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ควบคุมคุณภาพการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพหรือวิธกี ารปฏิบตั งิ านในโรงงานเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่จําเป็ น และให้
ได้ส ิน ค้า ที่มีคุณ ภาพสมํ่า เสมอ โดยการลดการสูญ เสีย ทัง้ 7 เช่ น การรอคอย การผลิต ที่เ กิน ความจํา เป็ น รวมไปถึง
การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการใหม่ๆ การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน อัตราการคืนทุน เป็ นต้น อย่างไรก็ตามถึงแม้คําว่า
วิศวกรรมอุตสาหการจะถูกใช้เพื่อสื่อถึงงานทางด้านการผลิตในโรงงาน แต่ในปั จจุบนั ขอบข่ายของงานได้ครอบคลุมไปถึง
งานด้านอื่น รวมถึงธุรกิจการให้บริการสาขาอื่นๆ ทีใ่ กล้เคียงกับวิศวกรรมอุตสาหการ ได้แก่ การวิจยั ดําเนินงาน การบริการ
การจัดการ วิศวกรรมระบบ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมคุณภาพ การยศาสตร์ วิศวกรรมการบํารุงรักษา วิทยาการบริหาร
จัดการ วิศวกรรมความปลอดภัย การจัดการวิศวกรรม วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ความรูแ้ ละประสบการณ์ในด้าน
ดังกล่าวนี้ทาํ ให้ศาสตราจารย์พาสเซนไฮม์ มีความเชีย่ วชาญทางด้านการจัดการโครงการทีไ่ ด้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวาง
จากวงวิชาการวิชาชีพ ผูส้ อน/ผูบ้ รรยาย นักวิจยั และผูบ้ ริหารขององค์การทัง้ ภาครัฐและเอกชนเป็ นอย่างมาก
สําหรับผลงานทางวิชาการนัน้ ศาสตราจารย์พาสเซนไฮม์ได้แต่งตําราต่างๆ ไว้เป็ นจํานวนมาก เช่น Project
management, Change Management, และ Enterprise Risk Management เป็ นต้น

ลักษณะของหนังสือ

หนังสือการจัดการโครงการเล่มนี้เป็ นหนังสือทีม่ ผี ู้
นิ ย มใช้ ม ากอีก เล่ ม หนึ่ ง ของพาสเซนไฮม์ และยัง เป็ น
หนั ง สื อ ที่ ข ายดี ข องอเมซอนดอทคอม ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในบรรดาผูใ้ ช้หนังสือเล่มนี้มที งั ้ นักวิชาการ
นักบริหาร และนักศึกษาที่ใช้ เป็ นตําราสําหรับการศึกษา
อ้างอิง และทําความเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการโครงการโดย
ผูแ้ ต่งใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์ในฐานะทีเ่ ป็ นนักวิจยั นัก
บริหาร และผูส้ อน/ผูบ้ รรยาย เนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้
มี ก ารนํ า เสนอที่ ช วนอ่ า นมี เ นื้ อ หาสาระที่ ทํ า ให้ ผู้ อ่ า น
ต้องติดตาม เกิดความสนใจใคร่รใู้ นเรื่องราวต่างๆ ด้านการ
จัดการโครงการ ถึงแม้ว่าจะเป็ นตําราแต่กส็ ามารถสร้าง
แรงดึงดูดใจให้ผอู้ ่านได้อย่างต่อเนื่องไปจนกระทังจบเล่
่
ม
ในการนําเสนอเนื้อหาสาระ ทางด้านการด้านการ
จัด โครงการนั น้ ผู้แ ต่ ง ได้ท บทวนวรรณกรรมที่เ ป็ น องค์
ความรู้ท่มี อี ยู่ทงั ้ หมดก่อนที่จะนํ ามาเรียบเรียงใหม่ให้ง่าย
วารสารการจั การสมัย หม ท 1 บับท 2 ือนกรก าคม

ต่อการทําความเข้าใจ อีกทัง้ ยังได้นําผลการวิจยั ทางด้าน
การจัดการโครงการทีร่ ่วมสมัยมานําเสนอไว้ในหนังสือเล่ม
นี้อกี ด้วย ซึ่งนอกจากจะทําให้ผู้อ่านได้รบั ความรู้ทางด้าน
จั ด การโครงการ เทคนิ ค และวิ ธี ก ารที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดการโครงการแล้วยังสามารถนําความรู้
จากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทางปฏิบตั ใิ นด้าน
อื่นๆ ในสถานการณ์ปัจจุบนั ได้เป็ นอย่างดี
นอกจากที่กล่าวมานี้หนังสือเล่มนี้ยงั ได้นําเสนอ
เนื้อหาสาระสําคัญทางด้านการจัดการโครงการ องค์การ
หรือหน่ วยงานที่ดําเนินงานทางด้านการจัดการโครงการ
ขอบข่ายของโครงการและวิธกี ารประมาณการในเรื่องเวลา
และค่ า ใช้ จ่ า ยซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง สํ า หรับ การจั ด การ
โครงการ แผนของโครงการ การประเมินความก้าวหน้าใน
การดําเนินโครงการและการประเมินการดําเนินงาน การ
จัด การความเสี่ย งเอกสารอธิบ ายรายละเอีย ดเกี่ย วกับ
โครงการ การตรวจสอบการดําเนินงาน การสิน้ สุดและการ
ยุตโิ ครงการ
เนื่ องจากหนัง สือเล่ มนี้ ผู้แ ต่ งได้จดั ทําฉบับสรุ ป
สาระสํา คัญ ของการจัด การโครงการทัง้ หมดที่อ่ า นง่ า ย
เข้าใจได้รวดเร็วให้ผทู้ ส่ี นใจสามารถดาวน์โหลดมาอ่านได้
ทัง้ ฉบับที่
http://bookboon.com/en/projectmanagement-ebook

องค์ประกอบของหนังสือ
กรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกับ โครงสร้ า งเนื้ อ หาของ
หนั ง สือ การจัด การโครงการเล่ ม นี้ ผู้เ ขีย นได้ กํ า หนดไว้
เพื่อ ให้ผู้อ่ า นได้เ ข้า ใจแนวคิด โดยเริ่ม จากองค์ก ารหรือ
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หน่ ว ยงานที่เ ป็ น ผู้ดํ า เนิ น โครงการ จากนั น้ ได้ ก ล่ า วถึ ง
ขอบข่ายของโครงการ แผนโครงการ การจัดการการดําเนิน
โครงการหรือการนําโครงการไปสู่การปฏิบตั เิ พื่อให้บงั เกิด
ผลอย่ า งเป็ นรู ป ธรรมได้ ผ ลผลิต ตามวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้ าหมายของโครงการโดยมีวธิ กี ารทีส่ ามารถจะตรวจสอบ
ความก้าวหน้ าในการดําเนินโครงการและการประเมินผล
สํา เร็จในการดํา เนิน งาน การจัด การความเสี่ย งและการ
ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ รายงานต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ และการยุติและการปิ ด
โครงการ สํา หรับเนื้ อหาหรือสาระสําคัญขององค์ความรู้
ทางด้านการจัดการโครงการของหนังสือเล่มนี้มดี งั นี้
บ 1 ค ร บือง น ก กับก ร ั ก ร
ครงก ร (Project Management)
ในบทนี้ ผู้ เ ขีย นได้ ก ล่ า วถึ ง การพั นาการของ
จัดการโครงการในอดีตมาจนถึงปั จจุบนั สําหรับการจัดการ
ตามวิ ธี ท่ี เ ข้ า ใจและที่ เ ป็ นอยู่ ใ นปั จจุ บ ัน นี้ นั ้น เริ่ ม ขึ้น ใน
ทศวรรษที่ 1950 โดยในระยะแรกเป็ นส่ วนหนึ่ งของวิช า
เศรษฐศาสตร์ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงช่วงเวลาทีผ่ ่าน
มาในอดีตแล้วจะพบว่าก่อนหน้านี้ได้มกี ารจัดการโครงการได้
เกิดขึน้ และได้นําไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางมาแล้ว เช่น
การนําเอาการจัดการโครงการมาใช้ในการก่อสร้างอาณาจักร
โรมัน หรือแม้แต่การก่อสร้างกําแพงเมืองจีนก็ได้มกี ารนําเอา
วิธีก ารของการจัด การโครงการมาใช้ ใ นงานจัด การการ
ก่อสร้างมาแล้ว สําหรับในสถานการณ์ปัจจุบนั ได้นําเอาการ
จัดการโครงการมาใช้ในงานต่ างๆ เป็ นจํานวนมาก โดย
เฉพาะงานที่จําเป็ นต้องดําเนินการให้สาํ เร็จได้ผลงานตามที่
กําหนด ภายในเวลา และภายใต้ความจํากัดของงบประมาณ
และทรัพยากรบริหารอื่นๆ
สําหรับความแตกต่างระหว่างการจัดการโครงการ
(project management) จะต้องดําเนินงานของโครงการให้
เกิดผลสําเร็จได้ผลงานตามเป้ าหมายทีก่ ําหนดภายในเวลา
และค่าใช้จ่ายหรือวงเงินงบประมาณทีก่ าํ หนด ซึง่ ใช้สาํ หรับ
งานที่มจี ุดเริม่ ต้นและจุดสิน้ สุดที่แน่ นอน และเป็ นงานทีย่ งั
ไม่ เ คยมีก ารปฏิบ ัติม าก่ อ น ในขณะที่ก ารจัด การทัว่ ไป
(general management) หรือ เรีย กอีก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า การ
จั ด ก า ร ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ( process
management) นัน้ จะใช้สาํ หรับการทํางานประจํา ถึงแม้ว่า
การจัดการทัง้ 2 รูปแบบจะมีความแตกต่างกันบ้างในด้าน
ลักษณะและกิจกรรมการดําเนินงาน แต่ในทางปฏิบตั ิแล้ว
การดําเนินงานขององค์การจําเป็ นต้องดําเนินการทัง้ งานที่
เป็ นโครงการและงานประจําไปพร้อมๆ กัน โดยทัวไปแล้
่
ว

การบริหารงานประจําจะเป็ นการบริหารตามกระบวนการ
จัดการ ในขณะทีก่ ารบริหารงานโครงการทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ
ด้วยวิธกี ารจัดการโครงการ
สําหรับงานโครงการนัน้ จะมีลกั ษณะเฉพาะกล่าวคือ
เป็ นงานที่ประกอบด้วยกิจกรรมชัวคราวโดยมี
่
เวลาเริ่มต้น
และสิ้นสุดที่แน่ นอน มีทรัพยากรจํากัด มีเป้ าหมายเฉพาะ
อย่างใดอย่างหนึ่งทีต่ อ้ งดําเนินการให้แล้วเสร็จ อีกทัง้ ยังเป็ น
งานใหม่ทไ่ี ม่เคยมีการปฏิบตั มิ าก่อน และมีผจู้ ดั การโครงการ
เป็ นผู้ร ับผิดชอบและประสานกิจกรรมต่ างๆ เข้าด้วยกัน
เพื่อให้การดําเนิ นโครงการประสบความสําเร็จ ด้วยเหตุ
ดังกล่าวจึงจําเป็ นต้องมีวธิ กี ารบริหารงานที่แตกต่างไปจาก
การบริหารงานประจํา และจําเป็ นต้องใช้ศาสตร์หลายแขนง
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการโครงการ เช่น การจัดการการเงิน
การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การวิ จ ั ย ปฏิ บ ั ติ ก ารและ
วิทยาการจัดการ เป็ นต้น
บ 2 องค์ ก ร ื อก ร ั ก ร ครงก ร
(Project Organization) ในบทนี้ ผู้ เ ขีย นได้ ก ล่ า วถึ ง การ
กําหนดรูปแบบขององค์การทีร่ บั ผิดชอบดําเนินโครงการว่า
ควรจัด โครงสร้างองค์การอย่ า งไร ควรกําหนดตํ า แหน่ ง
อย่างไร และบุคคลผูด้ ํารงตําแหน่ งทีต่ ้องรับผิดชอบภารกิจ
ต่างๆ ของกิจกรรมโครงการควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรทัง้
ด้านความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความ
ชํานาญงาน รวมถึงความเข้าใจในระเบียบวิธกี ารปฏิบตั งิ าน
การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลด้วย
โดยทัวไปแล้
่
วองค์การเพื่อการจัดการโครงการนี้จะ
เป็ นหน่วยงานหนึ่งภายในองค์การ เป็ นหน่ วยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
เพื่อ ปฏิบ ัติภารกิจที่มีเป้ า หมายเฉพาะ ภายใต้ เ วลาและ
ค่าใช้จ่ายตามทีก่ าํ หนด องค์การทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่น้ีอาจจัดเป็ น
รูปแบบหน่ วยงานแบบเมทริกซ์ หรือเป็ นรูปแบบที่เกิดจาก
การผสมผสานระหว่ างการจัดการโครงการ (pure project)
กั บ หน้ า ที่ (functional) หรื อ รู ป แบบอื่ น ก็ ไ ด้ ต ามความ
เหมาะสม แต่ทว่าจะเป็ นหน่วยงานอิสระทีข่ น้ึ ตรงต่อผูบ้ ริหาร
องค์การในระดับสูง อีกทัง้ ยังเป็ นหน่ วยงานที่อยู่ภายใต้การ
บริหารของผู้จดั การโครงการซึ่งมีหน้ าที่รบั ผิดชอบบริหาร
องค์การทีท่ าํ งานร่วมกันกับกลุ่มบุคลากรในสํานักงานบริหาร
โครงการ และมีสมาชิกโครงการทีม่ คี วามชํานาญในงานหรือ
กิจกรรมของโครงการเป็ นผู้ร ับผิดชอบในการปฏิบ ัติงาน
ตามทีผ่ จู้ ดั การโครงการมอบหมายให้สาํ เร็จ การจัดองค์การ
เพื่อการจัดการโครงการที่เหมาะสมจะช่ วยให้การดําเนิ น
โครงการบรรลุเป้ าหมายได้ดกี ว่า

วารสารการจั การสมัย หม ท 1 บับท 2 ือนกรก าคม
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บทที่ 3 ขอบข่ า ยของโครงการและการ
ประมาณการเวลาและค่าใช้ จ่าย (Project Scope and
Estimation of Times and Cost) ใ น บ ท นี้ ผู้ เ ขี ย น ไ ด้
ชี้ใ ห้เ ห็น ว่ า ผู้จ ัด การโครงการจะต้ อ งให้ค วามสํา คัญ กับ
ขอบข่ายของงานที่ต้องปฏิบตั ิ เวลาที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน หากปฏิบตั สิ งิ่ ใดสิง่ หนึ่งใน
สามสิง่ นี้ท่ผี ดิ พลาดจะส่งผลกระทบต่อความสําเร็จในการ
ดําเนินโครงการและมีผลกระทบในส่วนอื่นทันที
สํ า หรั บ ขอบข่ า ยของโครงการประกอบด้ ว ย
วัตถุประสงค์ของโครงการ สิง่ ที่จะต้องดําเนินการให้แล้ว
เสร็จ (งาน/กิจกรรมที่ต้องปฏิบตั ิ) กําหนดเวลาที่จะต้อง
ทํ า งานให้ เ สร็จ วิธีก ารและเทคนิ ค ที่ใ ช้ สํ า หรับ จัด การ
โครงการและงาน/กิจ กรรมที่ต้ อ งปฏิบ ัติ ข้อ จํ า กัด และ
ข้ อ ยกเว้ น ต่ า งๆ ตลอดจนการติ ด ตามตรวจสอบการ
ดําเนิน งานขององค์ก าร สิ่งต่ างๆ ดัง กล่ าวนี้อ ยู่ใ นความ
รับผิดชอบของผูจ้ ดั การโครงการ
ในส่ ว นของการประมาณการทรั พ ยากรที่
จํ า เป็ นต้ อ งใช้ใ นแต่ ล ะงาน/กิจ กรรมของโครงการและ
รวมทั ง้ โครงการนั ้น ประกอบด้ ว ย ความต้ อ งการใช้
ทรัพยากรบุคคลทัง้ ด้านปริมาณและความรูค้ วามสามารถ
ทักษะและประสบการณ์ตลอดจนความชํานาญงานทางด้าน
การจัดการโครงการ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องจักร
ต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นต้องใช้ในการดําเนินโครงการซึง่ จะเกีย่ วข้อง
กับการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการเป็ นอย่างมาก การ
จะประมาณการใช้ทรัพยากรให้ได้ถูกต้องนัน้ จําเป็ นต้องมี
ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมของโครงการ เช่น
โครงสร้างพืน้ ฐานทางด้านระบบคมนาคมและโทรคมนาคม
กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ จ ะต้ อ งดํ า เนิ น โครงการ ข้ อ มู ล และ
สารสนเทศทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินโครงการ แหล่งทรัพยากร
ที่สามารถจัดหามาได้ เป็ นต้น ในส่วนของการประมาณ
การระยะเวลาดําเนิ นงานของแต่ ล ะกิจกรรมนัน้ ผู้จดั การ
โครงการและวิศวกรของโครงการจะทําหน้าทีป่ ระมาณการ
โดยใช้ห ลัก การของ PERT/CPM การจัด ทํา กํา หนดการ
(schedule) ดํ า เนิ น งานและระยะเวลาในการดํ า เนิ น
โครงการ สํ า หรับ การประมาณการด้ า นค่ า ใช้จ่ า ยของ
โครงการนัน้ จะประมาณการค่าใช้จ่ายที่เป็ นรายกิจกรรม
ค่าใช้จ่ายที่เป็ นต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่า
บํารุงรักษาและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ โครงการ
บทที่ 4 แผนโครงการ (Project Plan) ในบทนี้
ผูเ้ ขียนได้กล่าวถึงความหมายของการวางแผนโครงการไว้ว่า
หมายถึ ง ความพยายามที่ จ ะคาดคะเนเวลาที่ใ ช้ ดํ า เนิ น
วารสารการจั การสมัย หม ท 1 บับท 2 ือนกรก าคม

โครงการและค่ า ใช้ จ่ า ย (cost) (ทั ้ง ด้ า นต้ น ทุ น ด้ า น
ดําเนินงานและการบํารุงรักษาโครงการ และค่าใช้จ่ายรวม
ของทัง้ โครงการ) ที่จ ะใช้ ใ นการดํ า เนิ น งานโครงการใด
โครงการหนึ่ง รวมทัง้ ผลประโยชน์ (benefit) ที่จะได้รบั จาก
โครงการ อีกทัง้ ยังรวมถึงขัน้ ตอนการทํางาน กิจกรรมที่
จะต้องปฏิบตั ิ ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ ละงาน/กิจกรรม รวมทัง้
ทรัพยากรมนุ ษย์ท งั ้ ทางด้านปริมาณและคุ ณภาพ (ได้แก่
ความรู้ความสามารถของทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมในแต่
ละงาน/กิจกรรมของโครงการด้วย ทัง้ นี้ในแต่ละโครงการควร
จะระบุรายละเอียดของสิ่งที่จําเป็ นต้องปฏิบตั ิให้ครบถ้วน
ก่อนที่จะเริม่ ดําเนินโครงการ และเมื่อดําเนินโครงการแล้ว
ควรจะติดตามและควบคุม ให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ด้วย
จากลักษณะดังกล่าว แผนงานของโครงการจึงเป็ นกิจกรรมที่
เกี่ย วข้ อ งกับ การวิ เ คราะห์ แ ละการออกแบบได้ แ ก่ การ
วิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาโปรแกรม เตรียมเอกสาร
การฝึ กอบรม และการนํ าระบบที่พฒ
ั นาขึ้นมาใช้ปฏิบตั ิงาน
จริงโดยแต่ละกิจกรรมก็จะประกอบด้วย งานย่อยแยกออกไป
ทีเ่ รียกว่าผังโครงสร้างของงาน (work breakdown structure)
ซึง่ เป็ นการชีช้ ดั ว่างาน/กิจกรรมทีโ่ ครงการต้องทํามีอะไรบ้าง
รวมทัง้ การทบทวน ตรวจสอบว่าไม่มงี าน/กิจกรรมใดตกหล่น
หลงลืม การแจกแจงงานทัง้ หมดอย่างครบถ้วนนี้ยงั นํามาใช้
เป็ นเครื่อ งมือ ในการจัด สรรทรัพ ยากร (ค่ า ใช้ จ่ า ย วัส ดุ
อุ ป กรณ์ กํ าลัง คน ฯลฯ) ได้ ว่ า งาน/กิจ กรรมไหนต้ องใช้
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์อะไร มากน้อยแค่ไหน อีกทัง้ ยังใช้ใน
การประมาณเวลาการทํางานของแต่ ละงาน/กิจกรรมและ
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการทัง้ หมด ดังนัน้ การที่ทราบ
ว่า มีงานอะไรบ้างทีต่ อ้ งทํา และแต่ละงานต้องใช้เวลาสัน้ ยาว
แค่ไหน จะทําให้สามารถประมาณการต่อไปได้ว่าโครงการ
จะต้ องมีค่ าใช้จ่ าย บุ คลากร ค่ าใช้จ่ ายวัสดุ เครื่องมือใน
ปริมาณเท่าใด
โดยสรุปการวางแผนโครงการทีถ่ ูกต้องจะช่วยให้
ผู้จดั การโครงการสามารถคาดคะเนเวลา และการเตรียม
ตารางการทํางาน การคาดคะเนค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์
ที่จ ะได้ ร ับ จากโครงการได้อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและช่ ว ยให้ก าร
ดําเนินงานประสบผลสําเร็จ รวมทัง้ ยังมีเครื่องมือทีใ่ ช้ในการ
ควบคุมเวลาและค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะ PERT/CPM อีกด้วย
บทที่ 5 ก า รวั ด ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า แ ล ะ ก า ร
ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน (Progress and Performance
Measurement) บทนี้ มีเนื้ อหาเกี่ยวกับหน้ าที่ของผู้จ ัดการ
โครงการโดยเน้ น ในด้ า นการติ ด ตามหรื อ ตรวจสอบ
ความก้าวหน้ าของโครงการและการประเมินผล และการ
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ควบคุ มการดําเนินงานโครงการที่ถือว่ามีความสําคัญเป็ น
อย่างยิ่งในการจัดการโครงการเพราะว่าผู้จดั การโครงการ
จะต้องรับผิดชอบดําเนินการโครงการให้สําเร็จ เกิดผลงาน
ตามเป้ าหมายที่กํ าหนด และดํ าเนิ นโครงการให้เสร็จ สิ้น
ภายในระยะเวลาและค่าใช้จ่ายตามทีก่ ําหนด โดยหน้าทีก่ าร
ควบคุมการดําเนินโครงการเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล (ข้อมูลอะไร เก็บอย่างไร เมื่อไรและใครเป็ นผู้
เก็บรวบรวมข้อมูล) การวิเคราะห์ขอ้ มูล และรายงานสถานะ
ของโครงการที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ทัง้ ผลสําเร็จ ความคืบหน้า
ในการดําเนินงาน ปั ญหาอุปสรรค และกิจกรรม/งานทีจ่ ะต้อง
ดําเนินต่อไป การวัดความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการจะ
ช่วยให้ทราบสถานะของโครงการในปั จจุบนั ว่าเป็ นอย่างไร
ซึ่งจะช่วยให้สามารถควบคุมโครงการทัง้ ด้านผลงาน เวลา
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานได้เหมาะสมยิ่งขึ้น สําหรับ
การติดตาม/การตรวจสอบการดําเนินโครงการจะทําให้ทราบ
ผลงานที่เกิดขึน้ จริงว่าตรงกับเป้ าหมาย มาตรฐาน แผนงาน
และวัตถุประสงค์หรือไม่ ทัง้ นี้เนื่องจากผลลัพธ์ท่ไี ด้จะนํ าไป
ประเมินค่าความแตกต่ างระหว่างที่สงิ่ ที่คาดหมายกับสิง่ ที่
เกิด ขึ้น จริ ง ในกรณี ท่ีมีค วามแตกต่ า งเกิด ขึ้น ผู้ จ ัด การ
โครงการจะเป็ นผู้กําหนดมาตรการในการป้ องกันหรือหา
วิธกี ารแก้ไขเพื่อให้การดําเนินโครงการเป็ นไปตามเป้ าหมาย
ทีไ่ ด้กําหนดไว้ด้วยวิธกี ารจัดการต่างๆ โดยเฉพาะทางด้าน
การสือ่ สาร การจัดการความเสีย่ ง การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทใ่ี ช้
ในการดําเนินโครงการ การจัดการขอบข่ายงานของโครงการ
การจัดการเวลา การจัดการต้นทุน การจัดการคุณภาพ และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็ นต้น
บทที่ 6 การจัดการความเสีย่ ง (Risk Management)
บทนี้ผเู้ ขียนได้นําเสนอถึงความรูเ้ กีย่ วกับความเสีย่ งและการ
จัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงจากการสูญเสียที่
สําคัญ 7 ประการได้แก่ ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมาก
เกินไป (Overproduction) ความสูญเสียเนื่ องจากการเก็บ
วัสดุ คงคลัง (Inventory) ความสูญเสียเนื่ องจากการขนส่ง
(Transportation) ความสู ญ เสีย เนื่ อ งจากการเคลื่อ นไหว
(Motion) ความสู ญ เสี ย เนื่ องจากกระบวนการผลิ ต
(Processing) ความสูญเสียเนื่ องจากการรอคอย (Delay)
และ ความสูญเสียเนื่องจากจากการผลิตของเสีย (Defect)
ดังนัน้ จึงจําเป็ นทีต่ ้องกําหนดระบบและวิธกี ารในการจัดการ
ความเสีย่ งซึ่งมีวิธีการจัดการใน ขัน้ ตอน ได้แก่ ) การ
กํ า หนดความเสี่ย ง (risk identification) ) การวิเคราะห์
ความเสีย่ ง (risk analysis) ) การตอบสนองต่อความเสีย่ ง
(risk responsibility) และการควบคุ ม ความเสี่ ย ง (risk
controlling) สําหรับกลยุทธ์ทน่ี ิยมใช้ในการตอบรับ ความ

เสี่ ย ง ได้ แ ก่ 1) การหลี กเลี่ ยงความเ ี่ ยง (Risk
Avoidance) โดยการพยายามป้ องกันไม่ให้เกิดความเสีย่ ง
ด้วยวิธแี ก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เช่น การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
และอุปกรณ์ท่ไี ม่ล้ําสมัยแต่คุ้นเคยมานานแล้วกับโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศโครงการใหม่ จะสามารถป้ องกันความ
เสี่ยงที่อ าจจะเกิดขึ้นได้ จากความไม่ คุ้น เคยกับการใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปรุ่นใหม่ล่าสุด เป็ นต้น 2) การยอมรับ
ความเ ี่ ย ง (Risk Acceptance) เป็ นการยอมรั บ ผลที่
อาจจะเกิดขึ้นถ้ าความเสี่ยงเกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจเป็ นการ
ยอมรับโดยปริยายและปรับเปลี่ยนแผนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ หรืออาจเป็ นการยอมรับและกําหนดแผนเพื่อ
แก้ปัญหาเมื่อความเสีย่ งนัน้ เกิดขึน้ จริง ยกตัวอย่าง เช่น ถ้า
ทีมงานโครงการได้รบั ทราบข้อมูลการขึน้ ราคาของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ท่ีจํ าเป็ นต้ องใช้ในโครงการ ทีมงานอาจจะ
ยอมรับความเสี่ยงที่ราคาอุปกรณ์จะขึน้ และใช้อุปกรณ์ ช้นิ
เก่าที่ล้าสมัยไปก่อน หรือทีมงานอาจจะวางแผนการจัดหา
อุปกรณ์ใหม่ดงั กล่าว ด้วยการร่วมทุนกับทีมงานหรือกิจการ
อื่นที่ต้องการใช้อุปกรณ์ ดงั กล่าวเช่นกัน 3) การ ่ายโอน
ความเ ี่ยง (Risk Transference) เป็ นการโอนย้ายผลลัพธ์
ของความเสี่ยงและความรับผิดชอบไปยังบุคคลอื่น ซึ่งกล
ยุ ท ธ์ น้ี ม ั ก จะถู ก นํ ามาใช้ ก ั บ ความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น
ยกตัวอย่าง เช่น ทีมงานโครงการอาจซื้อกรมธรรม์ประกัน
ความเสียหายโดยเฉพาะกับอุปกรณ์พเิ ศษทีจ่ าํ เป็ นต้องใช้ใน
โครงการ เป็ นต้น และ 4) การบรรเทาความเ ี่ ยง (Risk
Mitigation) เป็ นการลดผลกระทบของเหตุ การณ์ ท่มี ีความ
เสี่ยงโดยการลดความน่ าจะเป็ นที่เหตุ การณ์ ด ังกล่ าวจะ
เกิดขึ้น ยกตัวอย่ าง เช่ น การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปที่ถู ก
ก หมาย การใช้บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเหมาะสม
กับงาน การตรวจสอบและทบทวนแผนของโครงการให้บ่อย
มากขึน้ เป็ นต้น
บทที่ 7 การจัดเตรียมเอก าร การตรวจ อบ
การจัดการโครงการ การยติ โ ครงการ และการปิ ด
โครงการ (Documentation, Audit, Termination and
Closure) บทนี้ผู้เขียนได้กล่าวถึงการจัดเตรียมเอกสาร
การดําเนินงานโครงการในส่วนที่เป็ นวิธกี ารดําเนินงาน
แผนภู มิส ายการทํ า งาน แบบรายงานผลการทํ า งาน
รายงานผลการดําเนินงาน บันทึกช่วยจํา คู่มอื การดําเนิน
โครงการ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จดหมายข่าว
และแ ้ มประวัตกิ ารทํางาน เป็ นต้น
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สํ า หรั บ การตรวจสอบการจั ด การโครงการ
ประกอบด้วยงานหลักๆ 3 ส่วน คือ 1) ประเมินว่าโครงการ
นัน้ ได้สง่ มอบผลงาน (output ของโครงการ) ตามทีค่ าดหวัง
ให้แก่ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสียกับโครงการหรือไม่ มีการบริหาร
โครงการที่ดีหรือไม่ และลู กค้ามีความพึงพอใจหรือไม่
คุ้มค่ าหรือไม่ ท่ีจะทํ าโครงการนั น้ ต่ อไป 2) ประเมินว่ าที่
ดําเนินโครงการไม่สาํ เร็จนัน้ เป็ นเพราะเหตุใด มีจุดอ่อน จุด
แข็งอะไรบ้ าง และปั จจัยส่ งเสริมอยู่ คืออะไรฯลฯ เพื่อ
นําไปใช้ในการปรับปรุงโครงการในโอกาสต่อๆ ไป 3) ระบุว่า
ควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรสําหรับโครงการต่อๆ ไป
ดังนัน้ การตรวจสอบการจัดการโครงการจึงเป็ นการจัดหา
ข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการโครงการเพื่อนําไปใช้
เป็ นข้อมูลในการปรับปรุงโครงการในอนาคต และเป็ นข้อมูล
เพื่อการบริหารคุณภาพการจัดการโครงการโดยเฉพาะข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วกับขนาดของโครงการ ความสําคัญของโครงการ (วัด
จากจํานวนเงินทีล่ งทุน และ ระดับของเทคโนโลยีทใ่ี ช้ดําเนิน
โครงการ) ประเภทของโครงการ ความเสีย่ งภัยของโครงการ
และปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในขณะทีบ่ ริหารโครงการ
สําหรับกระบวนการตรวสอบการจัดการโครงการ
(The project audit process) ประกอบด้วยขัน้ ตอนในการ
ตรวจสอบมี 3 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนที่ 1 : การริเริ่มการ
ตรวจสอบและกํ า หนดตัว บุ ค คลผู้ ทํ า หน้ า ที่ต รวจสอบ
ประกอบด้วย ลักษณะการตรวจสอบ การเลือกใช้ผตู้ รวจ
สอบจากภายนอกโครงการเพราะต้องการคนทีม่ คี วามเป็ น
กลางและมีมุมมองจากภายนอกโครงการ ลักษณะหัวหน้า
ทีม ตรวจสอบ และองค์ป ระกอบของทีม งานตรวจสอบ
ขัน้ ตอนที่ 2 : การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ทงั ้
จากข้ อ มู ล ที่ เ ป็ นมุ ม มองขององค์ ก ารและโครงการ
ขัน้ ตอนที่ 3 : การจัด ทํ า รายงาน เป็ นการรายงาน
บทเรียน/เนื้อหาทีจ่ ะใช้ปรับปรุงโครงการในอนาคต และใช้
เป็ นเครื่องมือฝึ กอบรม ผูจ้ ดั การโครงการต่อๆ ไป ถ่ายเท
ความรู/้ ประสบการณ์ในการจัดการโครงการจากคนรุน่ สูร่ ุ่น
การยุ ติโ ครงการ หมายถึ ง การตัด สิน ใจของ
ผูบ้ ริหารระดับสูงหรือผู้จดั การโครงการทีม่ คี วามประสงค์
ในการระงับ หรือหยุดการดําเนินโครงการลง ซึง่ มีสาเหตุท่ี
อาจเกิ ด ขึ้น จากการที่ โ ครงการสํ า เร็ จ ลงตามกํ า หนด
หรือไม่สามารถดําเนินงานจนบรรลุวตั ถุประสงค์กไ็ ด้ จาก
ความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการยุตโิ ครงการเป็ นแนว
ทางการดําเนินงานระงับหรือหยุดโครงการ ซึ่งไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือไม่เป็ นที่น่าสนใจของผู้บริหารและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงการ ผูจ้ ดั การโครงการสามารถกําหนด
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แนวทางการยุติโครงการ ได้แก่ การระงับโครงการ การ
รวมโครงการเข้ า เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ ก ารแม่ การ
ผสมผสานโครงการเข้าเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ
แม่ และโครงการถูกตัดงบประมาณ โครงการทีไ่ ม่ประสบ
ความสําเร็จที่มกั จะพบกับปั ญหาต่างๆ เช่น การขาดการ
รายงาน ความก้าวหน้าของโครงการอย่างเพียงพอทําให้
การแก้ไ ขปั ญ หาไม่ ท ัน การณ์ ผู้จ ัด การโครงการที่ข าด
ความชํานาญและอํานาจทีเ่ พียงพอทีจ่ ะบริหารโครงการให้
สํ า เร็จ ได้ ในด้ า นผู้ ร ับ บริก ารที่ ข าดการมีส่ ว นร่ ว มใน
โครงการ ผูป้ ฏิบตั ิงานขาดความเข้าใจต่อความต้องการ
ของผู้ร ับ บริก าร องค์ก ารแม่ ข าดความยืด หยุ่ น และไม่
ผลัก ดัน ให้เ กิด การเปลี่ย นแปลงในการพัฒ นาโครงการ
โครงการมี กิ จ กรรมที่ ซ ับ ซ้ อ น เกิ น กว่ า ที่ จ ะสามารถ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จ เป็ นต้น
สํา หรับโครงร่า งของรายงานที่จะต้อ งนํ า เสนอ
เพื่อ ยุ ติ โ ครงการมีส่ ว นประกอบที่สํ า คัญ ในรายงาน
ประกอบ คือ ปกนอก ปกใน สารบัญ สารบัญตาราง และ
สารบัญภาพ บทสรุปสําหรับ ผู้บริหาร ภูมหิ ลังโครงการ
ภาพรวมของการรายงานการประเมินผล ข้อค้นพบที่ได้
จากการประเมิน ผล การวิจ ารณ์ ผ ล และบทสรุ ป และ
ข้อเสนอแนะ ตามลําดับ
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