การ จุดเชื่อมโยงขององค์การ โครงสร้างของอานาจส่วนตัว
อานาจหน้าที่ เป็นต้น กระบวนการสร้างทีมงานเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
เป็ น การจัดทาโครงการใหม่ เช่น โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่า ง
ผู้ บั งคับ บั ญ ชาและผู้ ใต้บั งคับ บั ญชา โครงการที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประสานความเป็น อันหนึ่งอั น
เดียวกันของผู้ปฏิบัติงาน โครงการที่มุ่งขจัดปัญหาในการปฏิบัติงานหรือมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
หลักเป็นสาคัญ เป็นต้น
ความสาคัญของการสร้างทีมงานโครงการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นฐานะที่ เ ป็ น ทรั พ ยากรที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ของการบริ ห ารองค์ ก ารที่ เ ป็ น
ศูนย์กลาง ของการพัฒนาทั้งในระดับองค์การและประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับองค์การที่มี
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่มี ค วามรู้ ค วามสามารถหากองค์ก ารได้ มี ก ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพแล้ว จะทาให้ องค์การสามารถบรรลุความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ การประสบ
ความสาเร็จทางการแข่งขัน สามารถสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์การ เป็นต้น ดังนั้นการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ จึงมีความสาคัญต่อองค์การเป็นอย่างยิ่ง
การสร้างทีมงานมีความสาคัญ ดังนี้
1. ทีมงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน การปฏิบัติงานจาเป็นที่จะต้องทางานเป็นทีม
เนื่องจากคนเพียงคนเดียวไม่สามารถทางานได้ทั้งหมด จึงจาเป็นที่จะต้องมีการกระจายงานออกไป
ตาม บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งมีเป้าหมายร่วมกันที่ส่งผลต่อองค์การโดยรวม
2. ทีมงานส่งผลต่อคุณภาพการตัดสินใจ การตัดสินใจในบางครั้งจาเป็นต้องอาศัยผู้ที่มี
ความรู้และประสบการณ์ในการตัดสินใจ การที่มีทีมงานเพื่อทางานร่วมกันนั้นจะทาให้มีการตัดสินใจ
ในเรื่องต่าง ๆ ได้รอบคอบยิ่งขึ้นและยังเป็นที่ยอมรับมากกว่าการตัดสินใจโดยบุคคลคนเดียว
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3. ทีมงานส่งผลต่อความร่วมมือ การทางานเป็นทีมจะส่งผลต่อการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างบุคลากรมากขึ้น จากลั กษณะของโครงสร้า งของการทางานเป็นทีมจะทาให้บุคลากรได้มี
ปฏิสัมพันธ์ในการทางานและมีความร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานตามที่กาหนดไว้
4. ทีมงานส่งผลต่อการยอมรับในผลงานการทางานเป็นทีมจะมีการมอบหมายงานของ แต่
ละหน้าที่ให้บุคลากรตามความสามารถและความเหมาะสม เมื่อมีการปฏิบัติงานใดที่เป็นผลงาน ของ
ทีมงานสมาชิกในทีมงานย่อมต้องร่วมรับผิดชอบร่วมกัน ดังนั้นจึงเป็นการกลั่ นกรองผลงานที่จะออก
จากโครงการสู่ภายนอก ส่งผลให้ผลงานดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับอีกด้วย
การสร้างทีมงานมีความสาคัญต่อการดาเนินงานโครงการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มีการมุ่งเน้น
ถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกทีมงานที่เข้ามาทางานร่วมกันในโครงการ ดั ง นั้ น
ผู้บริหารโครงการและหัวหน้าโครงการต้องดาเนินกิจกรรมที่มีความหลากหลายและข้ามหน่วยงานตาม
หน้าที่รวมทั้งต้องบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้รับมอบอานาจหน้าที่อย่างเป็นทางการ ดังนั้น
จึงมีอานาจในการบังคับบัญชาสมาชิกของทีมงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ซึ่งการบริหารทีมงาน
โครงการต้ องใช้ก ารติ ด ต่อ สื่ อสารและติ ด ตามควบคุม งานที่ เป็ น ทั้ง แนวตั้ งและแนวนอน ต้ องใช้
ทรัพยากรร่วมกัน สมาชิกผู้ปฏิบัติงานต้องอยู่ภายใต้ผู้บังคับบัญชาหลายคนและมีความรับผิดชอบใน
งาน 2 ด้านทั้งที่เป็นความรับผิดชอบต่อองค์การแม่และองค์การโครงการอีกด้วย
ความหมายที่เกี่ยวข้องกับทีมงาน
สาหรับความหมายของทีมงาน มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของคาว่าทีมงานไว้
อยู่ด้วยกันหลายท่าน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
ทีมงาน หมายถึง การพัฒนากระบวนการทางานเพื่อให้กลุ่มบุคคลที่ทางานด้วยกันได้เรียนรู้
ว่า จะทาอย่ า งไร จึ ง จะสามารถทางานให้ บ รรลุ เป้ าหมายของบุ คคล กลุ่ มและองค์กรได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ
การสร้าง ทีมงานเป็นกระบวนการที่ได้วางแผนล่วงหน้าเพื่อรวบรวมข้อมูลในการทางานของ
บุคคลเป็นจุดเริ่มต้น ในการเปลี่ยนแปลงที่จะนาไปสู่การพัฒนาทีมงาน ดังนั้นจุดเน้นของการสร้าง
ทีมงานอยู่ที่การให้บุคคล มาทางานร่วมกัน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
การสร้างทีมงานเป็นการให้กลุ่มบุคคลได้มีเป้าหมายร่วมกัน โดยมีปฏิสัมพันธ์เพื่อปฏิบัติงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
การปรับปรุง คณะทางานหรือทีมงานเป็นปัจจัยที่ผู้บริหารทั้งระดับสูงและผู้บริหารโครงการ
จะต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างสูง ถึงแม้ว่าการใช้เวลาในการแสวงหาและคัดเลือกบุคลากรผู้ปฏิบัติ
เข้ามาสู่โครงการ จะต้องใช้เวลานานก็ตาม แต่ในระยะยาวแล้วคณะทางานหรือทีมงานดังกล่าวจะ
ประสานงานเพื่อ ร่วมมือกันปฏิบัติงานในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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กลุ่ม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมตัวกันเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ แต่ไม่ได้มีการกาหนดขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกทาให้สมาชิก บาง
คนในกลุ่มจะมุ่งมั่นทางานของตนเพี ยงอย่างเดียว แล้วจึงนาผลงานมารวมกันเป็นผลงานกลุ่ม ดังนั้น
สมาชิกในกลุ่มจะต้องประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้ได้ผลงานออกมาเป็นผลงาน ของกลุ่ม
จากการที่มีผู้ให้ความหมายของคาว่าการสร้างทีมงานอยู่หลายท่าน ดังนั้นผู้เขียนเห็นว่า
การสร้างทีมงาน หมายถึง กระบวนการในการรวบรวมบุคลากรผู้ที่มีภูมิหลัง มีความต้องการ
และ มีความชานาญที่แตกต่างกัน โดยผู้บริหารจะต้องมุ่งเน้นถึงความพยายามในการทาให้บุคลากร
เหล่านี้มาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้ สาหรับกระบวนการ
การสร้างทีมงานนี้มีเป้าหมายและศักยภาพของแต่ละคนจะถูกนามาผสมกลมกลืนและสนับสนุน ตาม
วัตถุประสงค์ของทีมงาน ดังนั้นการสร้างทีมงานเป็นกระบวนการที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ผลสาเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับความพยายามของทีมงานและการความร่วมมือจากบุคลากรทุกคน
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของทีมงาน
จากการที่บุคคลเป็นส่วนหนึ่งกลุ่มกับการเป็นสมาชิกของทีมจะเห็นได้ว่ากลุ่มจะเป็นระบบ
ที่เกิดขึ้นจากการที่คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมตัวกันที่มีเป้าหมายร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์และพึ่งพา
อาศัยกัน เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกแต่ละคนและของกลุ่ม เมื่ อพิจารณาในด้านของการทางาน ใน
องค์การ พบว่า กลุ่มงาน (Group work) คือ กลุ่มที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน เพื่อให้เขาสามารถปฏิบัติงานของตนได้
ตามเป้าหมาย แต่กลุ่มงานอาจจะไม่มีความจาเป็นต้องทางานที่ต้องใช้ความพยายามของสมาชิก เข้า
ด้วยกันอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นสมาชิกของกลุ่มจึงทางานโดยการรวมงานของแต่ละคน แต่ไม่มีการ
ประสานความพยายามและความสามารถร่วมกันเหมือนกับการทางานเป็นทีม ซึ่งต้องอาศัยการ
ประสานความพยายามของแต่ละคน เพื่อให้ได้ผลงานในระดับที่มากกว่าการนาผลงานของแต่ละคน
มารวมกัน
เนื่องจากการทางานของสมาชิกในบางครั้งจะต้องมีการทางานเต็มเวลา ดังนั้นสมาชิก จึง
จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งสามารถประสานงานกั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ อื่ น ๆ และเต็ ม ใจที่ จ ะท างานในโครงการด้ ว ย
นอกจากนี้สมาชิกจะต้องมีความรู้ทั้งในด้านกระบวนการทางการตลาดและการผลิตควบคู่กันเพื่อ การ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สามารถนามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
การดาเนินงานของโครงการทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถเสียสละเวลาในการทางาน ตลอดจน
สามารถเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคได้
ลักษณะของทีมงานและการปฏิบัติงานของทีมงาน ขึ้นอยู่กับปัจจัยในการกาหนดทีมงาน
และการวิเคราะห์การปฏิบั ติงานของทีมงานที่อาจใช้แนวทางของระบบเข้า มาช่ว ย ซึ่งปัจจัยที่มี
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อิทธิพล ต่อลักษณะและการปฏิบัติงานของทีมงานที่ประกอบด้วยสภาพของการทางานความพึงพอใจ
ในงานทรัพยากร และการให้ความสนับสนุนจากองค์การ เป็นต้น นอกจากนี้ปัจจัยด้านรูปแบบภาวะ
ผู้ น าของผู้ บ ริ ห าร ปั จ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น และปั จ จั ย ขั ด ขวางยั ง มี ผ ลต่ อ ลั ก ษณะของที ม งานและการ
ปฏิบัติงาน ปัจจัยเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างซับซ้อนอีกด้วย อย่างไรก็ตามยังมีแนวทางของระบบ
สามารถช่วยแยกแยะความซับซ้อนและช่วยวิเคราะห์ส่วนประกอบของทีมงานได้ นอกจากนี้ทีมงานยัง
สามารถใช้ในการกาหนดปัจจัยสนับสนุนและลดปัจจัยขัดขวางภายใต้เงื่อนไขด้านการจัดการได้อีก
ด้วย สาหรับการวัดการปฏิบัติงานของทีมงานในแต่ละองค์การอาจมีแนวทางที่แตกต่างกัน ซึ่งทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควรมีลักษณะที่สาคัญ ได้แก่ การปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลงาน งานที่
สามารถแล้วเสร็จตามกรอบของทรัพยากรที่กาหนด การมุ่งเน้นคุณภาพสามารถคาดคะเนแนวโน้ม
ความต้องการได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความผูกพันในงานสูงการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ลักษณะการปฏิบัติงานของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
ลักษณะที่มุ่งเน้นผลลัพธ์หรือผลงาน
- ความสาเร็จด้านเทคนิค
- ผลงานแล้วเสร็จภายในกรอบเวลา
- ผลงานแล้วเสร็จภายใต้กรอบงบประมาณ
- ผลงานตามข้อผูกพัน
- ความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่ม
- มุ่งเน้นคุณภาพ
- ความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง
- ความสามารถคาดคะเนแนวโน้มได้

ลักษณะที่มุ่งเน้นคน
- ความสนใจในงาน และความผูกพันกันสูง
- ความสามารถในการแก้ไขความขัดแย้ง
- การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- ความต้องการใฝ่สัมฤทธิ์สูง
- ความมีน้าใจที่ดีของทีมงาน
- ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- การพัฒนาตนเองของสมาชิก
- จุดเชื่อมโยงองค์การที่มีประสิทธิภาพ

การแสดงลักษณะการปฏิบัติงานของทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง พบว่า ในแต่ละองค์กรอาจ
ใช้วิธีการที่แตกต่า งกัน ในการวัดการปฏิบัติง านของทีมงาน โดยทั่ ว ไปทีม งานโครงการที่ประสบ
ความสาเร็จต้องประกอบด้วยลักษณะที่สาคัญ คือ ความสาเร็จทางเทคนิคตามที่ได้กาหนดไว้ การ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายใต้กรอบของงบประมาณและทรัพยากรที่กาหนดไว้ เป็นต้น
สาหรับทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูงการปฏิบัติงานควรมีลักษณะที่สาคัญ เช่น การปฏิบัติงาน
ที่มุ่งเน้นผลงาน ได้แก่ความสาเร็จด้านเทคนิค ผลงานแล้วเสร็จภายในกรอบเวลา ผลงานแล้วเสร็จ
ภายใต้กรอบงบประมาณ ผลงานตามข้อผูกพัน ความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่ม มุ่งเน้น
คุณภาพ ความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงและความสามารถคาดคะเนแนวโน้มได้และการปฏิบัติงานที่
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มุ่งเน้นคน ได้แก่ ความสนใจในงานและความผูกพันกันสูง ความสามารถในการแก้ไขความขัดแย้ง
การติดต่อ สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ความต้องการใฝ่สัมฤทธิ์สูง น้าใจที่ดีของทีม ความไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน การพัฒนาตนเองของสมาชิกและการบริหารจุดเชื่อมโยงองค์การที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถที่พร้อมในการปรับเปลี่ยนตนเอง ใน
การทางานเป็นแนวทางหนึ่งของการบรรลุผลสาเร็จของโครงการ หากทีมงานมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการถ่ายทอดและฝึกอบรมแล้ว ทีมงานของโครงการจะเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง
และสามารถสร้างบุคลากรใหม่ ๆ ขึ้นมาทางานทดแทนได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย สาหรับแนวทางใน
การทาให้ทีมงานสามารถปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเปรียบเสมือนการแสวงหาวัตถุ ดิบที่ดี เริ่มจาก
การแสวงหาบุคลากรที่มีคุณภาพจากแหล่งที่เหมาะสมแล้วนามาทางานด้วย พร้อมทั้งพั ฒนาให้เป็น
สมาชิกที่มีศักยภาพที่สู งขึ้น ต่อไป ปัจจัยส าคัญในการสร้า งทีมงานที่มีประสิ ทธิภาพสู งในสภาวะ
แวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงนั้นจาเป็นต้องมีข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอและสมาชิกที่พร้อมทางานที่มีความ
ท้าทายเป็นต้น
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวแปรที่สาคัญต่อความสาเร็จขององค์การทุกองค์กรต่าง
พยายามสรรหาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่มีความสามารถให้เข้ามาสู่ องค์การของตน ทั้งนี้การสรรหา
ทรัพยากรมนุษย์ให้เข้ามาทางานในองค์การได้มากที่สุดอาจไม่ใช่เป็นวิธีที่ดีที่สุด เนื่องจากการสรรหา
ทรัพยากรมนุษย์เข้ามาจะมีต้นทุนในการว่าจ้างเกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันปัญหาด้านอัตราค่าตอบแทนในการ
ว่าจ้างบุคคลเข้าทางานที่สูงขึ้น ทาให้องค์การต่างๆ พยายามที่จะนาหลักการทางการบริหารเข้ามาใช้
ในการกาหนดความต้องการทรัพยากรมนุษย์ให้มีปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม โดยข้อมูลเบื้องต้นที่
ใช้ในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์คือจากการวิเคราะห์งานที่มีคาพรรณนาลักษณะงานและข้อกาหนด
คุณสมบัติเฉพาะของงานมาใช้พิจารณาในการสรรหาด้วย สาหรับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
ทีมงานที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุน เช่น ความสนใจในงาน มีการอานวยการที่ดี เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้จะ
เพิ่มประสิทธิภาพของทีม และมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการปฏิบัติงานของทีมงานได้อีกด้ว ย
ผู้สร้างทีมงานจะต้องเข้าใจถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง และลักษณะของโครงสร้างองค์การกับพฤติกรรม
ของสมาชิกทีมงานมีความสามารถที่จะสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมและลดความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงาน ในการดาเนินโครงการผู้บริหารจะต้องใช้ทักษะด้านภาวะผู้นา การบริหารจัดการ ความรู้
ความชานาญด้านเทคนิคและความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อความมั่น ใจ
ว่าการบริหารโครงการจะได้รับทรัพยากรและการสนับสนุนตลอดอายุโครงการ
ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยสภาวะแวดล้อมของงานที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของ
ทีมงาน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะของทีมงานและการปฏิบัติงานของทีมงานรวมจานวน
12 ตัวแปร คือ ตัวแปรที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนประกอบด้วย 6 ตัวแปร ได้แก่ ความสนใจในงาน การ
ยอมรับ ในความสาเร็จ ประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล ภาวะผู้นาและทิศทางของการบริหารที่
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เหมาะสม บุคลากรทีมงานของโครงการที่มีคุณภาพ ความก้าวหน้าในอาชีพ และตัวแปรที่เป็นปัจจัย
ขัดขวาง ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ได้แก่ ความไม่ชัดเจนในวัตถุประสงค์และทิศทางของโครงการ
ทรัพยากร ไม่เพียงพอ การแก่งแย่งและความขัดแย้งในอานาจ ผู้บริหารระดับสูงไม่มีความสัมพันธ์กัน
และไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความปลอดภัยในงานต่า และการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายและ
ลาดับ ความสาคัญ เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดผลเสียต่อการบรรลุผลสาเร็จ ของ
โครงการ
ส าหรั บ สมาชิ กที่ ไ ด้ รั บ การคั ดเลื อ กมาจากหน่ ว ยงานตามหน้ า ที่มั ก จะมีก ารแข่ง ขั น กั น
มากกว่า ที่จะร่วมมือกันผู้บริหารโครงการจะต้องทาให้สมาชิกเหล่านี้สามารถเข้ามาร่วมกันทางานเป็น
ทีม อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความร่วมมือและการประสานงานกันเป็นอย่างดี ดัง นั้นปัญหาและ
อุปสรรคต่อการปฏิบัติของทีมงานที่เกิดขึ้น ผู้บริหารโครงการจะต้องมีบทบาทในการแก้ไขให้หมดไป
ระหว่างการสร้างทีมงานโครงการ มีการกระตุ้นให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมและเกิดความสนใจในงาน
มากขึ้น ตลอดจนสามารถสร้างความสามัคคีและท้ายที่สุดจะนาไปสู่ความผูกพันของสมาชิกได้
การสร้างทีมงานโครงการ
สาหรับสถานการณ์ที่ผู้บริหารโครงการต้องการสร้างทีมงานโครงการในขณะที่ยังไม่มี การ
จัดองค์การโครงการมาก่อนนั้น อาจทาให้ผู้บริหารโครงการไม่สามารถจูงใจบุคลากรให้เข้ามา เป็น
สมาชิกของทีมงานได้จนกว่าจะมีการจัดตั้งองค์การโครงการเสร็ จสิ้นลงแล้ว ดังนั้นก่อนที่จะมี การ
เปิ ด รั บ สมั ค รสมาชิ กที ม งาน หรื อผู้ ป ฏิ บั ติง านผู้ บริ ห ารโครงการจะต้ อ งก าหนดรูป แบบองค์ ก าร
โครงการและกาหนดงานต่าง ๆ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สมาชิกของทีมงานจะได้มุ่งเน้นงาน
ตั้งแต่เริ่มต้นและลดความวิตกกังวลลงได้ ซึ่งความวิตกกังวลดังกล่าวนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น
ถ้าสมาชิกทีมงานไม่เคยทางานร่วมกับผู้บริหารโครงการมาก่อน สมาชิกของทีมงานอาจจะเกิดความ
วิตกกังวลกับความสามารถของตนเองว่า ตนจะมีความเหมาะสมกับลักษณะของโครงการหรือไม่
โครงการสามารถเอื้อประโยชน์ในด้านอาชีพแก่ตนหรือไม่ โครงการจะทาให้รูปแบบการดาเนินชีวิต
และการทางานที่เกิดความยุ่งยากขึ้นหรือไม่ ทีมงานที่จัดตั้งใหม่จะมอบหมายภาระหน้าที่ให้กับ
สมาชิก อย่างเหมาะสมหรือไม่ ตลอดจนสมาชิกแต่ละคนสามารถรับภาระงานต่าง ๆ ได้หรือไม่ เป็นต้น
โดยทั่วไปความผูกพันของสมาชิกทีมงานกับหน่วยงานแบบหน้าที่ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้น
สังกัด ของสมาชิกมักจะเป็นผลเสียต่อการบริหารโครงการที่ไม่สามารถเข้ามาร่วมงานในโครงการได้
อย่าง เต็มเวลา ดังนั้นปัญหาดังกล่าวผู้บริหารโครงการและผู้บริหารหน่วยงานแบบหน้าที่จึงควรเข้ามา
ร่วมกัน แก้ไขปัญหาให้หมดไปอย่างไรก็ตามความจงรักภักดีและความผูกพันที่สมาชิกทีมงานมีต่อทั้ง
หน่วยงาน แบบหน้าที่และองค์การโครงการเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จของโครงการ
นั่นคือ ในการดาเนินงานขององค์การแบบแมทริกซ์ โครงการจะมีการกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานให้แก่ ผู้ปฏิบัติเพื่อรับผิดชอบทั้งในด้านงบประมาณและเวลา ในขณะที่หน่วยงานแบบ
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หน้าที่จะให้คาปรึกษา แนะนาด้านเทคนิคและการบริหารงานบุคคล ดังนั้นผู้บริหารโครงการและ
ผู้บริหารหน่วยงานแบบหน้าที่ ต้องเข้าใจและดาเนินการตามแนวทางดังกล่าว มิฉะนั้นอาจจะเกิด
ความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารทั้งสองได้
สาหรับการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมงานในโครงการถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญ
ลาดับแรกของโครงการในขั้นตอนการก่อตัวโครงการ เนื่องจากการจัดบุคลากรที่ไม่เหมาะสมเข้าร่วม
โครงการจะทาให้เกิดการปฏิบัติงานที่ขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นก่อนที่จะทาการคัดเลือกบุคลากรที่
เป็น สมาชิกทีมงาน ผู้บริหารโครงการจะต้องสามารถอธิบายถึงภารกิจ ขอบเขตของอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ แผนภูมิโครงสร้างองค์การสาหรับโครงการ การกาหนดรายละเอียดของงาน
เป็นต้น ทีมงานโครงการควรจะถูกจัดตั้งก่อนทาการวางแผนโครงการฉบับสมบูรณ์ในขั้นสุดท้าย ทั้งนี้
เพื่อให้ โอกาสแก่สมาชิกทีมงานโครงการได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับแผนโครงการ รวมทั้ง
เพื่อให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจและรู้สึกผูกพันกับโครงการ เป็นต้น
ในการคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับองค์การโครงการเป็นงานที่ต้องดาเนินการ
อย่างเป็นระบบโดยผู้ที่มีหน้าที่คัดเลือกบุคลากรควรเป็นผู้ที่มีความชานาญและประสบการณ์ โดยมี
การทดลองใช้แนวทางการคัดเลือกที่มีความเหมาะสมจนเกิดความมั่นใจ สามารถนามาปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมมีการกาหนดรายละเอียดที่สามารถอธิบายได้ สามารถตอบข้อซักถาม และทา
ความเข้าใจอย่างแท้จริง มีการฝึกปฏิบัติในการสั มภาษณ์ เนื่องจากในการสัมภาษณ์นั้นจะต้องใช้
คาถามอย่างเหมาะสม มีการออกแบบคาถาม มีการกาหนดจุดมุ่งหมายของคาถาม มีการตั้งคาถาม
รวมทั้งเทคนิคการถาม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่มีข้อพึงปฏิบัติและข้อควรระวังทั้งในด้านผู้สัมภาษณ์และ
ผู้ให้สัมภาษณ์ เนื่องจากการสัมภาษณ์อาจได้คาตอบที่ไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายจนเกิดความผิดพลาด
ที่เกิดจากการสัมภาษณ์ได้ กระบวนการการคัดเลือกบุคลากรดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ผู้ที่มี หน้าที่ในการ
คัดเลือกบุคลากรต้องทาความเข้า ใจและมีการฝึกฝนจนเกิดทักษะอย่างแท้จริง
สาหรั บ เกณฑ์ที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้ในการสั มภาษณ์และคัดเลื อกสมาชิกทีมงานโครงการ
ประกอบด้วยประเด็นคาถามด้านต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้
1. งานที่จะมอบหมายให้ผู้สมัครรับผิดชอบ เช่น วัตถุประสงค์ โครงสร้างองค์การ บทบาท
หน้าที่ของสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ชัดเจน ความสาคัญของโครงการต่อหน่วยงาน แบบหน้าที่
และจุดเชื่อมโยงขององค์การโครงการ ผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว เหตุผลที่สมาชิกทีมงานจะ
ได้รับการคัดเลือก ผลตอบแทนที่สมาชิกจะได้รับ ปัญหาที่สมาชิกต้องเผชิญ เป็นต้น
2. ทักษะความรู้ และความชานาญของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ เช่น ประสบการณ์ และ
ความสามารถพิเศษด้านเทคโนโลยี เครื่องมือที่ต้องการ การนาผลผลิตไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น สาหรับ
การตรวจสอบทักษะการบริหารโครงการที่จาเป็น เช่น วิธีการจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่ คาดคิดมา
ก่อน ภาวะผู้นา ทักษะด้านการบริหาร ความรู้ความชานาญด้านเทคนิค เป็นต้น
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3. ความสามารถและความสนใจของผู้สมัครในการทางานร่วมกับทีมงาน เป็นความสนใจ
และวัตถุป ระสงค์ด้า นอาชีพ ของผู้ ส มัครที่ส ามารถทางานร่ ว มกับคนอื่นได้เพีย งใด มี ความเข้า ใจ
เกี่ยวกับ บทบาทในการทางานร่วมกับผู้บริหารโครงการและผู้บริหารหน่วยงานแบบหน้าที่ มีการ
บริหารงาน ข้ามหน้าที่ในขณะที่ไม่มีอานาจที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการ เป็นต้น
4. การจูงใจสมาชิกทีมงาน เป็นการกล่าวถึงรางวัลในการเข้าร่วมงานกับทีมงาน รางวัลที่
เป็นตัวเงิน ความก้าวหน้าในอาชีพ การยอมรับจากสมาชิกทีมงาน ความท้าทายของงาน เป็นต้น
5. การเจรจาต่อรองและความผูกพันของผู้สมัคร เช่น ตรวจสอบความตั้งใจของผู้สมัครใน
การเข้าร่วมทีมงาน การเจรจาต่อรองเงื่อนไขในการเข้าร่วมทีมงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง สัญญาการ
โอนย้ายเกณฑ์การปฏิบัติงาน ความผูกพันของผู้สมัครงานกับวัตถุประสงค์ของโครงการ การเจรจาตก
ลงขั้นสุดท้ายจะเป็นข้อผูกพันของผู้สมัครงานกับโครงการ เป็นต้น
ดังนั้นผู้บริหารโครงการควรรับทราบถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนล่วงหน้า โ ด ย เ ฉ พ า ะ
อย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีการสร้างทีมงานและรีบดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการที่จะ
ช่วยป้องกันการเกิดปัญหาในการสร้างทีมงานดังกล่าวตั้งแต่แรกผู้บริหารโครงการควรปฏิบัติ ดังนี้
1. มี ก ารให้ ข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจน หลั ง จากที่ มี ก ารก าหนดผู้ ป ฏิ บั ติ ง านแล้ ว จากนั้ น ความ
รับผิดชอบจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทีมงานได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการอย่างเป็นทาง การ สาหรับ
ข้อมูลที่ให้ผู้ปฏิบัติควรได้รับ ได้แก่ ภาระงานที่ต้องดาเนินการ ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของงาน เป็น
ต้น
2. ควรทาให้สมาชิกใหม่รู้สึกสบายใจกับงาน เนื่องจากสมาชิกใหม่จะมีความวิตกกังวล ขาด
ความเชื่อมั่น ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สาคัญต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้นสมาชิกใหม่ควรจะถูกแนะนาให้ รู้จักกับ
ทีมงาน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน กระตุ้นความต้องการของสมาชิกที่จะทางานกับโครงการ เป็นต้น
3. ควรกาหนดแนวทางการบริหารที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเอื้ออานวยต่อการบริหารงาน
โครงการ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารโครงการและผู้บริหารระดับสูง ความน่าเชื่อถือในตัว
ผู้บริหารโครงการ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์และลาดับความสาคัญของโครงการ เป็นต้น
4. ควรเอาใจใส่ทีมงานและกิจกรรมของทีมงาน เพื่ อ รั บ ทราบปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ตั้ ง แต่
เริ่ มต้น และทาการแก้ไขให้ทัน เวลา มีความสามารถในการประสานวัตถุประสงค์ของสมาชิกกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถกระตุ้นสมาชิกให้มุ่งผลสาเร็จ การสร้างความผูกพันของสมาชิก
เป็นต้น
5. กาหนดโครงสร้างของทีมงานที่ชัดเจน มีความสอดคล้องกับสายการบังคับบัญชาอย่าง
เป็นทางการ ซึ่งสมาชิกในโครงการทุกคนควรทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ ตลอดจนด้าน
ความสัมพันธ์เกี่ยวกับสมาชิกผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานในโครงการเป็นอย่างดี
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6. การกาหนดสถานที่ทางานของทีมงาน ผู้บริหารควรกาหนดสถานที่ไว้ ที่ใดที่หนึ่งที่อยู่ใกล้
กัน เพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ประสนงาน ตลอดจนเสริมสร้างการทางานร่วมกัน

5. การประเมินผลการบริหารโครงการ
การบริหารโครงการใด ๆ ก็ตาม ขั้นตอนที่สาคัญขั้นตอนหนึ่ง คือ การประเมินผลโครงการ
(Project evaluation) เพราะการประเมินผลโครงการ เป็นปัจจัยอันสาคัญของการบริหารโครงการ
และเป็นดัชนีที่แสดงถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการการประเมินผลโครงการมิใช่มี
ความมุ่งหมายเพื่อการตรวจสอบ แต่เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
ปัจจุบันการประเมินโครงการเป็นศาสตร์ที่มีการศึกษากัน วิวัฒนาการของการประเมินผล
โครงการใช้ระยะเวลาระยะเวลาเกือบ 100 ปี จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นระยะที่การประเมินผลโครงการถูก
เรียกว่า “เป็นยุคของการเป็นวิชาชีพ ” ( Age of Professionalization ) ซึ่งเป็นระยะการพัฒนาการ
ประเมินโครงการตั้งแต่ ค.ศ.1973 จนถึงปัจจุบัน
พัฒนาการของศาสตร์การประเมินผลโครงการใน 150 ปี ที่ผ่านมา จนกระทั่งปัจจุบันจาแนก
ออกได้เป็น 6 ยุค หรือ ระยะซึ่งมีชื่อเรียกดังนี้
1. ยุคการปฏิรูป ( Age of Reform ) เป็นระยะเวลาการพัฒนาการประเมินโครงการก่อน
ค.ศ.1900
2. ยุคความมีประสิทธิภาพและการทดสอบ (Age of efficiency and Testing ) เป็นระยะ
การประเมินโครงการ ในระหว่างปี ค.ศ.1900 ถึง 1930
3. ยุคของไทเลอร์ ( Tylerian Aqe) เป็นระยะการพัฒนาการประเมินโครงการ ระหว่างปี
ค.ศ.1930 ถึง 1945
4. ยุคไร้เดียงสา (Age of innocence ) เป็นระยะการพัฒนาการประเมินโครงการระหว่างปี
ค.ศ.1946 ถึง1957
5. ยุคการขาย (Age of Expansion ) เป็นระยะการพัฒนาการประเมินโครงการระหว่างปี
ค.ศ.1958 ถึง 1972
6. ยุคการเป็นวิชาชีพ ( Age of Professionalization ) เป็นระยะการพัฒนาการประเมิน
โครงการตั้งแต่ ค.ศ.1973 ถึงปัจจุบัน
ความหมายของการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการ ( Project or Program evalution ) หมายถึงกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หรือ การใช้เทคนิคการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ เพื่อหาข้อมูลที่เป็นจริง และเชื่อถือได้
เกี่ยวกับโครงการ เพื่อให้การตัดสินใจว่า โครงการที่จัดทานั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรหรือเป็นการค้นหาว่ า
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กิจกรรมที่วางไว้ในโครงการ ประสบผลสาเร็จ ตรงกับวัตถุประสงค์ หรือความมุ่งหมายของโครงการ
หรือไม่เพียงใด
ความมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการ
นักประเมินผลได้กล่าวถึง ความมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการดังต่อไปนี้
1. เพื่อพิจารณาถือคุณค่าและการคาดคะเนผลประโยชน์ของโครงการ
2. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ
3. เพื่อเป็นการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขการดาเนินโครงการ
4. เพื่อเป็นการวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย หรือข้อจากัดของโครงการ เพื่อการตัดสินในการ
สนับสนุนโครงการ
5. เพื่อการตรวจสอบว่า การดาเนินโครงการบรรลุถึงเป้าหมายมากน้อยเพียงใด
ขั้นตอนของการประเมินผล
1. กาหนดความมุ่งหมายของการประเมินว่าจะประเมินอะไรและจะเอาผลการประเมินไปใช้
ทาอะไรบ้าง
2. กาหนดข้อมูล ลักษณะ และแหล่งของข้อมูล ว่าเป็นข้อมูลประเภทใด ในลักษณะปริมาณ
หรือคุณภาพเป็นข้อเท็จจริง หรือเป็นข้อคิดเห็น หรือทัศนคติ และจะเก็บข้อมูลได้จากแหล่งไหน
3. กาหนดวิธีการเก็บข้อมูล ลักษณะของข้อมูล จะช่วยให้ผู้ประเมินสามารถกาหนดวิธีการ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ว่า จะใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ การออกแบบสอบถาม เป็นต้น
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ออกไปหาข้อมูลตามแหล่งที่กาหนดไว้ โดยใช้วิธกี าร
ที่เตรียมไว้
5. การจัดทาข้อมูลดิบ ให้เป็นสารสนเทศที่เหมาะสม ในการนาไปใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการ
เช่น การทาข้อมูลที่เป็นไปตามต้นแบบของการตัดสินใจ เป็นต้น
6. การแปลความหมายและการนาเอาผลการประเมินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ประเภทของการประเมินผลโครงการ
1. การประเมินความพยายาม ( effort ) เป็นการประเมินความพยายามที่จะทากิจกรรมว่า
จะทาอะไร ทาอย่างไร มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานมากน้อยเพียงใด ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2.การประเมินการปฏิบัติงาน ( performance ) เป็นการประเมินผลของความพยายามการ
ทาการต่างๆ ว่าเมื่อทาเสร็จแล้วได้ผลมากน้อยอย่างไร
3. การประเมินความพอเพียงของการปฏิบัติงาน ( adequacy of performance ) เป็นการ
วัดความมากน้อยของการปฏิบัติ ว่ามีประสิทธิภาพพอเพียงกับที่กาหนดไว้ตามความต้องการเพียงใดมี
ความครอบคลุมและเพียงพอสาหรับผู้รับบริการหรือไม่
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4. การประเมินประสิทธิภาพ ( efficiency ) เป็นการวัดคาใช้จ่าย หรือทรัพยากร เพื่อ
เปรียบเทียบกับผลงาน โดยทั่วไปจะวัดออกมาในลักษณะของค่าใช้จ่ายต่อหน่วยการผลิต
5. การประเมินกระบวนการ ( process ) เป็นการประเมินและค้นหาสาเหตุว่าทาไมจึง
ทางานได้ผลดีหรือล้มเหลว ซึ่งจะต้องปะเมิน หรือวิเคราะห์ จากกระบวนการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้น จน
สิ้นสุดกระบวนการ
การประเมินผลโครงการเพื่อการตัดสินใจเชิงระบบแบบ CIPP MODEL
การประเมิ นผลโครงการเชิงระบบ ซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือการ
ประเมินผลโดย CIPP MODEL
คาว่า CIPP เป็นคาย่อของคาว่า Context , Input , Process และ Product รูปแบบของการ
ประเมินผลโดย CIPP MODEL นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและสื่อสารสนเทศเพื่อนาไปใช้ใน
การตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสม ในการประเมินมุ่งประเด็นจากสิ่งที่จะประเมิน 4 ประการคือ
1. สภาพแวดล้อม ( Context ) เพื่อพัฒนาจุดมุ่งหมายของโครงการ
2. ปัจจัยนาเข้า ( Input ) เพื่อออกแบบโครงการ
3. กระบวนการ ( Process ) เพื่อประเมินขั้นตอนในการดาเนินการตามโครงการ
4. ผลผลิต ( Product ) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ตามโครงการ
ซึ่งอาจจะสรุปให้อยู่ในแผนภูมิได้ดังนี้
การประเมินผลโครงการ
Evaluation

สภาพแวดล้อม
(Context)

เพื่อตัดสินใจ
เกี่ยวกับการ
วางแผน

ปัจจัยนาเข้า
(Input)

เพื่อตัดสินใจ
เกี่ยวกับการ
กาหนดโครงสร้าง

กระบวนการ
(Process)

เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับ
การดาเนินการตาม
โครงการ

โครงสร้างของการประเมินตาม CIPP MODEL

ผลผลิต
(Output หรือ Product)

เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับ
ผลงานเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ
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ประเภทของการประเมินผลโครงการเพื่อการตัดสินใจเชิงระบบแบบ CIPP Model จาแนก
ตามประเภทของการตัดสินใจมี 4 ชนิด คือ การประเมินสภาพแวดล้อม (Context evaluation)
การประเมินข้อมูลนาเข้า (Input evaluation) การประเมินกระบวนการ(Process evaluation) และ
การประเมินผลผลิต (Product evaluation) หรือที่เรียกว่าการประเมินแบบ CIPP
1. การประเมินสภาพแวดล้อม(Context evaluation)
เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการค้นหาเหตุผลในการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
โดยจะระบุ ถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในที่อาจมีผ ลกระทบต่อโครงการระบุถึงความ
ต้องการและโอกาสต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งการคาดการณ์ปัญหาและวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
เมื่อได้มีการวิเคราะห์สภาพต่าง ๆ ดังที่กล่า วแล้วอย่างละเอียด จึงจะกาหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการขึ้น อาจสรุปได้ว่าการประเมินสภาพแวดล้อมเป็นการประเมินเพื่อการวางแผนการตัดสินใจ
ในการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นเอง
การประเมินสภาพแวดล้อมจาแนกออกเป็น 2 วิธีคือ การประเมินตามสภาวการณ์
(Contingency) และ การประเมินตามความสอดคล้อง (Congruence)
1). การประเมินตามสภาวการณ์เป็นลักษณะการประเมินที่มุ่งค้นหาพลังหรืออิทธิพลที่อยู่
ภายนอกระบบที่จะสามารถนามาเพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบให้ดีขึ้น เช่น การศึกษาดูงานวิธีการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือระบบอื่น การศึกษาจากผลการวิจัยและตารับตาราต่าง ๆ การขอ
คาแนะนาปรึกษาจากบุคคลภายนอกการระดมพลังความคิดกับบุคคลภายนอก การประเมินค่านิยม
เจคติ สภาวะเศรษฐกิจสภาวะทางการเมือง ความเปลี่ยนแปลงของจานวนประชากร และอื่นๆ เป็น
ต้น อย่างไรก็ดี การประเมินสภาพแวดล้อมตามสภาวการณ์จะต้องมีคาถามในลักษณะ “ถ้า ... แล้ว
(if…then)” นาอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อนาไปสู่การคาดการณ์ข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและนาข้อมูลนั้น
ทาการวิเคราะห์พิจารณาเพื่อการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป ดังเช่น
2). การประเมินตามความสอดคล้องเป็นลักษณะการประเมินที่เปรียบเทียบกันระหว่างผลที่
เกิดขึ้นจริงกับผลที่คาดหวังว่าจะเกิด ขึ้นว่า มีความสอดคล้องหรือมีความแตกต่างกัน การประเมิน
สภาพแวดล้อมโดยวิธีนี้เป็นการประเมินทั้งระบบทั้งนี้เพื่อต้องการที่จะดูว่าการดาเนินงานโครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่และมากน้อยเพียงใด การประเมินความสอดคล้องมักจะเป็น
การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในโครงการเองเช่นลักษณะโครงสร้างการบริหาร โครงการงบประมาณ
เพื่อการดาเนินงาน ลักษณะการวางแผนดาเนินงานการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างแผนกงานต่าง ๆ ภายใน
โครงการรวมทั้งการติดต่อสัมพันธ์กับแผนกงานภายนอกโครงการ ปฏิทินและตารางการปฏิบัติงาน
ภารกิจของแผนกงานต่าง ๆ และอื่น ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ดีการประเมินสภาพแวดล้อมด้วยวิธีตาม
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สภาวการณ์และด้วยวิธีตามความสอดคล้องจะต้องเป็นไปด้วยกันเสมอหรือจะต้องใช้ร่วมกันเสมอ จะ
แยกออกจากกันไม่ได้
เพราะการประเมิ น ความสอดคล้ อ งเป็ น การค้ น หาความตรงกั น หรื อ ความเหมื อ นกั น
(Conformance)
และการประเมิ น ตามสภาวการณ์ เ ป็ น การค้ น หาการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
(Improvement) กล่าวคือการปรับปรุงแก้ไขโครงการจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้า ไม่ทราบว่าโครงการนั้นมี
ความแตกต่างหรือสอดคล้องกันหรือไม่ ในทานองเดียวกันหากทราบถึงความแตกต่างของโครงการแต่
โครงการนั้นไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์หรือไม่สามารถจะดาเนินการ
ต่อไปได้
2. การประเมินข้อมูลนาเข้า(Input evaluation)
เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการนาเสนอข้อมูลสาหรับการกาหนดถึงวิธีการในการใช้
ทรัพยากรเพื่อให้โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์โดยจะระบุให้ทราบถึงลักษณะของข้อมูลนาเข้าดังนี้
1) สมรรถภาพและความรับผิดชอบของบุคคลและของหน่วยงานที่จะบริหารโครงการ
2) กลยุทธ์หรือยุทธวิธีที่จะทาให้โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์
3) รูปแบบเฉพาะของข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนการนาไปใช้ของยุทธวิธีที่ได้เลือกสรรแล้ว
การประเมินข้อมูลนาเข้า จะเป็นการประเมินในลั กษณะที่วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนละเอียด
อย่างลึกซึ้ง (micro analytic) ที่มุ่งวิเคราะห์หาข้อมูลที่ดีที่สุดที่จะนาไปใช้ในการกาหนดวัตถุประสงค์
หรือการบริหารโครงการวิธีการเป็นการประเมินข้อมูลนาเข้าจะผันแปรไปตามความมากน้อยในความ
เปลี่ยนแปลงของโครงการนั้น เช่น ถ้าโครงการหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงน้อยและมีข้อมูลสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงครบถ้วนมากพอและเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ การประเมินข้อมูลนาเข้าอาจทาแต่น้อยก็เป็น
การเพียงพอแล้ว เป็นต้น การตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับการประเมินข้อมูลนาเข้าจะเป็นผลมาจากการมี
ข้อมูลนาเข้าที่เฉพาะเจาะจงหรือเป็นข้อมูลที่ได้รับการเลือกสรรมาอย่างดีแล้ว เช่น มีวิธีการ
ดาเนินงานที่ดี มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตารางการปฏิบัติงาน สายการบังคับบัญชา
บุคลากรและงบประมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นที่เชื่อแน่ได้ว่า หากนาไปใช้
บริหารโครงการแล้วย่อมจะได้ผลที่ดีอย่างแน่นอนบรรลุถึงเป้าหมายโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การประเมินกระบวนการ (Process evaluation)
เป็นการประเมินเพื่อการควบคุมการบริหารโครงการผลของการประเมินจะเป็นข้อมูลให้
ผู้บริหารโครงการใช้ปรับปรุงโครงให้สามารถดาเนินการและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดมุ่งหมายของการประเมินกระบวนการจาแนกได้เป็น 3 ประการคือ
1) เพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อพยากรณ์ความบกพร่องในการดาเนินโครงการ
2) เพื่อเสนอข้อมูลที่จะนาไปสู่การตัดสินใจดาเนินโครงการ
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3) เพื่อดารงไว้ซึ่งการดาเนินโครงการที่เป็นไปได้ด้วยดี
การประเมินกระบวนการจะต้องคานึงถึงกลยุทธ์ในการประเมินที่สาคัญ 3 วิธีคือ
ประการแรกจะต้องทาการประเมินหรือวิเคราะห์ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร
ประการที่สองจะต้องทาการประเมินความสามารถในการบริหารโครงการของผู้ดาเนิน
โครงการ และ
ประการที่สามจะต้องทาการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบโครงการ
ที่ได้กาหนดขึ้น
การประเมินทั้งสามส่วนหรือสามกลยุทธ์ที่กล่าวมาแล้วจะสามารถทาให้ทราบได้โดยชัดเจนว่า
กระบวนการบริหารโครงการจะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้หรือไม่และหากเกิดความผิดพลาด
ขึ้นความผิดพลาดนั้นเกิดจากโครงสร้างรูปแบบของโครงการหรือเกิดจากวิธีการดาเนินโครงการนั้น
โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า โดยวิธีการประเมินกระบวนการข้อมูลของโครงการจะได้รับการแยกแยะโดย
ละเอียดและการรายงานข้อมูลจะถูกนาเสนอตลอดเวลาในระยะต้นๆ ของการดาเนินโครงการทั้งนี้
เพื่อการตัดสินใจปรับปรุงแก้ไขและการดาเนินโครงการที่ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามที่
ต้องการ
4. การประเมินผลผลิต (Product evaluation)
เป็น การประเมิน ที่มีจุ ดมุ่งหมายเพื่อการพิจารณาตัดสินใจหรือการแสดงความคิดเห็นต่อ
ความสาเร็จของโครงการทั้งในขณะที่โครงการกาลังดาเนินงานอยู่ และเมื่อโครงการได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
การประเมินในลักษณะนี้จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้น กับเกณฑ์หรือมาตรฐานหรือ
วัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดขึ้นไว้ โดยวิเคราะห์เพื่อให้ทราบว่าโครงการประสบกับความสาเร็จหรือไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยเหตุผลใด โดยพิจารณาวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมโครงการ (context) ข้อมูล
นาเข้า (input) หรือทรัพยากรโครงการและตัวกระบวนการ(process) ในการบริหารโครงการ ซึ่ง
ข้อมูลทั้งสามลักษณะจะได้จากการรวบรวมและการบันทึกไว้โดยละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นของการดาเนิน
โครงการยุทธวิธีในการนา CIPP Model ไปใช้
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วัตถุประสงค์

การประเมินผล
สภาพแวดล้อม
(C)
1. เพื่อกาหนด
สภาพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้อง
2.เพื่อหากลุ่ม
เป้าหมายและ
ความต้องการของ
กลุ่ม
3.เพื่อหาเวลา
และ
โอกาสที่ต้องการ
สนองความ
ต้องการ
4.เพื่อวินิจฉัย
ปัญหาภายใต้
ความต้องการ
นั้นๆ เพื่อตัดสิน
ว่าวัตถุประสงค์ที่
เหมาะสมของ
โครงการเป็น
อะไร

การประเมินผล
ปัจจัยนาเข้า
(I)
1.เพื่อกาหนดและ
ประเมิน
สมรรถภาพ
ของโครงการ
2.หาทางเลือก
ยุทธวิธี
ในการดาเนิน
โครงการ
3.กาหนดการ
ออกแบบ
การดาเนินการ
ตามยุทธวิธี
4.กาหนด
งบประมาณ
5.กาหนดเวลา
6.กาหนดกิจกรรม
ต่างๆในโครงการ
ภายใน
กระบวนการ

การประเมินผล
กระบวนการ
(P)
1. เพื่อหาและ
คาดคะเน
เกี่ยวกับผลการ
ดาเนินการตาม
โครงการต่างๆ
ดังนี้
1) ขั้นตอน
การดาเนินงาน
2) ผลจาก
การดาเนินงาน
ตามการออกแบบ
เพื่อที่จะหาข้อมูล
และสารสนเทศ
ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับ
Program
และกิจกรรม
ต่างๆ
3) เพื่อตัดสินใจ
กระบวนการ
4) เพื่อตัดสิน
กิจกรรม

การประเมินผล
ผลผลิต
(P)
1. เพื่อตัดสิน
ผลผลิตเพื่อหา
ความสัมพันธ์
ระหว่างผลผลิต
กับวัตถุประสงค์
ของโครงการ
3)หาความ
สัมพันธ์ระหว่าง
ผลผลิตกับ
สภาพแวดล้อม
ปัจจัยนาเข้าและ
กระบวนการ
4) เพื่อแปล
ความหมาย
ในแง่คุณค่าของ
ข้อ1-3
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วิธีการ

การประเมินผล
สภาพแวดล้อม
(C)
โดยการใช้วิธี
วิเคราะห์ระบบ
การสารวจ
การวิจัยเอกสาร
การสัมภาษณ์
แบบทดสอบ
วินิจฉัยและวิธี
Dephi
Technique

การประเมินผล
ปัจจัยนาเข้า
(I)
โดยการ
จัดอันดับคุณภาพ
การวิเคราะห์
ทรัพยากรยุทธวิธี
การออกแบบ
กระบวนการ
ความเป็นไปได้
และในแง่
เศรษฐกิจซึ่งคง
ใช้วิธีการวิจัย
เอกสารและจัดทา
การทดลองนาร่อง

การประเมินผล
กระบวนการ
(P)
โดยการกากับ
( Momitorimg)
และติดตาม
เกี่ยวกับศักยภาพ
อุปสรรคและ
ความตื่นตัวใน
การทางานของผู้
รับผิดชอบ
โครงการกาหนด
ข้อมูล หรือ
สารสนเทศเพื่อ
การตัดสิน
Program
ของกิจกรรมต่างๆ
และโดยการ
อธิบาย
กระบวนการที่จะ
ทาจริงอย่าง
ต่อเนื่องและ
ปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งที่คาดหมายไว้
1)เพื่อดาเนินการ
และขัดเกลา
รูปแบบและ
กระบวนการ
2) เพื่อการ
ควบคุมโครงการ

การประเมินผล
ผลผลิต
(P)
1)โดยการระบุ
ปฏิบัติการและ
การวัดผลสัมฤทธิ์
ตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ตาม
จุดมุ่งหมาย
2) เปรียบเทียบ
ผลกับเกณฑ์
มาตรฐาน
3) แปลงผลโดย
การเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์โดย
พิจารณาทั้งด้าน
ปริมาณและ
คุณภาพเพื่อ
ตัดสินใจว่าจะทา
ต่อแก้ไขปรับปรุง
หรือ
ยกเลิกกิจกรรม
ต่าง ๆ ใน
โครงการ
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ปัญหาของการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการมีลักษณะคล้ายกับการวิจัยกล่าวคือประกอบด้วยกระบวนการในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่ต้องการ ดังนั้น
ปัญหาของการประเมินโครงการกับปัญหาการวิจัย จึงอาจมีส่วนคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง อย่างไรก็คือหาก
จะพิจารณาในส่วนประกอบของการประเมินโครงการว่าจะประกอบด้วยข้อมูลนาเข้า ( Inputs )
กระบวนการ ( Process )และผลงาน ( Outputs)อาจกล่าวได้ว่าแต่ละส่วนประกอบ มีส่วนที่ทาให้
เกิดปัญญาได้ และปัญหาที่เกิดขึ้นอาจมีผลทาให้โครงการที่ดาเนินอยู่ หยุดชะงัก ล้มเหลว หรือมีผลทา
ให้โครงการที่สาเร็จแล้วนั้นได้ผลโดยไม่เป็นที่ยอมรับได้
ปัญหาอันเกิดจากข้อมูลนาเข้า
ข้อมูลนาเข้าในการประเมินโครงการมีมาก ทั้งนี้แล้วแต่ลักษณะของโครงการและลักษณะ
หรือความซับซ้อนของการประเมิน ข้อมูลนาเข้าที่มีส่วนทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการประเมิน
อาจแจกแจงได้ดังนี้
1) การขาดแคลนงบประมาณ ที่จะต้องใช้ เพื่อการประเมินโครงการ
2) ความไม่เพียงพอ และความไม่เหมาะสมของผู้ที่จะทาหน้าที่ในการประเมินโครงการ
3) การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการประเมินโครงการ
4) การขาดหลักการในการบริหารและการประเมินโครงการ
ปัญหาอันเกิดจากกระบวนการ
กระบวนการประเมินโครงการเป็นปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่ง เพราะเปรียบเสมือนกับ
เครื่องจักรที่จะต้องทาหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลนาเข้า ซึ่งเป็นวัตถุดิบให้เป็นผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณประโยชน์ต่อสังคมและบุคคลทั่วไป กระบวนการมีส่วนทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการ
ประเมินโครงการได้หลายลักษณะดังเช่น
1) ความไม่ชัดเจนและเหมาะสมในวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
2) การใช้รูปแบบการประเมินที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ
3) ประเมินเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งของโครงการเท่านั้น หรือประเมินผลสุดท้ายหรือผลสาเร็จของ
โครงการเพียงอย่างเดียว จึงทาให้การสรุปผลการประเมินขาดความชัดเจนหรือขาดความถูกจ้อง
เท่าที่ควรจะเป็น
4) ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการและการประเมิน
โครงการหรือระหว่างผู้ประเมินกับผู้ดาเนินงานโครงการ
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ปัญหาอันเกิดจากผลงาน
การกระทาสิ่งหนึ่งสิ่งใด หากได้รับการดาเนินงานจนบรรลุถงึ ความสาเร็จแล้วแต่ผลของการ
กระทานั้นมิได้ถูกนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ย่อมถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าหรือเป็นการกระทาที่
เกิดการสูญเปล่าอย่างสิ้นเชิง ผลของการประเมินโครงการมีลักษณะเช่นเดียวกันหากไม่ได้รับการ
นาไปใช้ ย่อมไม่เกิดประโยชน์อันใดที่จะต้องมีการประเมินโครงการปัญหาอันเกิดจากผลงาน อาจ
จาแนกได้ดังนี้
1) ผลงานการประเมินโครงการขาดความน่าเชื่อถือต่อการที่จะต้องนาไปใช้ หรือเพื่อการ
ตัดสินใจ
2) ผลการประเมินได้รับการบิดเบือนจากความเป็นจริงครั้นนาไปใช้จึงไม่เกิดผลดีต่อการ
บริหารโครงการและก่อให้เกิดปัญหาต่อองค์การโดยส่วนรวม
3) ผลของการประเมินมักถูกละเลยจากผู้บริหารที่จะต้องนาไปใช้เพื่อการปรับปรุงงานของตน
ให้ดีขึ้นคิดเพียงว่าการประเมินเป็นผลงานอย่างหนึ่งที่หน่วยงานของตน น่าจะทาไว้เพื่อเป็นผลงานของ
หน่วยงานมากกว่าจะคิดว่าการประเมินเป็นการกระทาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน โดย
ส่วนรวมให้ดีขึ้น
4) ผลของการประเมินไม่สอดคล้อง หรือเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่
กาหนดไว้มากเกินไปทาให้การประเมินนั้นสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเป็นจานวนมากและการ
ที่จะปรับผลการประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในภายหลังเป็นเรื่องที่ทาได้ยาก
ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินโครงการดังที่กล่าวแล้ วเป็นเพียงตัวอย่างที่ผู้ ประเมิน
โครงการจะต้องคาดการณ์ พิจารณาอย่างรอบคอบและจะต้องคานึงถึงทุกครั้งในการวางแผนประเมิน
โครงการการที่ผู้ ป ระเมิน โครงการสามารถทราบและแก้ไ ขปัญหาที่อ าจเกิดขึ้ นเสี ยก่อ นเป็ นการ
ล่วงหน้าย่อมทาให้ผลของการประเมินโครงการมีความน่าเชื่อถือ และนาไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องใน
ที่สุด
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บทที่ 5 สรุป
การบริหารโครงการ
การบริ หารงานภายในองค์การในปัจจุบันมีรูปแบบการบริหารงานที่แตกต่างกันไป แต่
ส่ ว นมากแล้ ว จะแบ่ ง ระดั บ การบริ ห ารงานเป็ น 3 ระดั บ ส าคั ญ คื อ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ผู้ บ ริ ห าร
ระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น ที่มีหน้า ที่แตกต่า งกัน โดยผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ในการกาหนด
ยุทธศาสตร์ ขององค์การ และรับผิดชอบในการประสานงานระหว่างภายในและภายนอกองค์การ
เพื่อให้องค์การสามารถปรับตัวได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
ผู้บริหารระดับกลาง มีหน้าที่ประสานระหว่างผู้บริหารระดับสูงและระดับต้น ร่วมมือกับผู้บริหารระดับ
ต้นในการแปลงยุทธศาสตร์ขององค์การเพื่อกาหนดเป็นแผนกลยุทธ์หรือแผนงาน หรืออาจกล่าวได้ว่า
เป็นการนายุทธศาสตร์องค์การที่ได้กาหนดไว้สู่การปฏิบัติจริง โดยผู้บริหารระดับต้นจะเป็นผู้ปฏิบัติ
และให้ข้อมูลหลักที่สาคัญแก่องค์การ
ในการแปลงยุ ท ธศาสตร์เ ป็ น แผนกลยุ ท ธ์ ห รื อ แผนงานนั้ น จะประกอบไปด้ ว ยงานที่ มี
ลักษณะสาคัญ 2 ลักษณะ คืองานประจา และงานโครงการ ซึ่งงานประจาเป็นลักษณะการดาเนินงาน
ตามสายงานหลักที่ได้มีการกาหนดไว้ในองค์การ ส่วนงานโครงการจะมีลักษณะที่สาคัญคือ เป็นงานที่
มีลักษณะชั่วคราวมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่แน่นอน เป็นกลุ่มงานที่ความสัม พันธ์กันอย่างเป็นระบบ
มีลักษณะพิเศษไม่สามารถปฏิบัติได้โดยสายงานตามปกติในองค์การ มีลักษณะเฉพาะไม่เคยปฏิบัติมา
ก่อน และมีการใช้ทรั พยากรในการบริหารที่เฉพาะเจาะจง โดยการดาเนินโครงการจะอยู่ภายใต้
เงื่อนไขข้อจากัดของ เวลา ต้นทุน และคุณภาพ (ผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา) อยู่เสมอ
จากคุณลักษณะของโครงการทาให้การบริหารงานที่ใช้จึงต้องมีลักษณะที่แตกต่างจากการ
บริหารงานประจา ซึ่งความแตกต่างระหว่างการบริหารงานประจากับการบริหารงานโครงการคือ
ลักษณะการทางาน จุดมุ่งเน้นที่ต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ การใช้งบประมาณ ความรับผิดชอบต่อ
ผู้รับบริการ ขอบข่ายงาน ระยะเวลาในการดาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์การ ความ
เสี่ยง รวมทั้งความรับรู้ได้ของผู้รับบริการ จากความแตกต่างของลักษณะงานส่งผลให้ผู้บริหารต้องให้
ความสาคัญและใช้รูปแบบการบริหารงานที่แตกต่างกัน ซึ่งการบริหารโครงการจะส่งผลประโยชน์ต่อ
องค์การคือ ช่วยลดความซ้าซ้อนของการปฏิบัติงานในองค์การ ประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร
ภายในองค์การ ช่วยให้งานในองค์การประสบความสาเร็จเนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรบุคคลได้อย่าง
เต็มความสามารถ ทราบปัญหาที่แท้จริงขององค์การ มีเทคนิคการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถว่างแผนการบริหาร ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง
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จากลักษณะของการบริหารโครงการที่มีความแตกต่างจากการบริหารงานประจา จึงมีการ
กาหนดขั้นตอนของการบริหารโครงการหรือที่เรียกว่า วงจรชีวิตของโครงการ ซึ่งในตาราเล่มนี้ได้แบ่ ง
วงจรชีวิตโครงการไว้ 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นการกาหนดโครงการ (Project formulation) ประกอบด้วย
การก่อร่างเป็นโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ การเขียนโครงการ และการคัดเลือกโครงการ ขั้น
การวางแผนโครงการ (Project planing) ศึกษาถึงการแตกโครงสร้างงาน การวางแผนและติดตาม
โครงการโดยใช้เทคนิค PERT/CPM การออกแบบโครงสร้างโครงการ ขั้นการนาโครงการไปปฏิบัติ
( Project executive) ประกอบด้วยการติดตามโครงการ และการควบคุมโครงการ และขั้นการ
ประเมินผลโครงการ (Project evaluation) ประกอบด้วยการประเมินผลและการยุติโครงการ ซึ่งการ
บริหารงานภายใต้วงจรชีวิตนี้จะมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพแค่ไหนขึ้นอยู่กับทักษะ ความสามารถ
และความรู้ของผู้จัดการโครงการเป็นสาคัญ ที่จะสามารถบริหารทีมงานให้ทางานโครงการได้อย่างดี
เพียงใด มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคนิคทางการบริหารต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับทีมงาน
หรือไม่ เป็นเรื่องที่ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสาคัญ
งานโครงการมักจะเป็นลักษณะงานหนึ่งที่ถูกกาหนดขึ้นในหน่วยงานทั้งในหน่วยงานรัฐบาล
หน่วยงานเอกชน รวมทั้งหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อไม่แสวงหากาไร ทั้งๆ ที่ภายใต้การดาเนินงานใน
หน่วยงานดังกล่าว มีการดาเนินงานในลักษณะงานที่เป็นงานประจา (Routine) อยู่แล้ว แต่ในบางครั้ง
การดาเนินงานบางอย่างที่เป็นลักษณะงานใหม่และยังไม่สามารถทานายผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่าง
ถูกต้อง ไม่สามารถใช้รูปแบบการดาเนินงานในลักษณะงานประจาดาเนินการให้เกิดผลสาเร็จได้ อีก
ทั้งเป็ น งานที่ต้องอาศัย ผู้ ที่เ กี่ ย วข้องในหลายส่ ว นงาน ดั งนั้นจึงจาเป็นต้องปฏิบัติในลั กษณะงาน
โครงการ (Project) เพื่อให้ทราบว่าโครงการประสบกับความสาเร็จหรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ด้วย
เหตุผลใด ต้องพิจารณาวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมโครงการ (Context) ข้อมูลนาเข้า (Input) การ
ประเมินผลผลิต (Product) และการประเมินกระบวนการ (Process) หรือเรียกว่า CIPP MODEL
ดังนี้
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การประเมินผลโครงการ
Evaluation

สภาพแวดล้อม
(Context)

เพื่อตัดสินใจ
เกี่ยวกับการ
วางแผน

ปัจจัยนาเข้า
(Input)

เพื่อตัดสินใจ
เกี่ยวกับการ
กาหนดโครงสร้าง

กระบวนการ
(Process)

เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับ
การดาเนินการตาม
โครงการ

ผลผลิต
(Output หรือ Product)

เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับ
ผลงานเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ

ตัวอย่าง การบริหารโครงการ โดยใช้เทคนิค PERT/CPM และ CIPP MODEL
นักพัฒนาองค์กร นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารโครงการ ตลอดจนที่ปรึกษาภายใน
องค์กรหลาย ๆ คนคงเคยมีเรื่องปวดหัวจากการทางานโครงการ โดยเฉพาะถ้าโครงการนั้นทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อระบบ และส่งผลกระทบต่อคน ยกตัวอย่างโครงการนาระบบบริหารผลงานเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic Performance Management) เข้ามาใช้ในองค์กร ถือเป็นโครงการที่มีผลกระทบทั้ง
ต่อกระบวนการทางาน ระบบงาน และทุกคนในองค์กรลองมาดูว่าเครื่องมือหรือกิจกรรมทางการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงจะช่วยในการบริหารโครงการแต่ละขั้นตอนให้ราบรื่นและเตรียมความพร้อม
ของผู้เกี่ยวข้องให้ยอมรับระบบงานใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่อย่างเต็มใจได้อย่างไร
บริหารการเปลี่ยนแปลง?เครื่องมือชิ้นสาคัญในการบริหารโครงการ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นกิจกรรมที่ทาควบคู่กับการบริหารโครงการทั้ง 4 ขั้นตอน คือ
การนาเสนอโครงการ การเริ่มโครงการ การดาเนินงานโครงการ และการปิดโครงการ และบางครั้ง
ต้องทากิจกรรมต่อเนื่องไปจนกระทั่งเกิดการยอมรับ เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของระบบหรือกระบวนการ
นั่นคือระบบถือเป็นส่วนหนึ่งในการทางานประจาวันแล้ว
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ขั้นตอนที่ 1 นาเสนอโครงการ
สิ่งสาคัญที่ต้องทาหรือคาถามที่ต้องตอบให้ได้ในขั้นตอนนี้ ได้แก่
 สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลง ต้องค้นหาคาตอบให้ได้ว่า ทาไมเราถึงต้องเปลี่ยนแปลง
 กาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ต้องหาคาตอบให้ได้ว่า จะทาการเปลี่ยนแปลงเพื่ออะไร
 วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างสถานภาพปัจจุบันและอนาคตที่ต้องการ นั่นคือหาว่า
เมื่อโครงการเสร็จสิ้นลง ภาพของอนาคตเป็นอย่างไร
 เมื่อเข้าใจช่องว่าง (gaps) ระหว่างปัจจุบันและอนาคต ต้องกาหนดทางเลือก หรือการคิด
หาวิธีหรือหนทางไปสู่เป้าหมาย

การที่เราเข้าใจสาเหตุ เป้าหมาย ช่องว่างและความแตกต่างระหว่างปัจจุบันกับอนาคตที่
ต้องการตลอดงาน ขั้นตอน หรือสิ่งที่ต้องทาเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายอย่างชัดเจน จะช่วยให้วางแผน
โครงการได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยเฉพาะจะสามารถก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ กิ จ กรรม เวลา
งบประมาณ ทรัพยากร ผลลัพธ์ของโครงการ และประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับได้อย่างชัดเจน มองเห็น
ภาพตั้งแต่ปัจจุบันจนกระทั่งปิดโครงการ สามารถคาดการณ์ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ
ตลอดจนผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และสามารถวางแผนรับมือกับความเสี่ยงและ
การเปลี่ยนแปลงได้ล่วงหน้า ดังนั้นจะช่วยให้นาเสนอโครงการได้สาเร็จง่ายขึ้น
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ตั วอย่า ง โครงการน าระบบบริห ารผลงานเชิง กลยุท ธ์ (Strategic Performance
Management) เข้ามาใช้ในองค์กรสภาพปัจจุบันคือ การวางแผนงานของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ขององค์กร การประเมินผลงานประจาปีไม่ได้ประเมินตามผลงานอนาคตคือ ต้องการนา
ระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management) เข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อ
ปรั บ เปลี่ ย นระบบการประเมิน ผลงานให้มีค วามยุติ ธ รรม โปร่ งใส วัด ผลได้ชั ดเจน เป็น รูปธรรม
สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ และทาให้การดาเนินงานของทุกหน่วยงาน พนักงานทุกระดับ
ทุกคน เชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กร สามารถจ่ายผลตอบแทนตามผลงานได้
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และระดั บ กลางจะมี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการเปลี่ ย นแปลง
(Change Vision) อย่างชัดเจน สามารถกาหนดกลยุทธ์ในการเปลี่ ยนแปลง (Change Strategy)
เพื่อให้การดาเนินงานโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถสื่อสารลงไปสู่พนักงานได้อย่างชัดเจน
เป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร
การกาหนดวิสั ยทัศน์ ของการเปลี่ ยนแปลงไว้ว่า เป็นการกาหนดว่า องค์กรควรมีลั กษณะ
อย่า งไร เพื่อสอดรั บกับ สภาพแวดล้ อมที่ จะเปลี่ ยนแปลง ทาให้ทุกคนภายในองค์กรมองเห็นภาพ
ร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์ที่กาหนดจะต้องมีอิทธิพลต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลมุ่งมั่นสู่สัมฤทธิผลที่
ได้วางไว้ การวางวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงนั้น ควรเป็นการวางวิสัยทัศน์ทั้งระดับบุคคล และระดับ
องค์กร เพราะการมองภาพวิสัยทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับการต่อตัวต่อภาพ ถ้าเรารู้ว่า
ภาพรวมเป็น อย่ างไรจะทาให้รู้ ว่า ในแต่ละภาพย่อยจะไปในทิศทางใดที่จะมีส่ วนในการสนับสนุน
ความสาเร็จของภาพรวม เมื่อเป็นเช่นนั้น การดาเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสามารถทาได้ด้วยการ
ทาในส่วนย่อยก่อนแล้วจึงค่อยขยายไปสู่ภาพใหญ่ เหมือนกับการเคลื่อนหินขนาด 2 ตันนั้นเป็นสิ่งที่
ยากมากกว่าการเคลื่อนย้ายกองกรวดน้าหนัก 2 ตัน ทั้งนี้ลักษณะวิสัยทัศน์ต่อการเปลี่ยนแปลงต้องมี
ลักษณะที่สาคัญคือ เป็นภาพเพื่ออนาคต ชัดเจน สะท้อนสิ่งที่เป็นแง่บวก ยิ่งใหญ่ ส่งผลปฏิบัติการเชิง
รุก เป็นจริงได้ และกระตุ้นแรงบันดาลใจ
ขั้นตอนที่ 2 การเริ่มโครงการ สิ่งสาคัญที่ต้องทาในขั้นตอนนี้ ได้แก่
 การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งผลดีและผลเสีย
 การจัดตั้งคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง
 การวางแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นๆจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ต้อง
มีการวางแผนเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพที่สุด
จากตั ว อย่ า งโครงการน าระบบบริห ารผลงานเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic Performance
Management) เข้ามาใช้ในองค์กร ผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอาจเป็น ด้านนโยบาย
การบริหารผลงาน กระบวนการวางแผนงานทั้งระดับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ กระบวนการ

98

บริ ห ารผลงาน บทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน การประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงาน
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น การประเมินผลงานประจาปี การบริหารค่าจ้างเงินเดือน
การบริหารข้อมูล ตลอดจนกระบวนการและระบบงานสนับสนุน เช่น การฝึกอบรมระบบงานใหม่
การฝึกอบรมทักษะ Performance coaching แก่ผู้บริหารตลอดจนโค๊ช หรือ เทคโนโลยีที่จะช่วยใน
การเก็บข้อมูลและประมวลผล เป็นต้น
คณะทางานเฉพาะกิจเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Team) มีหน้าที่ดาเนินงานตาม
แผนงาน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน มีการแบ่งงาน กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน เช่น การ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อองค์กร การฝึกอบรม เป็นต้น โดยทั่วไปคณะทางาน
คณะนี้จะเป็นคณะทางานย่อยในโครงการ บุคคลที่สาคั ญในคณะทางานนี้คือ Change Sponsor ซึ่ง
ควรเป็นผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และเป็นผู้ดูแลกากับให้การทางานของ
ทีมประสานสอดคล้องกันอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับแผนการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม
ตัวอย่าง คณะทางานบริหารการเปลี่ยนแปลง

แผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Plan) จะต้องสอดคล้องกับแผนการดาเนินงาน
ของโครงการ แผนการบริหารการเปลี่ ยนแปลง หมายถึงการจัดทารายละเอียดของแผนงานและ
กิจกรรมของงานการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อสื่อสารให้ทุกฝ่ายเข้าใจแผนการดาเนินงาน กิจกรรม
ของงาน และกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกทีมบริหารการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสิ่งที่ต้อง
ส่งมอบในโครงการ
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ตั วอย่า ง แผนบริ หารการเปลี่ ยนแปลงของโครงการนาระบบบริ หารผลงานเชิ งกลยุท ธ์
ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม)

การเขียนโครงการในรูปแบบการใช้ PERT / CPM ในการบริหารโครงการของหน่วยงานเรา
PERT ย่อมาจากคาว่า Program Evaluation and Review Technique PERT เป็นเทคนิค
ที่นามาใช้อย่างกว้างขวางในปี 1958 ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นมาขณะที่มีความพยามที่จะเปลี่ยนโครงการ
พัฒนาการยิงขีปนาวุธติดหัวปรมาณูโพลาริส จากเรือดาน้าปฏิกรณ์ปรมาณู (Polaris Ballistic
Missile) ของกองทัพเรือสหรัฐ โดยกองทัพเรือสหรัฐ ได้ส่งผู้แทนจากสานักงานโครงการพิเศษร่วมกับ
บริษัทก่อสร้างอากาศยานล็อคฮีด (Lockheed Aircraft Corporation) และบริษัทที่ปรึกษาฝ่ายการ
บริหารที่มีชื่อเสียงในนครชิคาโก คือ Booz – Allen and Hamilton ซึ่งทั้ง 3 ฝ่าย ปฏิบัติโครงการ
ร่วมกันในการประดิษฐ์ PERT ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินผลและตรวจสอบผลงาน ปรากฏ
ว่า PERT ได้รับความเชื่อถือเพราะได้รับความสาเร็จอย่างดียิ่ง ในการนามาใช้กับโครงการยิงขีปนาวุธ
ติดหัวปรมาณูโพลาริส จากเรือดาน้าปฏิกรณ์ปรมาณูต่อมาได้มีการนา PERT มาใช้ในวงการบริหาร
ต่าง ๆ โดยเฉพาะในองค์การธุรกิจ การพัฒนา PERT ขึ้นมาก็เนื่องจากการเขียนแผนงานแบบ Gantt
Chart ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ อย่างชัดเจน
วิธีการของวิถีวิกฤต (Critical Path Method หรือ CPM) วิธีการของวิถีวิกฤต คนละ
ความหมายกับคาว่า เส้นทางวิกฤตที่กล่าวไว้ใน PERT
CPM เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ข่ายปฏิบัติงานโครงการแบบหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการ
วางแผนงาน กาหนดเวลาการทางาน การควบคุม และติดตามผลงานโครงการ ดังนั้นเวลาที่ปรากฏ
ในข่ายงาน CPM จึงกาหนดไว้เพียงค่าเดียว (one – time estimate) ทั้งนี้ เนื่องจากผู้วางแผนมี
ประสบการณ์ในงานนั้นมาก่อนเป็นอย่างดีและมีการระบุทรัพยากรและค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรม
เพราะ CPM เน้นความสาคัญที่งานย่อยหรือกิจกรรม
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ความแตกต่างระหว่าง PERT และ CPM มีดังนี้
PERT
1. ในระยะแรกรู้จักกันแพร่หลายในการทหาร
ของสหรัฐอเมริกา
2. คานึงถึงเรื่องเวลาเป็นสาคัญเพราะถูกพัฒนา
มาใช้ใ นวงการทหาร ซึ่ ง ถือ เวลาส าคั ญกว่ า
เรื่ อ งเงิ น โดยปกติ ใ นโครงการที่ ใ ช้ PERT
มักจะหาว่า จานวนเงินน้ อยที่สุดที่จะดาเนิน
โครงการให้เสร็จทันเวลาควรเป็นเท่าใดหรือ
ควรจะเพิ่มเงินขึ้นอีกเป็นจานวนเท่าใด หรือ
ในระยะเวลาที่โครงการจะเสร็จได้เร็วขึ้นกว่า
เวลาที่กาหนดให้
3. โดยทั่ว ไป PERT มักใช้กับ งานวิจัย และ
พัฒนา ซึ่งเป็นงานที่ไม่เคยทามาก่อนเวลาที่
คาดว่ า โครงการจะเสร็ จ สิ้ น ก็ ไ ด้ จ ากการ
คาดคะเนที่ยังไม่แน่นอน
4. การออกแบบข่ายปฏิบัติงานเน้นที่เหตุการณ์
ใช้ ว งกลมแทนเหตุ ก ารณ์ ใช้ ลู ก ศรแทน
กิจกรรม
5. มีกิจกรรมจาลอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้เวลา
แต่เขียนไว้คือมีว งกลมและใส่ เวลาเป็ นศูนย์
(0)

CPM
1. ในระยะแรกใช้กับโครงการ
2. คานึง ถึงเรื่องเงินเป็นหลั กเพราะครั้งแรกถูก
พัฒนาใช้ในวงการธุรกิจต้องคานึ งถึงการคุ้มทุน
แต่เวลาก็ยังคานึงถึงเพราะเวลาที่บ่งบอกถึงทุน
ด้วย

3. ใช้ กั บ โครงการที่ ท ราบเวลาการปฏิ บั ติ ง าน
แน่ น อน จึง สามารถน ามาคานวณค่ า ใช้ จ่า ยใน
โครงการได้ถูกต้องหรือใกล้เคียงความจริง
4. การออกแบบข่ายปฏิบัติงานเน้นที่กิจกรรม ใช้
วงกลมแทนกิจกรรม ลูกศรเป็นสิ่งที่แสดงลาดับ
ก่อนหลัง
5. ไม่มีกิจกรรมจาลองดังกล่าวแล้วว่าลูกศรที่ใช้
นั้นได้บอกทิศทางหรือแสดงลาดับก่อนหลังของ
กิจกรรมแล้ว

ขั้นตอนที่ 3 การดาเนินงานโครงการ
ในขั้น ตอนลงมือปฏิบั ติตามแผนงานนั้น สิ่ ง ส าคัญที่ควรทาคือต้องมีการติดตามผลอย่ า ง
สม่าเสมอ มีการสื่ อสารสองทาง และรายงานความก้า วหน้า เปรียบเทียบกับแผนงาน และมีการ
ปรับเปลี่ยนเป้าหมายและแผนงานตามสภาพความเป็นจริง
ในขั้นตอนนี้จะมีการใช้เครื่องมือหรือกิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนการ
บริหารงานโครงการ โดยเฉพาะการสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
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จากตัวอย่าง แผนบริหารการเปลี่ยนแปลงของโครงการนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
โครงการนี้มีการวางแผนที่จะนากิจกรรมด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงมาใช้ทั้งหมด 6 กิจกรรม ซึ่งบาง
เรื่อง เช่น การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การออกแบบงาน การฝึกอบรม เป็นเรื่องที่นักพัฒนาองค์กร นัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี เพียงแต่ในโครงการนั้น เราจะทากิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อสนับสนุนกิจกรรม และงานที่เกิดขึ้นในโครงการเป็นหลัก ดังนั้นเนื้อหาของการสื่อสาร ขอบเขตใน
การออกแบบงาน การกาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ตลอดจนหัวข้อหลักสูตรที่จะจัดฝึกอบรม ก็
จะท าเฉพาะขอบเขตที่ เกี่ ย วข้อ ง โดยทาให้ ส าเร็ จตามแผนงานและในระยะเวลาที่ กาหนดไว้ใ น
โครงการ

102

บรรณานุกรม
“การบริหารโครงการ (Project Management).” 2008. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
www.bus.tu.ac.th (23 สิงหาคม 2551).
ชัยธวัช ทองอินทร์. 2551. “การวิเคราะห์ข่ายงานด้วย PERT/CPM.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://e-learning.mfu.ac.th/mflu/1203252/page5.htm (23 สิงหาคม 2551).
ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์.รศ. การวางแผนและการบริการโครงการ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, 2543.
ปกรณ์ ปรียากร. การบริหารโครงการ: แนวคิดและแนวทางในการสร้างความสาเร็จ . กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์เสมาธรรม, 2548
ประชุม รอดประเสริฐ. การบริหารโครงการ. กรุงเทพมหานคร : เนติกุลการพิมพ์ (2541) จากัด,
2542.
พิสนุ ฟองศรี. เทคนิควิธีการประเมินโครงการ. กรุงเทพฯ: พิมพ์งาม, 2549.
มยุรี อนุมานราชธน. การบริหารโครงการ. กรุงเทพฯ : หจก.ธนุชพริ้นติ้ง, 2544.
สมคิด พรมจุ้ย,ดร. เทคนิคการประเมินโครงการ. พิมพ์ครัง้ ที่ 3, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544.
สุทธาวรร จีระพันธุ,ดร. ชนินทร์ อยู่เพชร,ผศ. 2551. “การวางแผนโครงการ (Project Planning).”
[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://cyclass.wikispaces.com/space/showimage/
chapter4pjmgmt.ppt (14 มิถุนายน 2551).
สุวัฒน์ พัฒนไพบูลย์. การบริหารโครงการ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น จากัด, 2521.
สุวิมล ติรกานนท์. การประเมินโครงการ : แนวทางสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
อัสติน,โรเบิร์ต ดี. การบริหารโครงการ. แปลโดย คมสัน ขจรชีพพันธ์งาม. กรุงเทพฯ :เอ็กซเปอร์เน็ต,
2549.
Heerkens, Gary R. Project Management. New york: Mcgraw-hill ,2002.
Westland, Jason . The project Management Life Cycle. London : Jason
WESTlandland, 2006.
Westland, Jason. TheProject Management Life Cycle. London:Jason Westland,2006.

“เอกสารฉบับนี้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น”

