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แผนบริหารการสอนประจ ารายวิชา 

รหัสวิชา  BC10301 

ชื่อรายวิชา   การวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  3(2-2-5) 
Software Project Planning and Management   

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาการวางแผน แนวคิดโครงการ ลักษณะโครงการ ประเภทโครงการ  การวางแผน

โครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ การเขียนโครงการ  การจัดการกิจกรรมงาน แผนภูมิโครงสร้าง
บุคลากรในโครงการ  การวางแผนโครงการโดยใช้เครื่องมือตารางโครงสร้างกิจกรรมงาน ตาราง
แผนภูมิงาน  และปฏิบัติประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวางแผน จัดการกิจกรรมงานในโครงการ  
จัดการทรัพยากรโครงการ  การจัดการค่าใช้จ่ายโครงการ   การติดตามโครงการ การออกรายงาน
โครงการ 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 
1. เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผน ข้อดี ข้อจ ากัดของวางแผนอย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวคิดโครงการ การวางแผนในโครงการอย่างถูกต้อง 
3. เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างถูกต้อง 
4. เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถเขียนโครงการเพ่ือสนับสนุนการท างานของ

องค์กรได้อย่างถูกต้อง 
5. เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้เครื่องมือโครงสร้างกิจกรรมงาน ตารางงาน  

แผนภูมิองค์กร มาสนับสนุนการวางแผนในเรื่องกิจกรรมงาน ทรัพยากรต่างๆ และค่าใช้จ่ายของ
โครงการได้ถูกต้อง 

6. เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการโครงการในเรื่อง การติดตาม การออก
รายงานสรุปการด าเนินงานโครงการได้อย่างถูกต้อง 

7. เพ่ือให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Microsoft Project โดยสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมในการจัดการโครงการ เรื่องกิจกรรมงาน 
ระยะเวลางาน การจัดการทรัพยากร  การจัดการค่าใช้จ่าย การติดตามโครงการรวมถึงการออก
รายงานการด าเนินงานโครงการในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 



 

ฐ การวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

เนื้อหา 
  

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานการวางแผน 

แนวคิดการวางแผน 

ความส าคัญของการวางแผน 

วัตถุประสงค์ในการวางแผน 

ข้อดีและข้อจ ากัดของการวางแผน 

การวางแผนกับการบริหารเวลาและความไม่แน่นอน 

กระบวนการวางแผน 

ประเภทของแผน 

วิธีการวางแผน 

เครื่องมือในการวางแผน 

การวางแผนกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สรุปท้ายบทเรียน 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 

4 ชั่วโมง 

   

บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานโครงการ 

แนวคิดโครงการ 

ส่วนประกอบของโครงการ 

ลักษณะของโครงการที่ดี 
ประเภทของโครงการ 

วงจรโครงการ 

กระบวนการคัดเลือกโครงการ 

กิจกรรมส าหรับเตรียมจัดท าโครงการ 

สรุปท้ายบทเรียน 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 

4 ชั่วโมง 

   

บทที่ 3 การวางแผนโครงการ 

แผนโครงการ 

ความจ าเป็นของการวางแผนโครงการ 

4 ชั่วโมง 



 

ฑ การวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

เนื้อหา 
  

บทที่ 3 ความส าคัญของการวางแผนโครงการ 

การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน 

ความจ าเป็นและความส าคัญของการวิเคราะห์โครงการและแผนงาน 

กระบวนการวางแผนโครงการ 

สรุปท้ายบทเรียน 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
 

 

บทที่ 4 ความเป็นไปได้ของโครงการ 

แนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ 
หลักการในการศึกษาความเป็นไปได้ 
การแสวงหาข้อมูลส าหรับการศึกษาความเป็นไปได้ 
ความแม่นย าของการประมาณการ 

หัวใจส าคัญของการศึกษาความเป็นไปได้ 
การประเมินโครงการก่อนด าเนินงาน 

สรุปท้ายบทเรียน 

แบบทดสอบท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
 

4 ชั่วโมง 

บทที่ 5 การเขียนโครงการและเริ่มต้นโครงการด้วยโปรแกรม 

วิธีเลือกโครงการ 

รายละเอียดในการเขียนโครงการ 

การเขียนข้อเสนอโครงการ 

เอกสารขออนุมัติโครงการ 

ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการ 

จัดการโครงการ ด้วย Microsoft  Project 

สรุปท้ายบทเรียน 

แบบทดสอบท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 

8 ชั่วโมง 



 

ฒ การวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

เนื้อหา 
  

บทที่ 6 การจัดการโครงการโดยโครงสร้างกิจกรรมงาน 

แนวคิดโครงสร้างกิจกรรมงาน 

ความส าคัญในการจัดท าโครงสร้างกิจกรรมงาน 

หลักในการพิจารณาโครงสร้างกิจกรรมงาน 

คุณสมบัติของ (Work breakdown Structure)  

การจ าแนกโครงสร้างงานกิจกรรมงาน 

ประโยชน์ของโครงสร้างงานโครงการ (PBS)  

ประโยชน์ของโครงสร้างกิจกรรมงาน (WBS)  

ตัวอย่างการจัดท าโครงสร้างกิจกรรมงาน (WBS)  

การจัดการงานในโครงการ ด้วย Microsoft Project 

สรุปท้ายบทเรียน 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
 

8 ชั่วโมง 

บทที่ 7 การจัดการทรัพยากรในโครงการ 

การจัดสรรทรัพยากรโครงงาน 

บุคลากรในโครงการ 

ผู้รับผิดชอบการจัดล าดับโครงการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร 

รูปแบบองค์กรโครงการ 

ข้อพิจารณาในการเลือกรูปแบบองค์กรโครงการ 

ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของคณะท างานโครงการ 

การจัดท างบประมาณโครงการ 

การจัดการกับทรัพยากรในโครงการด้วยโปรแกรม Microsoft 

Project 

สรุปท้ายบทเรียน 

แบบทดสอบท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 

8 ชั่วโมง 

   

   



 

ณ การวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

เนื้อหา 
  

บทที่ 8 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

แนวคิดการติดตาม 

ประเภทการติดตาม 

การติดตามโครงการ 

การประเมินผลโครงการ 

วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 

ขอคิดในการประเมินผลโครงการ 

จุดมุงหมายของการประเมินผลโครงการ 
การประเมินผลตามระยะเวลา 

การประเมินผลลัพธ์ 
ความส าคัญและจ าเป็นของการติดตามและประเมินผล 

ความต้องการข้อมูลสารสนเทศตามช่วงเวลาของโครงการ 

การติดตามความก้าวหน้าของโครงการด้วย Microsoft Project 

สรุปท้ายบทเรียน 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
 

8 ชั่วโมง 

บทที่ 9 การรายงานและปิดโครงการ 

การรายงานผลการด าเนินงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การรายงานความก้าวหน้า 

การจัดการปิดโครงการ 

การออกแบบรายงานและการพิมพ์ ในโปรแกรม Microsoft Project 

สรุปท้ายบทเรียน 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 

12 ชั่วโมง 

 

 

 



 

ด การวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

วิธีสอนและกิจกรรม  

1. ผู้สอนจะน าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยายเนื้อเรื่องโดยย่อ  เพ่ือให้นักศึกษาอ่านต ารา 
หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอนแล้วเข้าใจในเนื้อเรื่องได้โดยง่าย พร้อมทั้งมีค าถามจากอาจารย์ 
หรือจากนักศึกษา หลังจากนั้นจะมีค าตอบที่ถูกต้องจากอาจารย์ 

2. มอบหมายให้นักศึกษาไปอ่านต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน ตามบทเรียนที่
อาจารย์ผู้สอนก าหนดให้ เพ่ือให้สามารถน ามาเรียนในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้
อ่านเอกสารเพื่อความรู้ที่เก่ียวข้อง เช่น หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดการโครงการ 
หนังสือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Project เป็นต้น 

3. อาจารย์จะอธิบายร่วมกับนักศึกษาในเรื่องที่ได้รับมอบหมายไป และสรุปบทเรียนร่วมกัน 

4. มอบหมายให้นักศึกษาตอบค าถามโดยใช้ข้อมูลจากบทเรียน หรือบทปฏิบัติการ 

5. แบ่งกลุ่มผู้เรียน ให้ท ากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือวางแผนเขียนโครงการ และปฏิบัติงานตาม
โครงการที่วางแผนไว้  

6. ผู้เรียนใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Project จัดการกิจกรรม ในโครงการที่กลุ่ม
ตนเองได้วางแผนไว้ 

7. ผู้เรียนน าเสนอผลงานเป็นกลุ่มผ่าน โปรแกรม Microsoft PowerPoint  
8. ผู้เรียนจัดส่งใบงานของตนเองผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

สื่อการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. โปรแกรม Microsoft Project  
3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint  
4. โปรแกรม Microsoft Word 
5. คอมพิวเตอร์  
6. เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
7. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

  การวัดผล 

1. คะแนนระหว่างเรียน          70% 
1.1 ความสนใจการเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  10 % 
1.2 งานทีมอบหมายรายกลุ่ม     15 % 
1.3 งานทีมอบหมายรายบุคคล (แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน) 15 % 
1.4 ทดสอบกลางภาคเรียน       30 % 

2. ทดสอบปลายภาคเรียน         30% 



 

ต การวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

การประเมินผล 

คะแนนระหว่าง 80 – 100 ได้ระดับ A 

คะแนนระหว่าง 75 – 79 ได้ระดับ B+ 

คะแนนระหว่าง 70 – 74 ได้ระดับ B 

คะแนนระหว่าง 65 – 69 ได้ระดับ C+ 

คะแนนระหว่าง 60 – 64 ได้ระดับ C 

คะแนนระหว่าง 55 – 59 ได้ระดับ D+ 

คะแนนระหว่าง 50 – 54 ได้ระดับ D 

คะแนนระหว่าง 0 – 49 ได้ระดับ F 

 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1  
ความรู้พื้นฐานการวางแผน 

 

เวลาเรียน 4 ชั่วโมง  

วัตถุประสงค์ 

หลังจากท่ีได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรมดังนี้ 

1. บอกแนวคิด ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ในการวางแผนได้ 
2. ยกตัวอย่างข้อดีข้อจ ากัดของการวางแผนได้ 
3. สรุปเหตุการณ์ จากเรื่องการวางแผนกับการบริหารเวลาและความไม่แน่นอนได้ 
4. บอกความแตกต่างของการวางแผนในแต่ละประเภทได้ 
5. เลือกใช้เครื่องมือในการวางแผน ตามวิธีการวางแผนในแบบต่างๆได้  
6. ออกแบบแผนกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

หัวข้อเนื้อหา 

1. แนวคิดการวางแผน 
2. ความส าคัญของการวางแผน 
3. วัตถุประสงค์ในการวางแผน 
4. ข้อดีและข้อจ ากัดของการวางแผน   
5. การวางแผนกับการบริหารเวลาและความไม่แน่นอน 
6. กระบวนการวางแผน 
7. ประเภทของแผน 
8. วิธีการวางแผน 
9. เครื่องมือในการวางแผน 
10. การวางแผนกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

1. ปฐมนิเทศชี้แจงรายละเอียดในการศึกษาวิชาการวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

2. บรรยายเนื้อหาสาระส าคัญประกอบ PowerPoint 
3. ตั้งค าถามอภิปรายระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
4. สรุปประเด็นเนื้อหาร่วมกัน 
5. ให้ตอบค าถามท้ายบทเรียน  



 

2 การวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

สื่อการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Microsoft PowerPoint ประจ าบทเรียน 
3. คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
4. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

การวัดผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในห้องเรียน  
2. ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ประเมินการท างานตามท่ีมอบหมาย 
4. ประเมินการตอบค าถามและท างานท้ายบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่1  
ความรู้พื้นฐานการวางแผน 

 
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆของการท างานต่างก็เป็นกิจกรรมที่ส าคัญด้วยกันทั้งสิ้น เพราะทุก

คนต่างก็มีเปูาหมายปลายทางคือ การท ากิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบให้ส าเร็จ บรรลุเปูาหมาย  ทั้งใน
กลุ่มบุคลากรฝุายงานบริหาร และกลุ่มบุคลากรฝุายปฏิบัติงาน ทุกคนย่อมต้องการท างานให้ส าเร็จ  
แต่ความส าเร็จที่เกิดขึ้นนั้นอาจามาจากหลากหลายวิธีในการด าเนินงานที่แตกต่างกัน  ซึ่งวิธีต่างๆ
เหล่านั้นจะถูกเรียกว่าแผนงาน  และแผนงานนั้นก็เกิดขึ้นจากการวางแผนนั้นเอง การวางแผนจึง
กลายเป็นที่มาของความส าเร็จของกิจกรรมงานในทุกรูปแบบ แผนงานเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า
บุคคลากรผู้รับผิดชอบงานมีความพยายามในการด าเนินกิจกรรมงานอย่างเป็นระบบ จึงท าให้ผลงาน 
ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมงานนั้นบรรลุและประสบความส าเร็จได้ในที่สุด 

แนวคิดการวางแผน 

มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการวางแผน (Planning) ไว้ดังนี้ 
เพ็ญศรี ปักกะสีนัง (2556) ให้ความหมายว่าการวางแผน หมายถึง การก าหนดงานที่จะ

จัดท าในอนาคตอย่างเป็นล าดับ เพ่ือให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 
สุภาพร พิศาลบุตร (2553) กล่าวว่าการวางแผน หมายถึง วิธีการตัดสินใจล่วงหน้า เพ่ือ

อนาคตขององค์กรซึ่งเป็นหน้าที่ของการจัดการ ในทางเลือกว่าจะให้ใครท าอะไร ที่ไหน อย่างไร มี
ขั้นตอนด าเนินงานการใช้ทรัพยากรบริหารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่ต้องการ 

มยุรี  อนุมานราชธน (2551) กล่าวว่า การวางแผนโครงการเป็นขั้ นตอนแรกของ
กระบวนการบริหารโครงการ ซึ่งเป็นเรื่องของแปรเปลี่ยนปัจจัยทางการบริหาร ได้แก่ คน วัสดุ เงิน 
ข้อมูล และการจัดให้เป็นผลผลิต/ผลิตภัณฑ์/บริการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

สุพจน์ โกสิยะจินดา (2550) กล่าวว่า การวางแผนคือ การเขียนให้มีล าดับงานที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต เพ่ือให้ได้งานที่ต้องการ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องตัดสินใจล่วงหน้าเพ่ือให้งานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ นโยบาย และแนวปฏิบัติ 

ณรงค์ นันทวรรธนะ (2547) สรุปถึงการวางแผนคือ การจัดล าดับขั้นตอนในการก าหนดงาน
ให้บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องลงมือปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายขององค์กรที่ได้ก าหนดไว้ว่า 
ควรจะลงมือปฏิบัติงานอะไรก่อนหรือหลัง ตามที่ตนได้ตั้งเปูาหมายเอาไว้ การวางแผนจึงเป็น
กระบวนการขั้นที่ส าคัญท่ีสุดขั้นหนึ่ง และจะต้องด าเนินการเป็นอันดับแรกในการบริหารงาน  

เสนาะ ติเยาว์ (2543) ให้ความหมายของการวางแผนคือ กระบวนการในการก าหนด
วัตถุประสงค์และวิธีการว่าจะท าอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น หากจะกล่าวในแง่ของสถานการณ์ 
การวางแผนเป็นกระบวนการในการเผชิญกับความไม่แน่นอนโดยการก าหนดการกระท าขึ้นล่วงหน้า
เพ่ือให้ได้ผลตามที่ก าหนดไว้ การวางแผนจะเกี่ยวข้องกัน 2 อย่างคือ จุดหมายปลายทาง คือจะท า
อะไร กับวิธีการ คือจะท าอย่างไร 
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ฟรีมอนต์ อี. คาสต์ และเจมส์ อี. โรเซนวิก (Kast and Rosenzwieg, 1970) ให้
ความหมายว่า การวางแผนคือ กระบวนการของการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไร อย่างไร
มีการเลือกวัตถุประสงค์ นโยบาย โครงการ และวิธีการปฏิบัติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์นั้น 

ธงโรลด์  คูนต์ และซีริส  โอดอนเนลส์  (Koontz  and  O’Donnell, 1968) ให้
ความหมายว่า วางแผนคือ การตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไร ท าเมื่อใด และใครเป็นผู้ท าการ
วางแผนเป็นสะพานเชื่อมช่องว่างจากปัจจุบันไปสู่อนาคตตามที่ต้องการ และท าให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น
ตามต้องการ 

สตีเฟน พี. ร็อบบินส์ (Robbins, 1997) ให้ความหมายของการวางแผน คือ การก าหนด
ของวัตถุประสงค์ขององค์กร การวางกลยุทธ์เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยมีแผนงานที่เป็น
ระดับขั้น (hierarchy of plans) ลดหลั่นและสอดคล้องกันไป พร้อมทั้งกิจกรรมที่สัมพันธ์กันทั้ง
วิธีการและเปูาหมาย 

เอช.จี.ฮิกส์ (Hicks, 1981) อธิบายว่า การวางแผนเป็นหน้าที่ทางการบริหารประการแรกที่
กระท าเพ่ือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ การที่จะวางแผนได้ส าเร็จผลนั้น จ าเป็นต้องมีการ
วิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลจากอดีต การตัดสินใจในปัจจุบันและท าการประเมิลผลในอนาคต 

การวางแผนอาจเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่เป็นทางการ เมื่อผู้บริหารมีความคิดที่จะหาวิธี
ท างานให้ส าเร็จตามเปูาหมาย ความคิดนั้นอาจเป็นการส่วนตัวคือไม่ได้เขียนไว้ ไม่ได้ขอความคิดเห็น
จากคนอ่ืนในองค์กร การวางแผนเป็นการส่วนตัวนี้อาจเป็นเรื่องของส่วนบุคคลหรือขององค์กรขนาด
เล็ก การวางแผนส่วนตัวจะขาดความต่อเนื่องและขาดข้อมูล แต่การวางแผนที่เป็นทางการเป็นเรื่อง
ยุ่งยากซับซ้อน จะต้องเขียนวัตถุประสงค์ไว้ จะต้องก าหนดวิธีการอย่างชัดเจน จะต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมของคนในองค์กร ให้คนในองค์กรยอมรับอาศัยข้อมูลจ านวนมาก และมีก าหนดระยะเวลาไว้และ
อ่ืนๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่นค่าใช้จ่าย บุคลากรเป็นต้น 

จากข้อมูลข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การวางแผนหมายถึง การเตรียมความพร้อมในการ
จัดการเรื่องต่างๆ ก่อนที่จะด าเนินงานจริง  โดยค านึงถึงผลลัพธ์เป็นหลัก  ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานที่
จะเกิดขึ้นนั้นมีทิศทางในการท างานและสามารถบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้  ซึ่งในทิศทางของการ
ด าเนินงานจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องคน ข้อมูล  เงิน  เครื่องมือ  เวลา สถานที่ เป็นต้น และการ
วางแผนจะเป็นเครื่องมือส าหรับการจัดการกับเรื่องที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนั่นเอง 

ความส าคัญของการวางแผน  

ท าไมต้องมีการวางแผนอาจตอบได้ง่ายๆ ว่า เพื่อลดความไม่แน่นอนลงหรือลดความเสี่ยงให้
เหลือน้อยที่สุด หากสถานการณ์ต่างๆ ในโลกมีความแน่นอนก็ไม่จ าเป็นต้องมีการวางแผนคิดอยากจะ
ท าอะไรก็ได้และก็ประสบผลส าเร็จตามต้องการด้วย แต่เพราะสถานการณ์ต่างๆ ไม่มีความแน่นอน
หรือมีความเสี่ยงจึงต้องมีการวางแผน  

อนันต์ เกตุวงศ์ (2534) กล่าวว่า  การวางแผนหรือการจัดการเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากในการ
ท างานให้ส าเร็จตามเปูาหมาย การที่จะท างานให้ผลสูงสุดตามวัตถุประสงค์ได้จ าจะต้องมีการบริหาร 
หรือการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการที่จะท าเช่นนั้นได้ผู้บริหารต้องท าหน้าที่ส าคัญ ๆ ตามที่กล่าว
กันไว้คือหน้าที่ในการวางแผน การจัดองค์กร การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ การประสานงาน 
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การรายงาน การงบประมาณ ตามที่กล่าวมาจะเห็นว่าการวางแผนเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของผู้บริหาร 
หน้าที่นี้จะส าคัญหรือไม่สามารถพิจารณาจากเหตุผลต่อไปนี้  

1. การวางแผนเป็นหน้าที่อันดับแรกของผู้บริหาร  ทั้งนี้คือ ก่อนที่ผู้บริหารจะ
ด าเนินงานใดๆ ต้องเริ่มท างานวางแผนก่อนงานอื่นๆ นั่นเอง 

2. การวางแผนเป็นแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญ  ผู้ปฏิบัติตามแผนสามารถศึกษาเรียนรู้
วิธีการข้ันตอน และกระบวนการท างานได้จากแผนก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ ดังนั้นจึงช่วยในการท างานมี
ความเป็นไปได้มาก ทั้งเป็นที่เชื่อว่าจะท าให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลของการท างานด้วย แผนจึงมี
ความส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้ปฏิบัติงานและองค์กร 

3. การวางแผนและแผนเป็นตัวก าหนดทิศทาง ในเรื่องของการด าเนินงานตาม
เปูาหมายขององค์กรให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รู้   นอกจากนี้แผนยังเป็นกรอบส าหรับการตัดสินใจ
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างดี ซึ่งสามารถปูองกันมิให้ เกิดการตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาในครั้งต่อๆ ไป
อย่างไร้จุดหมาย 

4. การวางแผนและแผนจะช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมองไปในอนาคต   และ
เห็นโอกาสที่จะแสวงประโยชน์หรือกระท าการต่าง ๆ ให้ส าเร็จตามความมุ่งหมายได้ ทั้งยังท าให้
มองเห็นปัญหาอุปสรรค์และภัยคุกคามต่าง ๆ เพ่ือจะได้หาทางปูองกัน ตลอดจนลดถาวะความเสี่ยง
ต่างๆ ได้ด้วย 

5. การวางแผนช่วยการตัดสินใจที่มีเหตุผล   ในการวางแผนนั้นจะมีการตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าซึ่งจะมีเวลาพอที่จะใช้ทั้งหลักทฤษฎี แนวความคิด และหลักการ ประกอบกับ
ตัวเลข สถิติและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  

6. การวางแผนเป็นเรื่องการเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้า    เมื่อมีการก าหนด
วัตถุประสงค์และเปูาหมายตามความต้องการแล้ว กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องกะท าเพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และบังเกิดผลตามเปูาหมายนั้น ๆ จะต้องได้รับการพิจารณา และการตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับการกระท าในกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้แผนมีความสมบูรณ์ถูกต้องแล้วจึงน าไปปฏิบัติ
ดังนั้นสาระส าคัญดังกล่าวเกี่ยวกับการวางแผนจึงเป็นเครื่องประกันความเป็นไปได้ของการท างานให้
ส าเร็จ 

7. การวางแผนมีส่วนช่วยให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ  ได้มาก เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอตามธรรมชาติ เมื่อมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมากขึ้น มนุษย์มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้เป็นตามความต้องการมากขึ้น 
การวางแผนจึงเป็นสิ่งทีมนุษย์อาศัยเพ่ือใช้ในการเตรียมการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ในอนาคต 

8. การวางแผนเป็นตัวน าในการพัฒนา ตามหลักการวางแผนขั้นแรกจะต้องมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ และวัตถุประสงค์จะเป็นหลักของการตัดสินใจในทุกเรื่องที่จะกระท าต่อไป กล่าว
อีกนัยหนึ่งก็คือ การตัดสินใจใดๆ เกี่ยวข้อง ก็เพ่ือที่จะท าให้เกิดตามผลวัตถุประสงค์ทั้งนี้เพราะการ
ก าหนดวัตถุประสงค์จะต้องมีการกระท าเพ่ือให้เกิดผล ดังนั้นการมีการวางแผนย่อมหมายถึงการมี
วัตถุประสงค์ มีเปูาหมาย มีการตัดสินใจที่มีเหตุผล มีการกระท าตามแผน และให้บังเกิดผลตาม
ต้องการได ้
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การวางแผนมีความส าคัญ เพ่ือลดความไม่แน่นอนลงหรือลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด 
หากสถานการณ์ต่างๆ ในโลกมีความแน่นอนก็ไม่จ าเป็นต้องมีการวางแผน ความส าคัญของการ
วางแผนที่ว่า การบริหารหรือการจัดการเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากในการท างานให้ส าเร็จตามเปูาหมาย 
การที่จะท างานให้ได้ผลสูงสุดตามวัตถุประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการบริหาร หรือการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  

จากข้อมูลข้างต้นจึงสรุปได้ว่า การวางแผนเป็นเสมือนตัวช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการ
ด าเนินงานไปสู่จุดหมายปลายทาง เป็นเสมือนเกราะปูองกันส าหรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต  เป็นดังเส้นทางที่สามารถมีได้หลากหลายช่องทางให้เลือกด าเนินการในสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้การวางแผนเป็นยังเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนการท างานให้มี แบบแผนที่มุ่งสู่
ความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ในการวางแผน 

วัตถุประสงค์ในการวางแผนเป็นข้อมูลแสดงถึงทิศทางการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย
ของงานซึ่งสามารถแจกแจงได้ดังนี้ 

1. การวางแผนท าให้รู้ทิศทางในการด าเนินงาน เมื่อผู้ปฏิบัติงานรู้ทิศทางการท างานก็
สามารถประสานงานกัน รู้ว่าควรท าอะไรและท าอย่างไรจะได้ผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ หากไม่มี
การวางแผน นอกจากไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนแล้วก็ยังก่อให้เกิดการสูญเสียหรือสิ้นเปลือง
ทรัพยากรได้ 

2. การวางแผนท าให้ลดความไม่แน่นอนลง เพราะผู้บริหารจะมุ่งมั่นไปสู่จุดหมาย
ปลายทางอย่าง แน่วแน่ สามารถคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงอันอาจเกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันก็เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เหมาะสม 

3. การวางแผนท าให้ลดความเสียหายการซ้ าซ้อนกันของงานที่ท า เนื่องจากการ
วางแผนท าให้รู้ทั้งวิธีการและเปูาหมายของงานจึงท าให้มีความชัดเจนในการท างาน รู้ว่ากิจการรมใด
ควรท าก่อนหลังอย่างไร การซ้ าซ้อนและการสิ้นเปลืองจึงไม่เกิดขึ้น 

4. การวางแผนท าให้รู้มาตรฐานในการควบคุม หน้าที่ขั้นสุดท้ายของการบริหารคือ 
การควบคุมให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด กิจกรรมที่ส าคัญของการควบคุมคือมาตรฐานที่ให้
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง การวางแผนจึงก าหนดมาตรฐานได้แน่นอนชัดเจนว่างต้องให้
ได้ผลงานอย่างไร 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าวัตถุประสงค์ในการวางแผนนั้น เพ่ือท าให้งานนั้นๆสามารถด าเนินงานได้
อย่างมีทิศทางและมีแบบแผน มุ่งสู่การบรรลุเปูาหมายที่เตรียมไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อดีและข้อจ ากัดของการวางแผน 

การวางแผนมีทั้งข้อดีและข้อจ ากัด ซึ่งสามารถแจกแจงประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

ข้อดีของการวางแผน 

สุภาพร  พิศาลบุตร (2553) ได้กล่าวไว้ว่าก่อนที่จะได้พิจารณาถึงหลักต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
วางแผน ควรได้เข้าใจถึงประโยชน์ที่ส าคัญ ๆ ของการวางแผนดังนี้ 

1. ช่วยค้นหาหรือช้ีให้ทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น หรือช่วยชี้ให้เห็นถึงโอกาสต่างๆ ที่
อาจมีขึ้น 

2. ช่วยปรับปรุงและยกระดับคุณภาพ ของกระบวนการตัดสินใจภายในองค์กรใน
ทิศทางท่ีดีขึ้น 

3. ช่วยในทางปรับทิศทางอนาคตขององค์กร ตลอดจนค่านิยม และวัตถุประสงค์ของ
องค์กรให้ชัดเจนเสมอ 

4. ช่วยให้แต่ละบุคคลหรือองค์กรสามารถปรับตัว ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงใน
สภาวะแวดล้อม 

5. ช่วยเหลือผู้บริหารให้สามารถม่ันใจที่จะน าองค์กรให้อยู่รอด 

เสนาะ ติเยาว์ (2543) ได้กล่าวว่าการวางแผนจะต้องเผชิญกับปัญหาหลายอย่างในแง่ของ
ปัจจัยภายนอกก็คือ ข้อก าหนดของรัฐ เทคโนโลยีที่ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความไม่
แน่นอนของเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าแรงงาน การเคลื่อนไหวของเงินทุนและอ่ืนๆ ส่วน
ปัจจัยภายในองค์กรก็ได้แก่ ประสิทธิภาพในการบริหารงาน โครงสร้างองค์กรและระบบงาน ความ
หลากหลายทางด้านแรงงาน ความรู้ความสามารถของฝุายบริหาร การวิจัยและพัฒนา เครื่องจักร
อุปกรณ์และชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น การวางแผนจะท าให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรได้ ซึ่งสามารถแจกแจงเป็นประโยชน์หรือข้อดีของการวางแผนได้
ดังนี้ 

1. ช่วยปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น การปรับปรุงการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
และพนักงานแยกได้เป็น 2 อย่าง ที่จะช่วยสร้างอ านาจในการแข่งขันขององค์กร คือ 

1.1 ควรเน้นอะไร (focus) โดยควรเน้นอะไรนั้นท าให้องค์กรรู้ว่าจะท าอะไรจึงจะ
ดีที่สุดต่อกลุ่มเปูาหมายและควรให้บริการแก่กลุ่มเปูาหมายอย่างไร ในแง่ของผู้ปฏิบัติงานก็รู้ว่าควรท า
อะไร และท าอย่างไรจึงบรรลุเปูาหมายขององค์กร 

1.2 ควรยืดหยุ่นอย่างไร (flexible) ควรยืดหยุ่นอย่างไร การยืดหยุ่นนี้จะท าให้
องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถเตรียม
รับมือให้เข้ากับอนาคตที่ก าลังจะเกิดขึ้น ในส่วนของพนักงานก็ท าให้รู้ว่าควรปรับตัวเองอย่างไรให้เข้า
กับโอกาสและอุปสรรคที่ก าลังจะเกิดขึ้น 

2. ช่วยในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ซ่ึงสรุปได้ 4 หัวข้อคือ  
2.1 มุ่งไปทางไหนจึงจะบรรลุเปูาหมายสูงสุด  
2.2 ท าอะไรก่อนหลังจึงจะได้ประโยชน์สูงสุด  
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2.3 ทรัพยากรอย่างไรจึงจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
2.4 ปรับตัวอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับสถานการณ์และก่อให้เกิดผลดีที่สุด 

3. ช่วยปรับปรุงการประสานงานให้ดีขึ้น ในองค์กรย่อมประกอบด้วยระบบย่อยและ
กลุ่มงาน (subsystem and group) หลายระบบและหลายกลุ่มงาน  แต่ละระบบของแต่ละกลุ่มงาน 
ต่างมีเปูาหมายที่แตกต่างกันออกไป  การที่จะไม่ให้ระบบย่อยและกลุ่มงานต่างๆ ขัดแย้งกัน ก็ต้อง
อาศัยการวางแผนที่ดี โดยการวางแผนที่ดีจะช่วยในเรื่องการปรับปรุงและประสานงานของแต่ละ
ระบบและแต่ละกลุ่มงาน  โดยจะต้องแยกวัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย กิจกรรม หน้าที่ต่างๆ ของ
ระบบย่อยและกลุ่มงานออกมาอย่างชัดเจนเป็นล าดับ โดยจะลดหลั่นกันลงมา จากสูงสุดไปจนถึง
ต่ าสุด  เมื่อมีการวางแผนอย่างดีกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละระบบและแต่ละกลุ่มจะสอดรับกันอย่าง
เหมาะสม โดยเปูาหมายในระดับสูงเป็นเสมือนจุดหมายปลายทาง (end) และเปูาหมายในแต่ละระดับ
ล่างเป็นเสมือนวิธีการ (mean) 

4. ช่วยปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้น  การควบคุมก็คือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น การวางแผนจะช่วยให้การควบคุมมีประสิทธิภาพ เพราะการ
วางแผนจะมีปลายทางคือเปูาหมาย ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน  หากผลการ
ปฏิบัติงานต่ ากว่ามาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานก็ต้องปรับปรุงในการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานที่ใช้
ประเมิน หรือระบบการควบคุมใหม่  ดังนั้น การวางแผนกับการควบคุมจะต้องท าหน้าที่ควบคูกันไป  
หากไม่มีระบบการควบคุมที่ดี การวางแผนก็ขาดการติดตามว่างานบรรลุเปูาหมายหรือไม่ หากไม่มี
ระบบการวางแผนที่ดี การควบคุมก็ขาดกรอบการประเมินผลงานว่า  ได้มีการปฏิบัติงานทีด่ีขึ้นหรือไม่  

5. ช่วยปรับปรุงการบริหารเวลาให้ดีขึ้น ส่วนใหญ่การจัดการเรื่องการใช้เวลาให้
เหมาะสมกับกิจกรรมที่ท า มีวิธีบริหารจัดการเวลาอย่างง่ายๆ ก็คือ การก าหนดตารางเวลาไว้ในสมุด
บันทึกหรือในปฏิทินเพ่ือเตือนความจ าว่าวันไหนจะต้องท าอะไร ซึ่งหากไม่ได้วางแผนเรื่องเวลา อาจ
ท าให้เกิดการใช้เวลากับกิจกรรมหนึ่งมากเกินไปและในอีกกิจกรรมหนึ่งน้อยเกินไป หรือลืมท า
กิจกรรมบางอย่าง ดังนั้นการวางแผน จึงช่วยท าให้เกิดการใช้เวลาผ่านไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กว่าการไม่วางแผน และเกิดความสมดุลของการใช้เวลาดีขึ้นส่งผลให้มีการสูญเสียเวลาลดลง  

ซิมอล (Simmons, 1982) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวางแผนไว้ดังนี้ 
1. เพ่ือให้ผู้บริหารตะหนักถึงความรับผิดชอบได้ดีข้ึน 
2. ช่วยในการควบคุมคุณภาพงาน สามารถวัดผลส าเร็จของงานได้ ตามแผนงานที่ท า 
3. แผนงานใช้เป็นเครื่องช่วยในการสื่อความให้ทุกฝุายทราบถึงทิศทางการด าเนินงาน 

และให้ฝุายต่างๆ ประสานการท างานเป็นทีมโดยอาศัยเครื่องมือจากการวางแผน 
4. แผนงานที่ใช้ด าเนินงานอยู่สามารถใช้ตรวจสอบความถูกต้องของนโยบายปัจจุบัน 

โดยจะสามารถตรวจสอบดูได้จากผลของการปฏิบัติตามแผน เพ่ือจะได้มีการปรับแต่ งนโยบายและ
เปูาหมายในระยะยาวให้ถูกต้อง 

5. การวางแผนช่วยให้ขยายขอบเขตของความคิดของผู้บริหาร และช่วยให้ผู้บริหาร
คล่องตัวในการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับผลงานได้ดีขึ้น เพราะสามารถเพ่ิมทัศน์วิสัยของการคิดให้
กว้างและไกลและสามารถปรับตัวได้ดี 
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สรุปได้ว่า การวางแผนนั้นมีประโยชน์และข้อดีในหลากหลายเรื่องคือช่วยในเรื่องการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ช่วยจัดล าดับความส าคัญของงาน ช่วยก าหนดทิศทางเปูาหมาย ช่วย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ   ช่วยประสานงานระหว่าง
ระบบงานหรือกลุ่มงานให้สอดคล้องกับเปูาหมายได้ดีขึ้น  ช่วยควบคุมการด าเนินงานให้ชัดเจนและ
ช่วยเป็นเครื่องชี้วัดผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนว่าเป็นไปตามเปูาหมายที่วางแผนไว้หรือไม่  

ข้อจ ากัดของการวางแผน 

สุภาพร  พิศาลบุตร (2553) ได้กล่าวว่า การวางแผนย่อมมีจุดอ่อนหรือข้อจ ากัดบ้างเช่นกัน 
ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อจ ากัดเกี่ยวกับการท านายในอนาคต   การวางแผนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
อนาคต มีการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ล่วงหน้าและในการตัดสินใจแต่ล่ะเรื่องแต่ล่ะครั้งจะต้องอาศัย
ตัวเลขข้อมูลมาประกอบการพิจารณา และบางครั้งหรือบ่อยครั้งที่ไม่สามารถหาข้อมูลหรือตัวแทน
ข้อมูลที่ดีได้  ดังนั้นถ้าการวางแผนเรื่องใดท่ีจะต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์มากเท่าใดโอกาส
ผิดพลาดก็ย่อมมีมากด้วยและอาจท าให้การท านายไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนได้ 

2. ข้อจ ากัดเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูล   การตัดสินใจในการวางแผนส่วนใหญ่ต้อง
อาศัย ตัวเลข สถิติ ข้อมูล และข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้าผู้ตัดสินใจไม่มีข้อมูลหรือข้อมูลผิดพลาด
บกพร่องหรือไม่ถูกต้องและล้าสมัยไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามย่อมท าให้การตัดสินใจและการวางแผนใน
เรื่องนั้นผิดพลาดบกพร่องตามไปด้วย และจะต้องกระทบถึงแผนใหญ่ทั้งหมดด้วยไม่มากก็น้อย 

3. แนวปฏิบัติของการปิดกั้นการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติ    ในแต่ละแผนงาน
โครงการจะมีการก าหนดระเบียบปฏิบัติ แนวทางหรือหลักปฏิบัติ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานไว้ ส่วน
แผนหรือโครงการใดจะก าหนดไว้อย่างละเอียดมากน้อยกว่ากันเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความประสงค์
ของผู้วางแผนทั้งนี้การก าหนดแผนงานไว้ละเอียดหรือไม่ละเอียดนั้นมีผลดีผลเสียเหมือน ๆ กัน 

4. ข้อจ ากัดเกี่ยวกับค่านิยมของผู้บริหาร  หากผู้บริหารไม่สนใจกับเหตุการณ์ใน
อนาคตไม่พยายามมองไปข้างหน้าและไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งผู้บริหารกลุ่มนี้มักไม่นิยมคิด
วางแผนและการกระท าใด ๆ ที่จะเป็นการปูองกันมิให้เกิดปัญหาในอนาคต และไม่คิดที่จะให้มีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต แต่มักจะท างานและให้ความส าคัญกับสิ่งต่างๆ ในปัจจุบันหรือการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า หรือหากจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในปัจจุบันหรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็มักจะ
ปัดให้เป็นหน้าที่ของผู้อื่นแทน 

5. ข้อจ ากัดในการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม   แผนระยะยาวที่มีเวลา
ด าเนินการมากกว่าสองปีขึ้นไป ในแผนระยะใดก็ตาม หากจะต้องน าไปปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมจะเป็นไปโดยทั้งหมดหรือบางส่วนก็
ตาม อาจกะทบถึงแผนได้ และท าให้แผนนั้นท าไม่ได้ จะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนของแผน  แล้วแต่
กรณี ปัญหาคือไม่อาจปฏิบัติตามแผนได้ การปรับปรุงแก้ไขแผนทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแผน
จะต้องมีขึ้นแต่ถ้าปัญหาหรือการแก้ไขแผนอาจต้องใช้เวลา ดังนั้นจึงอาจถือได้ว่าประเด่นดังกล่าวนี้มี
ปัญหาอย่างหนึ่งของแผนทางแก้ปัญหาเรื่องนี้อาจท าได้วิธีหนึ่งก็คือ  ผู้ร่างแผนเปิดแนวทางไว้โดยไม่
ระบุเงื่อนไขลงไปให้ชัดเจนหรือละเอียดมากนัก 



 

10 การวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

6. ข้อจ ากัดเกี่ยวกับเวลา   การวางแผนเป็นงานที่ต้องใช้ทรัพยากรทั้งคน เงิน วัตถุ 
และการจัดการที่จ าเป็นอย่างยิ่งก็คือต้องใช้เวลา อาจใช้เวลาเป็น ชั่วโมง วัน เดือน และเป็นปีนั้น
ขึ้นอยู่กับลักษณะ เนื้อหา ขอบข่ายและขอบเขตของงานแต่ละอย่าง ปัญหาที่พบเห็นส่วนใหญ่จะเป็น
เรื่องของการมีเวลาน้อยไม่เพียงพอที่จะใช้ในการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบ จะด้วยเหตุผลใดก็
ตาม หากท าให้การวางแผนต้องรีบเร่ง และได้แผนที่ไม่สมบูรณ์ถูกต้อง ปัญหาต่าง ๆ จะตามมาใน
ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน 

7. ข้อจ ากัดในเรื่องความรู้  ความเข้าใจ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้
วางแผน ปัญหานี้ค่อนข้างจะกว้างและมีลักษณะทั่วๆ ไป ทั้งนี้เพราะการวางแผนก็เช่นเดียวกับงาน
ด้านอ่ืนที่ต้องอาศัยผู้มีความรู้และประสบการณ์ในแต่ละด้านมามีส่วนร่วมในการวางแผนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในงานที่ต้องก าหนดว่าจะท าอย่างไร ส่วนงานด้านอ่ืนๆ เช่นจะท าอะไร ท าไมจึงต้องท า ท า
เมื่อใด ท าที่ไหน และใครจะเป็นผู้ท า รวมทั้งการควบคุมประสานงานนั้น สามารถใช้ผู้บริหารที่มี
ความรู้ทางด้านวางแผนและการบริหารทั่วๆ ไป ฉะนั้นบุคคลที่ต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนต้องมี
ความรู้และประสบการณ์พอสมควร 

จากข้อมูลข้างต้นกล่าวได้ว่าข้อจ ากัดการวางแผนนั้นเกี่ยวข้องกับปัจจัยในเรื่องที่คาดเดา
ไม่ได้ เรื่องของเวลา เรื่องของความรู้ เรื่องของแนวปฏิบัติ เรื่องของค่านิยมในตัวบุคคล เรื่องของข้อมูล
และตัวเลข รวมถึงเรื่องของสภาพแวดล้อม ซึ่งเรื่องต่างๆ เหล่านี้สามารถท าให้การวางแผนติดขัดและ
อาจเกิดปัญหาในการด าเนินงานได้ 

การวางแผนกับการบริหารเวลาและความไม่แน่นอน 

การวางแผนมีความเก่ียวข้องกับการบริหารเวลาและความไม่แน่นอน ซึ่งสามารถแจกแจง
ประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

การวางแผนกับการบริหารเวลา 

ในแง่ของการบริหารได้แบ่งเวลาออกเป็น 3 ประเภทคือ    
1. เวลาในส่วนงานหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา (Boss-Imposed Time) หมายถึง 

เวลาที่ผู้บริหารระดับสูงหรือในฐานะระดับงานผู้บังคับบัญชาโดยตรง ใช้กับการปรึกษาหารือเรื่องงาน
หรือออกค าสั่งให้ท างานร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือใช้เวลาท างานให้กับผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้น
ไป เวลาที่ใช้ในส่วนนี้ ถือเป็นหน้าที่ ที่เลี่ยงไม่ได้จะใช้เวลามากหรือน้อยอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้
ก าหนดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากเกิดการผิดพลาด จะเกิดผลเสียแก่ผู้บริหารคนนั้น 

2. เวลาในส่วนงานระบบ (System-Imposed Time) หมายถึง การใช้เวลากับการ
ท างานให้กับองค์กร จากการท างานในหน้าที่ด้วยตัวเอง และจากการท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน ซึ่ง
ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท า  เช่น การท างานที่ต้องประสานงานร่วมกับองค์กรอ่ืน การเข้าร่วมประชุม
ในบริษัท ซึ่งเป็นการท างานให้ส่วนรวม  รวมทั้งเวลาที่ใช้ไปกับพิธีการต่างๆ ขององค์กร การบริหาร
เวลาในส่วนงานระบบนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เช่นเดียวกัน จะเสียเวลามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระบบงาน
ส่วนรวมไม่ใช่ตัวผู้บริหารเป็นผู้ก าหนด  
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3. เวลาที่ใช้กับตัวเอง (Self-Imposed Time) หมายถึง เวลาที่ตัวเองผู้ก าหนดขึ้นมา 
โดยตัวเองต้องใช้เวลาอย่างมีคุณค่าเหมาะสมกับเวลาที่หมดไป โดย แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ เวลา
ที่ใช้ไปหน้าที่การท างานของตนเองที่ต้องรับผิดชอบในองค์กร  (Dominated Time) โดยเป็นงานที่
ตัวเองลงมือท าด้วยตัวเองหรือท าร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชา ในการแก้ปัญหาหรือ
ปรึกษาหารือในเรื่องการท างาน  และ เวลาที่ใช้กับการท างานเพ่ือความความก้าวหน้าขององค์กร 
(Discretionary Time) เป็นการใช้เวลาไปกับการคิดเพ่ือให้งานก้าวหน้า  ใช้เวลาในส่วนนี้ด้วยตัวเอง
ไม่เกี่ยวข้องกับคนอ่ืน เวลาที่หมดไปกับการท างานส่วนนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผู้บริหารเอง ถ้า
ผู้บริหารไม่มุ่ งในรายละเอียดของงาน ไม่ลงมือท างานด้วยตัวเอง แต่มอบหมายงานไปให้
ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบเวลาที่หมดไปกับงานส่วนนี้ก็น้อยลง 

ในกรณีเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานบางคนเมื่อมีปัญหาการท างาน และไปปรึกษาหารือกับ
ผู้บริหารและผู้บริหารก็เป็นผู้แก้ไขปัญหาในที่สุด  เวลาในส่วน Discretionary Time ของผู้บริหารจะ
ถูกใช้ไปมาก แต่ถ้าปัญหานั้นผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้แก้ไขปัญหาเองเวลาในส่วน Discretionary Time จะ
ถูกใช้หมดไปน้อย  ซึ่งจะส่งผลให้เวลาในส่วน (Self-Imposed Time)  ที่ใช้แก้ปัญหาของตัวเองอย่าง
แท้จริงมีมากขึ้น  เวลาที่ใช้กับตัวเอง ควรใช้ให้เหมาะสมโดยมอบหมายให้คนอ่ืนท าในส่วนของ 
Dominated Time ให้มาก ตัวเองใช้น้อย แล้วหันไปใช้เวลาในส่วนของ Discretionary time ใน
ปัญหาของตัวเองหรือปัญหางานที่ตัวเองรับผิดชอบให้เจริญก้าวหน้าจะได้ประโยชน์มากกว่า 

อย่างไรก็ตาม มีหลักสั้นๆ ในการบริหารเวลาของผู้บริหารไว้ดังนี้ 
1. ต้องรู้จักปฏิเสธคนที่ท าให้  ละเลยไปจากการท างานซึ่งเป็นงานที่ท่านต้องท า 

อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงานที่ต้องท าเป็นประจ าวันอยู่แล้ว และไม่ลงรายละเอียดในงานที่ท ามากนักควร
มอบหมายงานเหล่านี้ให้คนอ่ืนท า 

2. จัดล าดับงานที่ต้องท าก่อนหลังโดยยึดถือความส าคัญและความเร่งด่วนของงานเป็น
หลัก อย่าให้โทรศัพท์ จดหมาย หรือการติดต่อสื่อสารใดๆ มาขัดขวางการท างานให้เสียเวลาไป 

ฝึกหัดเลขานุการ หน้าห้องหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งให้กลั่นกรองงาน จดหมาย และ
โทรศัพท์ก่อนที่จะมาถึงตนเอง 

3. อย่าท าตัวเป็นคนยึดติดอยู่กับตารางในปฏิทิน หรือสมุดบันทึกจนลืมท าตามแผนงาน
ของตัวเอง 

4. อย่าให้แขกที่แวะมาเยือนหรือไม่ได้นัดหมายมาขัดจังหวะการท างานของตนจนท าให้
เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 

การวางแผนกับความไม่แน่นอน 

การวางแผนเป็นวิธีการที่จะเผชิญกับความไม่แน่นอนโดยการก าหนด การกระท าล่วงหน้า
เพ่ือบรรลุผลตามที่ต้องการ การวางแผนเท่ากับเป็นตัวเชื่อมระหว่างความคิดกับความจริง ยิ่งคิดสูง
เท่าไรการเกิดความจริงยิ่งยากขึ้นเท่านั้น  เพราะตัวกลางที่อยู่ระหว่างความคิดกับความจริงคือ ความ
เสี่ยง ซึ่งแม้จะมีความหมายต่างกับความไม่แน่นอนแต่ก็มักจะใช้แทนกันบ่อยๆ ซึ่งท าให้เข้าใจง่าย 
ความไม่แน่นอนมีความส าคัญต่อการวางแผน ดังนั้น ขอให้ท าความเข้าใจเรื่องความไม่แน่นอน และ
การตอบสนองต่อความไม่แน่นอน 
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สภาพของความไม่แน่นอน ได้แก่ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะ
เกิดข้ึนเมื่อไรและเกิดในลักษณะใด หากจะเปรียบเทียบความหมายของค า 3 ค าในแง่ของสถิติคือ ค า
ว่าความไม่แน่นอน (Uncertainly) หมายถึง สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ว่าโอกาสหรือความน่าจะ
เป็น (Probability) มีค่าเท่าไร ค าว่าความเสี่ยง (risk) หมายถึง สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยรู้ว่าความ
น่าจะเป็นมีค่าเท่าใดแต่ไม่เกิน 1 ค าว่า ความแน่นอน (certainly) หมายถึง สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
โดยรู้ว่าความน่าจะเป็นมีค่าเท่ากับ 1 ความไม่แน่นอนย่อมก่อให้เกิดผลกระทบหลายอย่างต่อคน 
องค์กร และอ่ืนๆ ในแง่ขององค์กร ผู้บริหารจะต้องพยายามคาดคะเนว่าความไม่แน่นอนนั้นกระทบ
องค์กรอย่างไร เช่น ผู้บริหารไม่อาจคาดคะเนว่า การนัดหยุดงานของสหภาพจะเกิดขึ้นอย่างไร แต่รู้ว่า
เมื่อเกิดข้ึนและจะกระทบก าไรขององค์กรอย่างแน่นอน 

กระบวนการวางแผน 

แผนที่เป็นทางการ (format plan) ได้จัดท าขึ้นอย่างมีเปูาหมาย มีทิศทางชัดเจน ผู้บริหาร
สามารถควบคุมได้ ขณะเดียวกันจะสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของ
ผู้ปฏิบัติงาน ในการวางแผนจะต้องก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าแต่ละองค์กรและแต่ละคนจะต้องท า
อะไรบ้างและท าอย่างไรให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และขณะเดียวกันก็ระบุไว้ด้วยว่า
หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องปรับแผนอย่างไร เพราะว่าการวางแผนเป็นการ
ตัดสินใจในปัจจุบันถึงการกระท าในอนาคต ดังนั้น ขั้นตอนการวางแผนจึงมีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จของงาน ขั้นตอนการวางแผนมีดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์สถานการณ์ ได้แก่ การหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การ
แปลความหมายของข้อมูลที่ได้ และการสรุปผลเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดส าหรับน ามาใช้ในการตัดสินใจ
ก าหนดเป็นแผนขึ้นมา การวิเคราะห์จะต้องรวมถึงสถานการณ์ในอดีตสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและ
รวมถึงการคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การวิเคราะห์สถานการณ์จะต้องแยกเป็น
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร สภาพแวดล้อมภายในเป็นปัจจัยที่
องค์กรสามารถควบคุมได้ เช่น ระบบงาน ความรู้ความสามารถของคนในองค์กร เงินทุน ปรัชญาการ
บริหาร เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีอยู่และอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบัน ส่วน
สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยที่องค์กรควบคุมไม่ได้ เช่น พฤติกรรมของผู้บริโภค วิธีการของคู่
แข่งขัน สภาพทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 
เป็นต้น การวิเคราะหส์ถานการณ์จะท าให้รู้ว่าปัจจัยภายในองค์กรนั้นมีสิ่งใดที่ดีอยู่แล้วจะส่งเสริมให้ดี
ยิ่งขึ้น สิ่งใดที่เป็นข้อเสียจะได้แก้ไขและปรับเปลี่ยนใหม่ ส่วนปัจจัยภายนอกท าให้รู้ว่าจะวางแผน
อย่างไรให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือหาว่าปัจจัยภายนอกดังกล่าวนั้นกระทบต่อการวางแผน
อย่างไร 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน ผู้ท าแผนจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ไว้หลายๆ 
วัตถุประสงค์และก าหนดแผนไว้หลายๆ แผน ขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความคิดริเริ่มและการสร้างสรรค์โดย
ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากคนหลายๆ คน ไม่ว่าจะเป็นระดับบริหารหรือระดับปฏิบัติ และใช้เวลา
มาก กว่าจะได้วัตถุประสงค์และแผน วัตถุประสงค์ของแผนเป็นสิ่งส าคัญที่สุดเพราะเป็นเสมือน
จุดหมายปลายที่ที่จะไปถึง การก าหนดวัตถุประสงค์ก็จะต้องชัดเจน แน่นอน เฉพาะเจาะจง ค่อนข้าง
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สูงและสามารถท าได้จริง ขณะเดียวกันจะต้องก าหนดระยะเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นั้น สอดคล้อง
กับระบบงานและองค์กร ส่วนแผนก็คือ การกระท าหรือวิธีการที่ผู้บริหารตั้งใจที่จะน ามาใช้เพ่ือให้
บรรลุผลตามเปูาหมายที่ก าหนดจะต้องก าหนดไว้หลายๆ แผนแต่ละแผนจะท าให้ได้ตามเปูาหมาย
อย่างไร จะใช้ทรัพยากรอย่างไร มีอุปสรรคต้องแก้ไขอย่างไร 

3. การประเมินวัตถุประสงค์และแผน การประเมินก็คือ การหาคุณค่าของวัตถุประสงค์
แต่ละอย่างและแผนแต่ละแผน แต่ละวัตถุประสงค์และแต่ละแผนย่อมมีทั้งผลดีผลเสีย หากสามารถรู้
ข้อดีข้อเสียอย่างชัดเจนก็ย่อมไม่มีปัญหาในการตัดสินใจเลือก แต่ถ้าไม่ชัดเจน ผู้บริหารจะต้อง
จัดล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค์และแผน การประเมินอาจท าในรูปของกรรมการหรือทีมพิเศษที่
จัดตั้งเป็นการเฉพาะที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีพ้ืนฐานความรู้และประสบการณ์ต่างๆ กัน 

4. การเลือกวัตถุประสงค์ และแผนหากในชั้นการประเมินได้ด าเนินการอย่างถูกต้อง
เหมาะสม การเลือกก็ไม่ยากเพราะมีข้อมูลต่างๆ พร้อมอยู่แล้ว แต่ถ้าขั้นการประเมินไม่ชัดเจนก็อาจ
ยากที่จะตัดสินใจเลือกทางใดทางเลือกหนึ่ง ตามปกติการเลือกแผนใดแผนหนึ่งมักจะอาศัย
ประสบการณ์เป็นส าคัญ แต่ก็ต้องระมัดระวังว่าดุลพินิจโดยอาศัยประสบการณ์อย่างเดียวไม่พอ การ
ติดสินใจเลือกจะต้องก าหนดมาตรการว่าจะใช้วิธีใดระหว่างแผนที่ดีที่สุด หรือแผนที่เหมาะสมที่สุด
ทั้งนี้แล้วแต่ข้อมูลที่มี 

5. การน าไปใช้ เมื่อเลือกวัตถุประสงค์และแผนแล้ว ผู้บริหารจะต้องน าไปใช้ การเลือก
แผนที่ดีที่สุด อาจไม่ได้ประโยชน์เลยถ้าการน าไปใช้ไม่เหมาะสม สิ่ งส าคัญก็คือ ผู้ใช้แผนจะต้องเข้าใจ
อย่างชัดเจนและต้องมีทรัพยากรอย่างเพียงพอและขณะเดียวกันทุกคนควรมีส่วนร่วมในการวางแผน
ตั้งแต่ต้นด้วย การน าแผนไปใช้จึงจะประสบผลตามต้องการ 

6.  การตรวจสอบและควบคุม การน าแผนไปใช้มักจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มี
กระบวนการที่แน่นอน และเกิดขึ้นเป็นประจ าหากไม่มีการตรวจสอบและควบคุมผลงานที่เกิดขึ้นจริง
อาจไม่เป็นไปตามเปูาหมาย การตรวจสอบและควบคุมท าให้รู้ว่าจะต้องมีการแก้ไขอะไรบ้าง หรือต้อง
มีการปรับเปลี่ยนอย่างไร หากสถานการณ์จริงที่เกิดข้ึนเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดคะเนล่วงหน้า 

ประเภทของแผน 

การแบ่งประเภทของแผนอาจใช้วิธีการต่างๆ กันแล้วแต่จะพิจารณาในแง่ใด แต่โดยทั่วไป
การแบ่งประเภทของแผนใช้เกณฑ์ 3 อย่างคือ แบ่งตามระยะเวลา แบ่งตามขอบเขตของกิจการ และ
แบ่งตามการน าไปใช้ 

1. การแบ่งตามระยะเวลา (Time horizon) การแบ่งตามเกณฑ์นี้ใช้วิธีง่ายๆ 3 
ประเภทคือ แผนระยะสั้น (Short-range plan) หมายถึง แผนที่ครอบคลุมเวลาการใช้แผนไม่เกิน 1 
ปี แผนระยะกลาง (Intermediate-range plan) เป็นแผนที่ครอบคลุมเวลา 1 ถึง 2 ปี และแผนระยะ
ยาว (Long-range plan) คือ แผนที่มีระยะเวลาการใช้แผนครอบคลุมเวลาเกิน 2 ปีขึ้นไปจนถึง 5 ปี
หรือเกินกว่านั้น การแบ่งตามระยะเวลาท าให้มีความแตกต่างกันในเรื่องต่างๆ เช่น การก าหนด
วัตถุประสงค์ส าหรับแผนระยะสั้นจะต้องชัดเจน ขณะที่วัตถุประสงค์ส าหรับแผนระยะยาวจะเปิด
กว้างขวางมากกว่า การมีส่วนร่วมในการวางแผนก็แตกต่างกันกล่าวคือ หากเป็นแผนระยะยาว
ผู้บริหารระดับสูงจะเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ถ้าเป็นแผนระยะสั้นผู้บริหารระดับกลางและระดับล่างเข้ามามี



 

14 การวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

ส่วนมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ฝุายบริหารทุกระดับจะต้องเข้าใจและร่วมกันในการก าหนด
วัตถุประสงค์ของแผนระยะยาวด้วยเช่นกันเพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งแผนระยะสั้น ระยะ
ปานกลาง และระยะยาว มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความสับสนและขัดกันระหว่างองค์กรต่างๆ ในองค์กร 

2. การแบ่งตามขอบเขตของกิจกรรมที่ท า (scope of activity) การแบ่งตามเกณฑ์
นี้จะแยกแผนออกเป็น 2 ประเภทคือ แผนกลยุทธ์ (strategic plan) กับแผนด าเนินงาน 
(operational plan) แผนกลยุทธ์เป็นแผนที่ท าขึ้นเพ่ือสนองความต้องการในระยะยาว และรวมเอา
กิจกรรมทุกอย่างขององค์กร ผู้บริหารระดับสูงที่วางแผนกลยุทธ์จะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของทั้ง
องค์กรแล้วตัดสินใจว่าจ าท าอย่างไรและจะจัดสรรทรัพยากรอย่างไรจึงจะท าให้ องค์กรส าเร็จตาม
เปูาหมายนั้น จะต้องใช้เวลาในการก าหนดกิจกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละองค์กรรวมตลอดทั้งทิศ
ทางการด าเนินงานที่ไม่เหมือนกันให้อยู่ในแนวเดียวกัน การติดสินใจที่ส าคัญของแผนกลยุทธ์ก็คือการ
เลือกวิธีการในการด าเนินงาน และการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เหมาะสมเพ่ือที่จะน าพา
องค์กรให้กา้วไปข้างหน้าอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

แผนด าเนินงานเป็นแผนที่ก าหนดขึ้นมาใช้ส าหรับแต่ละกิจกรรมโดยเฉพาะ เพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายของแต่ละกิจกรรมซึ่งเท่ากับเป็นแผนงานเพื่อให้แผนกลยุทธ์บรรลุผลหรือเป็นการน าแผนกล
ยุทธ์ไปใช้นั่นเอง แผนด าเนินงานที่แยกเป็นแต่ละกิจกรรมก็ได้แก่ แผนการผลิต แผนการเงิน แผนการ
ตลาด แผนทรัพยากรมนุษย์ และแผนอุปกรณ์ เป็นต้น 

- แผนการผลิต (production plan) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการก าหนดวิธีการและ
เทคโนโลยีที่จะน าไปใช้กับการผลิตงาน หรือสินค้าและบริการ 

- แผนการเงิน (financial plan) เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินที่น าไปใช้สนับสนุนการ
ด าเนินงานต่างๆ  

- แผนการตลาด (marketing plan) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การ
ขายหรือการจัดจ าหน่ายสินค้าและกิจกรรมการให้บริการ 

- แผนทรัพยากรมนุษย์ (human resource plan) เป็นเรื่องเก่ียวกับการจัดการ
คนคัดเลือกคน ให้กับต าแหน่งงานต่างๆ 

- แผนอุปกรณ์ (facilities plan) เป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์และการวางผังที่ใช้
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ  

3. การแบ่งตามการน าไปใช้ (frequency of use) การแบ่งตามเกณฑ์นี้แยกเป็น 2 
ประเภทคือ แผนที่ใช้ครั้งเดียว (single-use plan) กับแผนที่ใช้ประจ า (standing-use plan) แผนที่
ใช้ครั้งเดียว หมายถึงแผนที่หมดไปกับการใช้หนึ่งครั้งแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานนั้น การใช้
แต่ละครั้งถือตามเวลา เช่น 3 เดือน 1 ปี เป็นต้น ตัวอย่างของแผนที่ใช้ครั้งเดียวคือ งบประมาณและ
โครงการ งบประมาณเป็นแผนก าหนดการใช้ทรัพยากรให้กับกิจกรรมแต่ละอย่างภายในเวลาที่ก าหนด 
งบประมาณแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ งบประมาณคงที่ (fixed budget) งบประมาณยืดหยุ่น (flexible 
budget) และงบประมาณฐานศูนย์ (zero-based budget) งบประมาณท่ีจัดสรรทรัพยากรให้จ านวน
คงท่ีแน่นอนกับโครงการหรือองค์กรตามระยะเวลาที่ก าหนด แต่จะใช้เกินกว่าจ านวนที่จัดสรรไม่ได้   
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วิธีการวางแผน 

ผู้บริหารจะต้องมุ่งที่ประสิทธิผลของการวางแผนคือ ท าให้บรรลุเปูาหมายที่ระบุไว้ในแผน 
ขณะเดียวกันก็มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพของการวางแผนคือต้องเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุดด้วย นอกจากนี้การ
วางแผนจะต้องก่อให้เกิดความพอดีแก่ตัวบุคคลและกลุ่มในองค์กรด้วย การจะท าให้ได้แผนที่มี 
ลักษณะดังกล่าวผู้บริหารจะต้องเลือกวิธีการวางแผนให้เหมาะสม ซึ่งมีหลายวิธีคือ 

1. การวางแผนจากข้างในไปข้างนอก และจากข้างนอกมาข้างใน (inside-out 
and outside-in planning) การวางแผนจากข้างในไปข้างนอกจะเน้นการวางแผนให้ดีที่สุดเท่าที่ 
ความสามารถขององค์กรมีอยู่ ความสามารถขององค์กรหมายถึง ทรัพยากรที่องค์กรเป็นเจ้าของอยู่
ขณะนั้น ก่อนวางแผนผู้บริหารจะต้องส ารวจทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่  แล้ววางแผนให้เหมาะสมกับ
ทรัพยากรนั้นแม้ว่าจะมีวิธีการที่ดีกว่า ผู้บริหารก็ท าไม่ได้เพราะไม่มีทรัพยากรพอ วิธีการวางแผนจาก
ข้างในไปข้างนอกเป็นการพิจารณาจากขีดความสามารถขององค์กร แล้ววางแผนให้ดีที่สุดตามขีด
ความสามารถนั้น 

ส่วนวิธีการวางแผนจากข้างนอกมาข้างใน (outside-in planning) ผู้บริหารจะ
พิจารณาปัจจัยภายนอกองค์กรก่อนแล้วจึงมาวางแผนขององค์กร ผู้บริหารอาจออกไปดูงานหรือ
ส ารวจตรวจตราข้อมูลข้างนอกเพ่ือดูว่าองค์กรอ่ืนหรือองค์กรอ่ืนวางแผนกันอย่างไร เลือกวิธีการ
วางแผนที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพสูงสุด และน าเอาวิธีที่ดีที่สุดมาใช้วางแผนขององค์กร เท่ากับเป็นการ
น าเอาปัจจัยภายนอกมาพิจารณาในการวางแผนแล้วปรับปัจจัยภายในองค์กรให้สอดคล้องกับข้าง
นอก วิธีการนี้จะช่วยลดปัญหาการวางแผนงานให้เหลือน้อยลงและสร้างโอกาสการวางแผนให้ดีขึ้น 

วิธีการวางแผนจากข้างในไปข้างนอก เหมาะกับความต้องการที่ผู้บริหารจะท าให้
ดีกว่าที่ก าลังกระท าอยู่และกระท าให้ดีกว่าองค์กรอ่ืนที่ก าลังกระท าอยู่แล้วเป็นการเน้นที่วิธีการที่ดี
กว่าเดิม ส่วนวิธีการวางแผนจากข้างนอกมาข้างในควรน ามาใช้เมื่อ ผู้บริหารต้องการให้การวางแผนมี
ลักษณะพิเศษและเหมาะสมกับองค์กรของตัวเองคือพยายามจะท าให้แตกต่างไปจากองค์กรอ่ืนหรือ
ท าให้ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม การวางแผนควรผสมผสานกันระหว่างวิธีการวางแผนจากข้างในไปข้าง
นอก กับวิธีการวางแผนจากข้างนอกมาข้างใน 

2. การวางแผนจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน (top-down and bottom-up 
planning) การวางแผนจากบนลงล่างเป็นวิธีที่ผู้บริหารก าหนดนโยบายวัตถุประสงค์แล้วให้วางแผน
ตามกรอบที่ก าหนดขึ้นมานั้น การวางแผนวิธีนี้มีข้อก าหนดต่างๆ เพราะผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้
เริ่มต้นแล้วกลั่นกรองลงมายังผู้บริหารระดับกลางแล้วลงมายังผู้ปฏิบัติ เป็นวิธีการวางแผนเพ่ือเน้น
ความเป็นอย่างเดียวกันหรือเน้นที่นโยบายเป็นใหญ่ จึงก่อให้เกิดผลเสียในความร่วมมือของผู้ปฏิบัติ
จากระดับล่าง ผู้ปฏิบัติมักจะไม่พอใจเพราะไม่มีส่วนร่วมในการวางแผน 

การวางแผนจากล่างขึ้นบน (Bottom-up planning) เป็นการวางแผนที่เริ่มต้นจาก
ระดับล่างขององค์กรโดยไม่มีกรอบก าหนดแล้วเสนอขึ้นไปเป็นล าดับขั้นจนถึงผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กร เป็นแผนงานที่เกิดจากการรวบรวมกิจกรรมต่างๆ ของทุกองค์กรโดยไม่มีการประสานงานจาก
องค์กร จึงก่อให้เกิดผลเสียที่แผนขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทิศทางและเปูาหมายการ
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ด าเนินการขัดแย้งกันและไม่สัมพันธ์กัน แต่มีผลดีท าให้คนเกิดความผูกพัน เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม
และความเป็นเจ้าของในแผนเพราะได้ท าแผนมากับมือตัวเอง 

อย่างไรก็ตาม วิธีการวางแผนที่ดีควรเป็นการเริ่มต้นการวางแผนมาจากผู้บริหาร
ระดับสูงสุดแล้วส่งแผนต่อมาระดับล่างและอนุญาตให้ระดับล่างทุกระดับแก้ไข แสดงความเห็นหรือ
ปรับเปลี่ยนในส่วนที่ส าคัญได้ โดยวิธีนี้ผู้บริหารเริ่มขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องว่าต้องการอะไร อยากให้ท าอะไร หรือทิศทางการด าเนินงานจะไปทางไหน การหาข้อมูล
จากทุกระดับท าให้การวางแผนเป็นระบบเปิดส าหรับทุกคน และการเปิดโอกาสให้คนทุกฝุายมีส่วน
ร่วมและขั้นสุดท้ายท างานร่วมกันในทุกขั้นตอนของการวางแผน เพ่ือท าให้คนทุกคนเกิดการยอมรับ มี
ความผูกพันกับแผน เมื่อน าแผนไปใช้ทุกคนก็ให้ความร่วมมือและสนับสนุนแผน 

3. การวางแผนเพื่อความไม่แน่นอน (contingency planning) การวางแผนเป็น
เรื่องของการคิดล่วงหน้า เป็นเรื่องของการคาดคะเนสถานการณ์และต้องเผชิญกับความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอนในเหตุการณ์อันอาจเกิดขึ้น ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต การวางแผนเพื่อความไม่แน่นอนเป็นการก าหนดทางเลือกที่จะด าเนินงานไว้หลายๆ ทางเลือก
หากแผนเดิมที่ก าหนดไว้ไม่สามารถน าไปใช้ได้อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ แทนที่จะ
วางแผนไว้เดิมเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็แก้แผนหรือปรับปรุงแผนเดิมให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาจไม่ทันการ สู้การเตรียมพร้อมล่วงหน้าไม่ได้ โดยการเตรียมการกระท าไว้
หลายๆ อย่างเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็น าเอาแผนที่เตรียมไว้ออกมาใช้ 

ขั้นตอนในการวางแผนเพ่ือความไม่แน่นอนมีดังนี้   
1. ระบุล่วงหน้าว่าอะไรอาจเกิดขึ้นท าให้สถานการณ์ผิดไปจากเดิมหรือเป็นอุปสรรค ใน

การน าแผนเดิมออกมาใช้ การระบุล่วงหน้าอาจเกิดอย่างเดียวหรือหลายอย่าง 
2. คาดคะเนโอกาสที่จะเกิดสถานการณ์ขึ้นที่ท าให้ผิดไปจากเดิม แต่ละสถานการณ์มี

โอกาสเกิดข้ึนมากน้อยแตกต่างกันอย่างไร 
3. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการจัดเตรียมแผนต่างๆ ส าหรับจะน าไปใช้กับ

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
4. เลือกสถานการณ์ท่ีคาดว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นสูงสุดและมีความส าคัญมากที่สุด เพ่ือให้

สอดคล้องกับแผนที่เตรียมไว้ 
5. เตรียมแผนส ารองไว้เพ่ือน าไปใช้หากสถานการณ์ที่คาดคะเนไม่เกิดขึ้นจะได้น าแผน

ส ารองไปใช้ได้ทัน 

เครื่องมือในการวางแผน 

การวางแผนที่ดีย่อมขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการวางแผนไม่ว่าการวางแผนนั้นจะ
กระท าร่วมกันหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าขึ้น การเลือกเครื่องมือจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับ
การวางแผนแต่ละเรื่องและตามท่ีกล่าวมาแล้วว่าการวางแผนมีประโยชน์หลายอย่าง ถ้าวางแผนไม่ดีก็
อาจท าให้แผนล้มเหลวได้ สาเหตุที่ท าให้แผนล้มเหลวก็คือ 
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1. แผนที่วางไว้ไม่สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์กร งานบางอย่างที่เกิดขึ้นเป็น
ประจ าอาจเป็นสาเหตุให้แผนไม่ส าเร็จก็ได้หรือไม่จ าเป็นต้องใช้แผนก็ได้ 

2. คนวางแผนไม่มีความรู้ในการวางแผน ไม่มีความเชี่ยวชาญพอที่จะวางแผนในแต่ละ
ขั้นตอนให้สอดคล้องกันได้อย่างเหมาะสม 

3. ขาดข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นในการวางแผนท าให้การน าแผนไปใช้ผิดพลาดตั้งแต่
เริ่มต้น 

4. ขาดการสนับสนุนจากบุคคลที่เก่ียวข้องกับแผนท าให้แผนที่น าไปใช้มีอุปสรรค 
5. ผู้บริหารเน้นในรายละเอียดมากเกินไปซึ่งไม่ใช่เปูาหมายของการวางแผน 
6. ไม่มีการปรับแผนหรือเปลี่ยนแปลงแผน และวัตถุประสงค์เพ่ือเอาแผนใหม่หรือ

วัตถุประสงค์ใหม่มาใช้แทน 
7. มีการต่อต้านจากคนในองค์กรซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติของคนที่มีการต่อต้านการ 

เปลี่ยนแปลง ท าให้ไม่อาจน าแผนไปใช้ได้ 
การจะปูองกันไม่ให้เกิดความล้มเหลวในการน าแผนไปใช้จะต้องพยายามท าให้คนที่

เกี่ยวข้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับแผนนั้น และที่ส าคัญจะต้องให้เครื่องมือในการวางแผนที่
เหมาะสมด้วย โดยมีเครื่องมือในการวางแผนไว้ดังนี้ 

1. การพยากรณ์ (forecasting) ได้แก่ การมองไปในอนาคตด้วยการก าหนด
สมมติฐานว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต การพยากรณ์ท าได้ 4 วิธีคือ 

1.1 พยากรณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative forecasting) คือ การใช้ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความเห็นอาจเป็นของผู้เชี่ยวชาญคนเดียวหรือ
ผู้เชี่ยวชาญหลายคน แสดงความเห็นกันในที่ประชุมสัมมนา จากความเห็นต่างๆ ก็น ามาปรับเปลี่ยนให้
เหมาะอีกครั้งส าหรับใช้ในการวางแผน 

1.2  การพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative forecasting) คือ การใช้วิเคราะห์
เชิงสถิติและการค านวณข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต มีเทคนิคตางๆ 
หลายอย่าง เช่น การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time-series analysis) ซึ่งอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามเวลาที่ชี้ให้เห็นสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

1.3 รูปแบบทางเศรษฐกิจ (economic model) ซึ่งอาศัยความน่าจะเป็นและ
สมมติฐานต่างๆ ที่ใช้ในการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตอันแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มทางเศรษฐกิจใน
วันข้างหน้า 

1.4 การส ารวจทางสถิติ (statistic survey) เป็นการใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติส ารวจ
ความเห็นและทัศนคติของคนมาคาดคะเนเหตุการณ์ เช่น รสนิยมในการบริโภค การเลือกตั้งในทาง
การเมือง และ ทัศนคติทางสังคม เป็นต้น 

การพยากรณ์ก็มีข้อจ ากัดเพราะเป็นเรื่องของการใช้ศิลปะและสัญชาตญาณของคน
เพ่ือการบริหาร แม้ว่าขั้นตอนในการคาดคะเนจะยุ่งยากซับซ้อนก็ต้องอาศัยข้อมูล การได้มาของข้อมูล
อาจเป็นทั้งข้อมูลที่เป็นความจริงหรือข้อมูลที่เป็นความเห็นก็จะต้องแปลความหมายของข้อมูล
เหล่านั้น การแปลความหมายหลายอย่างเกี่ยวข้องการใช้ดุลพินิจของคน ถ้าข้อมูลเป็นข้อมูลที่เป็น
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ความจริงการใช้ดุลพินิจอาจไม่แตกต่างกัน แต่ถ้าข้อมูลเป็นความเห็นหรือเกิดจากความน่าจะเป็น 
(probability) แล้วความเห็นอาจแตกต่างกันหรือเป็นเรื่องเลื่อนลอยและเกิดความผิดพลาดได้ 

เครื่องมือพัฒนาองค์กร ตามแนวทางใหม่ (benchmarking) ความส าเร็จและความ
ล้มเหลวของการวางแผนที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การใช้มาตรฐานมาวัดแผนขององค์กร หากผู้
วางแผนมีความรู้น้อยอาจใช้มาตรฐานที่ไม่ดีนักมาวัด แต่ถ้าผู้วางแผนมีความรู้ความเชี่ยวชาญก็จะ
สามารถหามาตรฐานที่ดีมาเปรียบเทียบ ปกติมาตรฐานที่ใช้วัดมักจะมาจากภายนอกองค์กรและ
มาตรฐานที่ดีต้องเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดจากภายนอก วิธีหนึ่งของการวางแผนก็คือการหามาตรฐาน
จากข้างนอกองค์กรที่ดีที่สุดมาใช้เปรียบเทียบหรือเรียกว่าการหาจุดเด่น หรือใช้เครื่องมือพัฒนา
องค์กร ตามแนวทางใหม่ (benchmarking) ขององค์กรอ่ืนมาใช้เพ่ือท าให้องค์กรของเรามีมาตรฐาน
สูงขึ้น แต่ถ้าองค์กรของเราท าขึ้นมาเองยังไม่ดีขึ้น ไม่เทียบเท่าองค์กรอ่ืน ก็ให้แสวงหาแนวทางสิ่ง
ใหม่ๆจากองค์กรอ่ืนที่ดีที่สุด หรืออย่างน้อยก็ดีกว่าองค์กรของเราที่จะไม่ท าอะไรเลย จุดประสงค์
ส าคัญของ benchmarking คือการหาว่า ที่อ่ืน บุคคลอ่ืน องค์กรอ่ืน หรือสถาบันอ่ืนท าอะไร อย่างไร
ได้ผลดีระดับใด แล้วองค์กรก็น าเอาแนวทางนั้นมาท าเป็นแบบอย่าง การวางแผนก็เช่นเดียวกันจะต้อง
ไปแสวงหาว่าองค์กรอ่ืนใดสามารถวางแผนได้ดีหรือดีที่สุด องค์กรของเราก็น าเอาวิธีการวางแผนนั้น
มาประยุกต์ใช้ เพราะปัจจุบันการด าเนินธุรกิจหรือการบริหารงานในองค์กรใดๆ ก็ดีเป็นเรื่องของการ
แข่งขันเสมอ ถ้าองค์กรไม่มีความเป็นเลิศโอกาสจะแข่งขันกับองค์กรอ่ืนเป็นเรื่องยากที่จะส าเร็จ การ
หาจุดเด่นของที่อ่ืนจะผลักดันให้องค์กรมุ่งไปสู่การคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ (innovation) ซึ่งเป็นหัวใจ
ของการพัฒนาธุรกิจให้อยู่ในตลาดที่เต็มไปด้วยการแข่งขันได้ 

2. การให้มีส่วนร่วมในการวางแผน (participative planning) การให้คนทุกระดับ
มีส่วนร่วมในการวางแผนมีความส าคัญมาก เพราะคนทุกคนล้วนกระทบต่อการวางแผนไม่ทางใดก็
ทางหนึ่ง การให้คนมีส่วนร่วมจะท าให้ได้ข้อมูลมากขึ้น ท าให้เกิดความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์
ในการวางแผนก็จะได้แผนที่ดีและสมบูรณ์ เมื่อมีการน าแผนไปใช้คนก็จะมีความผูกพันกันแผน มี
ความเข้าใจและยอมรับแผนด้วยเช่นกัน ซึ่งท าให้แผนด าเนินต่อไปจนเสร็จ 

3. การใช้ภาพ (use of scenario) การวางแผนที่ดีจะต้องท าให้เห็นภาพหรือฉาก
เหมือนกันของจริงที่เกิดข้ึน การใช้ภาพคือการท าให้เห็นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นให้เป็นฉากเป็นรูปร่าง
หรือเรื่องราวต่างๆ เหมือการดูภาพยนตร์หรือละคร ฉากหรือภาพจะท าให้เห็นความแตกต่างของแต่
ละสถานการณ์ และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะเห็นว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เป็นวิธีการที่ท าให้
เข้าใจได้ว่าต้องปรับตัวหรือยืดหยุ่นแผนให้เข้ากับสถานการณ์แต่ละอย่างจะท าอย่างไร 

4. การใช้ที่ปรึกษาวางแผน (use of staff planner) การวางแผนเป็นเรื่องยุ่งยาก
ซับซ้อน และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนโดยเฉพาะ องค์กรอาจจ้างผู้เชี่ยวชาญวางแผนให้ตั้ง
คณะที่ปรึกษาเป็นผู้วางแผน ผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนจะท าหน้าที่ประสานงานองค์กรต่างๆ ทั้ง
องค์กร จะด าเนินขั้นตอนต่างๆ ในการวางแผนโดยการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวางแผนจน
ส าเร็จ สิ่งที่คณะที่ปรึกษาวางแผนท าก็คือ 

4.1 ช่วยเหลือฝุายบริหารในการจัดเตรียมแผน 
4.2 พัฒนาแผนแต่ละแผนขึ้นมาตามท่ีได้รับการร้องขอ 
4.3 เก็บรวบรวมและเตรียมข้อมูลในการวางแผน 
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4.4 ช่วยในการสื่อหรือแจ้งให้คนในองค์กรรับรู้ 
4.5 ตรวจสอบการใช้แผนและเสนอแนะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผน 

การวางแผนกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (วิทยาลัยการปกครอง ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม, 
ม.ป.ป.)  

การวางแผน เป็นงานขั้นแรกที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หากปราศจากการวางแผนที่ดี
แล้ว การน าไอที่มาใช้ก็จะเป็นงานที่ปราศจากเปูาหมายและทิศทาง การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
นั้นเป็นงานที่ผู้บริหารของหน่วยงานจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ แผนไอที่นี้จะต้องสอดคล้องกับ
แผนระยะยาว หรือแผนด้านกลยุทธ์ของหน่วยงานเอง อีกนัยหนึ่งก่อนที่จะมีแผนไอที่ หน่วยงาน
จะต้องจัดท าแผนระยะยาว หรือแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานขึ้นก่อน แผนระยะยาวของหน่วยงานนั้น
จะระบุว่าในสามถึงห้าปีข้างหน้าหน่วยงานจะด าเนินการอย่างไร จะขยายตัวอย่างไร และจะท าอะไร
ต่อไปในอนาคต ส าหรับแผนกลยุทธ์นั้นก็มีลักษณะเหมือนแผนระยะยาว เพียงแต่เน้นว่าหน่วยงานจะ
เปลี่ยนแนวทางการด าเนินธุรกิจไปจับแนวทางใหม่ หรือมีนโยบายใหม่อย่างไรบ้าง 

ผู้บริหารจะต้องมีทีมงานส าหรับน าแผนระยะยาว หรือแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานมาศึกษา
ต้องรวบรวมข้อมูลว่าหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องนั้นได้ใช้ไอที่ท าอะไรไปแล้วบ้าง และมีแนวทางจะ
ประยุกต์ไอที่อย่างไรต่อไป จะต้องศึกษาสิ่งแวดล้อมว่าก าลังมุ่งหน้าไปทางใดต่อจากนั้นก็จะต้อง
พิจารณาว่าควรน าไอที่ด้านใดมาใช้กับหน่วยงาน บางหน่วยงานมีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ และ
ก าลังคนมากน้อยแค่ไหนเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วก็จัดวางแผนทางด้านไอที่ที่ทุกคนในหน่วยงานยอมรับ
ได้ออกมาใช้เป็นแนวทาง 

แผนงานด้านไอทีที่เหมาะสมนั้นควรจะมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. โครงสร้างระบบสารสนเทศ หมายถึงแผนงานที่ก าหนดว่าหน่วยงานควรมีระบบ
สารสนเทศอะไรบ้างในช่วง 3 ถึง 5 ปีข้างหน้าระบบเหล่านี้ใช้ฐานข้อมูลอะไร และสัมพันธ์กันอย่างไร 

2. โครงสร้างฐานข้อมูล หมายถึงแผนงานที่ก าหนดว่าหน่วยงานจะต้องสร้างฐานข้อมูล
อะไรบ้าง และฐานข้อมูลเหล่านั้นสัมพันธ์กันอย่างไร 

3. โครงสร้างระบบเครือขาย หมายถึงแผนงานที่ก าหนดว่าหน่วยงานควรจะสร้างระบบ
เครือข่ายเชื่อมโยงกันอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงภายใน หรือเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก 

4. รายละเอียดมาตรฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่ควรจัดหามาใช้ใน
งานต่างๆ หรือเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก 

5. แนวทางการประยุกต์ หรือจัดท าระบบสารสนเทศโดยพิจารณาจากความจ าเป็น 
เร่งด่วน ความต้องการของผู้บริหาร ความช านาญของบุคลากร และความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี 

สรุปท้ายบทเรียน 

การวางแผนหมายถึง การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรื่องต่างๆ ก่อนที่จะด าเนินงาน
จริง  โดยค านึงถึงผลลัพธ์เป็นหลักส าคัญ  เพ่ือให้การด าเนินงานที่จะเกิดขึ้นนั้นมีทิศทางในการท างาน
และสามารถบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้   
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การวางแผนมีความส าคัญ ในการช่วยลดความไม่แน่นอนลงหรือลดความเสี่ยงให้เหลือน้อย 
เป็นแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญ   

การวางแผนมีข้อจ ากัด ในเรื่อง สถิติ ข้อมูล และข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของผู้ตัดสินใจ 
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับเวลา   ข้อจ ากัดในเรื่องความรู้  ความเข้าใจ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้
วางแผน    

การวางแผนมีกระบวนการ 6 ขั้นตอนคือการวิเคราะห์สถานการณ์ การก าหนดวัตถุประสงค์
ของแผน การประเมินวัตถุประสงค์และแผน การเลือกวัตถุประสงค์ การน าไปใช้ การตรวจสอบและ
ควบคุม 

เครื่องมือส าหรับการวางแผนคือ การพยากรณ์  การหาจุดเด่น การให้มีส่วนร่วมในการ
วางแผน การใช้ภาพ และการใช้ที่ปรึกษา 

การวางแผน กับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารของหน่วยงานจะต้องให้ความสนใจเป็น
พิเศษ โดยต้องรวบรวมข้อมูลว่าหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องนั้นได้ใช้ไอที่ท าอะไรไปแล้วบ้าง และมี
แนวทางจะประยุกต์ไอทีอ่ย่างไรต่อไป จะต้องศึกษาสิ่งแวดล้อมว่าก าลังมุ่งหน้าไปทางใด  ต่อจากนั้นก็
จะต้องพิจารณาว่าควรน าไอทีด่้านใดมาใช้กับหน่วยงาน  
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 
 

1. การวางแผน คืออะไร 
2. การวางแผนมีวัตถุประสงค์ และความส าคัญ ต่อภาคธุรกิจ อย่างไรบ้าง 
3. ให้ระบุเรื่องที่ควรค านึงถึง (อย่างน้อย 5 เรื่อง) เมื่อต้องวางแผนใน 1 กิจกรรม ต่อไปนี้  

- การเรียน 
- การออกค่ายช่วงปิดภาคเรียน  
- การท างานพิเศษระหว่างเรียน  

4. การวางแผนมีข้อดี ข้อจ ากัดอย่างไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
5. ให้สรุปความจ าเป็นของการวางแผน กับความเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารเวลาและ

ความไม่แน่นอน 
6. ให้ยกตัวอย่างการวางแผนด้านการเรียนของตนเอง กับสภาพความไม่แน่นอน

ตลาดแรงงานในปัจจุบัน  
7. ให้แสดงความคิดเห็นถึงความแตกต่างของการวางแผน จากประเภทแผนแบ่งตามระ

เวลา แผนแบ่งตามประเภทของกิจกรรม และแผนแบ่งตามการน าไปใช้ 
8. ให้ยกตัวอย่างการวางแผนที่ควรเกิดจากผู้บังคับบัญชา และการวางแผนที่ควรเกิดจาก

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
9. เครื่องมือที่ช่วยงานด้านการวางแผนมีอะไรอย่าง และมีประโยชน์ในการช่วยงาน

อย่างไร 
10. ยกตัวอย่างเหตุการณ์ ส าหรับการเลือกใช้เครื่องมือมาสนับสนุนการวางแผนจากวิธี 

การวางแผนจากข้างในไปข้างนอก และจากข้างนอกมาข้างใน (inside-out and outside-in 
planning) 

11. ให้ออกแบบแผนงาน สนับสนุนการท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับ
หน่วยงานภาคธุรกิจที่นักศึกษาสนใจ มา1 ธุรกิจ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2  
ความรู้พื้นฐานโครงการ 

 

เวลาเรียน 4 ชั่วโมง  

วัตถุประสงค์ 

  หลังจากท่ีได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรมดังนี้ 

1. บอกแนวคิด และส่วนประกอบของโครงการได้ 
2. แสดงความคิดเห็นถึงลักษณะโครงการที่ดีได้ 
3. เขียนสรุปประเด็นการด าเนินงานของแต่ละประเภทของโครงการ ได้ 
4. อธิบายถึงความแตกต่างการด าเนินงานในแต่ละช่วง ของวงจรโครงการได้ 
5. เสนอแนะเพ่ิมเพ่ิมเติมเก่ียวกับกระบวนการคัดเลือกโครงการได้ 
6. ออกแบบกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเตรียมจัดท าโครงการได้ 

หัวข้อเนื้อหา 

1. แนวคิดโครงการ 
2. ส่วนประกอบของโครงการ 
3. ลักษณะของโครงการที่ดี 
4. ประเภทของโครงการ 
5. วงจรโครงการ 
6. กระบวนการคัดเลือกโครงการ 
7. กิจกรรมส าหรับเตรียมจัดท าโครงการ 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

1. บรรยายเนื้อหาสาระส าคัญประกอบ PowerPoint 
2. ตั้งค าถามอภิปรายระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
3. สรุปประเด็นเนื้อหาร่วมกัน 
4. ให้ตอบค าถามท้ายบทเรียน 

สื่อการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Microsoft PowerPoint ประจ าบทเรียน 
3. คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
4. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
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การวัดผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในห้องเรียน  
2. ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ประเมินการท างานตามท่ีมอบหมาย 
4. ประเมินการตอบค าถามและท างานท้ายบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่2  
ความรู้พื้นฐานโครงการ 

  
ปัจจุบันมีโครงการเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเฉพาะกิจ โครงการที่

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในองค์กร โครงการต่างๆ ล้วนเป็นโครงการที่เกิดขึ้นโดยมุ่งหวังผลลัพธ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง บางโครงการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ บางโครงการไม่ประสบความส าเร็จ ซึ่งแต่
ละโครงการที่เกิดขึ้นนั้นต่างมีข้อได้เปรียบ เสียเปรียบที่แตกต่างกัน มีสภาวการณ์ที่แตกต่างกัน 
อาจจะส่งผลให้โครงการนั้นมีผลสรุปออกมาที่แตกต่างกัน ดังนั้นการที่จะด าเนินโครงการใดๆ ควรมี
ความพร้อมในการด าเนินงานให้มากเพ่ือโครงการดังกล่าว จะสามารถบรรลุถึงเปูาหมายได้ตาม
ต้องการ 

แนวคิดโครงการ 

มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดเก่ียวกับโครงการไว้ดังนี้ 
ฐาปนา ฉิ่นไพศาล (2556) ได้กล่าวว่า โครงการมีค าจ ากัดความหลายมุมมองเช่นโครงการ

คือกิจกรรมทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือหวังผลประโยชน์ตอบแทน หรือโครงการคือ
แผนส าหรับกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

อรอุมา เอกตาแสง (2555) ให้ความหมายว่า โครงการ คือ งานกิจการที่มีคุณสมบัติและ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีก าหนดเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุด และจะต้องด าเนินงานภายใต้เงื่อนไข 3 ข้อคือ 
งบประมาณ เวลา และคุณภาพของผลงาน หากท าไม่ได้ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งแล้ว จะถือว่า
โครงการยังไม่ประสบความส าเร็จ 

สุภาพร  พิศาลบุตร (2553) ให้ความหมายค าว่า โครงการ เป็นแผนงานที่จัดท าขึ้นอย่างมี
ระบบ โดยประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานและคาดหวัง
ที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าจะต้องมีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดในการด าเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์
หรือจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน มีพ้ืนที่ในการด าเนินงานเพ่ือให้การบริการและสนองความต้องการของ
กลุ่มบุคคลในพ้ืนที่นั้น มีบุคคลหรือองค์กรรับผิดชอบในการด าเนินงานหรือโครงการเป็นก าหนดการ
ปฏิบัติงานในรายละเอียดให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และ“โครงการ” มีความหมายตรงกับค าใน
ภาษาอังกฤษ 2 ค า คือ project  และprogram ซึ่งหมายถึง ระบบการปฏิบัติงานที่ประกอบด้วย
กิจกรรมและรายละเอียดต่าง ๆ ของการด าเนินงานให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้  

ค าว่า project (โครงการ) และ program (รายการ การปฏิบัติงานหรือในบางต าราแปลว่า 
“โครงการ” ) แม้โดยทั่วไปจะมีความหมายที่คล้ายคลึงกันดังที่ได้กล่าวแล้ว แต่ในเชิงการวางแผน ถือ
เป็นการปฏิบัติงานที่ต่างระดับกัน กล่าวคือ โครงการเป็นกลุ่มกิจกรรมที่ก าหนดขึ้น เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานตามแผน ส่วนรายการปฏิบัติงาน หมายถึง รายละเอียด ในการด าเนินงานของกิจกรรมแต่
ละกิจกรรมที่ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือการด าเนินงานตามโครงการ ฉะนั้นจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า รายการ
ปฏิบัติงาน คือ ส่วนประกอบของโครงการ และโครงการแต่ละโครงการคือ ส่วนประกอบของแผน  
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ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ (2545) ให้ค าจ ากัดความ “โครงการ” คือ “กิจกรรมหรืองานที่ 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรเพ่ือหวังผลประโยชน์ตอบแทน กิจกรรมหรืองานดังกล่าวจะต้องเป็นหน่วย
อิสระหน่วยหนึ่งที่สามารถวิเคราะห์วางแผน และน าไปปฏิบัติ พร้อมทั้งมีลักษณะแจ้งชัดถึงจุดเริ่มต้น
และจุดสิ้นสุดของการด าเนินงาน โครงการจึงเกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดสรรทรัพยากร และ
แผนปฏิบัติอย่างมีระเบียบซึ่งแสดงให้เห็นถึงแหล่งที่ตั้งของโครงการ ช่วงระยะเวลาของโครงการ การ
ผลิต การลงทุน ผลตอบแทน และรวมตลอดถึงการจัดรูปองค์กรและการบริหารโครงการ 

ประชุม  รอดประเสริฐ  (2535) กล่าวว่าโครงการ หมายถึง  กิจกรรมของระบบที่สามารถ
อธิบายได้ว่า องค์กรใดเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ บุคคลประเภทใด และลักษณะใดที่จะต้องเข้าร่วม
กิจกรรมนั้น จะต้องน าเครื่องมือ  และอุปกรณ์ใดมาสนับสนุน มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการใช้
ด าเนินการอย่างไร สถานที่ด าเนินการอยู่ที่ไหน จะใช้เวลาในการด าเนินงานยาวนานเท่าใด  โดยจะ
เริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด ผลที่เกิดขึ้นคืออะไร และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด 

วีระพล  สุวรรณนันต์ (2530) กล่าวได้ โครงการ หมายถึง การน าทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด (เมื่อเทียบกับความต้องการของมนุษย์) มาผสมผสานซึ่งกันและกัน โดยก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด (ประหยัดและมีประสิทธิภาพ) ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ 

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสรุปได้ว่า โครงการ เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานที่จัดท าขึ้นอย่างมี
ระบบ เป็นกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมที่รวมกันอยู่ ซึ่ งต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ บุคคลากร เป็น
ทรัพยากรในการด าเนินงาน ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด และคาดหวังผลตอบแทนในการด าเนินงาน
ตามวัตถปุระสงค์อย่างชัดเจน 

ส่วนประกอบของโครงการ 

สุภาพร  พิศาลบุตร (2553)  โครงการใด ๆ ที่ก าหนดขึ้นย่อมต้องประกอบด้วยขั้นตอนการ
รวบรวมความคิดเพ่ือการสร้างโครงการ จนกระทั่งถึงส่วนประกอบสุดท้ายที่เป็นการควบคุมและการ
ประเมิลผลการด าเนินงานโครงการทุกโครงการที่เกิดขึ้นมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ คือ เพื่อการแก้ปัญหา
การพัฒนาและการตัดสินใจเพ่ือด าเนินงานขององค์กรหรือองค์กร ฉะนั้นโครงการยอมต้องมีประเด็น
หรือขัน้ตอนในการสร้างที่ส าคัญหลายประการ เช่นนี้การชี้ให้เห็นถึงปัญหา หรือภูมิหลังของโครงการ 
(identification) การจัดเตรียมโครงการ (preparation or formulation) การตรวจสอบควบคุม
(Appraisal) การต่อรองโครงการ (Negotiations) การสนับสนุนและการบริหารโครงการ 
(Implementation and supervision) และการประเมินผลโครงการ (Evaluation)  

นอกจากนี้ยังได้มีผู้เสนอส่วนประกอบของโครงการดังต่อไปนี้ 
1. โครงการประกอบด้วยส่วนประกอบที่ส าคัญดังนี้  คือ หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย วิธีด าเนินการ ทรัพยากรที่ต้องใช้ การประเมินผลหรือการติดตามผ ล
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับและพ้ืนที่การปฏิบัติการ 

2. โครงการประกอบด้วยโครงสร้างที่ส าคัญดังต่อไปนี้คือ การศึกษาสภาพแวดล้อม 
และปัญหาของโครงการ การก าหนวัตถุประสงค์และเปูาหมายโครงการ การค้นหาแนวทางการ
แก้ปัญหา เพ่ือให้ โครงการบรรลุ เปูาหมายการจัดท าโครงการ การเสนอโครงการเพ่ือการพิจารณา
การสนองงบประมาณโครงการ การด าเนินงานตามโครงการ และการประเมินผลโครงการ 
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ลักษณะของโครงการที่ดี 

สุภาพร  พิศาลบุตร (2553) กล่าวว่า โครงการเป็นแผนงานที่จัดท าขึ้น เพ่ือการปฏิบัติ
ภารกิจขององค์กรให้บรรลุถึงเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพของการด าเนินงาน และผลตอบแทนที่
องค์กรหรือองค์กรจะได้รับอย่างคุ้มค่าอันจะน ามาชี้ความเจริญก้าวหน้าขององค์กรในที่สุด โครงการที่
ดีควรมีลักษณะดัง ต่อไปนี้ 

1. สามารถแก้ปัญหาขององค์กรหรือองค์กรได้ 
2. มีรายละเอียด วัตถุประสงค์เปูาหมายที่ชัดเจน สามารถด าเนินงานได้ หรือมีความ

เป็นไปสูง 
3. รายละเอียดของโครงการต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ต้อง

สอดคล้องกับปัญหาหรือหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป็นต้น 
4.  สามารถสนองตอบความต้องการของสังคม ของกลุ่มชนส่วนใหญ่ และนโยบายของ

ประเทศชาติ 
5. รายละเอียดของโครงการย่อมต้องสามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถด าเนินตาม

โครงการได ้
6. สามารถน าไปปฏิบัติได้สอดคล้องกับแผนหลักขององค์กรและ สามารถติดตาม

ประเมินผลได้ 
7. โครงการต้องก าหนดขึ้นจากข้อมูลที่เป็นความเป็นจริง และเป็นข้อมูลที่ได้รับการ

วิเคราะห์อย่างรอบคอบแล้ว 
8. โครงการต้องได้รับการสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรอย่างเหมาะสม และทางด้านการ

บริหารอย่างแท้จริง 
9. โครงการจะต้องมีระยะเวลาในการด าเนินงาน กล่าวคือจะต้องระบุถึงวันเวลาที่

เริ่มต้นและวันเวลาที่แล้วเสร็จที่แน่ชัด 
ประชุม รอดประเสริฐ (2535) ให้ข้อมูลไว้ว่าโครงการเป็นการจัดกิจกรรมที่เป็นระบบ เพ่ือ

การปฏิบัติหน้าที่องค์กรให้บรรลุถึงเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการที่ดีย่อมท าให้
ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน และผลตอบแทนที่องค์กรหรือองค์กรจะได้รับอย่างคุ้มค่า อันจะ
น ามาซึ่งการพัฒนาขององค์กรนั้นๆ ซ่ึง ได้สรุปลักษณะที่ดีของโครงการดังต่อไปนี้ 

1. สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาขององค์กรหรือองค์กรได ้
2. มีวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ชัดเจน สามารถด าเนินงานและปฏิบัติได้ 
3. รายละเอียดของโครงการต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของ

โครงการต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป็น
ต้น 

4. รายละเอียดของโครงการสามารถเข้าใจได้ง่าย  สะดวกต่อการด าเนินงานตาม
โครงการ 

5. เป็นโครงการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ สอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์กรและ
สามารถติดตามประเมินผลได ้
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6. โครงการต้องก าหนดขึ้นจากข้อมูลที่มีความเป็นจริง และเป็นข้อมูลที่ได้รับการ
วิเคราะห์อย่างรอบคอบ 

7. โครงการต้องได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากร และการบริหารอย่างเหมาะสม 
8. โครงการต้องมีระยะเวลาในการด าเนินงาน กล่าวคือต้องระบุถึงวันเวลาที่เริ่มต้น 

และสิ้นสุดโครงการ 
 ข้อสังเกต โครงการที่ก าหนดขึ้นแม้เป็นโครงการที่มีลักษณะดีเพียงใด แต่ตัวโครงการก็

ไม่อาจแก้ไขปัญหาต่างๆ ขององค์กร หรือ สังคมของชนกลุ่มใหญ่ ตามท่ีได้เขียนไว้ในโครงการได้
ทั้งหมด เพราะการด าเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ นั้น ยังต้องมีส่วนประกอบหรือปัจจัยอื่นๆ 
อีกมากมายมาสนับสนุน  ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าโครงการหนึ่งที่จัดท าข้ึนอาจเป็นโครงการที่ดีที่สุดใน
ระยะเวลาหนึ่ง แต่อาจเป็นโครงการที่ใช้ประโยชน์ได้น้อยในอีกเวลาหนึ่งก็เป็นไปได้ 

ประเภทของโครงการ  

ปกรณ์ ปรียากร (2542) โครงการมีลักษณะที่หลากหลายทั้งในเรื่องของขนาด ขอบข่าย 
ระยะเวลา กลุ่มลูกค้าหรือผู้รับบริการหรือกลุ่มเปูาหมาย รวมทั้งอายุการใช้งานโครงการ (Project 
life) การแบ่งประเภทโครงการจึงเป็นเรื่องยาก แต่เพ่ือให้ง่ายในการท าความเข้าใจ ในที่นี้จะแบ่ง
ประเภทของโครงการ ตามลักษณะของสถานการณ์ทีเ่ป็น 3 ประเภทคือ  

1. โครงการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ (Improvement project) ซึ่งในที่นี้ 
หมายความรวมถึง โครงการปรับสมรรถนะด้านต่างๆขององค์กร(Competency improvement) 
เพ่ือน าไปสู่การท างานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนด้วย  

2. โครงการริเริ่มหรือพัฒนานวัตกรรม (Innovative project) ด้านต่างๆทั้งในส่วน
ของทุน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยี ความรู้ วิทยากร และปัญญาประดิษฐ์ ทั้งหลายที่มี
คุณค่าอย่างสูงยิ่งต่อองค์กร  

3. โครงการวิจัยและพัฒนา (research and development project) ทั้งนี้เพ่ือ
ทุ่มเทหรืออุทิศให้กับการค้นคว้า การท าการทดลอง การฝึกปฏิบัติ การบุกเบิกหรือน าร่อง (Pilot) ใน
พ้ืนที่หรือกลุ่มคน เพ่ือหาข้อสรุปที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการในระยะยาว 

โดยสามารถตั้งข้อสังเกตว่า ในบางสถานการณ์ โครงการทั้งสามประเภทอาจจะแยกขาด
จากกันอย่างเป็นอิสระได้ ในขณะที่บางสถานการณ์ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอาจจะคิดโครงการทั้งสาม
ประเภทที่มีความสัมพันธ์กันก็ได้ ในอีกนัยหนึ่ง การคิดโครงการเพียงโครงการเดียว ที่สามารถรับมือ
กับสถานการณ์ต่างๆมากกว่าหนึ่งสถานการณ์ ย่อมจะบังเกิดผลดี เปรียบได้กับวลีที่ ว่า “ยิงปืนนัด
เดียวได้นกหลายตัว” ในขณะที่บางสถานการณ์ที่มีความสลับซับซ้อนสูง อาจจะต้องคิดโครงการหลาย
โครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นก็ได้ 

วงจรโครงการ 

ในการบริหารโครงการให้บรรลุผลส าเร็จที่พึงปรารถนา ผู้บริหารต้องด าเนินงานตามขั้นตอน
ต่างๆ แต่ละขั้นตอนจะสัมพันธ์กับขั้นตอนก่อนหน้านั้น และอาจน าไปสู่ขั้นตอนอ่ืนในล าดับต่อไป 
โครงการทั้งหลายอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละขั้นตอน ในการจัดท าและบริหารโครงการจะ
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มีล าดับเป็นวงจรโครงการ(project life cycle) ที่คล้ายคลึงกัน 4 ขั้นตอนดังนี้ (Morris, 1988 ; อ้าง
ถึงใน มยุรี  อนุมานราชธน, 2551) 

1. ขัน้ตอนการศึกษาความเป็นไปได้ขั้นต้น (start-up) เป็นขั้นตอนที่เก่ียวกับการ
ค้นหาและก าหนดหรือนิยามโครงการ กล่าวได้ว่าการศึกษาความเป็นไปได้ขึ้นต้น เป็นการพิจารณา
กว้างๆ หรือประเมินเกี่ยวกับความต้องการผลผลิต/ผลิตภัณฑ์/บริการของโครงการที่ก าลังจะจัดท า
ข้อเสนอ สภาพการณ์ของความต้องการ และลู่ทางในการเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย ทรัพยากร แหล่งทุน 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน/ผลทีไ่ด้รับ การคาดคะเนปัญหาและความเสี่ยงระหว่างด าเนินงาน
โครงการ หลังจากศึกษาความเป็นไปได้ขั้นต้นแล้ว ผู้จัดท าข้อเสนอโครงการ ก็จะท าการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ซึ่งเป็นการพิจารณารายละเอียดของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านการเงิน ด้านการบริหาร ด้านเทคนิค ด้านการตลาด ด้านสังคม ด้าน
การเมือง และด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือตัดสินใจและก าหนดทางเลือกส าหรับด าเนินงานโครงการ 
การศึกษาความเป็นไปได้ขั้นต้นนี้ จะอาศัยเทคนิคในการวิเคราะห์เช่นเทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุน 
เทคนิคการวิเคราะห์ประสิทธิผล เป็นต้น เมื่อเสร็จสิ้นขึ้นตอนนี้แล้วต้องมีการตัดสินใจว่าจะจัดท า
โครงการหรือไม่ (go/no-go decision) 

2. ขั้นการออกแบบโครงการ (design) เมื่อได้ข้อมูลและผลการศึกษาความเป็นไปได้
ในการจัดท าโครงการแล้วก็น าข้อเสนอโครงการที่เป็นที่ยอมรับนั้นมาก าหนดรายละเอียด เช่น
วัตถุประสงค์ สถานที่จัดโครงการ เปูาหมาย ขอบเขต วิธีด าเนินการ ทรัพยากร งบประมาณ 
ระยะเวลาจัดท าโครงการ และการท าสัญญา ความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับโครงการอ่ืนๆ ความเป็นไปได้
ที่จะจัดท าโครงการด้านต่างๆ เช่น ความต้องการของกลุ่มเปูาหมายโครงการ ความเหมาะสมของ
กรรมวิธีด าเนินงาน ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการในรูปก าไร ผลที่ได้รับของโครงการต่อสังคม
โดยรวม เป็นต้น รวมทั้งอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างด าเนินงานโครงการ ขั้นตอนนี้เป็นการ
รวบรวมสิ่งต่างๆ เพื่อจัดท าโครงการ 

3. ขั้นการผลิตหรือขั้นการจัดท าการก่อสร้างและการติดตั้ง (production/ 
manufacture, construction and installation) เป็นการเริ่มต้นด าเนินงานตามโครงการที่ได้
ออกแบบไว้ อาจต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กรเพ่ือเหมาะสมกับการด าเนินงานโครงการ 
อุปกรณ์ เครื่องมือและบุคลากรโครงการจะ ถูกจัดซื้อ จัดจ้าง หรือโอนย้ายมาปฏิบัติงานโครงการ มี
การก่อสร้างติดตั้งเครื่องเครื่องจักรและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นการสร้างสิ่งต่างๆ ที่ได้
ก าหนดไว้ในขั้นการออกแบบโครงการ มีการจัดตั้งองค์กร ทีมงานเพ่ือให้เข้ามารับผิดชอบโครงการ
เป็นการด าเนินงานโครงการเต็มรูปแบบ มีการติดตามและควบคุมในขั้นตอนนี้จะเกี่ยวกับการควบคุม
ทางด้านต้นทุน คุณภาพ และเวลา เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

4. ขั้นยุติโครงการและเริ่มต้นใหม่(turn-over and start-up) ขั้นตอนนี้คาบ
เกี่ยวกับขั้นการผลิตในขั้นตอนที่ 3 ซึ่งถ้าสอดคล้องกันดีจะท าให้โครงการสามารถ ด าเนินการได้ตามที่
ได้ออกแบบไว้จนสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดเมื่อโครงการบรรลุวัตถุประสงค์/เปูาหมายก็ถือว่าโครงการ
สิ้นสุดลง แต่โครงการอาจจะระงับไปก่อนระยะเวลาที่ก าหนดด้วยเหตุผลและความจ าเป็นบางอย่าง 
และหาก เมื่อโครงการสิ้นสุดอาจจะประเมินผลโครงการ เข้าสู่การบริหารทั่วไป เพ่ือรักษากิจกรรม
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ของโครงการนั้นๆ เพ่ือสามารถมีผลผลิตหรือให้สามารถบริหารงานได้ต่อไป อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในอัตรา และปริมาณ ที่คาดคะเนไว้ 

แต่ละข้ันตอนในวงจรโครงการ จะมีจุดเปลี่ยน (change points) หรือที่เรียกว่าจุดเชื่อมโยง
ดังนี้ 

1. จากข้ันการศึกษาความเป็นไปได้ขั้นต้น/การศึกษาความเป็นไปได้ไปยังขั้นการ
ออกแบบ 

2. ขั้นการออกแบบ 
3. ขั้นการผลิต 
4. ขั้นยุติโครงการและเริ่มต้นใหม่ 
 

   ซึ่งสามารถน าเสนอขั้นตอนของวงจรโครงการได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่  2.1 ขั้นตอนของวงจรโครงการ 

ที่มา: มยุรี อนุมานราชธน (2551:24) 

 โครงการในขณะที่อยู่ ณ จุดเชื่อมโยงจุดใดจุดหนึ่ง อาจจะมีความแตกต่างกันในด้านภารกิจ 
ขนาด เทคโนโลยี ขอบเขตและขนาดของอัตราการเปลี่ยนแปลงความแตกต่างเหล่านี้ท าให้ลักษณะ
ของงาน พฤติกรรมของบุคคล และลักษณะของการควบคุมแตกต่างกันไป การบริหารโครงการในแต่
ละข้ันตอนทั้ง 4 ของวงจรโครงการจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันมาก 

โครงการเสร็จ
สมบูรณ์ 100% 

ขั้นตอน 1 ขั้น
ศึกษาความ
เป็นไปได้ 

ขั้นตอน 2 

ขั้นการ 

ออกแบบ 

ขั้นตอน 3 

ขั้นการ 

ผลิต 

I II III IV 
ขั้นตอน 4 

ขั้นยุติโครงการ
และเริ่มต้นใหม่ 

ตัดสินใจ 

ท าโครงการ 

ท าสัญญา 

จัดตั้งองค์กร 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 



 

31 การวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

กระบวนการคัดเลือกโครงการ 

มยุรี  อนุมานราชธน (2551) กล่าวถึง การคัดเลือกข้อเสนอโครงการในองค์กรหนึ่ง ๆ เป็น
บทบาทของผู้บริหาร ระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่าง โดยร่วมกันคัดเลือกโครงการที่องค์กรจัด 
ท าโครงร่าง/ข้อเสนอของโครงการขึ้นมา การตัดสินใจในการคัดเลือกโครงการนี้  มักกระท าโดยกลุ่ม
บุคคลมากกว่าบุคคลเพียงคนเดียว โดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คัดเลือกโครงการ ซึ่งโครงการที่
เลือกจะต้อง ก่อเกิดผลประโยชน์/ผลได้สูงสุดให้เกิดแก่องค์กร/สังคมโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการที่เลือกนั้น จะต้องมีความน่าจะเป็นที่จะประสบผลส าเร็จอยู่ ในระดับสูง หรือมีความเสี่ยงที่
โครงการจะล้มเหลวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

วิธีการคัดเลือกโครงการ อาจมี ข้อสมมติฐานเบื้องต้นที่ส าคัญคือ ผู้ท าการตัดสินใจใช้หลัก
เหตุผลตามหลักวิชาการในการพิจารณา เนื่องจากผู้ท าการตัดสินใจต่างต้องการผลตอบแทนที่ดีที่สุด
จากการด าเนินงานโครงการที่จัดท า โครงร่าง/ข้อเสนอโครงการจ านวนหนึ่ง การที่จะตัดสินคัดเลือก
โครงการใด เพ่ือน าโครงการไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านใดด้านหนึ่งที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารต้อง
อาศัยข้อมูลซึ่งเป็นปัจจัยน าเข้าท่ีใช้ตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ช านาญการ ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ได้รับผลกระทบ
จากโครงการ จะให้ข้อมูลหลายรูปแบบ กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่เกิดขึ้นเป็น
ประจ า ผู้ช านาญการจะให้ข้อมูลเฉพาะทางท่ีได้จากการรวบรวมค้นคว้าและการศึกษาแนวโน้มของสิ่ง
ที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กรและสังคม รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถขององค์กรในการด าเนินงาน
โครงการที่จัดท าโครงร่าง/ข้อเสนอให้พิจารณา ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้ จัดท าในลักษณะระบบ
สารสนเทศ ผู้บริหารจะใช้สารสนเทศประเภทที่เปน็ระบบ สนับสนุนการตัดสินใจ (decision support 
system : DSS) โดยตั้งค าถามประเภท “สมมติว่าเป็นอย่างนี้ แล้วจะเกิดอะไรขึ้น?" (what if) นั่นคือ 
“สมมติว่าตัดสินใจ คัดเลือกโครงการนี้แล้วจะเกิดผลอะไรขึ้น?” ข้อมูลที่ท าการจัดเก็บภายในองค์กร 
และที่อยู่ภายนอกองค์กรจ าเป็นส าหรับการตอบค าถามที่ยังไม่มีความซัดเจนนี้ ระบบสารสนเทศ
ประเภทระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการคัดเลือก โครงการจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
ใช้ข้อมูลสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ข้อมูลที่จัดท าเป็น
สารสนเทศนี้ ส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวโครงการอีกส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้บริหารมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบระบบ สนับสนุนการตัดสินใจท าการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมีความซับช้อน เพ่ือน าข้อมูล
จ านวนมากมาจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือน าเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจ (สัลยุทธ์ สว่างวรรณ , 
2545; อ้างถึงใน มยุรี  อนุมานราชธน, 2551) 

โดยทั่วไป ผู้บริหารโครงการมักเข้ามาปฏิบัติงาน เมื่อโครงการผ่านขั้นตอนการคัดเลือกแล้ว 
แต่บางครั้งผู้บริหารโครงการอาจเป็นผู้ริเริ่มโครงการและพยายามโน้มน้าวให้น าโครงการใดโครงการ
หนึ่งไปปฏิบัติ การคัดเลือกโครงการจึงมักเป็นหน้าที่ ของคณะผู้บริหารที่จะท าการตัดสินใจ โดย
หลักการขององค์กรส่วนใหญ่  ผู้ท าการตัดสินใจอาจจะใช้วิธีการคัดเลือกโครงการ โดยพิจารณา
กระบวนการคัดเลือกโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 4 วิธี ได้แก่ (Souder, 1988; อ้างถึงใน มยุรี  อนุมาน
ราชธน, 2551)  
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ภาพที่  2.2 กระบวนการคัดเลือกโครงการ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก มยุรี อนุมารราชธน (2551:74) 
 

1. การคัดโครงการออก (screening) เป็นการแสวงหาข้อมูลขั้นต้น ส าหรับแยกแยะ
โครงการต่าง ๆ ที่เสนอเข้ามา  

2. การประเมินผล (evaluation) เป็นการวิเคราะห์โครงการที่ผ่านวิธีการ คัด
โครงการออกมาแล้ว โดยพิจารณารายละเอียดโครงการเป็นส าคัญ 

3. การพิจารณาอนุมัติงบประมาณ (portfolio) เป็นการก าหนดงบประมาณ ที่จะ
จัดสรรให้โครงการที่ผ่านการประเมินผล 

ข้อเสนอ
โครงการใหม่ ฝ่ายจดัซือ้

วสัดอุปุกรณ์ 

ฝ่ายวิจยัและ
พฒันา 

ผู้ปฏิบติังาน ผู้ ใช้บริการ 

ฝ่ายจดัการ 

ฝ่าย
การตลาด 

การคัดโครงการออก 

กลุ่มและองค์กร 

โครงการที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว 

ข้อเสนอโครงการที่
ถูกคัดออก 

ข้อเสนอโครงการที่รอ
การพิจารณา 

การพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณ 

โครงการที่ถูก
ยกเลิก โครงการที่ด าเนินการจนเสร็จแล้ว 

การประเมินผล 
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4. กลุ่มและองค์กร (group and organization) เป็นการแสวงหาความเห็นพ้อง
ต้องกันและความผูกพัน/พันธกรณีของผู้ซึ่งเก่ียวข้องกับโครงการ 

โครงการที่ผ่านการพิจารณาโดยวิธีการต่าง ๆ ดังกล่าว จะถูกส่งไปรอการพิจารณา
อนุมัติงบประมาณ โครงการที่รอการจัดสรรงบประมาณอาจถูกน าไปพิจารณาใหม่ได้ แต่โครงการที่ถูก
คัดออกแล้วในตอนแรกจะไม่น ามาพิจารณา อีกต่อไป 

สรุปได้ว่า กระบวนการคัดเลือกโครงการมีความต่อเนื่องเป็นล าคับ โดยผ่าน วิธีการทั้ง 4 
ข้างต้น และอาจจะด าเนินการช้ าใหม่ได้ตลอดเวลา เมื่อข้อมูลด้าน ทรัพยากร ต้นทุนและความส าเร็จ
ของโครงการได้เปลี่ยนแปลงไป 

กิจกรรมส าหรับเตรียมจัดท าโครงการ 

ในส่วนงานกิจกรรมส าหรับเตรียมจัดท าโครงการ ได้มีผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลไว้ดังนี้ 
สุพาดา  สิริกุตตา, ไสว  ศิริทองถาวร, และ อ านาจ เลิศประเสริฐวงศ์ (2543) ได้กล่าวไว้ว่า 

การบริหารโครงการมักน ามาใช้ด าเนินงานกับกิจกรรมที่มีลักษณะพิเศษ กิจกรรมที่เป็นเรื่องส าคัญต่อ
องค์กรหรือสังคม  กิจกรรมที่เป็นเรื่องเร่งด่วนหรือต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  เนื่องจาก
โครงการมีลักษณะซับซ้อนท าให้ไม่อาจด าเนินการโดยใช้เพียงแค่การท างานตามหน้าที่โดยเฉพาะได้ 
เมื่อเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมงานประจ าของหลายๆองค์กร  ดังนั้นการเตรียมจัดท าโครงการจึงเป็น
เรื่องส าคัญ เนื่องจากข้อเสนอโครงการเป็นเอกสารที่มีเนื้อหาและข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน การด าเนินงาน
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์/บริการที่โครงการต้องการส่งมอบให้ผู้ใช้บริการ/ผู้รับบริการ มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์/บริการ ชื่อองค์กรที่จะด าเนินงานโครงการและผู้รับผิดชอบบริหารโครงการ  รวมทั้งความ
เป็นไปได้ของโครงการ  ดังนั้นก่อนที่จะจัดท าข้อเสนอโครงการ  ผู้เขียนข้อเสนอโครงการต้องศึกษา
ข้อมูลประกอบการจัดท าข้อเสนอ  เพ่ือให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินงาน    ส าหรับ
โครงการภาคเอกชน  ควรมีการเตรียมจัดท าโครงการโดยมีกิจกรรมตามล าดับดังนี้  การวิเคราะห์
ความต้องการ(need analysis) การศึกษาเบื้องต้น (preliminary  study) การจัดท าข้อเสนอ
โครงการ (proposal) และการจัดท าโครงการ (project) 

 

 

ภาพที่  2.3 ล าดับภาพกิจกรรมเพ่ือเตรียมจัดท าโครงการภาคเอกชน 

 

 

การวิเคราะห์ความ
ต้องการ 

การศึกษาเบื้องต้น 
การจัดท าข้อเสนอ

โครงการ 
การจัดท าโครงการ 
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ส าหรับโครงการภาครัฐ  จะมีล าดับกิจกรรมเพ่ือเตรียมจัดท าโครงการอาจแตกต่างจาก
ภาคเอกชนบ้างเล็กน้อย  เนื่องจากโครงการภาครัฐต้องอนุมัติภายใต้กรอบของงบประมาณ การ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ของนโยบายใดนโยบายหนึ่ง  และความคุ้มค่าของโครงการดังนั้นเมื่อข้อเสนอ
โครงการไม่เป็นที่ยอมรับ องค์กรของภาครัฐอาจมีค าร้องขอให้ปรับปรุงแล้วส่งข้อเสนอโครงการใหม่  
โดยผู้เขียนข้อเสนอจะน าข้อมูลมาศึกษาเบื้องต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในกรณีการส่งข้อเสนอของโครงการ
ใหม่ อาจต้องศึกษาล าดับกิจกรรมเพ่ือเตรียมจัดท าโครงการ ดังนั้นการจัดเตรียมโครงการของภาครัฐ
จึง ควรวิเคราะห์ความต้องการ การศึกษาเบื้อองต้นเกี่ยวกับ ค าร้องขอให้ส่งขอเสนอโครงการ การ
จัดท าข้อเสนอโครงการ และจึงสามารถด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าวได้  

 

 

ภาพที่  2.4 ล าดับกิจกรรมเพ่ือเตรียมจัดท าโครงการภาครัฐ 

1. การวิเคราะห์ความต้องการ 

การวิเคราะห์ความต้องการในผลิตภัณฑ์/บริการ ของโครงการที่ก าลังจัดท าข้อเสนอ
เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการริเริ่มจัดท าโครงการ  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะยืนยันว่าโครงการนั้นเป็นที่ต้องการของ
ผู้ใช้บริการเพียงใด  หากโครงการที่ก าลังด าเนินการหรือได้เริ่มจัดท าไปแล้ว  ได้มาพบว่าผลิตภัณฑ์/
บริการนั้นไม่เป็นที่ต้องการ  ก็อาจจะยุติการจัดท าโครงการนั้นเลย  ในกรณีที่ต้องตัดสินใจจัดท า
โครงการก็ต้องพิจารณาว่าความต้องการผลิตภัณฑ์/บริการของโครงการนั้นจ าเป็นมากน้อยเพียงใด  
แล้วจึงจัดล าดับความต้องการโครงการที่ส าคัญมากไว้ล าดับแรกๆ  ความคิดริเริ่มที่จะจัดท าโครงการ
หนึ่งมักก่อตัวมาจากปัญหาหรือความต้องการภายในองค์กรและ/หรือสังคมนั้น  ปัญหาในองค์กรและ/
หรือสังคมใดสังคมหนึ่งอาจเป็นปัญหาที่ก าลังเกิดอยู่หรือคาดคะเนว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงหาทาง
ปูองกันไม่ให้ปัญหานั้นๆ เกิดข้ึน  สิ่งที่คนทั่วไปเห็นพ้องกันว่าเป็นสิ่งไม่ดี เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสิ่งไม่พึง
ปรารถนาและเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข  จะช่วยท าให้มีการแก้ไขปัญหานั้นรวดเร็วขึ้น ส่วนความต้องการ
ของบุคคลหรือองค์กรซึ่งเป็นสาเหตุให้จัดท าโครงการอาจแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ  

1.1 ความต้องการที่เกิดขึ้นภายในองค์กร อาจเกิดจากการที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคนิค/ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรเป็นผู้ริเริ่มคิดค้นผลผลิต/ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่จนเกิดเป็นความ
ต้องการในผลิตภัณฑ์/บริการของโครงการหรือต้องการให้มีการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานอย่าง
ใดอย่างหนึ่งอาจเรียกความต้องการนี้ว่าความต้องการที่เป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี  

การวิเคราะห์
ความต้องการ 

การศึกษา
เบื้องต้น 

ค าร้องขอให้ส่ง
ข้อเสนอ 

การจัดท า
ข้อเสนอ
โครงการ 

การจัดท า
โครงการ 
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1.2 ความต้องการที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร  เป็น
ความต้องการในผลิตภัณฑ์/บริการ หรือกระบวนการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพโดยผู้ใช้บริการ/
ผู้รับบริการซึ่งอยู่ในสังคมภายนอกองค์กรเป็นผู้เรียกร้อง  

อาจเรียกความต้องการนี้ว่าความต้องการที่เป็นผลเนื่องมาจากการริเริ่มของ
ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้ปฏิบัติงานนี้ ซึ่งอาจไม่ใช่ความต้องการในผลิตภัณฑ์/บริการของโครงการที่แท้จริง
เพราะไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใช้บริการ/ผู้รับบริการรู้สึกว่าเป็นความต้องการของตนเอง และความคิดเห็นที่ไม่
สอดคล้องกันกับความต้องการในผลิตภัณฑ์/บริการของโครงการนี้ อาจน าไปสู่ความขัดแย้งและเป็น
อุปสรรคในการวางแผนจัดท าโครงการได้ (Obradovitch & Stephanou, 1990; อ้างถึงใน สุพาดา  
สิริกุตตา และคณะ, 2543)   

ส าหรับการวิเคราะห์ความต้องการในผลิตภัณฑ์/บริการ ของโครงการใดโครงการ
หนึ่ง เพ่ือน าผลการวิเคราะห์มาน าเสนอให้ผู้อนุมัติโครงการ  ควรจะเริ่มด้วยการตอบประเด็นค าถาม
ต่อไปนี้  

1) ผู้ใช้บริการ/ผู้รับบริการของโครงการที่ก าลังจัดท าข้อเสนอ ยังมีความต้องการ
ในผลิตภัณฑ์/บริการนั้นอยู่ และเต็มใจที่จะจ่ายค่าผลิตภัณฑ์/บริการถ้ามีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์/
บริการหรือไม่ 

2) กฎระเบียบหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/บริการของโครงการ 
ส่งผลกระทบต่อความต้องการในผลิตภัณฑ์หรือการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือไม่ 

3) ผู้เขียนเสนอโครงการที่ผลิตภัณฑ์/บริการลักษณะคล้าย ๆ กัน (ซึ่งอาจเป็น
คู่แข่งของโครงการ) มีท่าที ่/ ปฏิกิริยาต่อผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ของโครงการอย่างไร 

4) สภาวะเศรษฐกิจซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมของโครงการเป็นอย่างไร ขณะที่
โครงการท าการผลิตภัณฑ์/บริการนั้น ๆ 

5) ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการน าเสนอข้อมูลที่น่าเชื่อถือและถูกต้องเกี่ยวกับตัวโครงการ
หรือไม ่

6) ผู้ปฏิบัติงานโครงการฝุายเทคนิคสนใจเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์ของโครงการ
มากกว่าผลได้ทางเศรษฐกิจหรือไม่ 

7) ปกติการวิเคราะห์ความต้องการอาจด าเนินการไว้ก่อนแล้วจึงด าเนินการ
ศึกษาเบื้องต้นภายหลัง หรืออาจน าไปด าเนินการรวมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเบื้องต้น 

 
2. การศึกษาเบื้องต้น 

หลังจากวิเคราะห์ความต้องการแล้ว พบว่าผลิตภัณฑ์/บริการของโครงการเป็นที่
ต้องการจริง ๆ ก็จะท าการศึกษาเบื้องต้นเพ่ือก าหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์/บริการที่จะน ามา
ตอบสนองความต้องการนั้น ๆ การศึกษาเบื้องต้นนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ด้านต่างๆ ของ
ผลิตภัณฑ์/บริการ เช่น ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค ความเป็นไปได้ด้านสังคม ความเป็นไปได้ด้าน
เศรษฐกิจ ความเป็นไปได้ด้านการเงิน เป็นต้น บางที่เรียกการศึกษาเบื้องต้นนี้ว่า  การศึกษาความ
เป็นไปได้หรือการศึกษาเชิงส ารวจ (feasibility or exploratory study) การศึกษาเบื้องต้นนี้อาจ
เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้  
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2.1 ก าหนดแนวคิดเกี่ยวกับทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการ ที่ได้วิเคราะห์
แล้วในเบื้องต้น 

2.2 ระบุประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
2.3 เสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ส าหรับประเด็นปัญหานั้น 
2.4 ศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค  ความเป็นไปได้ด้านสังคม ความเป็นไปได้

ด้านเศรษฐกิจ และความเป็นไปได้ด้านการเงิน 
2.5 ตัดสินใจท าสัญญาโครงการ 
2.6 ระบุงานหลักและงานย่อยเพื่อจัดท าโครงสร้างการแยกแยะงาน 
2.7 ก าหนดความต้องการและข้อสมมติเบื้องต้นของระบบย่อยๆ ของโครงการ 
2.8 ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านอ่ืนๆที่มีต่อบุคคลอื่นและ

สังคม 
2.9 ศึกษาความเป็นได้ที่ผลิตภัณฑ์/บริการจะเป็นที่ยอมรับในสังคม   
 

3. ค าร้องขอให้ส่งข้อเสนอโครงการ 

ถ้าให้องค์กรภายนอกองค์กรรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ จ าเป็นจะต้องมีค าร้อง
ขอให้ส่งข้อเนอโครงการ เพ่ือก าหนดให้มีองค์กรที่เหมาะสมส าหรับด าเนินงานโครงการ และเพ่ือทราบ
ต้นทุนของการด าเนินงานโครงการ การขอให้ส่งข้อเสนอโครงการเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ที่สนใจจะ
ด าเนินโครงการเข้าไปประมูลโครงการเพ่ือมาจัดท าโครงการในกรณีที่ องค์กรของรัฐต้องจัดหาเงิน
สนับสนุนโครงการ จะขอให้ส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือน ารายชื่อผู้ประมูลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปท า
การคัดเลือก การส่งข้อเสนอโครงการในภาคเอกชนไม่ค่อยจะมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเหมือนกับใน
ภาครัฐ เพราะแต่ละองค์กรก็จะมีรูปแบบของเอกสารรูปแบบข้อมูลที่ต้องการ และกระบวนการในการ
ขอให้จัดท าโครงการที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละแห่ง  โดยทั่วไปเนื้อหาสาระของค าร้องขอให้ส่ง
ข้อเสนอโครงการ จะเกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

3.1 ความเป็นมาของโครงการซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่โครงการต้องการ
แก้ไข และเหตุผลที่ท าให้ต้องจัดท าโครงการ 

3.2 ผลิตภัณฑ์/บริการที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการ 
3.3 รายละเอียดและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์/บริการ 
3.4 เงินทุนที่จะจัดหาได้เพ่ือด าเนินงานโครงการ 
3.5 การจัดท ารายงาน เช่น รูปแบบ ลักษณะ และความถี่ในการจัดท าซึ่งอาจเป็น

รายเดือน ราย 4 เดือน รายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานฉบับรวม รายงานสภาพการณ์ 
รายงานฉบับสมบูรณ ์

3.6 ภาคผนวก ประกอบด้วยข้อมูลที่ผู้ท าสัญญาต้องการทราบสิ่งอ านวยความ
สะดวกพิเศษที่จ าเป็น รูปแบบของรายงานความก้าวหน้า วิธีการประเมินข้อเสนอโครงการ ค าแนะน า
เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ และค าแนะน าอื่น ๆ 
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3.7 ส าหรับโครงการที่รัฐบาลให้เงินสนับสนุน อาจจะมีข้อมูลอ่ืนเพ่ิมขึ้น เช่น 
เอกสารรับรองเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก ที่องค์กรอ่ืนๆ จะให้แก่โครงการ การสนับสนุนในการ
น าโครงการไปปฏิบัติ  หรือการลงโทษในการแจ้งข้อมูลเท็จ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับราคาต้นทุน  ค าชี้แจง
เกี่ยวกบัเครื่องมือ อุปกรณแ์ละสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีรัฐบาลจะจัดหามาให้ 

 

4. การจัดท าข้อเสนอโครงการ 

ข้อเสนอโครงการเป็นการให้โอกาสแก่ผู้เขียนข้อเสนอโครงการ น าเสนอแผนการ
ด าเนินงานทั้งโครงการ โดยวิธีการจัดท าข้อเสนอโครงการจะแตกต่างกัน ตามลักษณะขององค์กร 
ผู้จัดท าข้อเสนอโครงการอาจเพียงแต่กรอกแบบฟอร์มของการขอให้จัดท าข้อเสนอโครงการ หรือ
อาจจะน าเสนอรายละเอียดต่างๆ ตั้งแต่ประเด็นปัญหา ที่ข้อเสนอโครงการต้องการแก้ไข วิธีการแก้ไข
ปัญหา ค่าใช้จ่ายของโครงการ ระยะเวลาด าเนินงานและผู้รับผิดชอบโครงการ ส าหรับโครงการที่ต้อง
ใช้เทคโนโลยี อาจกล่าวถึงรายละเอียดของเทคนิค หรือเทคโนโลยีที่โครงการจะน ามาใช้ รายการของ
งานหลักและงานย่อย วันที่งานโครงการจะแล้วเสร็จ ก าหนดการของงาน บุคลากรและสิ่งอ านวย
ความสะดวก การจัดองค์กรของโครงการ บุคลากรและประสบการณ์ของบุคลากร ต้นทุนที่คาดการณ์
ไว้ วันส่งมอบโครงการและ ก าหนดการจัดท ารายงาน จะเห็นว่าประเด็นดังกล่าวบางบางประเด็น
ได้รับการพิจารณามาบ้างแล้วในการศึกษาเบื้องต้น แต่ยังไม่มีรายละเอียดมากนัก  ประเด็นต่าง ๆ 
เหล่านี้จึงน ามาพิจารณาในการจัดท าข้อเสนอโครงการอีกครั้ง 

และเนื่องจากผู้บริหารระดับสูงไม่ค่อยมีเวลามากพอที่จะอ่านรายละเอียดของ
ข้อเสนอโครงการได้ทั้งหมด จึงควรจัดท าบทคัดย่อข้อเสนอโครงการ ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญ ๆ 
จ านวนประมาณ 1-2 หน้า ส่วนใหญ่เป็นรายละเอียดเดี่ยวกับความสามารถและประสบการณ์ของ
องค์กรที่จัดท าข้อเสนอโครงการนั้น ๆ ได้แก่ 

1) ประสบการณ์ชององค์กรที่เก่ียวกับสิ่งที่โครงการจะจัดท า 
2) ความสามารถของทีมงานและองค์กรในการด าเนินงานตามข้อเสนอโครงการ 
3) ประเด็นหลัก ๆ เกี่ยวกับปัญหาที่โครงการต้องการแก้ไข 
4) วิธีการที่โครงการจะน ามาใช้ในการด าเนินงาน 
5) เหตุผลต่าง ๆ ที่ควรจะอนุมัติข้อเสนอโครงการ 

องค์กรที่อนุมัติข้อเสนอโครงการในภาครัฐ มักต้องด าเนินการตามกระบวนการเจรจา
ต่อรองที่มีระเบียบแบบแผนค่อนข้างแน่นอน ขณะที่องค์กรภาคเอกชนอาจมีระเบียบแบบแผนของ
การด าเนินงานที่แตกต่างออกไป องค์กรภาครัฐจะเริ่มเจรจาต่อรองกับผู้จัดท าข้อเสนอโครงการซึ่ง
เสนอราคาที่ต่ าสุดและให้ข้อเสนอที่ดีที่สุด ราคาที่เสนอมาจะต้องท าการประเมินอย่างรอบคอบเพ่ือให้
สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ าสุดที่รัฐบาลก าหนดไว้  โดยปกติรัฐบาลจะเสนอราคาโครงการที่ต่ ากว่า
ราคาท่ีผู้จัดท าข้อเสนอโครงการเสนอมา และผู้จัดท าข้อเนอ แต่ละคนไม่ควรทราบราคาโครงการของ
ผู้จัดท าข้อเสนอคนอ่ืน ดังนั้นองค์กรของรัฐอาจเปิดการเจรจาต่อรองใหม่กับผู้จัดท าข้อเสนอรายที่ 2 
ซึ่งเสนอราคาโครงการในการเจรจาต่อรองเป็นสิ่งส าคัญในระบบตลาดเสรี 
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สรุปท้ายบทเรียน 

โครงการ เป็นภารกิจ หรือระบบการปฏิบัติงานที่ประกอบด้วยกิจกรรม และรายละเอียด
ต่างๆ รวมถึงทรัพยากร เวลา งบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือ ทีม่ีอยู่อย่างจ ากัด ที่ก าหนดขึ้นไว้ เพ่ือใช้
ในวาระด าเนินงานในโครงการ  โดยมีระยะเวลาเริ่มต้น มีระยะเวลาสิ้นสุดของการด าเนินงาน และ
ด าเนินการปฏิบัติงานดังกล่าวให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้  

โครงการภาคเอกชนจะด าเนินโครงการตามล าดับเริ่มจาก การวิเคราะห์ความต้องการ 
การศึกษาเบื้องต้น การจัดท าข้อเสนอโครงการ การจัดท าโครงการ ตามล าดับ 

โครงการภาครัฐจะด าเนินโครงการตามล าดับเริ่มจาก การวิเคราะห์ความต้องการ 
การศึกษาเบื้องต้น ค าร้องขอให้ส่งข้อเสนอ การจัดท าข้อเสนอโครงการ การจัดท าโครงการ ตามล าดับ 

โดยโครงการจากทางภาครัฐจะมีความขั้นตอนการด าเนินงาน การจัดท าโครงการที่ยุ่งยาก
กว่าภาคเอกชน ในเรื่องการจัดท าข้อเสนอโครงการโดยต้องผ่านกระบวนการส่งยื่นเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาหลายขั้นตอนตามระบบท่ีองค์กรนั้นดังกล่าวก าหนดขึ้น 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 
 

1. ให้นิยามความหมายของ โครงการ มาตามความเข้าใจ 
2. ส่วนประกอบที่ส าคัญของโครงการมีอะไรบ้าง 
3. เรื่องใดบ้างเป็นข้อบ่งชี้ถึงลักษณะที่ดีของโครงการ  
4. ให้สรุปประเด็นในการด าเนินงานของโครงการพัฒนานวัตกรรม และโครงการวิจัยและ

พัฒนา 
5. ให้เขียนวงจรโครงการและบรรยายลักษณะการท างานในแต่ละช่วงวงจร 
6. ให้อธิบายความแตกต่างของการด าเนินงานในแต่ละช่วงของวงจรโครงการ 
7. กระบวนการคัดเลือกโครงการเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง 
8. โครงการที่มีรายละเอียดที่เข้าใจง่ายมีประโยชน์ต่อการด าเนินงานอย่างไร และส่งผลการ

คัดเลือกโครงการอย่างไร 
9. เหตุใดจึงควรศึกษาสภาพแวดล้อม และปัญหาของโครงการ ก่อนจัดท าโครงการ 
10. ให้เปรียบเทียบความแตกต่าง ในเรื่องการจัดเตรียมท าโครงการในส่วนภาครัฐกับ

ภาคเอกชน 
11. ให้ออกแบบกิจกรรมสนับสนุนการเตรียมจัดท าโครงการในชมรมท่ีนักศึกษาสังกัด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3  
การวางแผนโครงการ 

 

เวลาเรียน 4 ชั่วโมง  

วัตถุประสงค์ 

  หลังจากท่ีได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรมดังนี้ 

1. บอกถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับแผนโครงการได้ 
2. อธิบายถึงความจ าเป็นของการวางแผนโครงการได้ 
3. ยกตัวอย่างความส าคัญของการวางแผนโครงการได้ 
4. บอกความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์โครงการและแผนงานได้ 
5. น าเสนอข้อคิดเห็นถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการวิเคราะห์โครงการและ

แผนงาน 
6. ออกแบบกิจกรรมในกระบวนการวางแผนโครงการได้ 

หัวข้อเนื้อหา 

1. แผนโครงการ 
2. ความจ าเป็นของการวางแผนโครงการ 
3. ความส าคัญของการวางแผนโครงการ 
4. การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน 
5. ความจ าเป็นและความส าคัญของการวิเคราะห์โครงการและแผนงาน 
6. กระบวนการวางแผนโครงการ 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

1. บรรยายเนื้อหาสาระส าคัญประกอบ PowerPoint 
2. ตั้งค าถามอภิปรายระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
3. สรุปประเด็นเนื้อหาร่วมกัน 
4. ให้ตอบค าถามท้ายบทเรียน 

สื่อการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Microsoft PowerPoint ประจ าบทเรียน 
3. คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
4. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
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การวัดผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในห้องเรียน  
2. ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ประเมินการท างานตามท่ีมอบหมาย 
4. ประเมินการตอบค าถามและท างานท้ายบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่3  
การวางแผนโครงการ 

 
โครงการกับการวางแผนมีความสัมพันธ์กันโดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้  กล่าวคือ

โครงการต้องเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเสมอ และเช่นเดียวกัน การวางแผนต้องเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการเสมอ ซ่ึงแผนจะมีความยุ่งยากมากในการน าไปปฏิบัติหากปราศจากโครงการ ฉะนั้นโครงการ
คือฐานหรือเค้าโครงที่ส าคัญของแผน หากแผนขาดโครงการย่อมหมายถึง ความด้อยคุณภาพของแผน
ที่ไม่อาจน าไปปฏิบัติให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้  หรืออาจกล่าวใดว่าการน าแผนไปปฏิบัติ 
คือการน าเอาโครงการที่บรรจุไว้ในแผนไปปฏิบัติหรือด าเนินการนั่นเอง 

แผนโครงการ 

เมื่อโครงการได้รับการจัดท าข้อเสนอและมีการตัดสินใจให้ด าเนินโครงการ จ าเป็นต้องจัดท า
แผนด าเนินงาน (plan of execution ) ส าหรับโครงการนั้นๆ แผน หมายถึง ล าดับของเหตุการณ์ที่
จัดท าแบบมีโครงสร้าง เพ่ือน าไปสู่วัตถุประสงค์ ที่พึงปรารถนา โดยมีรายละเอียดให้ทราบว่าใครต้อ ง
ท าอะไร เมื่อไรและอย่างไร รวมถึงการตัดสินใจที่ส าคัญทั้งหมด แผนจึงเป็นกลไกล าหรับการ
ติดต่อสื่อสาร ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในโครงการ 

แผนจึงต้องถูกจัดท าก่อนก าหนดการ แล้วจึงน าก าหนดการมาจัดท าปฏิทินงานส าหรับ
ด าเนินการ อย่างไรก็ดีแผนโครงการควรจะได้รับการแก้ไขระหว่างด าเนินงานโครงการ ตามความ
เหมาะสม ในแต่ละสภาพการณ์ เช่น สภาพแวดล้อมของโครงการ ผู้ ใช้บริการ/ผู้รับบริการ
เปลี่ยนแปลงไป โดยอาจจะด าเนินงานโครงการ ในลักษณะที่แตกต่างไปจากที่วางแผนไว้ตั้งแต่เริ่ม
โครงการ (Smith, 1989; อ้างถึงใน มยุรี  อนุมานราชธน, 2551) เพ่ือให้แผนโครงการเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้วางแผนต้องค านึง ถึงสิ่งต่อไปนี้  

1. ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับแผน ก่อนจะวางแผนด าเนินงานโครงการ ผู้วางแผน
จ าเป็นต้องจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้ ประเภท สถานะ และสถานที่ตั้งของโครงการ ขอบเขต
ของงานที่ต้องด าเนินการ ประมาณการต้นทุนเบื้องต้น รายงานผลการมาตรวจงาน ณ สถานที่
โครงการ วัตถุประสงค์หลักของ โครงการ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ การออกแบบโครงการ 
ข้อจ ากัดด้านสภาพแวดล้อม รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และ เอกสารข้อเสนอ
ของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

2. การมีส่วนร่วมในแผนโครงการ แม้ว่าผู้บริหารโครงการมีบทบาทส าคัญใน การ
เตรียมแผนด าเนินงานโครงการ แต่การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น วิทยากรโครงการ ผู้
จัดหาทรัพยากร ผู้ประสานงาน  ผู้ปฏิบัติงานในโครงการอ่ืน ๆ ผู้ได้รับประโยชน์ และผู้เสียประโยชน์
จากการด าเนินงานโครงการ รวมทั้งนักวิชาการวางแผนและประเมินผล เป็นต้น เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
สร้างความเข้าใจในบุคคลดังกล่าวเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์และผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ 
เนื่องจากความเข้าใจที่ตรงกัน หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้อง จะส่งผลต่อความส าเร็จของ
การด าเนิน งานโครงการ เมื่อได้ร่างแผนด าเนินงานโครงการแล้ว ควรส่งแผนไปให้ผู้บริหารได้ 
พิจารณา และให้ข้อคิดเห็นซึ่งอาจจะต้องน าแผนกลับมาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้แผน สามารถน าไป
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ปฏิบัติได้และเกิดความแน่ใจว่าทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานโครงการ จะได้รับการจัดสรรมา
ตามที่ต้องการ เมื่อร่างของแผนได้จัดท าจนเรียบร้อย แล้ว ควรน าเสนอแผนโครงการให้ผู้ใช้บริการ/
ผู้รับบริการได้ทราบอย่างเป็นทางการ เพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้วจึงน าแผนด าเนินงานโครงการไป
จัดพิมพ์และเผยแพร่ให้ ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการทราบกันทุก ๆ คน 

ความจ าเป็นของการวางแผนโครงการ  

สุภาพร  พิศาลบุตร (2553) โครงการเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของแผนงาน แผนแต่ละ
แผนจะประกอบด้วยโครงการที่ต้องครอบคลุมงานทุกส่วนของแผน แผนไม่สามารถจะด าเนินไปได้
หรือด าเนินไปได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ หากแผนนั้นขาดโครงการหรือมีโครงการแต่ไม่ครอบคลุมงาน
ที่จะต้องท าหากจะกล่าวโดยสรุป อาจถือได้ว่าวัตถุประสงค์หนึ่งหรือจุดมุ่งหมายหนึ่งของแผนก็คือ
โครงการหนึ่งนั้นเอง การแตกแผนเป็นโครงการจะมีลักษณะดังนี้ 

 

ภาพที่ 3.1 การแตกแผนเป็นโครงการ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก สุภาพร พิศาลบุตร (2553:79) 

โครงการทุกโครงการจะต้องมีเปูาหมายและวิธีการที่ชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของโครงการ หากรายการปฏิบัติงานหรือโครงการมีความชัดเจน
แล้ว ย่อมจะท าให้การด าเนินงานของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และในที่สุดก็คือความ
เป็นไปได้ของแผนงานที่ได้ก าหนดขึ้นนั่นเอง ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า การวางแผนมีแผนงานที่เป็น
ระดับชั้น (Hierarchy of plans) ลดหลั่นและสอดคล้องกันไป 

การวางเเผนโครงการมีกระบวนการเเละขั้นตอน เช่นเดียวกับกระบวนการวางแผน
โดยทั่วไป กล่าวคือการวางแผนประกอบด้วยกระบวนการ การก าหนดวัตถุประสงค์การรวบรวมและ
การวิเคราะห์ข้อมูล การค้นหาโอกาสและการพิจารณาถึงอุปสรรค ปัญหา การพิจารณาแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นไปได้ ทางเลือกแนวทางหรือวิถีทางที่ดีที่สุดและกระบวนการสุดท้ายคือ การตรวจสอบ
ทบทวนและ การประเมินผลโครงการการวางแผนโครงการมีความจ าเป็นต่อแผนการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้ 

1. ช่วยให้แผนมีความชัดเจน โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและรับรู้ถึงปัญหาของ
แผนร่วมกัน 

2. ช่วยให้การปฏิบัติตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมงานทั้งหมด
หรือเป็นไปตามแผนงานส่วนมากของแผน 

โครงการ 1 โครงการ 2 

โครงการ 3 โครงการ 4 

แผน 
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3. ช่วยให้แผนมีทรัพยากรใช้อย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติจริง
เพราะมีรายละเอียดในการใช้ที่ชัดเจน 

4. ช่วยให้แผนมีความเป็นไปได้สูง เพราะมีผู้รับผิดชอบ และมีความเข้าใจในการ
ด าเนินงานเฉพาะโครงการไม่ปะปนกัน 

5. ช่วยลดความขัดแย้ง และขจัดความซ้ าซ้อนในหน้าที่และภาระรับผิดชอบขององค์กร
ภายในองค์กรเอง เพราะแต่ละองค์กรมีโครงการที่ได้รับการมอบหมายเป็นการเฉพาะอย่างเหมาะสม
กับความรู้ความสามารถขององค์กรและบุคคลในองค์กร 

6. สร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรในองค์กร โดยส่งเสริมให้ทุกคนมีความสามัคคีและมี
ความรับผิดชอบร่วมกัน ตามความรู้ความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่ 

7. สร้างความม่ันคงให้กับแผน และสร้างความมั่นใจในการด าเนินงานให้กับผู้มีหน้าที่ใน
การวางแผนและผู้ใช้แผน 

8. การควบคุมแผนงานท าได้ง่ายเเละไม่ซับซ้อน เพราะงานได้แยกออกเป็นส่วนตาม
ลักษณะเฉพาะของงาน 

  อนึ่งความจ าเป็นของโครงการ หรือการวางแผนโครงการ คือการแยกแยะงานให้ได้มาก 
เพ่ือส่งผลให้แผนทีม่ีความชัดเจนและเป็นแผนที่มีรายละเอียดที่สมบูรณ์ น าไปสู่ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
โครงการทุกโครงการควรต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผน และมีความเหมาะสมรัดกุมกับ
สภาพของงาน จึงจะท าให้แผนงานบรรลุถึงเปูาหมายทีก่ าหนดไว้หรือสามารถท าให้แผนเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาองค์กรได้อย่างแท้จริง 

ความส าคัญของการวางแผนโครงการ 

การวางแผนเป็นการพิจารณา การก าหนดเปูาหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การ
ประสานงาน การก าหนดมาตรฐานการท างาน เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม และพัฒนาทางเลือกของ
แนวทางการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว การวางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพมี
ความส าคัญมากต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการ อาจสรุปความส าคัญของการวางแผน
โครงการดังนี้ (Harrison, 1993; Forsberg et al., 1996; อ้างถึงใน มยุรี  อนุมานราชธน, 2551) 

1. การวางแผนโครงการอย่างเป็นระบบ ท าให้การใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโครงการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่โครงการ
ต้องการแก้ไขความสัมพันธ์ของแต่ละสาเหตุของปัญหา กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา 
และความคาดหวังจากการแก้ไขปัญหานั้น โครงการใดเมื่อด าเนินงานแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขสาเหตุ
ของปัญหาได้ และโครงการต้องประสานกับโครงการอ่ืนเพียงไร จึงจะช่วยให้งานโครงการ บรรลุ
เปูาหมาย รวมทั้งความเป็นไปได้ของโครงการด้านต่าง ๆ การวางแผนที่ดีส่ง ผลให้การบริหารโครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดได้ 

2. การวางแผนโครงการเป็นระบบย่อยระบบหนึ่ง ของการบริหารโครงการ ซึ่งต้อง
เกี่ยวพันกับระบบย่อยหลาย ๆ ระบบ ถ้าพิจารณาขั้นตอนของวงจรโครงการ การวางแผนเป็น
กิจกรรมเพื่อเตรียมการส าหรับขั้นตอนอ่ืนๆ ต่อไป และยังเป็นกลไก ประสานองค์ประกอบต่างๆ ของ
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โครงการ กระบวนการวางแผนต้องด าเนินการก่อน เพ่ือก าหนดกิจกรรมที่จ าเป็นต่อความส าเร็จของ
โครงการได้ 

3. การวางแผนโครงการแบบมีโครงสร้าง จะก่อให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพ ท าให้
โครงการบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและภายใต้กรอบงบประมาณ โดยการ
วางแผนแบบมีโครงสร้าง ในที่นี้คือโครงสร้างการวางแผนตามระยะของวัตถุประสงค์ เช่นการค านึงถึง
วัตถุประสงค์ระยะยาวคือการบรรลุภารกิจขององค์กรและสังคม  ส่วนวัตถุประสงค์ระยะกลางคือการ
จัดการในระดับกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ระยะสั้นคือการจัดการในระดับยุทธวิธี เพ่ือให้กิจกรรม 
ปริมาณข้อมูล กลุ่มและองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบย่อยๆ ของโครงการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ การวางแผนโครงการแบบมีโครงสร้างนั้น  ได้น าเข้ามาใช้ในปี ค.ศ.1980 โดยเป็นวิธีการ
วางแผน แบบมองไปข้างหน้าแทนการมองย้อนหลังและใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนเป็นเป็น
ส าคัญ  มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโครงการแบบบูรณาการ 
(integrated project management information system: IPMIS) เพ่ือช่วยให้การ ประสานระบบ
ย่อยๆ ท าได้ง่ายมากขึ้น 

4. ในการด าเนินงานโครงการตามแผน อาจเกิดการเบี่ยงเบนไปจากแผน และเกิด
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ซึ่งกิจกรรมและผลผลิตของโครงการที่เกิดขึ้นย่อม แตกต่างจากที่คาดหวัง 
เพราะในการน าโครงการไปปฏิบัติ มักปรากฏว่าผู้เกี่ยวข้องกับโครงการไม่ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
อย่างไรก็ตามการวางแผนโครงการ ก็ยังจ าเป็นเนื่องจากไม่เพียงแต่ท าให้สามารถตัดสินใจริเริ่ม
โครงการได้ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังท าให้สามารถจัดสรรทรัพยากร
ใหม่ได้เมื่อจ าเป็นตลอดระยะเวลาของโครงการ 

การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน 

สุภาพร  พิศาลบุตร  (2553)  การประเมินผลหรือประเมินค่าหรือ evaluation ที่เรามักจะ
เรียกปะปนกันนั้น มีการน าไปใช้แตกต่างกัน คือ การประเมินขั้นต้น (pre- investment evaluation) 
จะน าใช้ในตอนวิเคราะห์โครงการหรือแผนงานเพ่ือคัดเลือกโครงการหรือแผนงานที่ดีที่สุดเข้าไว้ใน
แผน  ซึ่งเหตุการณ์นีไ้ม่มีการด าเนินงานตามโครงการหรือแผนงาน ซึ่งมักจะใช้ว่า project appraisal 
หรือ programmer appraisal แล้วแต่กรณี ในภาษาไทยนั้นงานในชั้นนี้ควรเรียก “การวิเคราะห์
โครงการและแผนงาน” หรือถ้าในบางโอกาสอาจจะเรียก “การประเมินโครงการและแผนงาน” ก็
น่าจะใช้ได้แต่ไม่ควรเรียกว่า “การประเมินผลโครงการและแผนงาน” หรือ “การประเมินค่าโครงการ
และแผนงาน” เพราะค่าทั้งสองนี้ชวนให้สับสนกับการประเมินผลโครงการและแผนงานที่กระท า เมื่อ
ไว้มีการด าเนินงานตามแผนแล้ว 

ความสัมพันธ์ระหว่างค าว่า “การประเมินโครงการและแผนงาน” กับค าว่า “การวิเคราะห์
โครงการแผนงาน” อยู่ที่ว่าค าแรกนั้นมุ่งต่อผลของกิจกรรมตอนนี้คือ เพ่ือคัดเลือกเอา โครงการหรือ
แผนงานที่ดีที่สุดจึงใช้ว่า “ประเมิน” เพ่ือหาโครงการที่ดีที่สุด ส่วนค าว่า การวิเคราะห์ “โครงการและ
แผนงาน” นั้น มุ่งต่อวิธีการศึกษาในการคัดเลือก คือต้องการท าการ “วิเคราะห์” โครงการและ
แผนงานแต่อย่างไรก็ตามทั้งสองค านี้เป็นงานประเมินหรือ evaluation หรือ appraisal ก่อนมีการ
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ด าเนินงานตามโครงการ หรือ แผนงาน ส าหรับในภาษาอังกฤษนั้นมักนิยมใช้ค าว่า appraisal กัน
มากกว่า 

ส าหรับงานประเมินผลภายหลังเมื่อมีการด าเนินงานตามโครงการและแผนงานแล้วเป็นการ
ประเมินผลของการด าเนินงาน ใช้ว่า progress  evaluation การประเมินผลโครงการและแผนงาน 

ด้วยเหตุนี้ความหมายของ “การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน” จึงหมายถึงการศึกษา
รายละเอียดของต้นทุนและค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการ และแผนงาน
ต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย 
หรอืไม่เพียงใด ทั้งนี้เพ่ือคัดเลือกโครงการหรือแผนงานที่ดีที่สุดเข้าไว้ในแผน 

ความจ าเป็นและความส าคัญของการวิเคราะห์โครงการและแผนงาน 

สุภาพร  พิศาลบุตร  (2553)  เนื่องจากการวางแผนก็มุ่งที่จะก าหนดรายละเอียดในการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดผลดีที่สุดแก่โครงการและการที่จะท าแผนให้ดีที่สุด ก็อยู่ที่มีโครงการและ
แผนงานที่ดีที่สุดเป็นหลักส าคัญ ด้วยเหตุนี้ เมื่อมีการท าโครงการ/แผนงานต่าง ๆ แล้ว ก็ควรจะ
คัดเลือกเอาโครงการแผนงานที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์โครงการ /แผนงาน
ต่าง ๆ อย่างละเอียดรอบคอบเพ่ือจัดล าดับความส าคัญของโครงการและแผนงานขึ้น และคัดเลือก
โครงการและแผนงานที่ดีที่สุดไว้ตามขีดความสามารถ ในการสนับสนุนทางทรัพยากรที่มี ด้วยเหตุนี้ 
การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน จึงมีความจ าเป็นและมีความส าคัญต่อการวางแผนและต่อ
โครงการด้วย 

การเตรียมโครงการเป็นการร่างหรือก าหนดรายละเอียดของโครงการ เพ่ือน าไปสู่การ
ประเมินถึงความเหมาะสมของโครงการที่จะน าไปใช้ในการปฏิบัติ การด าเนินงานในขั้นตอนนี้จะเป็น
ผลที่สืบเนื่องมาจากการน าทางเลือกที่ได้เลือกสรรแล้ว  มาก าหนดเป็นโครงการพร้อมกับแสดง
รายละเอียดที่จะบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ส าหรับเป็นแนวทางให้ผู้บริหารพิจารณา
อนุมัติให้ด าเนินการต่อไป และเพ่ือให้โครงการที่ได้จัดท าขึ้นมีรายละเอียดการด าเนินงานอย่าง
ครบถ้วนมีเหตุมีผล มีความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมที่ใช้ปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีความเป็นไปได้
สูงที่จะน าไปใช้ในการปฏิบัติให้บรรลุตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ผู้จัดท าโครงการ
ควรจะต้องพยายามเลือกสรรเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ในการด าเนินโครงการให้ดีที่สุด 
โดยทั่วไปจะเก่ียวข้องกับการศึกษาวิเคราะห์ในองค์ประกอบต่าง ๆ นี้ 

1. การวิเคราะห์ทางด้านอุปสงค์ เป็นการวิเคราะห์และคาดคะเนความต้องการให้
ผลผลิตของโครงการที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติโครงการนั้น การวิเคราะห์ทางด้านอุปสงค์
โดยทั่วไปจะเก่ียวกับการวิเคราะห์ กรณีต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 การเก็บและการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลในอดีต เพ่ือดูว่าความต้องการและ
แนวโน้มของความต้องการในขณะนั้นว่าเป็นอย่างไร 

1.2 การวิเคราะห์ความต้องการผลผลิตในอนาคต เพ่ือดูแนวโน้มของความต้องการ
ผลผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตวาจะเป็นอย่างไร เพ่ือจะได้เตรียมแนวทางด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว 
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1.3 การวิเคราะห์กิจกรรมที่มีอยู่จะสนองความต้องการของโครงการได้มากน้อย
เพียงใด 

2. การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค เป็นการวิเคราะห์เพ่ือเลือกหาวิธีการที่เหมาะสมที่จะ
น ามาปฏิบัติในโครงการนั้น ซึ่งโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1 การวิเคราะห์หาแนวความคิดใหม่ ๆ ที่จะน ามาใช้ในการด าเนินโครงการ 
2.2 การวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของโครงการที่มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
2.3 การวิเคราะห์หาความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ในการปฏิบัติโครงการโดย

สอดคล้องกับขีดความสามารถท่ีมีอยู่ 
3. การวิเคราะห์ทางด้านการเมือง เป็นการวิเคราะห์ถึงบทบาทและแนวความคิด

ตลอดจนวิถีทางการเมืองที่เข้ามามีบทบาทต่อการตัดสินใจและการด าเนินโครงการขององค์กรที่จะ
ด าเนินการปฏิบัติ เหตุผลทางด้านการเมืองนับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะอาจจะท าให้การด าเนิน
โครงการ จากหน่วยปฏิบัติเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการได้ แม้ว่า
โครงการจะมีความสมบูรณ์และมีโอกาสที่จะสัมฤทธิผลเป็นอย่างมากก็ตาม ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับ
อุดมการณ์ทางด้านการเมือง และให้การด าเนินโครงการสนองเจตนารมณ์ของทุกๆ ฝุาย ผู้จัดท า
โครงการจึงควรศึกษาและวิเคราะห์ถึงแนวโน้มเกี่ยวกับนโยบายทางด้านการเมืองอย่างใกล้ชิด 

4. การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ  เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้าน 
เศรษฐกิจว่า โครงการที่ก าลังเตรียมอยู่นั้นจะให้ผลตอบแทนต่อส่วนรวมได้มากหรือน้อยแค่ไหน เพ่ือ
แนวทางการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จะได้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมได้สูงสุด การวิเคราะห์ทางด้าน
เศรษฐกิจ โดยทั่วไปจะพิจารณาจากกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 

4.1 ปริมาณการลงทุนและผลตอบแทนกล่าวคือ ถ้าโครงการได้ผลตอบแทน
มากกว่าการลงทุนก็ถือว่าโครงการนั้นมีความเป็นไปทางเศรษฐกิจสูง เป็นต้น 

4.2 ระยะคืนทุน เป็นการก าหนดระยะเวลาที่จะได้ผลตอบแทนคุ้มทุนที่เสียไป 
4.3 อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน เป็นการก าหนดอัตราร้อยละของผลตอบแทน

ได้รับจากการลงทุนในแต่ละระยะเวลา 
5. การวิเคราะห์ทางด้านการเงิน เป็นการวิเคราะห์ถึงการลงทุนและผลตอบแทนของ

โครงการเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงการวางแผนทางด้านการเงินที่เหมาะสมกับโครงการนั้นมีความคล่องตัว
และสามารถปฏิบัติได้โดยต่อเนื่อง และบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้โดยประสิทธิภาพสูงสุด การ
วิเคราะห์ทางด้านการเงินนี้จะ แตกต่างกับการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจในกรณีที่ว่า การวิเคราะห์
ทางด้านเศรษฐกิจจะเป็นการวิเคราะห์ที่แสดงให้เห็นถึงการลงทุนและผลตอบแทนในภาพรวมทั้ง
ประเทศ ส่วนการวิเคราะห์ทางด้านการเงินจะเป็นการวิเคราะห์เฉพาะเรื่องเงิน และ การวางแผน
ทางด้านการเงินของโครงการเท่านั้น โดยแนวทางการวิเคราะห์ทางด้านการเงินจะประกอบด้วย กรณี
ต่าง ๆ ดังนี้ 

5.1 การคาดคะเนการเงินของโครงการ 
5.2 การวิเคราะห์ความสามารถให้เกิดผลผลิตของโครงการสูงสุด 
5.3 การประเมินผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ 
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5.4 แหล่งที่มาของเงินทุน 
5.5 ปัญหาด้านการเงินอ่ืน ๆเช่น ค่าของเงินที่เปลี่ยนไป เป็นต้น 

6. การวิเคราะห์ทางด้านการบริการ เป็นการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาว่าโครงการนั้นได้มี
ระบบการบริหาที่เกื้อกูลหรือเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จของโครงการหรือไม่เพียงโด เพ่ือจะได้หา
แนวทางข้ันตอนการด าเนินโครงการให้บังเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติและสามารถบรรลุเปูาหมาย
และวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ทางด้านการบริหารโดยทั่วไปจะ
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 

6.1 การจัดรูปแบบของกิจกรรมและรูปแบบของโครงการ 
6.2 การจัดวิธีหรือขั้นตอนการบริหารของโครงการ (การวางแผนของโครงการ) 
6.3 การวางกฎหรือระเบียบเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ 
6.4 วิธีการควบคุม ติดตามและประเมินผลโครงการ 
6.5 การบริหารบุคคล 

7. การวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นผล
สืบเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมหรือกลุ่มอิทธิพลในด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือรู้ว่า
สิ่งแวดล้อมหรือกลุ่มอิทธิพลดังกล่าวนั้น จะมีผลต่อการด าเนินโครงการหรือการเปลี่ยนแปลงโครงการ
อะไรบ้าง และจะท าให้บังเกิดผลในลักษณะเกื้อกูลหรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการอย่างใด 
เพ่ือจะได้หาแนวทางหรือยุทธวิธีปรับปรุงการด าเนินโครงการให้เหมาะสมและสามารถบรรลุเปูาหมาย
และวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการวางแผนโครงการ 

การวางแผนต้องกระท าในทุกขั้นตอนของวงจรโครงการเพ่ือเตรียมไปสู่ ขั้นตอนต่อไป 
นอกจากนี้ยังอาจกระท าในหลายๆ ระดับพร้อมๆ กัน โครงการหนึ่ง มักประกอบด้วยหลายแผนที่แยก
ออกจากกันในแต่ละช่วงเวลาและข้ันตอนของโครงการ เช่น แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(acquisition plan) 
แผนการน าโครงการไปปฏิบัติ (implementation plan) แผนการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา 
(operation and maintenance plan) แผนการคัดเลือกแหล่งทุน (source selection plan) 
แผนการ เลิกจ้างงาน (deployment plan) แผนการยุติโครงการ (deactivation plan) แผนการ 
ตรวจสอบ (validation and verification plan) เป็นต้น บางแผนอาจจะปรากฏ เฉพาะในบาง
โครงการ เช่น แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการคัดเลือกแหล่งทุน ส่วนแผนการน าโครงการไป
ปฏิบัติมักพบอยู่ในทุกโครงการและเป็นแผนที่ใช้ แสดงกระบวนการด าเนินงานทั้งหมด (Forsberg et 
al., 1996; อ้างถึงใน มยุรี  อนุมานราชธน, 2551) 

แผนการน าโครงการไปปฏิบัติ ซึ่งอาจเรียกว่าแผนการด าเนินงาน หรือแผนยุทธวิธี เป็น
กระบวนการแปรเปลี่ยนสิ่งที่โครงการต้องการทั้งหมดให้เป็นกลุ่มงาน ต่างๆ ตามล าดับด้วยหลัก
เหตุผล ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอนดังนี้   (Hitt, 1985; อ้างถึงใน มยุรี  อนุมานราชธน, 2551) 
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ภาพที่ 3.2 กระบวนการวางแผนโครงการ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก มยุรี อนุมานราชธน (2551:100) 

1. การระบุความต้องการ ของผู้ใช้บริการ หรือผู้รับบริการของโครงการ พร้อม สาเหตุ
ที่ท าให้เกิดความต้องการนั้น ก่อนที่จะก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้วางแผนโครงการต้อง
พิจารณาสภาพแวดล้อม ความต้องการของผู้ใช้บริการ/ผู้รับ บริการ และปัญหาต่าง ๆ จากการ
ด าเนินงานตามนโยบายที่มีอยู่ โดยอาจจะประมวล ความคิดและรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากการ
วิเคราะห์หรือผลงานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ใช้บริการหรือผู้เกี่ยวข้องกับปัญหา/ความต้องการ เทคนิค
ที่ใช้ระบุความต้องการ ได้แก่ การระดมสมอง กลุ่มจ าลอง การคิดแบบจินตนาการ การวิเคราะห์
รูปลักษณ์ และการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม (ปาริชาติ วลัยเสถียร และ สุรพล ปธานวนิซ, 2535; 
อ้างถึงใน มยุรี  อนุมานราชธน, 2551: 100-101 ) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1  การระดมสมอง (brainstorming) คือ กระบวนการคิดแบบเป็นกลุ่ม เซิง
สร้างสรรค์ท่ีน ามาใช้เพื่อก่อให้เกิดข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขและค าตอบ ส าหรับปัญหาหนึ่งๆ
โดยเฉพาะปัญหาใหม่ หรือแนวทางใหม่ส าหรับการแก้ไขปัญหาเก่า แนวทางนี้ให้น า  ผู้เข้าระดม
สมองมา 6-12 คน ปล่อยให้ต่างคนคิดโดยล าพังคนเดียวก่อน แล้วเขียนความคิดนั้นลงในบัตรโดยไม่
มีการวิจารณ์ความคิดของคนอ่ืน ช่วยกันจัดเรียงบัตรความคิดท าแบบนี้หลายรอบจนพอใจความคิด
ที่สามารถน ามาใช้ได้ 

1.2  กลุ่มจ าลอง (nominal group technique) คือ การระดมสมองแบบ หนึ่ง เป็น
กระบวนการคิดแบบเป็นกลุ่มย่อยที่น ามาใช้ก าหนดองค์ประกอบของ ปัญหาโดยเฉพาะองค์ประกอบ
ทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม ก าหนดและจัดล าดับเปูาหมายและตัวผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ได้
ความคิดเห็น แล้วคัดเลือกความคิดที่ดี มาใช้ในการตัดสินใจซึ่งจะเป็นการเพ่ิมความมีเหตุผลและการ
สร้างสรรค์ เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ของปัญหาที่ไม่มีโครงสร้างหรือไม่สามารถระบุสาเหตุของปัญหา
ได้ อย่างเป็นเหตุเป็นผล 

 

ระบคุวามต้องการของ
ผู้ ใช้บริการ/ผู้ รับบริการ 

ก าหนดวตัถปุระสงค์ / 

เป้าหมายของโครงการ 

ก าหนดสิ่งท่ีเป็นผลผลิต/

บริการของโครงการ  

มอบหมายงาน 
ก าหนดงบประมาณ

โครงการ 

ก าหนดการไหลของ
งานและก าหนดการ 

ก าหนดงาน
ของโครงการ 
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1.3  การคิดแบบจินตนาการ (Synectics) คือ กระบวนการของกลุ่ม ปฏิสัมพันธ์ที่
น ามาใช้นิยามปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้โดยการ ให้ความหมายแก่ปัญหาใหม่  ใน
ลักษณะที่ท าให้ปัญหาใหม่เป็นเรื่องธรรมดา หรือให้ความหมายแก่ปัญหาเก่าในมุมมองที่แตกต่างจาก
เดิม การคิดแบบจินตนาการนี้ ใช้การอุปมาแบบต่าง ๆ เช่น คิดแบบเอาใจเราไปใส่แทนว่า “สมมติว่า
เราเป็นแบบ นั้น จะแก้ไขปัญหาอย่างไร’’ คิดแบบตรง ๆ คือ “ปัญหาที่ต้องการแก้ไขเป็นอย่างไร 
ปัญหานี้คล้ายกับอะไร จะแก้ไขอย่างไร” หรือคิดแบบใช้สัญลักษณ์เช่น ก าหนดค า/ ประโยค/รูปภาพ 
แล้วจึงแตกเป็นความคิดและเชื่อมโยงความคิด 

1.4 การวิเคราะห์รูปลักษณ์ (morphological analysis) คือ กระบวนการ วิเคราะห์
ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะองค์ประกอบของปัญหาและความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบ เพ่ือ
จัดท าทางเลือกส าหรับโครงการและแผนงานในอนาคตเมื่อ เกิดสถานการณ์ของปัญหาขึ้น 

1.5 การสัมภาษณ์ (interviews) และแบบสอบถาม (questionnaires) คือ วิธีการ
เพ่ือระดมความคิดและข่าวสารข้อมูล โดยการตั้งค าถามที่มีหรือไม่มี โครงสร้างเนื้อหาแก่ผู้ตอบ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของสถานการณ์ของ ปัญหา บรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อโครงการ 
ความคิดเห็นของกลุ่มเปูาหมายของ โครงการ และผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาชีพ 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ วัตถุประสงค์ของการวางแผนโครงการเป็น
สิ่งเดียวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยทั่วไปผลผลิต/ผลิตภัณฑ์/บริการที่เป็นผลลัพธ์จากการ
ด าเนินงานโครงการแสดงให้ทราบว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ผู้วางแผนต้องทราบว่า
วัตถุประสงค์หลักของโครงการ 3 ด้านได้แก่ เวลา ต้นทุน และคุณภาพ วัตถุประสงค์ใด  ที่กล่าวมา
ส าคัญกว่า วัตถุประสงค์ด้านอ่ืนๆ ส่วนใหญ่วัตถุประสงค์ของโครงการมักขัดแย้งกัน ท าให้ไม่สามารถ
ให้ความส าคัญแก่วัตถุประสงค์ด้านใดด้านหนึ่ง โดยไม่ลดความส าคัญของวัตถุประสงค์ด้าน อ่ืนๆ เช่น
ถ้าลดความส าคัญของเวลาด าเนินการโครงการ อาจต้องเสียต้นทุน(เงิน) มากขึ้น และมักส่งผลต่อเนื่อง
ไปถึงวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพของผลผลิต และอาจมีผลกระทบต่อองค์กร ดังนั้น การทราบว่า
วัตถุประสงค์ใดมีความส าคัญในขั้น ตอนนิยามโครงการ จะช่วยให้สามารถตัดสินใจและเลือกใช้
เทคนิคการวางแผนที่เหมาะสม มิฉะนั้นผู้บริหารโครงการอาจให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ด้านเวลา 
โดยอัตโนมัติ อาจเนื่องมาจากเวลาเป็นวัตถุประสงค์ที่เป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดเจน ผู้บริหารโครงการมัก
ควบคุมเวลาได้มากกว่าต้นทุนและคุณภาพ โดยใช้โครงข่ายเป็นเครื่องมือควบคุ ม และผู้บริหาร
โครงการที่ดีต้องสามารถควบคุมเวลาของโครงการได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วางแผนต้องค านึงถึงล าดับ
ความส าคัญที่ให้แก่วัตถุประสงค์ดังกล่าวเมื่อ นิยามโครงการ (Turner, 1993; อ้างถึงใน มยุรี  อนุมาน
ราชธน, 2551) 

ในการก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนโครงการ อาจใช้เทคนิค 2 แบบ ได้แก่แผนผัง
วัตถุประสงค์ และโครงสร้างของวัตถุประสงค์ ทั้ง 2 เทคนิคนี้ เน้นการจัดโครงสร้างของวัตถุประสงค์
ตามส าดับชั้น  

2.1  แผนผังวัตถุประสงค์ (objective trees) เป็นเทคนิคที่ใช้ก าหนด วัตถุประสงค์
ของโครงการ และใช้เป็นแนวทางการจัดวัตถุประสงค์เหล่านั้นให้อยู่ในโครงสร้างที่เป็นล าดับชั้น เพ่ือ
บ่งชี้ว่าสัมฤทธิ์ผล วัตถุประสงค์ย่อยจะเกื้อกูลต่อสัมฤทธิ์ผลของวัตถุประสงค์ในระดับสูงกว่าได้
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อย่างไร? วัตถุประสงค์เหล่านั้น มีความสัมพันธ์กันอย่างไร? แผนผังวัตถุประสงค์ใช้ในการประเมินผล
กระทบของโครงการ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ 

2.2  โครงสร้างของวัตถุประสงค์ (intent structures) เป็นเทคนิคที่ใช้นิยาม 
วัตถุประสงค์ ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างวัตถุประสงค์ และระบุผู้เกี่ยวข้อง กับวัตถุประสงค์แต่ละ
ด้าน เทคนิคนี้นอกจากใช้ก าหนดและจัดล าดับชั้นของ วัตถุประสงค์แล้ว ยังใช้เ พ่ือแยกแยะ
วัตถุประสงค์ของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ แสดง ให้เห็นถึงความขัดแย้งที่อาจมีอยู่ในวัตถุประสงค์ย่อย 

3. การก าหนดสิ่งท่ีเป็นผลผลิตหรือบริการ ของโครงการทั้งขณะด าเนินโครงการ และ
เมื่อโครงการยุติ การก าหนดสิ่งที่ต้องการส่งมอบให้ผู้ใช้บริการหรือผู้รับบริการอาจ เขียนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในรูปของรายงานที่มีการอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ หรือ อาจเป็นผลผลิตหรือผลิตกัณฑ์ 
เช่น ตัวแบบ เครื่องมือเครื่องใช้ ระบบการส่งเชื้อเพลิง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบขับเคลื่อนไปช้างหน้า
ของเครื่องบินทิ้งระเบิดของฐานทัพอากาศ เป็นต้น สิ่งที่โครงการต้องการส่งมอบให้ผู้ใช้บริการหรือ
ผู้รับบริการต้องก าหนด  

4. การก าหนดงานโครงการ หลังจากก าหนดวัตถุประสงค์และสิ่งที่ต้องการ ส่งมอบให้
ผู้ใช้บริการ หรือ ผู้รับบริการแล้ว ก็ต้องก าหนดสิ่งที่โครงการจะด าเนินการและหรือ หรือจะไม่
ด าเนินการ กล่าวคือ ขั้นตอนนี้จะก าหนดงานทั้งหมดที่จะด าเนินการต่อไป โดยแสดงให้เห็นถึงงาน ชุด
ของงาน องค์กรย่อยและกลุ่มงานให้ถูกต้องมากที่สุด เท่าที่จะท าได้ ในการก าหนดงานของโครงการนี้ 
เทคนิคที่ใช้แยกย่อยงานโครงการ ในลักษณะโครงสร้างที่เป็นล าดับชั้นนี้เรียกว่า โครงสร้างการ
แยกแยะงาน  

5. การก าหนดการไหลของงาน ทั้งนี้เพ่ือได้มีการจัดเตรียมล าดับการด าเนินงาน
ก่อนหลังอย่างเหมาะสม โดยสามารถด าเนินงานได้ตามข้ันตอนดังนี้ 

5.1 แยกงานโครงการในรายละเอียดออกเป็นงานย่อยๆ และเชื่อมโยงล าดับงาน
ก่อนหลังอย่างชัดเจนในรูปแบบแผนผังโครงข่ายงาน 

5.2 ประมาณการเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการท างาน แต่ละงาน  
5.3 ก าหนดเวลากิจกรรามในโครงการ เช่น เวลาเริ่มต้นงานที่เร็วที่สุด เวลาแล้วเสร็จ

งานที่เร็วที่สุด  เวลาเริ่มต้นงานที่ช้าที่สุด หรือเวลาแล้วเสร็จงานที่ช้าที่สุด 
5.4 จัดสรรทรัพยากร โดยก าหนดผู้รับผิดชอบงานที่เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนดไว้ 
5.5 ก าหนดจุดควบคุมงาน เพ่ือตรวจสอบการท างานที่ผ่านมา 

6. การก าหนดงบประมาณ โดยก าหนดค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมงาน 
โดยเรื่องงบประมาณนี้เป็นเรื่องของการใช้จ่ายเงินกับกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนผู้มา
รับผิดชอบงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในกิจกรรมงาน และอ่ืนๆ  

7. การมอบหมายงาน เพ่ือเป็นการชี้แจงต่อสมาชิกในโครงการให้รับทราบถึงบทบาท
ความรับผิดชอบของตนต่องานที่ได้รับมอบหมาย และเพ่ือเป็นการยืนยันในสิ่งที่ได้วางแผนว่ากิจกรรม
ทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นตามท่ีได้วางแผนและก าหนดไว้ 

 



 

53 การวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

และกระบวนการวางแผนควรพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ (สุพจน์  โกสิยะจินดา , 
2550) 

1. ท าไมจึงต้องวางแผนโครงการ (Why)  การวางแผนโครงการเป็นเรื่องที่ส าคัญของ
การบริหารโครงการเป็นแนวทางที่จ าเป็นให้ผู้เกี่ยวข้องในระหว่างการพัฒนาระบบงานได้รับทราบว่า
จะต้องท าอะไรบ้าง เป็นงานหลักที่ต้องกระท าเมื่อเริ่มท างาน จะเห็นได้ว่าในทฤษฎีการจัดการ การ
วางแผนจะมาก่อนงานอ่ืน ๆเช่น  POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, 
Coordinating, Reporting, Budgeting) การมีแผนงานท าให้เห็นกระบวนการของเรื่องที่เกิดขึ้น
เข้าถึงปัญหาก่อนที่เกิดข้ึน และสามารถหาทางแก้ไขได้ก่อนที่จะสายเกินแก้ ค านิยามของการวางแผน
แผนงานคือ การเขียนให้มีล าดับงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ได้ งานที่ต้องการการวางแผนจึงเป็น
กระบวนการที่จะต้องตัดสินใจล่วงหน้า เพ่ือให้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์นโยบายแนวทางปฏิบัติ  
ดังนั้นแผนงาน จึงเป็นงานที่ต้องกระท าเป็นประจ า ไม่ใช่งานฝาก และต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 
10% ของเวลาของโครงการทั้งหมด กระบวนการวางแผนเป็นการลดความซ้ าซ้อนของการใช้
ทรัพยากร และก่อให้เกิดการประสานงานที่ดีในหมู่ผู้ที่อยู่ในงานนั้น วัตถุประสงค์ของการวางแผน
โครงการก าหนดเปูาหมายของโครงการ เห็นภาพชัดเจน แปลงความต้องการให้ปรากฏในองค์กร การ
ก าหนดงานต่างๆ ที่จะต้องท าให้มีวันเริ่มต้น และวันสุดท้ายของแต่ละงาน ก าหนดทรัพยากรที่
ต้องการใช้เพ่ือให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสื่อให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมทั้งองค์กร
ภายนอกโครงการ เพ่ือเป็นแนวทางและพ้ืนฐานในการประมาณการ ติดตาม และควบคุมโครงการ 

2. การวางแผนงานในเรื่องอะไร  (What) การวางแผนเกี่ยวข้องกับทรัพยากรในเรื่อง
ต่างๆคือ ขอบข่ายงาน  ชนิดงานต่างๆ  เวลาที่ต้องใช้ และทรัพยากร (บุคลากร เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ เงินทุน และ วิธีการ เทคนิคต่างๆ)แผนงานส าคัญของโครงการมีอะไร แผนงาน
ด าเนินการแผนการใช้บุคลากรแผนการ ควบคุมการเปลี่ยนแปลงแผนการท ารายงานแสดงสถานภาพ
นอกจากนั้นมีแผนงานที่เกี่ยวกับโครงการ อีกหลายแผนงานคือ แผนศึกษาความต้องการของระบบ  
แผนออกแบบระบบ แผนการทดสอบ แผนการท าเอกสาร แผนการท าการบ ารุงรักษาระบบ แผนการ
ใช้เงิน แผนการใช้อุปกรณ์ แผนการศึกษา ฝึกอบรม แผนการจัดบุคลากรจากองค์กรที่จะเข้ามาร่วมใน
โครงการ แผนการจัดองค์กรที่เกี่ยวกับองค์กร แผนการทบทวนโครงการ การมีแผนงานท าให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางในการ
ท างานอยู่ในรูปแบบที่ก าหนดไว้การวางแผนจะช่วยท าให้สามารถท าในสิ่งที่จ าเป็นและท าสิ่งที่จ าเป็น
ให้ดีและถูกต้อง 

3. เม่ือไรจึงวางแผนโครงการ (When) เราจะท าแผนงาน เมื่อได้รับมอบหมายให้ท า
โครงการ เป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการโดยด่วนและปรับเปลี่ยนได้ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ การ
ท าแผนเหมือนการถ่ายภาพ ทุกครั้งที่ถ่ายหนึ่งครั้งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากภาพเมื่อ เทียบ
กับอีกภาพหนึ่งดังนั้นภาพงานจึงถูกปรับเปลี่ยนได้ตามเหตุการณ์ แผนงานเป็นเอกสารที่ใช้ปฏิบัติงาน 
มีไว้คอยดูแลติดตามงานต่างๆ ที่ปรากฏในแผนงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผนงาน ทรัพยากรต่างๆ  
ที่จ าเป็นและระยะเวลาสามารถทบทวนใหม่ได้  เมื่อวัตถุประสงค์เปลี่ยน  เกิดความซับซ้อนในงานที่
วางแผนไว้ เกิดภาวะที่แตกต่างจากเดิม ผู้วางแผนในโครงการจะค านึงถึงผลที่จะเกิดต่อเนื่องจาก
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การวางแผนด าเนินการ  มิใช่เพียงค านึงผลที่จะได้รับจากการด าเนินการนั้ นโดยตรงเท่านั้น แต่
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อเนื่องจะต้องพิจารณารวมอยู่ในการวางแผนนั้นด้วย  

4. ใครเป็นผู้วางแผนงาน (Who) การท าแผนงานขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจ
ระบบงานที่จะท าและประสบการณ์ของผู้เข้ามาร่วมในการท าแผนงาน ผู้ที่ต้องการใช้แผนงาน  มีผู้ที่
เกี่ยวข้องดังนี ้

4.1 หัวหน้าโครงการ เป็นบุคคลส าคัญของโครงการที่มีผลท าให้โครงการส าเร็จหรือ
ล้มเหลวได้ ดังนั้นหัวหน้าโครงการจึงจ าเป็นต้องมีแผนงานไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานรู้ถึงสถานะ
ของโครงการทุกขณะ เพื่อให้ได้ทราบปัญหาล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดขึ้นและหาทางแก้ไขได้ทันท่วงที่ เมื่อ
ท างานส าเร็จจะได้รู้ว่างานที่ท าส าเร็จแล้วผิดไปจากแผนมากน้อยเพียงใดและใช้เป็นบทเรียนในการท า
โครงการในอนาคต 

4.2 คณะท างานเป็นผู้ที่จะด าเนินงานให้โครงการเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายไว้ 
ดังนั้นคณะท างานต้องได้ภาพรวมของโครงการ เพ่ือได้รู้ว่าแต่ละส่วนของโครงการจะด าเนินการ
อย่างไรและผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการอย่างนั้นๆ เห็นความสัมพันธ์แต่ละงานว่า เชื่อมโยงกันอย่างไร ในแต่
ละงานใช้เวลาเท่าไร และในแต่ละคนต้องใช้แรงงานในโครงการมากน้อย /เพียงใด 

4.3 เจ้าของระบบงาน ซึ่งจะเป็นผู้รับผลพวงของโครงการ จะต้องทราบว่า มี
แผนงานอะไรบ้าง จะได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ 

4.4 ฝุายบริหารและคณะผู้บริหารโครงการต้องการแผนงานไว้ดูว่าโครงการมีความ
คืบหน้าเพียงใดเมื่อได้รับรายงานประจ าแต่ละเดือน เมื่อคณะท างานขอการสนับสนุนไปจะได้
ด าเนินการได้ถูกต้องตรงตามท่ีต้องการได้ 

ดังนั้นคณะจัดท าแผนงานประกอบด้วยหัวหน้าโครงการ และสมาชิกในโครงการทุกคน 
แผนงานต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกในคณะท างานโดยพร้อมเพียงกันในการจัดท าแผนงาน
ประกอบด้วย การก าหนดเปูาหมาย ก าหนดงานต่างๆ ว่ามีอะไรบ้าง จัดล าดับงานว่า งานใดควรท า
ก่อนหลัง ก าหนดเวลาที่ต้องใช้ทรัพยากรและการท างานต่างๆ มีจุดตรวจสอบความคืบหน้าของ
โครงการ 

5. การวางแผนท าอย่างไร (How) เครื่องมือที่ช่วยในการจัดท าแผนงานประกอบด้วย
วิธีการต่างๆ ดังนี้ 

5.1 WBS (Work Breakdown Structure) การกระจายงานลงมาเป็นโครงสร้าง
กิจกรรมงาน (Work Breakdown Structure - WBS) ค านิยามของ WBS คือการกระจายงานเป็นขั้น
ลงมา มีลักษณะเป็นโครงสร้างบอกถึงขอบข่ายงานทั้งหมด สิ่งใดที่ไม่ปรากฏใน WBS ถือว่างาน
เหล่านั้นไม่รวมอยู่ในขอบข่ายงานที่ก าหนดของโครงการ เราใช้ WBS ในการพัฒนาระบบงานหรือ
ยืนยัน เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขอบข่ายงานแต่ละละดับที่ลดหลั่นลงมา ท าให้เพ่ิมรายละเอียด
โครงสร้างของโครงการใน 2-3 ระดับแรกของ WBS จะกล่าวถึงส่วนของเจ้าของระบบงานในเรื่อง
ต้นทุนระยะเวลา เพ่ือให้สามารถติดตามและรายงานผลจากกระบวนการตามขั้นตอนของโครงการ
ส่วนของผู้จัดการโครงการและคณะท างานจะปรากฏในระดับที่ต่ าลงมา ซึ่งแสดงถึงการท างานของ
โครงการ  
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5.2 Bar Chart หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า GANTT Chart เป็นวิธีง่ายๆ ในการจัดท า
แผนงานโดยลากเส้นบอกระยะเวลาของแต่ละงาน การท าแผนงานโดยใช้ Bar Chart มักจะเป็นงาน
ขนาดไม่ใหญ่ มีจ านวนงานไม่มาก สามารถดูแลได้ท่ัวถึง ตัวอย่าเช่น 

5.3 PERT/CPM (Program Evaluation and Review Technique/Critical 
Path Method) PERT/CPM เป็นกระบวนการท างานเป็นเครือข่ายเหมาะกับงานขนาดใหญ่ ที่มีเนื้อ
งานจ านวนมากยากแก่การติดตามได้ทั่วถึง วิธีการนี้สามารถแสดงความสัมพันธ์ของงานแต่ละงานและ
แสดงเส้นวิกฤติให้เห็นว่า ส่วนใดของงานหากล่าช้าไปแล้วจะกระทบกระเทือนงานส่วนอ่ืนๆ แต่ถ้าเป็น
งานที่ไม่ได้อยู่บนเส้นวิกฤติ ถึงแม้ว่าช้าไปบ้างก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับงาน วิธีการนี้ท าให้การใช้
ทรัพยากรได้ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าท่ีสุด ควบคุมงานให้อยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

5.4 Project Risk Analysis and Management เป็นการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงของโครงการเมื่อจัดท าโครงการ การประเมินความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์แห่งความส าเร็จ ที่
ยิ่งใหญ่หากไม่ด าเนินการเก่ียวกับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า อาจก่อให้เกิดปัญหาได้ ในการจัดท าโครงการ
จะต้องน าวิธีการบริหารโครงการ เข้ามาช่วยท าให้แต่ละขั้นตอนของโครงการเป็นไปตามที่วางแผน 
และประมาณการไว้ แต่ก่อนที่จะด าเนินการใดๆควรที่จะทดสอบดูว่า งานแต่ละงานมีความเสี่ยง
หรือไม่ จากอดีตที่ผ่านมาอาจจะกล่าวได้ว่ามีองค์กรไม่กี่แห่งที่ด าเนิน การจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยง
ว่ามากน้อยเพียงใด จะได้หาทางแก้ไข ปรับปรุง ให้ความเสี่ยงลดน้อยลง จนอยู่ในระดับพอใจ จึงเริ่ม
ปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยง (Risk Assessment) จะท าให้คณะท างานผู้บริหาร
โครงการ มีความมั่นใจว่าโครงการจะประสบความส าเร็จสูง ข้อผิดพลาด หรือปัญหาระหว่าง
ด าเนินการโครงการมีน้อย หรือค่อนข้างต่ า การศึกษาความเสี่ยง จึงมีความจ าเป็นก่อนเริ่มโครงการ
ทุกครั้ง เพื่อให้โครงการประสบผลส าเร็จอย่างสูง ถึงแม้จะต้องใช้เวลาในการศึกษา แต่คุ้มค่ากับปัญหา
ที่เกิดขึ้นในระหว่างด าเนินการโดยไม่ทราบปัญหามาก่อน การแก้ไขเพ่ือให้หลุดพ้นจากปัญหา อาจจะ
ยุ่งยาก หรือไม่มีเวลาเพียงพอที่จะแก้ไขความยุ่งยากนั้น จนท าให้โครงการล้มเหลว หรือผิดไปจาก
แผนการที่ได้ก าหนดไว้  

5.5 Brain Mapper แผนภูมิสมอง (Brain Mapper Diagram) เปนการจัดท า
รายการเบื้องตน หรือจุดขอความ และสรางภาพรวม เพ่ือการอภิปราย หรือเปนเครื่องเตือนความจ า 
โดยเขียนจากวงกลมศูนย์กลางเป็น หัวเรื่องใหญ่ แตกออกไปเป็นรัศมี และที่ปลายของรัศมีนั้นจะเป็น 
หัวเรื่องย่อย ดังนั้น ระหว่างเส้นรัศมีจะสามารถแตกกิ่งก้านออกไปได้เรื่อยๆ คล้ายแผนภูมิก้างปลา ที่
ตรึงส่วนหัว-ส่วนท้ายไว้ด้วย หัวเรื่องย่อย................................................................................................    
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ภาพที่ 3.3 แผนภูมิสมอง Brain Mapper 
ที่มา: ดัดแปลงจาก (http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=pasawutt&group=6) 

 
5.6 Software Package เป็นเครื่องชวยในการวางแผน การจัดการโครงการ ซ่ึง

เป็นโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือ สนับสนุนการท างานของโครงการ เช่น(Software) ต่างๆ ต่อไปนี้ 
- Microsoft Project   
- Artimis   
- Project/2 series X   
- Harvard Project Management   
- Timeline Project Management  

สรุปท้ายบทเรียน 

แผนโครงการ หมายถึง ล าดับของเหตุการณ์ที่จัดท าแบบมีโครงสร้าง เพ่ือน าไปสู่
วัตถุประสงค์ ที่พึงปรารถนา 

การวางแผนโครงการมีความจ าเป็นต่อแผนการปฏิบัติงานในเรื่อง ช่วยให้แผนมีความ
ชัดเจน ช่วยให้การปฏิบัติตามแผน ช่วยให้แผนมีทรัพยากรใช้อย่างเพียงพอ ช่วยให้แผนมีความเป็นไป
ได้สูง ช่วยลดความขัดแย้ง สร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรในองค์กร สร้างความมั่นคงให้กับแผน การ
ควบคุมแผนงานท าได้ง่าย 

การวางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ ประสานระบบย่อย ๆ ท าได้ง่ายมากขึ้น
การวางแผนโครงการถือเป็นสิ่งจ าเป็นเนื่องจากไม่เพียงแต่ท าให้สามารถตัดสินใจริเริ่มโครงการจัดสรร
ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังท าให้สามารถจัดสรรทรัพยากรใหม่ได้เมื่อจ าเป็นตลอด 
ระยะเวลาของโครงการ 

การด าเนินงานโครงการตามแผน อาจเกิดการเบี่ยงเบนไปจากแผน และเกิดเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิด ซึ่งกิจกรรมและผลผลิตของโครงการที่เกิดขึ้นย่อม แตกต่างจากท่ีคาดหวัง  

โครงการ 
บริการชุมชน 

กลุ่มเปูาหมาย 

คณะท างาน 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
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การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน ท าให้เกิดการศึกษารายละเอียดของต้นทุนและ
ค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการ และแผนงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่าง
ประหยัดมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย หรือไม่เพียงใด การ
วิเคราะห์โครงการและแผนงาน มีความส าคัญของต่อเรื่องการวิเคราะห์ทางด้านอุปสงค์ การวิเคราะห์
ทางด้านเทคนิค การวิเคราะห์ทางด้านการเมือง การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ การวิเคราะห์
ทางด้านการเงิน การวิเคราะห์ทางด้านการบริการ การวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม  

เครื่องมือที่ช่วยในการจัดท าแผนงานประกอบด้วย WBS (Work Breakdown Structure) 
(Bar Chart) (PERT/CPM) (Project Risk Analysis and Management) (Brain Mapper) และ 
(Software Package) 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 
 

1. การท าให้แผนโครงการเกิดประสิทธิผลที่ต้องค านึงถึงอะไรบ้าง 
2. ให้อธิบายถึงความจ าเป็นของการวางแผนโครงการ 
3. ให้ยกตัวอย่าง ประกอบภาพจากเรื่อง การแตกแผนเป็นโครงการ  
 

 
 

4. ให้ยกตัวอย่างความส าคัญของการวางแผนโครงการ 
5. ให้บอกความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์โครงการและแผนงานได้ 
6. ให้น าเสนอข้อคิดเห็นถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการวิเคราะห์โครงการและ

แผนงาน 
7. ให้อธิบายถึงสิ่งที่ต้องพิจารณาใน กระบวนการวางแผนเรื่อง เหตุใดท าไมต้องวางแผน

โครงการ (Why)  
8. ให้อธิบายถึงสิ่งที่ต้องพิจารณาใน กระบวนการวางแผนเรื่อง อะไรบ้างที่ควรต้อง

วางแผนในโครงการ  (What) 
9. ให้อธิบายถึงสิ่งที่ต้องพิจารณาใน กระบวนการวางแผนเรื่อง เวลาใดที่เหมาะสมในการ

วางแผนส าหรับโครงการ (When) 
10. ให้อธิบายถึงสิ่งที่ต้องพิจารณาใน กระบวนการวางแผนเรื่อง ใครบ้างควรจะเป็นผู้

วางแผน หรือเก่ียวข้องในโครงการ (Who) 
11. ให้อธิบายถึงสิ่งที่ต้องพิจารณาใน กระบวนการวางแผนเรื่อง การวางแผนควรมี

กิจกรรม ท าอะไร อย่างไร บ้าง (How)  
12. ให้ยกตัวอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามกระบวนการวางแผนโครงการจากแผนภาพที่

ก าหนดให้ 
 

 

โครงการ 1 โครงการ 2 

โครงการ 3 โครงการ 4 

แผน 
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13. ให้ออกแบบกิจกรรมประกอบภาพเครื่องมือ “แผนภูมิสมอง” ที่ช่วยในกระบวนการ

วางแผนโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบคุวามต้องการของ
ผู้ ใช้บริการ/ผู้ รับบริการ 

ก าหนดวตัถปุระสงค์ / 

เป้าหมายของโครงการ 

ก าหนดสิ่งท่ีเป็นผลผลิต/

บริการของโครงการ  

มอบหมายงาน 
ก าหนดงบประมาณ

โครงการ 

ก าหนดการไหลของ
งานและก าหนดการ 

โครงการ ?... 

กลุ่มเปูาหมาย 

คณะท างาน 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 

ก าหนดงาน
ของโครงการ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4  
ความเป็นไปได้ของโครงการ 

 

เวลาเรียน 4 ชั่วโมง  

วัตถุประสงค์ 

  หลังจากท่ีได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรมดังนี้ 

1. บอกถึงแนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการได้ 
2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการได้ 
3. เลือกใช้ข้อมูลส าหรับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการได้ 
4. น าเสนอความข้อคิดเห็น จุดที่ส าคัญในความแม่นย าของการประมาณการได้ 
5. เสนอแนะแนวทางในเรื่องหัวใจส าคัญของการศึกษาความเป็นไปได้ 
6. น าเสนอแนวคิด ออกแบบการประเมินโครงการก่อนด าเนินงานได้ 

หัวข้อเนื้อหา 

7. แนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้  
8. หลักการในการศึกษาความเป็นไปได้ 
9. การแสวงหาข้อมูลส าหรับการศึกษาความเป็นไปได้ 
10. ความแม่นย าของการประมาณการ 
11. หัวใจส าคัญของการศึกษาความเป็นไปได้ 
12. การประเมินและอนุมัติโครงการ 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

1. บรรยายเนื้อหาสาระส าคัญประกอบ PowerPoint 
2. ตั้งค าถามอภิปรายระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
3. สรุปประเด็นเนื้อหาร่วมกัน 
4. ให้ตอบค าถามท้ายบทเรียน 

สื่อการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Microsoft PowerPoint ประจ าบทเรียน 
3. คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
4. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
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การวัดผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในห้องเรียน  
2. ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ประเมินการท างานตามท่ีมอบหมาย 
4. ประเมินการตอบค าถามและท างานท้ายบทเรียน 

 

 



บทที ่4  
ความเป็นไปได้ของโครงการ 

 
การพัฒนาหรือจัดท าโครงการใดๆ สิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาก่อนในเบื้องต้น คือ

การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงการ ทั้งนี้ความไปได้นั้นจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า โครงการนี้ควรจะ
ด าเนินการต่อไปหรือไม่ เพราะเหตุใด หากผลการศึกษาความเป็นไปได้ปรากฏว่า เหมาะสมและ
เป็นไปได้ ก็สามารถส่งผลให้โครงการเกิดขึ้นได้ และได้ด าเนินงานต่อไปล าดับต่อไป แต่หากผล
การศึกษาความเป็นได้ปรากฏว่าไม่เหมาะสมและไม่น่าเป็นไปได้ ก็สามารถส่งผลให้เกิดการระงับ
โครงการ และกลับมาวิเคราะห์ พิจารณาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือหาทางแก้ไขในล าดับต่อไป  

แนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ 

มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้ข้อมูล เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ไว้ดังต่อไปนี้ 
ฐาปนา ฉิ่นไพศาล (2556) ให้ข้อมูลว่าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพ่ือให้ประสบ

ความส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้นั้นจะต้องมีการวิเคราะห์โครงการด้านต่างๆ คือ การศึกษาด้าน
การตลาดหรืออุปสงค์ การศึกษาด้านเทคนิค การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโครงการ การศึกษาด้าน
เศรษฐกิจ การศึกษาด้านการเงิน และการศึกษาด้านการบริการ 

เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม (2554) กล่าวว่า การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  คือ
การศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลต่าง ๆที่จ าเป็นเพื่อเป็นการแสดงถึงเหตุผลที่
จะสนับสนุนถึงความเหมาะสมของโครงการ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริงให้ผลประโยชน์ตอบแทน
คุ้มค่าต่อการลงทุน 

พิชิต สุขเจริญพงศ์ (2553) ได้กล่าวว่าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการประกอบด้วย 
5 ด้าน คือ ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด ความเป็นไปได้ทางการเงิน ความเป็นไปได้ทาง
เศรษฐศาสตร์ ความเป็นไปได้ทางเทคนิค และความเป็นไปได้ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

สุภาพร พิศาลบุตร (2553) ได้กล่าวว่า การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการมีความหมาย
เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โครงการ ซึ่งจะเป็นการประเมินถึงข้อดี และข้อเสียและเน้นไปที่การประเมิน
ความคุ้มค่าของโครงการ ในเรื่องผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่เสียไป 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) ได้กล่าวว่า การศึกษาความเป็นไปได้จะมุ่งเน้นถึงการ
วิเคราะห์ข้อมูลใน 4 ด้านคือ ความเป็นไปได้ทางเทคนิค ความเป็นไปได้ทางการปฏิบัติงานหรือการ
ด าเนินการ ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ และความเป็นไปได้ด้านตารางเวลา 

สุพจน์ โกสิยะจินดา (2550) ได้สรุป การศึกษาความเป็นไปได้มีทั้งหมด 6 ด้าน คือ ความ
เป็นไปได้ทางเทคนิค ความเป็นไปได้ทางปฏิบัติ  ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ ความเป็นไปได้ใน
เรื่องเวลา ความเป็นไปได้ทางสังคมวิทยา ความเป็นไปได้ทางจิตวิทยา 

ชูชีพ  พิพัฒน์ศิถิ (2544)  ให้ความหมายว่าเป็นการวิเคราะห์โครงการ(Project  Analysis) 
โดยการจัดท าโครงการเมื่อถึงขั้นตอน  การออกแบบและกะประมาณต้นทุนในรายละเอียดเมื่อน าไป
ปฏิบัติโดยแสดงออกมาในรูปของการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค วิชาการ การเงิน เศรษฐกิจ สังคม 
สถาบัน และสิ่งแวดล้อม  เหตุผลที่จ าเป็นในการตัดสินใจว่าจะรับหรือปฏิเสธโครงการเพื่อการลงทุน 
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ปกรณ์ ปรียากร.  (2542) กล่าวว่าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการมีความจ าเป็นสาม
ประการคือ  

1. เพ่ือตรวจสอบว่าสิ่งต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในโครงการมีความเป็นไปได้ (Feasible) ที่จะ
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่  

2. เพ่ือประเมิน (Appraisal) ว่าโครงการที่วางไว้ควรลงทุนหรือไม่  
3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางรายละเอียดด้านต่างๆ ในขั้นการวางแผนด าเนินงาน 

 สุรศักดิ์ นานานุกูล (2539) กล่าวว่าโครงการคืองานใหม่หรืองานพิเศษที่ริเริ่มขึ้นใหม่อาจจะ
เป็นการขยายงามเดิมขยายปริมาณการผลิตเดิม  หรือขยายงานใหม่  แผนกใหม่  โรงงานใหม่  หรือ
แม้แต่การตั้งกิจการใหม่  โครงการอาจเป็นงานง่ายๆ ที่มีการลงทุนไม่มากนักในอุปกรณ์เครื่องใช้หรือ
ระบบงานที่ไม่แพงนัก  ไปจนถึงงานที่ใหญ่โตซับซ้อน  ที่มีการลงทุนมกมายมหาศาล  ปัญหาของ
โครงการอยู่ที่ความเป็นงานใหม่หรืองานพิเศษ  ซึ่งไม่เหมือนงานเดิม  และเป็นงานที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก 
หรือเป็นงานที่ต้องลงทุนมาก  ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนให้เกิดความส าเร็จให้ได้หากผิดพลาดไปก็ไม่
มีโอกาสแก้ตัวอีกและเกิดความเสียหายได้มาก 

มีโครงการจ านวนไม่น้อย  ที่ได้ริเริ่มขึ้นมาโดยไม่มีการศึกษาโครงการก่อนล่วงหน้า  
หรือมิได้มีการเตรียมการอย่างรอบคอบ  แต่ก็สามารถด าเนินโครงการไปได้  ประสบความส าเร็จและมี
ผลก าไรอย่างงดงามด้วย  ในท านองเดียวกัน  และเช่นเดียวกันมีโครงการอีกไม่น้อยที่มีการศึกษาและ
จัดท ารายงานการศึกษาโครงการเล่มใหญ่โต  แต่ในที่สุดแล้วไม่สามารถที่จะริเริ่มด าเนินโครงการได้
ตามท่ีศึกษาไว้  หรือบางครั้งริเริ่มตามโครงการได้  แต่ไม่ประสบความส าเร็จตามคาดเมื่อเป็นดังนี้จึงมี
ข้อที่น่าคิดว่าท าไมจึงจะต้องท าการวางแผนโครงการหรือศึกษาความเป็นไปได้  ในเมื่อผู้ที่ไม่
ท าการศึกษาก็ยังสามารถท าได้ส าเร็จ  แต่ผู้ที่ท าการศึกษากลับไม่ได้รับความส าเร็จ 

และในปัจจุบันนี้กิจการเหล่านี้ต่างก็ได้เจริญเติบโต  และขยายตัวใหญ่ขึ้นมามากอีกทั้งคู่
แข่งขันก็ขยายตัวขึ้นมาเป็นเงาตามตัวจ านวนคู่แข่งก็เพ่ิมมากขึ้นส่วนตลาดสินค้าก็เริ่มคับแคบลง  จน
ต้องหันไปขายตลาดต่างประเทศ  ตามสภาพนี้จะเห็นได้ว่าโชคที่เคยมี  นับวันแต่จะลดโอกาสลงเรื่อย 
ๆ ตลาดสินค้าและราคาสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ไม่มีความแน่นอนขึ้นๆลงๆอยู่เป็น
ประจ า ภาวะเงินเฟูอก็ท าให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ สูงขึ้นมาก เงินทุนของเจ้าของโครงการไม่เพียงพอส าหรับ
กิจการขนาดใหญ่  ต้องกู้จากแหล่งเงินทุนอีกเป็นจ านวนมาก  บ่อยครั้งต้องกู้มากกว่า เงินทุนของ
ตนเองกว่า 2 เท่า  ท าให้ผลก าไร  ของกิจการลดลง  เพราะต้องน าไปช าระดอกเบี้ย  ส่วน
ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ส าคัญนั้นก็ไม่เพียงพอ  เพราะกิจการต้องขายให้ได้ระดับสูงจึงจะคุ้มทุน  
แม้แต่สถาบันการเงินที่เคยมีความสัมพันธ์กับเจ้าของโครงการมาเนิ่นนาน ก็เริ่มมีความกังวลใจ
เกี่ยวกับความเสี่ยงของลูกค้ารายใหญ่ๆ ที่บริหารงานอย่างไม่มีระบบ  จึงท าให้การบริการด้านการเงิน  
ของกิจการไม่ราบรื่นเหมือนอดีต  ที่โครงการยังมีขนาดเล็กอยู่  ดังนั้นเราจึงอาจกล่าวได้ว่า  ความหวัง
ที่จะประสบความส าเร็จโดยมิต้องมีการศึกษาให้รอบคอบนั้น นับวันมีแต่จะมืดมนลง เพราะแม้แต่
กิจการขนาดใหญ่ที่เคยประสบความส าเร็จโดยอาศัยโชคช่วยนั้น ในปัจจุบันก็เริ่มจะต้องอาศัยฝีมือ
ความสามารถและวิชาการเป็นหลักในการบริหารงานเช่นกัน 

ส าหรับโครงการที่เคยล้มเหลวไปทั้งๆที่มีการศึกษาอย่างละเอียดนั้น  อาจจะเป็นเพราะ
ความโชคร้ายเป็นเหตุผลส าคัญ  คือ  ภาวะตลาดไม่อ านวยให้  หรือภาวะเงินทุนขาดแคลนไม่อ านวย

http://203.157.56.11/library/searching.php?MAUTHOR=%20%CA%D8%C3%C8%D1%A1%B4%D4%EC%20%B9%D2%B9%D2%B9%D8%A1%D9%C5
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ให้กิจการสามารถฟันฝุาอุปสรรคไปได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเจ้าของกิจการมิใช่บุคคลกว้างขวาง ไม่
มีความส าพันธ์กับตลาดสินค้าและแหล่งเงินทุน  ก็อาจท าให้กิจการขาดความเชื่อถือ  และไม่มีใคร
ช่วยเหลือในยามตกอับเหตุผลส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ  การที่เจ้าของกิจการไม่มีฝีมือ  ไร้ความ
สารถ  อาจจะท าการศึกษาผิดพลาดมาตั้งแต่ต้น ไม่มีการวิเคราะห์โครงการอย่างถูกต้องหรืออาจ
ศึกษาถูกต้องพอควรแล้ว  แต่ในขั้นการด าเนินโครงการ ได้ท าการผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  ขาด
ความสามารถในการบริหารโครงการให้ส าเร็จลุลวงไปได้     

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า การศึกษาความเป็นไปได้มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการ
ด าเนินโครงการ โดยพึงยึดหลักการศึกษาใน 9 ด้านดังนี้ คือ ความเป็นไปได้ทางเทคนิค ศึกษาความ
เป็นไปได้ทางการตลาด ความเป็นไปได้ทางการเงิน ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ ความเป็นไปได้ทาง
สังคมวิทยาและการเมือง ความเป็นไปได้สภาพแวดล้อมและสภาวะนิเวศน์  ความเป็นไปได้ด้านเวลา  
และความเป็นไปได้ทางจิตวิทยา 

หลักการในการศึกษาความเป็นไปได้ 

เพ็ญศรี ปักกะสีนัง (2556) กล่าว่า การศึกษาความเป็นไปได้เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด 
มีประเด็นที่ต้องพิจารณา ความเป็นไปได้ทั้งหมด 6 ด้านดังนี้ 

1. ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค 
2. ความเป็นไปได้ด้านปฏิบัติงาน 
3. ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์ 
4. ความเป็นไปได้ด้านเวลา 
5. ความเป็นไปได้ด้านสังคมวิทยา 
6. ความเป็นไปได้ด้านจิตวิทยา 

 
ภาพที่ 4.1 การศึกษาความเป็นไปได้ 6 ด้าน 

ที่มา: ดัดแปลงจาก เพ็ญศรี ปักกะสีนัง (2556:126) 

การศึกษ
าความ

เป็นไปได้ 

ด้านเทคนิค 

ด้าน
ปฏิบัติงาน 

ด้าน
เศรษฐศาสตร์ 

ด้านเวลา 

ด้านสังคม
วิทยา 

ด้านจิตวิทยา 
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สุรศักดิ์ นานานุกูล (2539) กล่าวว่าการศึกษาความเป็นไปได้ใช้หลักการง่าย ๆ ว่า โครงการ
ที่จะเป็นไปได้คือ  โครงการที่การเตรียมการในด้านการบริหารธุรกิจที่ดี  เพราะถ้าหากได้เตรียมการ
บริหารธุรกิจแต่ละด้านไว้ดีแล้วโอกาสที่จะประสบความส าเร็จย่อมมีอยู่มาก 

โดยการบริการธุรกิจที่ดีประกอบด้วย  หลักการบริหารในด้านต่าง ๆ คือ (1) การผลิต  
(2) กาตลาด (3) การบริหารและบุคลากร  (4)  การเงิน  หรือในบางครั้งมีผู้กล่าวว่า  การบริหารธุรกิจ
ประกอบด้วย  การบริหาร 4M คือ (1) Machinery และ Materials ซึ่งเทียบได้กับการผลิต (2) 
Market   ซึ่งเทียบได้กับการตลาด (3) Man ซึ่งเปรียบเทียบได้กับการบริหารและบุคลากร และ (4) 
Money ซึ่งเปรียบได้กับการเงิน 

และหลักการในการศึกษาความเป็นไปได้ จะแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ด้าน คือ 
1.  ด้านเทคนิค (Technical) เป็นการศึกษาว่าจะจัดหาเครื่องจักร  และวัตถุดิบ

มาอย่างไร  จะผลิตอย่างไร  และจะผลิตในต้นทุนต่ าได้ไหม 
2. ด้านเศรษฐกิจและการตลาด (Economic & Marketing)  เป็นการศึกษาว่า

จะผลิตสินค้าลักษณะไหน  จะขายให้ใคร  จะขายอย่างไร และจะมีผู้ซื้อหรือไม่ 
3. ด้านการบริหาร (Managerial)  เป็นการศึกษาว่าจะบริหารกิจการอย่างไร  

ฝุายบริหารมีความสามารถ  ประสบการณ์  และมีความผูกพัน  (Commitment) กับโครงการแค่ไหน  
4. ด้านการเงิน ( Financial)  เป็นการศึกษาว่าจะจัดหาเงินทุนอย่างไร  จะใช้จ่าย

อย่างไรจึงจะเพียงพอ  และท าอย่างไรจึงจะคุ้มกับเงินลงทุน 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.2 การศึกษาความเป็นไปได้ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก สุรศักดิ์ นานานุกูล (2539:90) 

การก าหนดขอบเขต 

การศึกษา 

การศึกษาด้านการตลาด 

การศึกษาด้านการบริหาร 

การศึกษาด้านเทคนคิ 

การศึกษาความแปรเปลี่ยน การศึกษาด้านการเงิน 

http://203.157.56.11/library/searching.php?MAUTHOR=%20%CA%D8%C3%C8%D1%A1%B4%D4%EC%20%B9%D2%B9%D2%B9%D8%A1%D9%C5
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ขอบข่ายของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  จะมีความแตกต่างกันออกไปตาม
ประเภทและลักษณะของโครงการดังนี้ (ปกรณ์ ปรียากร, 2542: 44-50)        

1. โครงการเดิมหรือเป็นโครงการประเภทเดียวกันที่ไม่เคยท ามาก่อน ไม่มีความ
จ าเป็นต้องศึกษาในรายละเอียดทุกด้าน   

2. โครงการใหม่หรือโครงการบุกเบิกน าร่อง (pilot project) ควรศึกษารายละเอียดทุก
ด้าน   

3. โครงการภาครัฐจุดสนใจของการวิเคราะห์จะอยู่ที่ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน   
4. โครงการภาคเอกชน จุดสนใจจะอยู่ที่ผลก าไรจากการลงทุนจึงอาจเน้นความส าคัญ

ไปที่การวิเคราะห์ด้านการตลาด 

โดยการวิเคราะห์โครงการที่ไม่ใช่มูลค่าปัจจุบัน มีวิธีการค านวณแบบไม่ปรับค่าเวลา ดังนี้คือ 
1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB)  
2. อัตราผลตอบแทนจาการลงทุน(Rate of return on : Investment : ROI)  
3. จุดคุ้มทุน (Break Even Analysis) 

ซ่ึงการวิเคราะห์โครงการที่ใช้มูลค่าปัจจุบัน  โดยวิธีการค านวณแบบปรับค่าเวลาคือ 
1. มูลค่าปัจจุบันของโครงการ เป็นการปรับค่าของเงิน เรียกว่า อัตราส่วนลด 

(Discount rate)  
2. อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio)  
3. อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal rate of return) 

โดยประเด็นที่ควรศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาโครงการ มีประเด็นที่ควรศึกษาความ
เป็นไปได้ดังนี้  

ความเป็นไปได้ทางเทคนิค ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด ความเป็นไปได้ทาง
การเงิน ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ ความเป็นไปได้ทางสังคมวิทยาและการเมือง ความเป็นไปได้
สภาพแวดล้อมและสภาวะนิเวศน์  ความเป็นไปได้ด้านเวลา  และความเป็นไปได้ทางจิตวิทยา 

- การศึกษาด้านเทคนิคหรือด้านวิชาการ (Technical Study)  
- การศึกษาด้านการจัดการ (Management Study)  
- การศึกษาด้านการตลาด (Market Study)  
- การศึกษาด้านการเงิน (Financial Study)  
- การศึกษาด้านเศรษฐกิจ (Economic Study)  
- การศึกษาด้านสังคมและการเมือง (Social and Political Study)  
- การศึกษาด้านสภาพแวดล้อมและสภาวะนิเวศน์ (Environmental and 

Ecological Study) 
- การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเวลา (Time Study) 
- การศึกษาความเป็นไปได้ด้านจิตวิทยา (Psychology Study) 
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1. การศึกษาด้านเทคนิคหรือด้านวิชาการ (Technical Study)  เป็นการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ และความจ าเป็นในเชิงเทคนิคหรือวิชาความรู้ รวมทั้งวิทยาการแขนง
ต่างๆ (Technical Know How) อันจ าเป็นต่อการท างานในแต่ละกิจกรรมให้สมบูรณ์ ประเด็นค าถาม
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 

1.1 ขั้นตอนในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของโครงการ ควรจะเป็นอย่างไร มีความ
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร  

1.2 ในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนจะต้องใช้ความรู้ เทคนิค รวมทั้งเทคโนโลยีที่
จ าเป็นอะไรบ้าง  

1.3 ประเมินความพร้อม และความเหมาะสมของเทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  
1.4 ประเมินความเพียงพอและการสนับสนุนต่างๆ ในกรณีที่ต้อ งการปรับ

เทคโนโลยี หรือต้องการการสนับสนุนอุปกรณ์หรืออะไหล่  
1.5 ประเมินเปรียบเทียบกับเทคนิคและเทคโนโลยีของกิจการอ่ืน  
1.6 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้วัตถุดิบ จะประเมินถึงแหล่งที่มาและความ

เพียงพอของวัตถุดิบ  
1.7 ในกรณีที่มีโรงงาน อาคารส านักงาน ร้านค้า ศูนย์สาธิตให้ประเมินความ

เหมาะสมของสถานที่ที่ตั้ง รวมทั้งความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่างๆ  
1.8 ประเมินความต้องการหรือแผนก าลังคน (Manpower planning) แผนการ

ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  
1.9 แนวทางและความเป็นไปได้ในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือประสิทธิภาพคุณภาพ

และโอกาสในการแข่งขัน 

2. การศึกษาด้านการจัดการ (Management Study) เป็นการศึกษาความเหมาะสม
และความพร้อมด้านองค์กรและการจัดการ ในประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญ คือ  

2.1 ความส าคัญของโครงการ เมื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องหรือการสนองตอบ
ของโครงการต่อนโยบายของรัฐบาล  

2.2 การพิจารณากฎเกณฑ์และเงื่อนไขด้านกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ที่ก าหนด
โดยองค์กรภาครัฐและหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง กับผลที่อาจจะเกิดขึ้นต่อโครงการทั้งในด้านบวก
และลบ  

2.3 การวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถในเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน  
2.4 การวางแนวทางในการจัดองค์กรโครงการที่เหมาะสม ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

ระหว่างการจัดการโครงการ โดยองค์กรประจ า (Functional organization) หรือ โดยคณะท างาน 
(Pure project or task organization) หรือ ด้วยการจัดองค์กรแบบผสมผสานระหว่างองค์กร 
(Matrix organization) 

2.5 การจัดวางระบบการบริหารงานบุคคล นับตั้งแต่การก าหนดตัวผู้จัดการ
โครงการ ทีมงานโครงการ เงินเดือนและค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล การ
ก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
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2.6 แนวทางในการจัดวางระบบการควบคุม ระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสารและ
ระบบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  

2.7 แนวทางและวิธีการจัดการโครงการในด้านต่างๆ โดยเน้นที่การจัดการใน เชิง
คุณภาพ (quality management) การบริหารเวลา (time management) และการจัดการด้าน
การเงิน (financial management)  

2.8 การพิจารณาเรื่องโอกาสในการได้รับการสนับสนุนหรือความช่วยเหลือด้าน
ต่างๆ (เช่น การเงิน วิชาการ เทคโนโลยี) จากรัฐบาล องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรประชาชน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

3. การศึกษาด้านการตลาด  (Market Study) เป็นการศึกษาความเหมาะสม ในอันที่
จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้รับบริการโดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ด้านการตลาดมา
ประยุกต์ ส าหรับค าถามที่เป็นประโยชน์ประกอบด้วย  

3.1 การพิจารณาสภาพความต้องการสินค้าหรือบริการโดยรวม และพิจารณาถึง
แนวโน้มของการเติบโตด้านความต้องการ  

3.2 การศึกษาสภาพความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย (target groups) ในประเด็น
ต่อไปนี้  

- สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม  
- จุดมุ่งหมายและความตั้งใจ  
- ความพร้อมด้านก าลังทรัพย์ 
- ค่านิยมด้านผลิตภัณฑ์ 
- ค่านิยมด้านราคา  
- ค่านิยมด้านการบริการ  

3.3 รูปแบบทางการตลาดของคู่แข่งเดิม และคู่แข่งรายใหม่ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่
น่าจะเกิดข้ึนในอนาคต  

3.4 รูปแบบการจัดจ าหน่าย และการจัดส่งสินค้าที่เป็นอยู่ และที่ควรจะเป็น  กลไก
ราคา และสภาพการแข่งขันในตลาด  

3.5 การพิจารณาเรื่องสินค้าและบริการ ที่สามารถทดแทนกันได้  
3.6 โอกาสและข้อจ ากัดในการเจาะตลาดใหม่ และรักษาตลาดเดิม  
3.7 ความสัมพันธ์ของกิจการของเรา กับกิจการของตัวแทน 
3.8 สภาพการยอมรับและการใช้ประโยชน์ ในตัวสินค้าของลูกค้าและผู้รับบริการ 

4. การศึกษาและวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Study)  การวิเคราะห์ทาง
การเงินถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะโครงการโดยแท้ที่จริงคือการลงทุน ดังนั้นการ
วิเคราะห์เรื่องนี้จึงเป็นการตอบค าถามท่ีส าคัญดังต่อไปนี้  

4.1 โครงการต้องใช้งบประมาณหรือต้นทุนในการด าเนินงานทุกด้านรวมกันทั้งหมด
เป็นจ านวนเท่าไร   

4.2 แหล่งที่มาของงบประมาณมีอะไรบ้าง มีก่ีช่องทาง ที่สามารถเกิดขึ้นได้  
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4.3 การวิเคราะห์การใช้จ่ายทางการเงินล่วงหน้า (projected cash flow) ตาม
กรอบเวลาของโครงการ เพ่ือก าหนดแผนการระดมทุน แผนการใช้เงิน แผนการกู้ยืม แผนการจัดเก็บ
รายได้ และแผนการใช้เงินคืน  

4.4 การก าหนดแบบแผนที่เหมาะสมในการจัดวางระบบบัญชีและรายงานทางการ
เงินควรเป็นเช่นไร 

4.5 การวิเคราะห์รายได้และผลประโยชน์ต่างๆ ของโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน 

5. การศึกษาและวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ (Economic Study) เป็นการวิเคราะห์ที่
กระท าพร้อมกับการวิเคราะห์ทางการเงิน คือเป็นการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุนและผล
ทางเศรษฐกิจทีจ่ะมีต่อองค์กรในการวิเคราะห์ที่ดีจะครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  

5.1 โครงการมีความเหมาะสมที่ควรจะลงทุนหรือไม่ เมื่อวิเคราะห์จาก  
- ระยะเวลาคืนทุน (payback period) โดยอาศัยการค านวณจุดคุ้มทุน  
- มูลค่ารวมของโครงการเมื่อคิดค่าเป็นปัจจุบันสุทธิ (net present value)  
- อัตราผลตอบแทนภายใน (internal rate return)  
- อัตราผลตอบแทนหรือผลก าไรเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน 

(benefit/cost ratio)  
5.2 การวิเคราะห์ผลทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม เช่น  

- ผลของโครงการที่มีต่อการจ้างงาน  
- ผลต่อเนื่องของโครงการทีจ่ะมีต่อการออมและการลงทุนด้านต่างๆ  
- การสร้างโอกาสใหม่ๆ ในแง่ของการกระจายบริการหรืออ่ืนๆ  
- ผลลัพธ์ของโครงการที่น่าจะมีผลต่อการกระจายรายได้ 
- ผลกระทบในด้านลบที่น่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนค่าสูญเสียโอกาสต่างๆ 

(opportunity cost) ที่จะพึงมีต่อสังคม รวมทั้งแนวทางในการปูองกันหรือชดเชยการสูญเสีย  
5.3 การวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง

ประเทศ 

6. การศึกษาและวิเคราะห์ทางสังคมและการเมือง (Social and Political study) 
การวิเคราะห์เรื่องนี้เป็นความหมายที่จะตอบค าถามด้านต่างๆ คือ  

6.1 ผลลัพธ์และผลกระทบ (หรือผลประโยชน์และความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้น) 
ของโครงการที่น่าจะมีต่อปัจจัยทางสังคม เช่น การศึกษา การสาธารณสุข วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน 
สวัสดิการสังคม สวัสดิภาพต่างๆ  

6.2 ผลลัพธ์และผลกระทบที่โครงการจะพึงมีต่อภาวะทางการเมือง เช่น ลักษณะ
ของการกระจายประโยชน์ การวิเคราะห์กลุ่มที่ได้ประโยชน์ และกลุ่มที่จะเสียประโยชน์  

6.3 การคาดหมายล่วงหน้าว่าโอกาสที่สังคมจะยอมรับหรือสนับสนุนโครงการ 
รวมทั้งภาพของการคัดค้านหรือต่อต้านโครงการมีมากน้อยเพียงใด เกิดจากปัจจัยทางสังคมด้านใด  
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6.4 การวิเคราะห์กฎเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายตลอดจนพลังทางการ
เมือง ที่จะเป็นเงื่อนไขในการสนับสนุนให้โครงการด าเนินไปได้ ขณะเดียวกันก็ต้องวิเคราะห์สภาพการ
คัดค้านโครงการ ที่อาจจะเกิดจากปัจจัยทางการเมือง  

  7. การศึกษาวิเคราะห์ด้านสภาพแวดล้อมและสภาวะนิเวศน์ (Environmental 
and Ecological Study) เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการที่อาจมีต่อเงื่อนไขใน
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยประเด็นที่จะวิเคราะห์อาจครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  

7.1 สภาพพ้ืนที่และสภาพทางธรรมชาติ เอ้ืออ านวยต่อการจัดการให้ประสบ
ผลส าเร็จหรือไม่  

7.2 แนวทางในการจัดการที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติมีความ
เหมาะสมหรือไม่ มากน้อยเพียงใด  

7.3 ในกรณีที่มีการใช้วัตถุดิบเพ่ือการผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆ ขั้นตอนใน
กระบวนการผลิต จะก่อให้เกิดปัญหาหรือมลภาวะในสภาพแวดล้อมหรือไม่ หากมีได้วางแนวทางใน
การปูองกันไว้อย่างเหมาะสมเพียงใด  

7.4 การวิเคราะห์วิธีการด าเนินงานด้านนี้ โดยค านึงถึงว่าเงื่อนไขและมาตรการที่
โครงการวางไว้ สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่องค์กรภาครัฐก าหนดหรือไม่ 

8. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเวลา (Time  Study)  เป็นการศึกษาความเป็นไปได้
ของระยะเวลาที่ใช้ในการจัดท าโครงการ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งโดยส่วนมาก
การจัดท าโครงการมักใช้เวลานาน ในการเตรียมความพร้อม ดังนั้น ต้องมีการวางแผนเรื่องระยะเวลา
ให้รอบคอบ เพ่ือไม่ค่าใช้จ่ายบานปลาย 

9. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านจิตวิทยา (Psychology study)  เป็นการศึกษาถึง
ความละเอียดอ่อนถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้ร่วมโครงการ ทั้งนี้ต้องมีการพูดคุย ประชุม ปรึกษาหารือ 
กันเป็นระยะๆ เพ่ือให้ สมาชิกทุกฝุายมีความเข้าใจกัน และสร้างการมีส่วนร่วมในการท างานให้ทุก
ฝุายเข้าใจถึงบทหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 

เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม (2554) กล่าวว่าการศึกษาความเป็นได้ของโครงการ เน้นเรื่องที่
ส าคัญที่ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องจัดท าขึ้น  เพ่ือให้ได้โครงการที่ดีมีประสิทธิภาพสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง  บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ เวลา และลักษณะของผลผลิต
ของโครงการที่ต้องการโดยมีขอบข่ายการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในด้านเทคนิค   ด้านการ
จัดการ  ด้านการตลาด ด้านการเงิน  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และการเมือง และด้านสภาพแวดล้อม
และสภาวะนิเวศน์ 

และสามารถสรุป เป็นเอกสารรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
(Feasibility report  or  project  preparation  report) ส าหรับใช้ประกอบการประเมินค่าของ
โครงการ ประกอบด้วย 
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1. สรุปสาระส าคัญ (Executive  Summary) ควรมีเนื้อหาประกอบด้วย  ภูมิหลัง 
เปูาหมาย  ระยะเวลา  สถานที่ตั้ง  ขนาด ผู้ด าเนินการ  ผู้ร่วมโครงการ  ผู้รับประโยชน์ ส่วนประกอบ 
หลักของโครงการ ระยะการลงทุน  ต้นทุน  การจัดองค์กรและผลตอบแทน 

2. ภูมิหลังของโครงการ (Background) เป็นส่วนเริ่มต้นของรายงานที่กล่าวถึง ความ
จ าเป็นของโครงการ อาจรวมถึงจุดเริ่มต้นของแนวคิดของโครงการ  เช่น  การก าหนดโครงการ  ความ
ร่วมมือและช่วยเหลือจากหน่วยราชการ  องค์กรเอกชน  องค์กรระหว่างประเทศที่มีส่วนในการ
ช่วยเหลือโครงการ 

3. หลักการและเหตุผลของโครงการ (Project  Rationale) แสดงเหตุผลว่าท าไมจึง
เลือกโครงการนี้  รวมทั้งเหตุผลทางเทคนิค  เศรษฐกิจและสังคม  การพิจารณาถึงเกสารและช่องทาง
ของการพิจารณาตลอดจนอุปสรรคต่างๆ  พร้อมเหตุผลของการเลือกขนาดของโครงการ  ควร
ชี้ให้เห็นความเสี่ยงของโครงการและวิธีลดความเสี่ยงที่ได้เลือกใช้ในการจัดท าโครงการ   ตลอดจน
วิธีการด าเนินการตามโครงการ 

4. พื้นที่โครงการ  (Project  Area) แสดงให้เห็นภาพพจน์ทางกายภาพ  โครงสร้าง
พ้ืนฐานสิ่งแวดล้อมทางสังคม  เศรษฐกิจ  สถาบัน  การตลาด คู่แข่ง ฯลฯ 

5. โครงการ (The  Project) รายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะ  วัตถุประสงค์
และกิจกรรมรวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ ของโครงการ 

6. ต้นทุนของโครงการ (Project Cost) ได้แก่ ต้นทุนค่าลงทุน (Capital Cost  or  
Investment Costs) และต้นทุนด าเนินการบ ารุงรักษาและการผลิต  (Operation  management 
  and production  costs)  และต้นทุนสังคม (Social  Costs) 

7. การจัดองค์กรและการบริหารโครงการ (Organization  and  Management) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นว่าฝุายใดรับผิดชอบกิจกรรมใดในโครงการและด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างไร  ฝุายบริหารโครงการ  มีอ านาจที่จะบริหารงานใด  มีบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์
และงบประมาณอย่างพอเพียง  มีการประสานงานกันระหว่างฝุายต่างๆ ภายในโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ส่วนประกอบของคณะกรรมการบริหาร  ส่วนประกอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ตลอดจนระเบียบในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

8. ผลตอบแทนและผลประโยชน์ของโครงการ (Benefit  and  Justification) 
ได้แก่  ผลตอบแทนทางสังคม  ผลตอบแทนทางการเงินและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

9. สรุปและเสนอแนะ (Conclusion  and  Recommendation) เป็นการสรุปผล
ของการวิเคราะห์ส าคัญ ๆ และข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

10.  ภาคผนวก (Appendixes) เป็นส่วนที่ประกอบด้วยรายละเอียดของการ
สนับสนุนรายงาน 

การแสวงหาข้อมูลส าหรับการศึกษาความเป็นไปได้ 

สุรศักดิ์ นานานุกูล (2539) ให้ความเห็นว่า ถึงแม้ว่าเราจ าเป็นจะต้องคาดคะเนยอดเงิน
ลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่างๆให้แม่นย าที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่ก็มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับต้นทุน
ในการคาดคะเน ตลอดจนระยะเวลาที่อ านวยให้ในการศึกษานั้น ซึ่งบ่อยครั้งเรามีข้อจ ากัดและ

http://203.157.56.11/library/searching.php?MAUTHOR=%20%CA%D8%C3%C8%D1%A1%B4%D4%EC%20%B9%D2%B9%D2%B9%D8%A1%D9%C5
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จ าเป็นต้องหามาตรการที่จะประมาณการ  ให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะท าได้ ทางเลือกในการด าเนินการ
มีดังต่อไปนี้คือ  

1. ข้อมูลจากโครงการที่คล้ายกัน อาจจะใช้ค่าใช้จ่ายและต้นทุน จากโครงการอ่ืนๆ ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันและน าค่าใช้จ่ายมา ประมาณการ Spec หรือรายการวัสดุสิ่งของที่ก าหนดขึ้น 

2. ข้อมูลต่อหน่วย โดยปกติผู้มีประสบการณ์ จะศึกษาโครงการที่คล้ายคลึงกันและ
ค านวณหา Unit Cost หรือต้นทุนต่อหน่วย เป็นต้นว่า ต้นทุนต่อ Cubic Meter หรือต้นทุนต่อตาราง
เมตร ของอาคารสถานที่ต่างๆ แล้วใช่ปัจจัยนี้มาค านวณส าหรับโครงการใหม่อย่างคราวๆ 

3. ข้อมูลบางส่วนจากโครงการที่มีส่วนคล้ายคลึงกัน เครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วน
คล้ายกบัโครงการอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จะสามารถน าเอาอุปกรณ์หรือเครื่องจักรเป็นกลุ่มๆ นั้น
มาค านวณหาค่าใช้จ่าย แบ่งเป็น ส่วนๆ เป็นกลุ่มๆ ตามแต่จะมีข้อมูลเทียบเคียงได้ แต่อาจจะมีความ
ผิดพลาดพอสมควร อาจจะมีการหลงลืมเครื่องจักรบางส่วน เพราะรายละเอียดในกลุ่มเครื่องจักของ
โครงการอ่ืนที่น ามาเทียบเคียง อาจจะต่างกัน 

ความแม่นย าของการประมาณการ 

สุรศักดิ์ นานานุกูล (2539)  ให้ข้อมลูว่าการประมาณการเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต จะใกล้เคียงขึ้นเรื่อยๆ ตามข้ันตอนการศึกษา อาจกล่าวได้ว่า  

1. การศึกษาโอกาสในการลงทุน อาจผิดพลาดได้      30% 
2. การศึกษาความเป็นไปได้ขั้นต้น อาจผิดพลาดได้    20% 
3. การศึกษาความเป็นไปได้ อาจผิดพลาดได้           10% 

ไม่ว่าจะมีการประมาณการเงินลงทุนในลักษณะใดก็ตาม ควรจะพิจารณาปัจจัยเหล่านี้
ประกอบไปด้วยกันคือ 

1. อัตราดอกเบี้ยส าหรับแหล่งเงินทุนทุกแหล่งในแต่ละปี 
2. อัตราเงินเฟูอแต่ละปีส าหรับปัจจัยการก่อสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์ 
3. ความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในอนาคต 
4. ความแตกต่างในสภาพของท้องถิ่น เช่น อากาศ ซึ่งอาจจะต้องท าไห้ต้องลงทุนใน

ระบบเครื่องปรับอากาศแตกต่างกันไป 
5. กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ซึ่งอาจจะกระทบกระเทือน การลงทุน เช่น การรักษา

ความปลอดภัยในท้องถิ่นนั้น เป็นต้น 
6. การเข้าถึงท าเลที่จะก่อสร้างโรงงาน ซึ่งอาจจะท าค่าใช่จ่ายในการก่อสร้างแตกต่าง

ออกไป 
นอกจากการประมาณการเงินลงทุนแล้ว เราจ าเป็นต้องประมาณการ ต้นทุนการผลิต ซึ่ง

จะต้องอาศัยข้อมูลปัจจัยเกี่ยวกับการผลิต เช่น วัตถุดิบ ก าลังคน และค่าโสหุ้ยต่างๆ เราสามารถที่จะ
หาข้อมูลเกี่ยวกับ ราคาวัตถุดิบ และค่าจ้างแรงงานได้จากท้องถิ่นนั้นๆ ถ้าหากมีการสั่งวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศ ก็อาจจะสอบถามราคาประมาณการจากผู้สั่งเข้าได้ กฎหมายแรงงาน และ ประสิทธิภาพ
ของแรงงานในท้องถิ่นก็ต้องน ามาพิจารณาในการค านวณปัจจัยทางด้านแรงงาน ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้

http://203.157.56.11/library/searching.php?MAUTHOR=%20%CA%D8%C3%C8%D1%A1%B4%D4%EC%20%B9%D2%B9%D2%B9%D8%A1%D9%C5
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อาจจะแสวงหาได้จาก สมาคมอุตสาหกรรม สมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ และสถาบันการเงิน
ต่างๆ โดยที่ข้อมูลเหล่านี้ จะไว้ใจได้เพียงใดก็ต้องพิจารณาถึง วิธีการเก็บข้อมูล  วันที่เก็บข้อมูล ขนาด
ของโรงงาน ประเทศท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูล แล้วหาทางแปลงข้อมูลเหล่านี้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นนอกจากนี้
อาจจะมีการหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งโรงงานสภาพแวดล้อมของโรงงานนั้นและปัญหาทางด้าน
วิศวกรรมโยธา ซึ่งจะต้องไปเก็บข้อมูลในท้องที่ ข้อมูลเหล่านี้จะต้องมีการตรวจสอบให้ถูกต้อง วันที่ๆ
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล บุคคลที่เก็บข้อมูลต้องระบุให้ชัดเจน หากจ าเป็นต้องมีการทดสอบสินค้า
ในห้อง lab หรือต้องตั้งโรงงานขึ้นทดลองผลิตก็อาจจะต้องท า 

หัวใจส าคัญของการศึกษาความเป็นไปได้ 

สุรศักดิ์ นานานุกูล (2539)  กล่าวถึงการท า  Feasibility Study นั้นเป็นเพียงเครื่องมือ
อย่างหนึ่งในการตัดสินใจเท่านั้น การศึกษามิใช่เป็นตัวที่จะตัดสิน ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นว่า ผลการศึกษา
ออกมาอย่างไรจะต้องตัดสินใจให้เป็นไปตามนั้น 

หลักความส าคัญในการวางแผนโครงการ และการศึกษาความเป็นไปได้ให้ดีที่สุด อยู่ที่การ
คิดอย่างรอบครอบ และผลส าเร็จที่เกิดขึ้น ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลที่ใช้เป็นหลักในการศึกษา
และวิเคราะห์ต่างๆ ทั้งนี้แสดงว่าต้องมีการหาช่องทางในการหาข้อมูลให้ครบถ้วน ตลอดจนมี
การศึกษาด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ดังนั้นการวางแผนที่รอบครอบจึงหมายถึงการวิจัยและวิเคราะห์อย่าง
รอบครอบถี่ถ้วนที่สุดโดยผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และตัดสินใจ และมีความ
ผูกพันกับผลส าเร็จของโครงการด้วย  

 ดังนั้นผู้ศึกษาโครงการ จะต้องศึกษาโครงการทุกแง่ทุกมุม เพ่ือที่จะตอบค าถามเหล่านี้
ให้ได้ ส่วนความละเอียดในการศึกษานั้น ก็แล้วแต่ความจ าเป็นเพราะบางเรื่องอาจจะท าการศึกษา
รายละเอียดไม่ได้ ไม่มีเวลา หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไปโดยไม่จ าเป็น ก็อาจจะยกเว้นไม่ศึกษาได้ 
หัวข้อใดที่ไม่ได้ศึกษา ก็ไม่ควรจะหลอกตนเอง โดยน าเอาข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องมาประดับให้โครงการดู
สวยงามกว่าที่เป็นจริง และหลังจากการศึกษาแล้วก็ไม่จ าเป็นต้องเขียนออกมาเป็นเล่มหนาหรือ
ตกแต่งให้สวยงาม หรือตกแต่งให้สละสลวย กว่าที่เป็นจริง นอกจากในกรณีที่มีการลงทุนร่วมกับหลาย
คน หรือกรณีท่ีต้องการรวบรวมข้อมูลไว้อ้างอิงภายหลัง ก็อาจจะเขียนขึ้นมาเป็นรูปเล่มโดยเฉพาะ ใน
กรณีที่ต้องการติดต่อแหล่งลงทุน แหล่งวัตถุดิบ ผู้ขายเครื่องจักร หรือการว่าจ้างบุคคลส าคัญมาท า
หน้าที่บริหารในโครงการ ก็น่าจะมีรายงาน การศึกษาโครงการทั้งฉบับย่อและฉบับละเอียด เพ่ือแสดง
ภาพของโครงการได้ถูกต้อง และครบถ้วนเป็นที่ประทับใจของผู้อ่าน 

ยกตัวอย่างการท าศึกษาความเป็นไป (Feasibility Study)ได้เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับ “โครงการ 
การออกพ้ืนที่บริการวิชาการแก่ชุมชน” ซึ่งสรุปผลว่ามี หลายองค์กรที่ต้องการได้รับบริการวิชาการ ที่
เหมาะแก่การท าโครงการอย่างยิ่ง โดยหากต้องออกพ้ืนที่ให้บริการทุกองค์กรตามที่ส ารวจมาก ต้องให้
งบประมาณค่าใช้จ่ายประมาณ 30 ,000 บาท แต่งบประมาณที่มีใช้จริงมีเพียง 5 ,000 บาท จึง
จ าเป็นต้องปรับกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ หากพิจารณาใน
แง่ของการตอบสนองความต้องการส าหรับองค์กร จะเห็นว่าโครงการที่จัดท านี้ไม่สามารถสอดรับ
ความต้องการองค์กรทั้งหมดได้ จึงต้องมีการปรับกระบวนกิจกรรมใหม่ เพ่ือให้โครงการออกพ้ืนที่เพ่ือ
บริการวิชาการแก่ชุมชนนั้นสามารถด าเนินและเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดตาม

http://203.157.56.11/library/searching.php?MAUTHOR=%20%CA%D8%C3%C8%D1%A1%B4%D4%EC%20%B9%D2%B9%D2%B9%D8%A1%D9%C5
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เจตนารมณ์ ในก่อตั้งโครงการ ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกในแง่ของการพิจารณาจัดท าโครงการ โดยดู
ศักยภาพในการจัดท าก่อน ว่าความเป็นไปได้ มากน้อยเพียงไร และด าเนินการตามความเหมาะสม
เพ่ือให้โครงการที่จัดท าขึ้นเป็นโครงการที่เสร็จสมบูรณ์อย่างมีคุณภาพที่สุด 

 วิธีการอย่างหนึ่งที่จะท าให้เกิดการศึกษาอย่างรอบครอบ คือการมีรายการตรวจสอบ
(Checklist) เพ่ือตรวจดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องศึกษา  แต่การศึกษาโครงการอย่างรอบครอบไม่ใช่
เป็นสิ่ง ค้ าประกันว่าโครงการจะประสบความส าเร็จ การศึกษาเป็นเพียงเครื่องมือปูองกันความเสี่ยง
เป็นเครื่องมือ ส าหรับการวางแผนไว้ล่วงหน้าเท่านั้น ส่วนความส าเร็จของโครงการนั้น ยังขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการบริหารโครงการ และการด าเนินการตามแผนเป็นส าคัญ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 การวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 

 

การตลาด 

- สภาวะการตลาด 

- สภาวะการแข่งขัน 

- ปัจจัยทางฤดูกาล 

- ระดับราคา 

 ท าเลที่ต้ัง 
- ความใกล้แหล่งวัตถุดิบ 

- ความใกล้ตลาด/แหล่งขาย 

- ข้อก าหนดกฎหมาย 

- หน่วยราชการ 
การบริหารการเงิน 

- ต้นทุนและค่าใช่จ่าย 

- ราคา/งบประมาณ 

- การค านวณความคุ้มทุน 

- อัตราผลตอบแทน 

 การวิจัยพัฒนา 
- การจดลิขสิทธ ์

- สูตรผสม 

- การทดลองในแลป 

- โรงงานตัวอย่าง 
สินค้า 

- ลักษณะ/ช่ือสินค้า 
- เครื่องหมายการค้า 
- กลยุทธการขาย 

- การทดสอบการตลาด 

 กระบวนการผลิต 

- การวิจัย 

- การพัฒนา 
- การผลิต 

- การควบคมคณุภาพ 
การก่อสร้าง 

- ระยะเวลาก่อสร้าง 
- ลักษณะโครงการ 
- วัสดุสร้าง 
- แรงงาน 

- สถาปนิก 

 การคลังสินค้า 
- วัตถุดิบ 

- สินค้าส าเร็จรูป 

- ความจ าเป็นในท้องที่ 
- ลักษณะการซื้อและการส่งมอบ 

- อุปกรณ์เคลื่อนย้าย 
แรงงาน 

- แรงงานฝีมือ 

- แรงงานท่ีไม่มีทักษะ 

- แรงงาน หญิง ชาย 

- แรงงานในเวลาปกต ิ

 การขนส่ง 
- ความใกล้แหล่งวัตถุดิบ 

- ความใกล้ตลาด/แหล่งขาย 

- ชนิดของสินค้า 
- ความถี่ในการขนส่ง 

 

ภาพที่ 4.3 รายการตรวจสอบการศึกษาความเป็นไปได้ต่างๆ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก สุรศักดิ์ นานานุกูล (2539:105) 

 

รายการตรวจสอบการศึกษาความเป็นไปได้ต่างๆ 
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 การประเมินโครงการก่อนด าเนินงาน 

สุภาพร  พิศาลบุตร (2553) กล่าวถึงการประเมินโครงการก่อนด าเนินงาน เป็นการ
พิจารณาถึงความพร้อมและความสมบูรณ์ของโครงการก่อนที่จะอนุมัติโครงการ ซึ่งระดับผู้บริหารผู้
พิจารณาโครงการจะต้องท าการตรวจสอบดูว่ารายละเอียดของโครงการที่เสนอมานั้นมีความสมบูรณ์มี
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติและก่อให้เกิดผลที่มีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการบริหาร
ขององค์กรมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้สามารถตัดสินใจอนุมัติโครงการได้ถูกต้องและสามารถปรับปรุง
แก้ไขปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติโครงการ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการก่อนที่จะมีการ
อนุมัติโครงการนั้น การประเมินโครงการขั้นตอนนี้อาจจะกระท าได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

  1. การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงการ ซึ่งเป็นการศึกษาที่ต้องการจะตอบ
ค าถามว่าควรจะริเริ่มท าโครงการนี้หรือไม่โครงการนี้เป็นโครงการที่มุ่งแก้ปัญหาที่ ส าคัญหรือไม่  มี
ทรัพยากรทั้งทางด้านงบประมาณ บุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และระบบการจัดการพร้อม 
ที่จะท าโครงการหรือไม่ 

2. การประเมินร่างโครงการ เป็นการศึกษาเพ่ือจะตอบค าถามแผนหรือโครงการ ที่
เสนอมานั้นมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ที่จะน าไปใช้ให้บรรลุผลส าเร็จหรือไม่ ควรปรับปรุง
แก้ไขตรงไหนบ้าง ซึ่งถ้าไม่มีข้อเสียที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ก็สมควรอนุมัติให้ด าเนินโครงการต่อไปได้ 

แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เกิดผลต่อการพิจารณาอนุมัติ โครงการได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ การประเมินโครงการควรจะด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่จะเข้ามามีผลกระทบต่อโครงการโดยตรงหรือโดย
อ้อม เพ่ือดูว่าแนวนโยบายเปูาหมายและแรงกดดันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้แสดงให้เห็นถึง
ความต้องการและความจ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดโครงการส าหรับใช้ปฏิบัติอย่างไรบ้าง เพ่ือการ
ก าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการจะได้เป็นไปอย่างถูกต้องมีเหตุมีผล  และ
สอดคล้องกับแนวนโยบาย เปูาหมาย และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตามรายละเอียดข้างต้นได้ 

2. พิจารณาความสอดคล้องและความสมบูรณ์ของโครงการ ซึ่งจะดูจากองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1 วัตถุประสงค์และเปูาหมายของโครงการ เพื่อดูว่าวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
โครงการนั้นมีความชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนปฏิบัติการขององค์กรหรือไม่เพียงใด 

2.2 วิธีการด าเนินงานของโครงการ เพ่ือดูว่าการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติโครงการ
ในรูปกิจกรรมต่าง ๆ นั้น มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบหรือไม่ และเทคนิคต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการด าเนินโครงการมีเทคนิคอะไรบ้าง และเทคนิคดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะประสบกับ
ความสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติโครงการหรือไม่เพียงใด 
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2.3 ค่าใช้จ่ายของโครงการ เพื่อดูว่าค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมและทั้งโครงการเป็น
จ านวนเท่าไร จ าแนกเป็นประเภทอะไรและได้มาจากแหล่งใดบ้าง เพ่ือเปรียบเทียบกับกิจกรรมและ
โครงการที่ปฏิบัติแล้วจะเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 

3. พิจารณาความเหมาะสมและประโยชน์ของโครงการ ซึ่งจะดูจากกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 
3.1 เหตุผลและความจ าเป็นที่มีโครงการ เพ่ือดูว่าโครงการที่ก าหนดให้มีขึ้นนั้น มี

ความจ าเป็นเร่งด่วนและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด และมีผลกระทบกับ
ผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ใดบ้างหรือไม ่และหากไม่มีโครงการดังกล่าวจะเกิดผลเสียอะไรบ้าง ฯลฯ 

3.2 จังหวะและระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เพ่ือดูว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
กับการที่จะน าผลผลิตของโครงการไปใช้ประโยชน์ส าหรับกิจการอ่ืน หรือโครงการอ่ืน ที่จะเป็นผลให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบครบวงจร และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในวัตถุประสงค์ขององค์กรที่
ได้ก าหนดขึ้นเพียงใด 

3.3 ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือดูว่าผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ได้รับจาก
โครงการนั้น ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวม และสอดคล้องกับแนวนโยบายเปูาหมายและ
วัตถุประสงค์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมากน้อยเพียงใด  

3.4 ความสอดคล้องระหว่างรายจ่ายและผลตอบแทน เพ่ือดูว่าค่าใช้จ่ายที่จะใช้
ด าเนินโครงการกับผลผลิต (output) ผลประโยชน์ที่จะได้รับตามมาหรือผลลัพธ์ (outcome) และ
ผลกระทบ (impact) จะมีความเหมาะสม ประหยัด และสอดคล้องกันหรือไม่เพียงไร 

4. พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งจะดูจากกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 
4.1 ความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐกิจ เพ่ือดูว่าผลผลิตหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจาก

โครงการเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการลงทุนแล้วจะมีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ โดยทั่วไปจะ
พิจารณาจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับผลประโยชน์หรือผลตอบแทน (Cost-Benefit 
Analysis) ที่ได้รับจากการปฏิบัติโครงการและการวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผล (Cost-
Effectiveness Analysis ) 

4.2  ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน เพ่ือดูว่าปริมาณค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการด าเนิน
โครงการ ในแต่ละกิจกรรมจะมีแนวทางได้มาจากแหล่งใดบ้าง และจะมีโอกาสหรือความเป็นไปได้มาก
น้อยเพียงใดที่จะท าให้การได้มาซึ่งค่าใช้จ่ายนั้น สอดคล้องกับความจ าเป็นหรือความต้องการที่จะ
น าไปใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลา ที่จะเป็นผลให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถ
บรรลุผลตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3 ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค เพ่ือดูว่าเทคนิคแต่ละวิธีการที่จะน ามาใช้ ในการ
ด าเนินโครงการนั้นเป็นเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของโครงการ 
ตลอดจน มีความสามารถในการด าเนินโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย และวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ได้หรือไม่ เพียงใด 

4.4 ความพร้อมและความสามารถขององค์กร เพ่ือดูว่าจ านวนบุคลากร งบประมาณ 
ทรัพยากรอ่ืนๆ และขีดความสามารถ ที่องค์กรนั้นมีอยู่ สามารถใช้ด าเนินโครงการในระยะต่างๆ ใน
โครงการได้เพียงใด เละผู้ปฏิบัติการนั้นมีแผนด าเนินงานส าหรับการได้มาซึ่งทรัพยากร ที่จะน าไปใช้
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ปฏิบัติในระยะต่อไป ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ เพียงไร ซึ่งถ้ามีความพร้อมตามนัย
ดังกล่าว โอกาสที่จะสามารถด าเนินโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ก็
จะมีความเป็นไปได้สูง 

4.5 ข้อจ ากัดอ่ืนๆ เป็นการดูว่าในโครงการนั้นจะมีข้อจ ากัดอ่ืนใดที่จะเป็นปัญหาและ
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหรือไม่ เพียงใด เพ่ือประโยชน์ในการหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง ก่อนที่จะมีการ
อนุมัติโครงการนั้น 

เมื่อผู้ประเมินโครงการได้วิเคราะห์ตามนัยข้างต้นแล้ว ก็จะสามารถประเมินได้ว่า
โครงการนั้นมีความสมบูรณ์และเหมาะสมที่จะน าไปใช้ปฏิบัติได้หรือไม่เพียงใด จากนั้นก็ก าหนดเป็น
ข้อเสนอหรือเป็นสารสนเทศ ให้แก่ผู้บริหารส าหรับตัดสินใจอนุมัติโครงการให้ด าเนินการต่อไปดังนี้  
 

 
 

ภาพที่ 4.4 แสดงการประเมินและการอนุมัติโครงการ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก สุภาพร  พิศาลบุตร (2553:99) 

แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ผู้พิจารณาอนุมัติโครงการได้ทราบถึงรายละเอียด หรือความ
เป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ ของโครงการโดยครบถ้วน และได้ทราบถึงทิศทางของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติโครงการ ตลอดจนได้ทราบถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ที่จะบรรลุถึงผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ ผู้พิจารณาอนุมัติโครงการอาจจะด าเนินการศึกษาวิเคราะห์
หรือพิจารณารายละเอียดของโครงการอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะอนุมัติโครงการนั้น เพ่ือดูว่ารายละเอียด
ของโครงการได้เสนอมานั้นสามารถตอบค าถามในสิ่งที่ต้องการได้ครบถ้วนหรือไม่เพียงใด ซึ่งค าถาม
ดังกล่าวประกอบด้วยค าถาม 6w + H ดังนี้ 

1. W1 = who หมายถึงค าถาม ที่เกี่ยวกับ “ใครเป็นผู้ด าเนินโครงการ” เพ่ือ
ประโยชน์ส าหรับการประเมินขีดความสามารถที่จะปฏิบัติโครงการ และการติดต่อและสอบถาม

การก าหนดทางเลือก
โครงการ 

• โครงการที่ 1 
• โครงการที่ 2 
• โครงการที่ 3 
• โครงการที่ 4 
• โครงการที่ 5 

แนวทางหรือสรุปแบบที่ใช้
พิจารณาทางเลือก/โครงการ 

• **วิเคราะห์** 
 

• สภาพแวดล้อมของโครงการ 
• ความสอดคล้องและสมบูรณ์ของ

โครงการ 
• ความเหมาะสมและประโยชน์

ของโครงการ 
• ความเป็นไปได้ของโครงการ 

มาตรฐาน ระดับ
ความส าคัญของโครงการ 

• โครงการที่ 1 
• โครงการที่ 2 
• โครงการที่ 3 
• โครงการที่ 4 
• โครงการที่ 5 

ตัดสินใจเลือกโครงการที่ดีที่สุด 

วิเคราะห ์
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ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและผลสัมฤทธิ์ของโครงการหลังจากที่ได้ด าเนินโครงการแล้ว หรือมอง
ว่าเป็นการคาดการณ์ด้านก าลังคนที่ต้องการ ลักษณะหรือประเภทของหน่วยงานที่รับผิดชอบ การ
มอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการ 

2. W2 = what หมายถึงค าถาม ที่เกี่ยวกับ “จะท าอะไรบ้าง” มีวัตถุประสงค์หรือ
จุดหมายปลายทางส าหรับ ปฏิบัติเป็นอย่างไร เป็นวัตถุประสงค์และทิศทางการด าเนินโครงการที่สอง
กับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและขององค์กรมากน้อยเพียงใด และ
เป็นโครงการที่ควรจะอยู่ในแผนงานใด เพ่ือจะได้สามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับวิ เคราะห์ใน
รายละเอียดโครงการในขั้นตอนต่อไปได้อย่างถูกต้อง มีหลักเกณฑ์สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น หรือเป็นการเป็นการพิจารณาว่าวิธีการต่างๆ ที่ก าหนดไว้นั้น จะต้องมี กิจกรรมหลักที่ส าคัญ
ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ไปถึงจุดสุดท้ายอะไรบ้าง 

3. W3 = when หมายถึงค าถาม ที่เกี่ยวกับ “จะด าเนินโครงการเมื่อไหร่” เป็นค าถาม
เพ่ือทราบถึงระยะเวลาของการปฏิบัติโครงการ ซึ่งผู้จัดท าโครงการจะต้องแสดงในรูปของระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดของการปฏิบัติโครงการทั้งสิ้น ตามระยะเวลาการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาที่ว่าผลงานโครงการที่เกิดขึ้นจะทันการณ์ หรืออยู่ในระยะเวลาที่จะ
น าไปใช้ประโยชน์หรือไม่เพียงไร หรือ เป็นการค านึงถึงกรอบเวลาในการด าเนินโครงการ ว่าสอดคล้อง
กับเวลาเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  หรือมองที่ก าหนดการของ กิจกรรมต่างๆ การเรียงล าดับ
กิจกรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ หรือไม่อย่างไร 

4. W4 = Where หมายถึงค าถาม ที่เกี่ยวกับ “จะด าเนินโครงการที่ไหน” เป็นการ
บอกให้ทราบถึงสถานที่ ที่จะด าเนินโครงการว่ามีข้อจ ากัดหรือปัญหาอุปสรรค หรือไม่เพียงใด  หรือ
เป็นการพิจารณาเรื่องของสถานที่ด าเนินการ ว่าจะใช้สถานที่ใดมีความเกี่ยวข้องกับสภาพทาง
กายภาพต่างๆ หรือไม่อย่างใด เช่น การใช้ประโยชน์จากสถานที่ในเรื่องอะไรบ้าง 

5.  W5 = why หมายถึงค าถาม ที่เกี่ยวกับ “จะท าโครงการนี้ไปท าไม” เป็นการถาม
เพ่ือทราบถึงเหตุผลของการด าเนินโครงการนั้นว่า สาเหตุที่มีการจัดท าโครงการนั้นเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากสภาพปัญหาอะไร และหากจะด าเนินโครงการนั้นแล้วจะส่งผลให้สามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่
หรือสามารถพัฒนา การด าเนินงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนหรือไม่เพียงใด 

6.  W6 = To whom หมายถึงค าถาม ที่เกี่ยวกับ “ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์” เป็น
การหาคาตอบ เพื่อทราบถึงผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่จะได้จากโครงการนั้นน่าจะตกอยู่กับกลุ่ม
ใดมากน้อยเพียงโด ซึ่งเท่ากับจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความคุ้มค่าของการด าเนินได้อีกอยางหนึ่งด้วย 

7.  H = How หมายถึงค าถาม ที่เกี่ยวกับ “จะด าเนินโครงการอย่างไร” เป็นการหา
ค าตอบเพ่ือให้ทราบถึงกรรมวิธีหรือยุทธวิธีของการปฏิบัติโครงการ ซึ่งรวมถึงการก าหนดกิจกรรม
ประมาณการ การใช้ทรัพยากร และแผนงานส าหรับด าเนินการปฏิบัติโครงการนั้นว่าเป็นอย่างไรและ
มีความเหมาะสมกับการด าเนินโครงการหรือไม่เพียงใด ซึ่งถือเป็นเป็นงานส าคัญที่สุดด้านหนึ่งในการ
วางแผน เพราะถ้าตอบค าถามนี้ไม่ชัดเจน แผนที่ก าหนดก็จะเป็นเพียงความคาดหวัง  
โดยประเด็นในการตอบค าถามนี้ จึงมีค าถามย่อยตามมาอีกหลายค าถาม เช่น  

- ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมของโครงการที่ระบุไว้ในมีอะไรบ้าง  
- แต่ละข้ันตอนจะต้องท างานตามแนวทางข้อมูลที่มีอยู่เดิมหรือไม่ มีอะไรบ้าง  
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- จะต้องมีการแก้ไขเกณฑ์ปฏิบัติเดิมหรือไม่ อะไรบ้าง และต้องเสนอกฎเกณฑ์
ใหม่ในเรื่องใดบ้าง จะมีขั้นตอนอย่างไร  

- จะต้องใช้ความรู้หรือเทคโนโลยี (technical know how) และความช านาญ
ในเรื่องใดบ้าง จะแสวงหาการสนับสนุนจากที่ใด  

- จะก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (standard operating procedure) 
อะไรบ้าง อย่างไร 
   จากค าถาม 6W + H นี้หากสามารถหาค าตอบจากโครงการได้โดยครบถ้วนแล้ว การ
พิจารณาโครงการก็จะสามารถทราบว่าโครงการนี้มีความสมบูรณ์ และมีความเป็นไปได้ที่จะน าไปใช้
ปฏิบัติให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้มากน้อยเพียงโด ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางที่สนับสนุน
กระบวนการตัดสินใจ ที่จะอนุมัติโครงการได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

สมหวัง พิริยานุวัฒน์ (2544) ได้ให้ข้อมูลถึงการประเมินโครงการก่อนด าเนินการ หรือก่อน
อนุมัติโครงการ  (Preliminary Evaluation) เป็นการศึกษาประเมินความเป็นไปได้ ( Feasibility 
Study)  ก่อนที่เริ่มโครงการใดๆ โดยอาจท าการศึกษาถึงประสิทธิภาพของปัจจัยปูอน  ความหมาะสม
ของกระบวนการที่คาดว่าจะน ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการ  ปัญหา  อุปสรรค  ความเสี่ยงของ
โครงการ  ตลอดจนผลลัพธ์  หรือประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้รับ  ในขณะเดียวกันก็อาจจะศึกษาปลกระ
ทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ  เช่น  

-  การประเมินผลกระทบด้านสังคม(Social  Impact  Assessment-SIA) 
-  การประเมินผลกระทบด้านนิเวศ(Ecological  Impact  Assessment-EIA) 
-  การประเมินผลกระทบด้านการเมือง(Political  Impact  Assessment-PIA) 
-  การประเมินผลกระทบด้านเทคโนโลยี(Technological  Impact Assessment-TIA) 
-  การประเมินผลกระทบด้านประชากร(Population  Impact  Assessment-PIA) 
-  การประเมินผลกระทบด้านนโยบาย(Policy  Impact  Assessment-POIA) 
-  การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ(Economic  Impact  Assessment) 

การประเมินโครงการก่อนการด าเนินการนี้มีประโยชน์ส าหรับโครงการที่ต้องลงทุน ทั้งนี้  
เพ่ือศึกษาดูว่าก่อนลงมือโครงการใด ๆ นั้น  จะเกิดความคุ้มค่าแก่การลงทุน  (Cost  effectiveness)  
หรือจะเกิดผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อมท้ังด้านสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  ประชากร  เทคโนโลยี  
และระดับนโยบายหรือไม่  หากได้ท าการศึกษารอบคอบแล้วอาจจะได้ผลการคาดการณ์ล่วงหน้าว่า  
จะได้เกิดประโยชน์หรือโทษอย่างไร  ปัญหา  อุปสรรค  เป็นอย่างไร  เพ่ือผู้เป็นเจ้าของโครงการจะได้
ตัดสินล่วงหน้าว่าจะเลิกล้มโครงการหรือปรับปรุงองค์ประกอบ  และกระบวนการบริหารจัดการ
โครงการเพียงใด  เพื่อให้เกิดผลดี 

สรุปท้ายบทเรียน 

การศึกษาความเป็นไปได้ ควรให้ความส าคัญกับการศึกษาในเรื่องดังต่อไปนี้ การศึกษาด้าน
เทคนิคหรือด้านวิชาการ (Technical study)  

- การศึกษาด้านการจัดการ (Management study)  
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- การศึกษาด้านการตลาด (Market study)  
- การศึกษาด้านการเงิน (Financial study)  
- การศึกษาด้านเศรษฐกิจ (Economic study)  
- การศึกษาด้านสังคมและการเมือง (Social and Political Study)  
- การศึกษาด้านสภาพแวดล้อมและสภาวะนิเวศน์ (Environmental and 

Ecological Study) 
- การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเวลา (Time study) 
- การศึกษาความเป็นไปได้ด้านจิตวิทยา (Psychology Study) 

 และแนวทางค าถามในการวิเคราะห์โครงการมีดังนี้คือ  

- ใครเป็นสมาชิกในโครงการ ใครเข้าร่วมโครงการบ้าง ใครรับผิดชอบโครงการ
หรือกิจกรรมในโครงการบ้าง(who) 

- ท าโครงการเก่ียวกับอะไร มีกิจกรรมอะไรบ้าง(what)  
- ท าโครงการที่ไหน ต้องติดต่อสถานที่ไหนบ้าง  (when)  
- ท าโครงการนี้ไปท าไม เพ่ือวัตถุประสงค์ใด ท าไมท ากิจกรรมนี้ในโครงการ

(Where why)  
- ผู้ได้ประโยชน์จากกิจกรรมโครงการมีใครบ้าง (To whom)  
- จะด าเนินโครงการอย่างไรบ้าง(How) 
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แบบทดสอบท้ายบทที่ 4  
 

1. การศึกษาความเป็นไปได้คืออะไร 
2. กิจกรรมของโครงการ สภาวะแวดล้อมของโครงการ และงบประมาณของโครงการมี

ความเกี่ยวข้องกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ อย่างไร 
3. บุคลากรของโครงการมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

อย่างไร 
4. สภาวการณ์ด้านการตลาดมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

อย่างไร 
5. เหตุการณ์ด้านสังคมและการเมืองมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการ อย่างไร 
6. ค าถาม 6w + H ( who/what / when/ Where/ why/ whom/ How) เกี่ยวข้อง

กับการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างไรบ้าง  
7. ให้น าเสนอเทคนิคการเลือกใช้ข้อมูลส าหรับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
8. ให้น าเสนอสิ่งควรพิจารณาเพ่ิมเติมในเรื่องความแม่นย าของการประมาณการ 
9. หัวใจส าคัญของการศึกษาความเป็นไปได้ คืออะไร ให้เสนอแนะแนวการตรวจสอบอ่ืน 

เพ่ิมเติม ที่สามารถเป็นหัวใจส าคัญส าหรับการศึกษาความเป็นไปได้ 
10. ให้ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะส าหรับการประเมินโครงการก่อนด าเนินงานตามแนวคิด

ของนักศึกษา 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5  
การเขียนโครงการและเริ่มต้นโครงการด้วยโปรแกรม 

 

เวลาเรียน 8 ชั่วโมง  

วัตถุประสงค์ 

  หลังจากท่ีได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรมดังนี้ 

1. บอกแนวทางหรือวิธีการคัดเลือกโครงการได้ 
2. สรุปความส าคัญในรายละเอียดในการเขียนโครงการ 
3. อธิบายเนื้อหาส าหรับเขียนข้อเสนอโครงการได้ 
4. สร้างแบบฟอร์มเอกสารขออนุมัติโครงการได้ 
5. เขียนข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องต่อความต้องการได้ 
6. สามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Project กับการเริ่มต้นโครงการได้ 

หัวข้อเนื้อหา 

1. วิธีเลือกโครงการ 
2. รายละเอียดในการเขียนโครงการ 
3. การเขียนข้อเสนอโครงการ 
4. เอกสารอนุมัติโครงการ 
5. ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการ 
6. จัดการโครงการ ด้วยโปรแกรม Microsoft  Project 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

1. บรรยายเนื้อหาสาระส าคัญประกอบ PowerPoint 
2. ตั้งค าถามอภิปรายระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
3. สรุปประเด็นเนื้อหาร่วมกัน 
4. ให้ตอบค าถามท้ายบทเรียน 

สื่อการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Microsoft PowerPoint ประจ าบทเรียน 
3. คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
4. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
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การวัดผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในห้องเรียน  
2. ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ประเมินการท างานตามท่ีมอบหมาย 
4. ประเมินการตอบค าถามและท างานท้ายบทเรียน 



บทที ่5  
การเขียนโครงการและเริ่มต้นโครงการด้วยโปรแกรม 

 
การเขียนโครงการ เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในโครงการ ทั้งหมด

โดยละเอียดและชัดเจน เพ่ือจะเป็นส่วนที่ส่งต่อไปสู่การวางแผนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในล าดับ
ต่อไป โดยปกติขั้นตอนรายละเอียด หรือรูปแบบการเขียนโครงการจะถูกก าหนดขึ้นจากองค์กรที่
รับผิดชอบในเบื้องต้น ซึ่งรูปแบบการเขียนโครงการในปัจจุบันจะคล้ายคลึงกับรูปแบบโครงการแบบ
ดั้งเดิม และรูปแบบตารางความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ทั้งนี้รูปแบบดังกล่าวจะถูกน าไปประยุกต์ให้เข้ากับ
ความต้องการขององค์กรต่างๆ ตามระเบียบที่ก าหนดไว้ขององค์กร 

วิธีเลือกโครงการ 

การเลือกโครงการที่เราจะท านั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเอง แต่วิธีที่ท าให้โครงการ
ประสบความส าเร็จ คือการเลือกหัวข้อโครงการที่เราถนัดอยู่แล้ว เช่น โจทย์การเลือกโครงการคือ การ
น าความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไปบริการชุมชน นอกสถานศึกษา นักศึกษาในฐานะที่มีความรู้
ความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ ในด้านโปรแกรมส าเร็จรูป และประกอบกับ ในเขตพ้ืนที่
ใกล้กับมหาวิทยาลัย มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา หรือในเขตพ้ืนที่พักอาศัยมีชุมชนที่มีความสนใจใน
การใช้งานคอมพิวเตอร์  ก็สามารถเลือกโครงการที่เกี่ยวข้องกับการไปบริการชุมชนในเรื่องการให้
ความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่น้องๆ นักเรียนระดับประถมศึกษา ได้ ซึ่ง 
สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อไปก็คือการติดต่อประสานงานกับองค์กรที่จะไปจัดท าโครงการในเบื้องต้น ต้อง
มีการส ารวจถึง ความต้องการของโรงเรียนเปูาหมายว่า โรงเรียนใดที่มีความสนใจความต้องการให้
นักศึกษาไปร่วมจัดท าโครงการบ้าง  ซึ่งหากกลุ่มเปูาหมายมีความต้องการ ที่ตรงกับแนวคิดกลุ่ม
นักศึกษา โครงการที่ต้องการจัดท าก็จะสามารถเกิดข้ึนได้จริง  

การข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า วิธีเลือกโครงการมีประเด็นในการในความส าคัญ 2 ประเด็นคือ 
1. ความพร้อมความสามารถของผู้จัดท าโครงการ 
2. ความสนใจความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย 

รายละเอียดในการเขียนโครงการ 

สุภาพร พิศาลบุตร (2553) กล่าวไว้ว่าการเขียนโครงการจะมีรายละเอียดในการบริหารงาน
ขององค์กร โดยมีลักษณะเป็นระบบที่สัมพันธ์กันตามหลักเหตุผล ซึ่งจะก าหนดรายละเอียดต่างๆ 
ดังต่อไปนี้  

ท าไปท าไม  หมายถึง  เหตุผลและความจ าเป็น 
อย่างไร    หมายถึง  กลวิธี หรือวิธีการในการแก้ไขปัญหา 
ท าโดยหวังผลอะไร  หมายถึง  วัตถุประสงค์ หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เท่าไร    หมายถึง  เปูาหมายในการด าเนินการ 
ใคร   หมายถึง  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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ท าอะไร    หมายถึง โครงการที่จะด าเนินการ 
ที่ไหน    หมายถึง  พ้ืนที่ด าเนินการ 
เมื่อไร    หมายถึง   ระยะเวลาด าเนินการ 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 ระบบการก าหนดรายละเอียดของการเขียนโครงการ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก สุภาพร พิศาลบุตร (2553:134) 

การเขียนข้อเสนอโครงการ 

ในการจัดท าข้อเสนอโครงการ ผู้จัดท าข้อเสนอโครงการอาจเพียงแต่กรอกข้อความใน
รูปแบบ ของค าร้องขอให้จัดท าข้อเสนอโครงการ หรืออาจจะน าเสนอโครงการในรูปแบบอ่ืนๆ 
โดยทั่วไปการจัดท าข้อเสนอโครงการอาจเขียนได้ 2 รูปแบบคือ การเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม
หรือแบบดั้งเดิม และการเขียนโครงการแบบตารางเหตุผลต่อเนื่องหรือแบบตรรกวิทยา ดังนี้ 

 
 
 

เหตุผลความจ าเป็น 

 (ปัญหา) 

จะด าเนินงานอย่างไร 
(กลวิธี แก้ไขปัญหา) 

หวังผลอะไร 
(วัตถุประสงค์) 

ท าเท่าไหร่  
(เป้าหมาย) 

ใคร /ท าอะไร /ที่ไหน /
เมื่อไหร่ 

(แผนงาน โครงการ) 



 

89 การวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

1. การเขียนโครงการแบบดั้งเดิม 

ในการเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม โครงการที่ได้รับการจัดท าอย่างมีระบบและ
สมเหตุสมผลควรมีองค์ประกอบพ้ืนฐาน 12  ส่วนโครงการที่มีลักษณะเฉพาะบางอย่างอาจมี
องค์ประกอบอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นเป็นพิเศษ ที่ช่วยเพ่ิมความส าคัญให้แก่โครงการนั้น ในการเขียนข้อเสนอ
โครงการทั่วไป องค์ประกอบพ้ืนฐานของโครงการควรประกอบด้วยองค์ประกอบ 12 ประการดังนี้ 
(สุภาพร พิศาลบุตร, 2553) 

1.1 ชื่อโครงการ จะแสดงถึงลักษณะงานที่จะปฏิบัติในโครงการ เช่น โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม เป็นต้น ชื่อโครงการ อาจเป็นชื่อที่สามารถท าให้ทราบขอบเขตด้านระยะเวลา
ของโครงการ ขอบเขตด้านสถานที่ และกลุ่มเหมายของโครงการ 

1.2 ชื่อองค์กร และชื่อผู้จัดการโครงการ/ผู้บริหารโครงการ จะแสดงซึ่งความ
รับผิดชอบโครงการ องค์กรหรือบุคคลใดที่รับผิดชอบจัด รับผิดชอบท า และด าเนินงานโครงการ
เพ่ือให้ผู้พิจารณาอนุมัติโครงการทราบว่า โครงการที่ก าลังจะจัดท าขึ้นอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบ
และภารกิจขององค์กรหรือบุคคลนั้นอย่างแท้จริง  และเหมาะสมที่จะรับผิดชอบโครงการ โดย
พิจารณาจากคุณวุฒิ ความสามารถ และต าแหน่งของบุคคลดังกล่าวประกอบ 

1.3 ความส าคัญและที่มาของโครงการ หรือ หลักการและเหตุผล หมายถึง พ้ืนฐาน
ความเป็นมาของแนวคิดในโครงการนั้นๆ ที่ท าให้ทราบว่าท าไมต้องจัดท าโครงการที่ก าลังเขียน
ข้อเสนอโครงการ โดยกล่าวว่าโครงการมีที่มาอย่างไร มีแนวคิดอะไรที่เป็นพ้ืนฐานของโครงการ 
โครงการมีความส าคัญต่อองค์กร สังคมและ หรือประเทศในอนาคตอย่างไร โดยมีการน าเสนอข้อมูลที่
เกิดขึ้นจริงจากแหล่งจ้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ เพ่ือแสดงให้ผู้พิจารณาอนุมัติโครงการเห็นความส าคัญของ
โครงการนั้น ๆ เช่น  “โครงการบริการวิชาการแก่สังคม” ได้น าเสนอความต้องการด้านการอบรม
ความรู้เชิงวิชาการของกลุ่มเปูาหมาย ก่อนที่จะจัดท าโครงการดังกล่าว 

1.4 วัตถุประสงค์ เปูาหมายการด าเนินการ และเปูาหมายของโครงการ เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงสิ่งหรือผลงานที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นจาการปฏิบัติงานนั้น   

วัตถุประสงค์ คือ สิ่งที่ช่วยให้การก าหนดขั้นตอนส าหรับปฏิบัติเป็นอย่างรัดกุม  
การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ดีควรประกอบด้วยองค์ประกอบที่เรียกว่า “SMART” 

S = Sensible  (เป็นไปได้) วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นไปได้ 
M = Measurable ( วัดได้) วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องสามารถวัดและประเมินผล

ได้ 
A =Attainable  (ระบุสิ่งที่ต้องการ)  วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องระบุสิ่งที่ต้องการ

ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด 
R = Reasonable  (เป็นเหตุเป็นผล) วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นเหตุเป็น

ผลในการปฏิบัติงาน 
T=Time  ( เวลา) วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีขอบเขตของเวลาที่แน่นอนในการ

ปฏิบัติงาน 
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“SMART” เป็นสิ่งที่ชี้แนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้ทราบว่าจะได้ผลงาน
ปริมาณเท่าใด  ส าหรับความแตกต่างระหว่างวัตถุประสงค์และเปูาหมายของโครงการ   

วัตถุประสงค์คือข้อความที่แสดงให้เห็นถึงผลงานที่ต้องการจากการด าเนินงาน
ตามแผน การทีก่ าหนดวัตถุประสงค์จึงเป็นความปรารถนาในอนาคตขององค์กร /สังคม/ประเทศที่จะ
ใช้เป็นแนวทางส าหรับด าเนินงานในโครงการ หรือเป็น สิ่งที่บอกให้ทราบว่า  การด าเนินการตาม
โครงการนั้น  มีความต้องการท าอะไรและต้องการให้อะไรเกิดขึ้น  ควรเป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
เข้าใจง่าย  สามารถปฏิบัติได้ไม่เลื่อนลอย  วัดและประเมินผลได้ มีลักษณะเฉพาะเจาะจงในเรื่องที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่โครงการต้องการ ซึ่งโครงการบางโครงการอาจมีมากกว่า 1 วัตถุประสงค์ แต่
ไม่ควรมีมากเกินกว่า 5 วัตถุประสงค์ การเขียนวัตถุประสงค์ ต้องให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และผล
ที่คาดว่าจะได้รับด้วย 

วัตถุประสงค์ของโครงการอาจมีลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ (เทียนฉาย กีระนันท์, 
2530) 

1.4.1 วัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างสภาพการณ์ หรือก่อให้เกิดเหตุการณ์หรือสิ่ง
หนึ่ง ๆ เพิ่มขึ้นในองค์กร/สังคม และวัตถุประสงค์ที่มีลักษณะปูองกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่าง
หนึ่งขึ้น เช่น โครงการจัดหาน้ าสะอาดในชนบท โครงการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด โครงการ
รณรงค์ โครงการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ เป็นต้น 

1.4.2 วัตถุประสงค์ที่มีความซับซ้อน เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความเกี่ยวพัน
กับโครงการอ่ืน ๆ เช่น โครงการที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตอาจจ าเป็นต้องอาศัยความส าเร็จจากโครงการ
อ่ืน ๆ สนับสนุนด้วยจึงจะสามารถสร้างคุณภาพชีวิตได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น โครงการต่อต้านการ
เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อในเด็กแรกเกิดโครงการการให้ภูมิคุ้มกันโรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.4.3 วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงงานหรือกิจกรรมที่ได้ท าอยู่แล้ว เช่น การเพ่ิม
ความสามารถในการบริการหรือประสิทธิภาพของการบริหารให้สูงขึ้น วัตถุประสงค์ของโครงการที่
จัดท าขึ้นจะเกี่ยวพันกับโครงการอื่น ๆ และเป็นส่วนที่เพ่ิมข้ึนจากการด าเนินงานของโครงการเท่านั้น 

1.4.4 วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของโครงการโดยทั่วไปจะมีเพียงประการเดียวแต่ถ้า
เป็นโครงการเอนกประสงค์จะมีวัตถุประสงค์หลักมากกว่า 1 วัตถุประสงค์ เช่น โครงการหนึ่งอาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญที่จะลดอัตราการเกิดของประชากรไทย ขณะเดียวกันวัตถุประสงค์ของโครงการก็
จะท าให้มีการลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิดด้วย ผู้เขียนข้อเสนอโครงการจึงควรตระหนักถึง
ความแตกต่างของวัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์รองของโครงการ และผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามโครงการนั้น ๆ เช่น เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร เป็นต้น 

เป้าหมายการด าเนินการ คือ การก าหนดขอบเขตในการด าเนินการ 
ประกอบด้วยเปูาหมายเชิงปริมาณ เช่น จะผลิตบุคลากรระดับใด  ปีใด  จ านวนเท่าใด และเปูาหมาย
เชิงคุณภาพ หรือเชิงเนื้อหา เช่นในด้านใด หรือเรื่องอะไรบ้าง อย่างไร 
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เป้าหมายของโครงการ คือ การคาดหวังล่วงหน้าในสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากท่ี
สิ้นสุดโครงการ (ผลที่คาดว่าจะได้รับ) สามารถเขียนได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เปูาหมายเชิง
ปริมาณจะระบุตัวเลขตามหน่วยที่ต้องการ เช่น ความถี่ ร้อยละ อัตราส่วน หรือเป็นจ านวนตัวเลข
ธรรมดาก็ได้ ส่วนเปูาหมายเชิงคุณภาพเช่นความรู้ ทักษะ ทัศคติ ความเห็น ความสามารถ ความ
สะอาด เรียบร้อย ความสวยงาม ความคงทนถาวร ความสมบูรณ์ ความยั่งยืน เป็นต้น 

1.5 ขอบเขตของโครงการ ขอบเขตของโครงการ แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ใน
การด าเนินงานโครงการ ขอบเขตของโครงการที่กว้างมากอาจท าให้โครงการนั้นไม่น่าจะด าเนินการได้ 
ขอบเขตของโครงการต่าง ๆ ที่ควรระบุได้แก่ขอบเขตด้านเวลา ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ขอบเขต
ทางการปฏิบัติและขอบเขตอ่ืน ๆ ดังนี้ 

1.5.1  ขอบเขตด้านเวลา หมายถึง ระยะเวลาด าเนินโครงการ โครงการต้อง
ก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของโครงการที่แน่นอนว่าจะใช้เวลาตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด 

1.5.2 ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ หมายถึง ความกว้างขวางของพ้ืนที่ที่โครงการ
นั้น ๆ ครอบคลุมถึง ได้แก่ ขอบเขตภาค ขอบเขตจังหวัด ขอบเขตอ าเภอ 

1.5.3 ขอบเขตทางปฏิบัติ หมายถึง ปัญหาอุปสรรคที่คาดคะเนว่าอาจจะ
เกิดข้ึน เมื่อด าเนินการตามโครงการนั้น ๆ ขอบเขตนี้สะท้อนถึงสภาพความเป็นจริงในทางปฏิบัติ 

1.5.4 ขอบเขตอ่ืน ๆ เช่น ขอบเขตด้านข้อจ ากัดของความรู้ทางวิชาการ 
ทฤษฏีหรือเทคโนโลยีที่มีอยู่ ขอบเขตชองผลกระทบจากโครงการอ่ืน ๆ ที่ได้ด าเนินการมาแล้วในอดีต 
เป็นต้น 

1.6 วิธีการด าเนินงานโครงการวิธีการด าเนินงานโครงการ การด าเนินการโครงการ
หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติและท าให้โครงการนั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ก าหนดไว้ 
วิธีการด าเนินงานมักเป็นกิจกรรมย่อยๆ หลายๆ กิจกรรม และกล่าวอย่างละเอียดว่าจะท าอะไร 
อย่างไร เพียงใด เมื่อใด ใครคือผู้รับผิดชอบโดยทั่วไป วิธีการด าเนินงานจะแสดงในลักษณะแผนภูมิ
แท่ง ซึ่งอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแผนภูมิแกนต์ โดยให้แกนนอนแทนระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงาน
โครงการและแกนตั้งแทนกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ 
  การระบุวิธีการด าเนินงานของโครงการนี้ยังเกี่ยวข้องกับการเลือกและการ
ก าหนดสถานที่ตั้งของโครงการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อทั้งด้านผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายของโครงการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านขนส่ง และด้านคมนาคม ด้านสาธารณูปโภคและความสะดวกอ่ืนๆ แต่โครงการ
บางลักษณะอาจจะไม่มีเงื่อนไขด้านความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง ขณะที่บางโครงการจ าเป็นต้อง
ก าหนดสถานที่ตั้งให้ชัดเจน ทั้งนี้อยู่ที่ลักษณะการด าเนินงานของโครงการ 

1.7 ระยะเวลาด าเนินการและข้ันตอนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
และขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ โครงการหนึ่งต้องมีการก าหนดระยะเวลาการเริ่มต้นและการ
สิ้นสุดของโครงการ โดยเขียนในลักษณะ ชี้แจง วันเริ่มต้น/เดือน/ปี และวันสิ้นสุด/เดือน/ปี และ
กิจกรรมต่างๆ ต้องแสดงช่วงเวลาในแต่ละข้ันตอน  
 ในการระบุขั้นตอนการด าเนินงาน ต้องแยกว่าในแต่ละขั้นตอนจะด าเนินการ
อะไรบ้างและคาดว่าจะด าเนินการได้ถึงระดับใดของวัตถุประสงค์  และ/หรือเปูาหมายหลักของ
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โครงการที่ก าหนดไว้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนนั้น การเสนอขั้นตอนการด าเนินงานสรุป
ย่อมักกระท าในรูปของแผนภูมิหรือตารางเวลาด าเนินการ ผู้เขียนข้อเสนอโครงการอาจจัดท าแผนภูมิ
ขึ้นตามความเหมาะสมของขั้นตอนจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการนั้น ๆ 

การเขียนวิธีด าเนินการ ให้แจกแจงดังนี้ 
-  ขั้นเตรียมการ 
-  ขั้นด าเนินงาน 
-  กิจกรรมที่จะด าเนินงานตามโครงการ 

1.8 ทรัพยากรที่ต้องใช้ในโครงการ ผู้เขียนข้อเสนอโครงการต้องพิจารณาความ
ต้องการใช้ทรัพยากรทุกประเภทในโครงการเช่น จ านวนบุคลากร จ านวนวัสดุครุภัณฑ์ เป็นต้น เพ่ือ
จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดหาทรัพยากรดังกล่าว มาสนับสนุนโครงการนั้น ทรัพยากรทุกประเภทที่
ต้องใช้ในโครงการหนึ่ง ๆ ควรแยกให้เห็นเด่นชัดว่ามีทรัพยากรประเภทนั้น อยู่แล้วเท่าใด และที่ยังคง
ต้องการเพิ่มอีกเท่าใด 
 ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินโครงการควรแยกออกจากกันให้เห็นชัดเจนเป็น 3 
ประเภทคือ ทรัพยากรก าลังคน ทรัพยากรด าเนินการ และทรัพยากรลงทุน  

- ทรัพยากรก าลังคน หมายถึงผู้ปฏิบัติงานโครงการ ซึ่งจะก าหนดคุณวุฒิ
หรือประสบการณ์ และระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติงานในโครงการไว้   

- ทรัพยากรด าเนินการ หมายถึงวัสดุ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่างๆ ที่ต้อง
จัดซื้อ จัดหาเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน ในแต่ละกิจกรรมของโครงการ โดยควรแยกเป็น ค่าใช้จ่าย
ประเภทต่าง ๆ ตามหมวดค่าตอบแทนในงบประมาณ ได้แก่ ค่าบริการ ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และ
ค่าจ้าง หรือบริการอ่ืนๆ 

- ทรัพยากรลงทุน หมายถึง ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างทุกชนิดที่ต้องใช้
ในโครงการ  

นอกจากนี้ทรัพยากรแต่ละประเภทควรมีรายละเอียดประกอบรายการแต่ละ
รายการ เพ่ือเป็นการชี้แจงรายละเอียดที่ชัดเจนเพิ่มเติม 

1.9 งบประมาณของโครงการงบประมาณของโครงการ เป็นการแสดงทรัพยากรที่
ต้องใช้ในโครงการเป็นตัวเงินตามเกณฑ์มาตรฐานที่ประกาศใช้อยู่แล้ว ทรัพยากรด าเนินงานได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ ในงบประมาณหมวดค่าตอบแทนแต่ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภคและค่าวัสดุ
เป็นตัวเงินอยู่แล้ว การระบุแหล่งงบประมาณ เช่น จากงบประมาณแผ่นดิน/งบประมาณประจ าปี จาก
ความช่วยเหลือของสถาบันการเงินช่วยให้การพิจารณาสนับสนุนและต่างประเทศ จากการบริจาคของ
องค์กรหรือองค์กรเอกชน จากอนุมัติโครงการเป็นไปด้วยดี  

1.10 การประเมินผลโครงการ การประเมินผลโครงการ หมายถึง การติดตาม
ควบคุมและวัดคุณค่าของการด าเนินงานโครงการที่ก าลังจัดท า ว่ามีวิธีการควบคุมอย่างไร มีวิธีการวัด
คุณค่าโดยรูปแบบใด เพ่ือพิจารณาว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด และ
ต้องระบุ บุคลหรือองค์กรที่จะรับผิดชอบในการท าการประเมินผล วิธีการประเมิน และระยะเวลาที่ท า
การประเมิน 
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1.11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ แสดงถึงผลประโยชน์หรือผลได้ที่ควรจะได้รับจากการ
ด าเนินงานโครงการจนแล้วเสร็จ รวมถึงผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม 

1.12 ภาคผนวก มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอข้อมูลบางอย่างที่อาจช่วยสนับสนุนให้
โครงการมีคุณค่าและมีความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น แต่ข้อมูลส่วนนี้ไม่ใช่สาระส าคัญของโครงการ
โดยตรง ขณะเดียวกัน หากไม่น าเสนอส่วนนี้ จะท าให้โครงการมีคุณค่าและมีความเป็นเหตุเป็นผล
น้อยลงไป ดังนั้นบางโครงการอาจมีหรืออาจไม่มีส่วนนี้ก็ได้ 

นอกจากส่วนประกอบทั้ง 12 ประการ ดังกล่าว โครงการที่เขียนแบบประเพณีนิยมอาจมี
ส่วนประกอบอื่น ๆ อีก 3 ประการได้แก ่

(1) ชื่อผู้จัดท าข้อเสนอโครงการ ซึ่ งเป็นผู้เขียนข้อเสนอโครงการและน าเสนอ
โครงการ ซึ่งมีส่วนท าให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารระดับสูง อนุมัติโครงการ 

(2) ชื่อองค์กรที่ให้ความร่วมมือประสานงาน ให้โครงการสามารถด าเนินงานไปได้ 
(3) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

 
ส าหรับแนวทางการเขียนโครงการที่ดี ควรเขียนให้สั้น กะทัดรัดและได้ใจความ แต่ต้อง

ระวังไม่ให้สั้นเกินไปจนท าให้โครงการนั้นมีคุณค่าน้อยลง สิ่งต่างๆ ที่เป็นเนื้อหาที่จะน าเสนอไว้ในตัว
โครงการต้องได้รับการศึกษาค้นคว้า และวางแนวความคิดอย่างเป็นระบบ ข้อมูลมีความถูกต้อง 
สมเหตุสมผล และน่าเชื่อถือ ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านต่าง ๆ อย่างละเอียด 
เพ่ือให้โครงการที่ก าลังจัดท า ไม่ก่อผลเสียต่อบุคคล/องค์กรและ/หรือสังคมในระยะยาว หลังจากการ
ด าเนินโครงการสิ้นสุดไปแล้ว 

ฐาปนา ฉิ่นไพศาล (2556) ได้เสนอรูปแบบของการเสนอโครงการไว้ว่า การเขียนโครงการ
โดยทั่วไปจะมีรูปแบบหรือสาระท่ีบรรจุอยู่ในเอกสารข้อเสนอโครงการที่มีลักษณะแตกต่างกัน ไม่มาก
นัก ในแต่ละโครงการ ซึ่งประกอบด้วยส่วนส าคัญ ๆ ดังนี้ 

1. ชื่อโครงการ 
2. ชื่อองค์กรผู้รับผิดชอบโครงการ 
3. หลักการและเหตุผล 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5. วิธีการด าเนินงาน 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
7. สถานที่ด าเนินงาน 
8. งบประมาณ 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
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2. การเขียนโครงการแบบตารางเหตุผลต่อเนื่อง 

การเขียนโครงการแบบตารางเหตุผลต่อเนื่อง (Logical Framework  Method) 
เป็นวิธีการน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการอีกลักษณะหนึ่ง  ที่บริษัท Practical Concepts 
Incorporated แห่งสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาขึ้น ประมาณปี ค.ศ.1972 โดยการสรุปสาระส าคัญของ
โครงการหนึ่งในลักษณะที่แสดงความสัมพันธ์ที่สอดคล้องมีเหตุผลต่อเนื่องกันระหว่างปัจจัยต่าง ๆ 
ของโครงการอย่างมีระบบ ภายในตาราง 4x4 แมทริกซ์ โดยแสดงให้เห็นว่าโครงการมีวัตถุประสงค์
อะไร จะด าเนินงานอย่างไร มีปัจจัยอะไรที่อาจ มีผลกระทบต่อโครงการ ผลงานของโครงการจะวัด
ความส าเร็จได้อย่างไร ข้อมูลมาจากแหล่งไหน และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของเอกสารลักษณะใด
รายละเอียดของโครงการในแต่ละตารางต้องเป็นเหตุเป็นผลกัน ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน โดยมี
ส่วนประกอบที่เป็นรายละเอียดดังนี้ (สุภาพร พิศาลบุตร, 2553) 

2.1 สาระส าคัญการด าเนินงานโดยสรุปเป็นการชี้ให้เห็นว่า โครงการจะด าเนินไปได้
ต้องมีรายละเอียด 4 ชนิด คือ  

2.1.1 ความมุ่งหมายของแผนงาน หมายถึง ผลลัพธ์เฉพาะของโครงการที่
มุ่งเน้นให้เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามโครงการ  และที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตาม
แผนงานที่ก าหนด 

2.1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ หมายถึงผลลัพธ์เฉพาะของโครงการที่มุ่งเน้น
ให้เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามโครงการที่ได้ก าหนดขึ้นเท่านั้น และจะต้องสอดคล้องกับความมุ่ง
หมายของแผนงานที่ได้กล่าวแล้ว โดยสอดคล้องในเชิงที่เป็นเหตุผลซึ่งกันและกันแม้ว่าโครงการที่เขียน
แบบประเพณีจะก าหนดวัตถุประสงค์หลายประการ ขณะที่วัตถุประสงค์ของโครงการที่เขียนแบบ
ตารางเหตุผลต่อเนื่อง จะก าหนดวัตถุประสงค์หลักเพียงอันเดียว ทั้งนี้เพ่ือความชัดเจนของความเป็น
เหตุผลของความสัมพันธ์ของตารางอ่ืนๆ และเมื่อวัตถุประสงค์หลักนั่นสัมฤทธิ์ผล วัตถุประสงค์อ่ืนๆ 
อาจจะเกิดผลตามมาได้ 

2.1.3 ผลผลิตหรือผลงาน หมายถึง  สิ่ งที่ เกิดจากการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลผลิตหรือผลงานอาจปรากฏในลักษณะที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ 
เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นรูปธรรม หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การฝึกอบรม ซึ่งเป็นนามธรรม เป็นต้น 

2.1.4 ปัจจัยน าเข้า หมายถึงกิจกรรมต่างๆ และประเภทของทรัพยากรที่จะต้อง
น ามาใช้ เพ่ือให้สอดคล้องสัมพันธ์กับผลผลิตหรือผลงานของโครงการ 

2.2  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เป็นข้อความหรือเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า ความมุ่งหมาย
ของแผนงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลผลิตหรือผลงาน และกิจกรรมของโครงการ ได้เกิดขึ้น
ตามท่ีคาดหวังหรือตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว  และจะเป็นจุดบ่งชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จ   โดย
จะต้องสอดคล้องกับข้อความที่เป็นข้อมูลที่สามารถวัดและพิสูจน์ได้  ตามวัตถุประที่ก าหนดไว้  หรือ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด  เช่น “ผู้เข้าอบรม มาเข้าร่วมการอบรมมากกว่า 80% ของจ านวนคนที่
ลงทะเบียนไว้” ซึ่งแสดงให้เห็น ว่าเป็นข้อบ่งชี้ความส าเร็จ ในเชิงปริมาณ ซึ่งสอดคล้องต่อความ
ต้องการ  และประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการในเชิงปริมาณที่สอดคล้องเชิงเหตุผล
และเชิงประจักษ์ซึ่งสามารถวัดได้ 
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2.3  แหล่งตรวจสอบและวัดความส าเร็จ เป็นข้อความที่ระบุให้เห็นว่าตัวบ่งชี้
ความส าเร็จในแต่ละ ข้อนั้นสามารถตรวจสอบหรือวัดได้จากแหล่งที่มาของข้อมูลอะไร จากข้อมูลของ
องค์กรใด และสอดคล้องกันในแต่ละขั้นตอนการด าเนินงานหรือไม่  เช่น อ้างแหล่งตรวจสอบ จาก 
เอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม เป็นต้น 

2.4  ข้อสมมติฐานเบื้องต้นที่ส าคัญ เกี่ยวกับความมุ่งหมายของแผนงานเป็นความ
คาดหมายที่มีต่อคุณค่าของการด าเนินงานตามโครงการว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างต่อบุคคล 
องค์กรและ/หรือสังคมในระยะยาว แต่ข้อสมมติฐานเบื้องต้นที่ส าคัญเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ผลผลิต /
ผลงาน และปัจจัยน าเข้า/กิจกรรมของโครงการ ได้แก่อุปสรรคหรือปัญหาที่ผู้บริหารโครงการ/ผู้เขียน
ข้อเสนอโครงการคาดคะเน ว่าอาจจะเป็นเงื่อนไขต่อความส าเร็จของวัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลงาน และ
ปัจจัยน าเข้า/กิจกรรม ของโครงการ ปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารโครงการต้องใส่ใจ
เป็นพิเศษ 

2.5  ลักษณะความเป็นเหตุเป็นผลของตารางเหตุผลต่อเนื่อง  โดยตารางของการ
เขียนโครงการแบบตารางเหตุผลต่อเนื่อง จะต้องเป็นเหตุเป็นผลอย่างต่อเนื่องทั้งในแนวตั้งและใน
แนวนอน คือ แต่ละตารางในแนวตั้งจะต้องเป็นเหตุเป็นผลอย่างต่อเนื่องในแนวตั้ง และในท านอง
เดียวกัน แต่ละตารางในแนวนอนจะต้องเป็นเหตุเป็นผลอย่างต่อเนื่องในแนวนอน ดังนี้ 

2.5.1  ความเป็นเหตุเป็นผลในแนวตั้ง จ าแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ความ
เป็นเหตุเป็นผลจากบนลงลงสู่ล่าง และความเป็นเหตุเป็นผลจากล่างขึ้นสู่บน  

ความเป็นเหตุเป็นผลจากบนลงสู่ล่าง หมายความว่า ข้อความที่บรรจุใน
แต่ละตารางจากบนลงสู่ล่าง จะต้องเป็นเหตุและผลที่รับกัน เป็นช่วงในลักษณะ ท าอย่างไร  ท า
อย่างไรเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการนั้น ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลจากบนลงสู่ล่าง มี 3 ระดับ คือ  

- ระดับที่ 1  ความสัม พันธ์ ของความมุ่ งหมายของแผนกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

- ระดับท่ี 2 ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์กับผลงาน  
- ระดับท่ี 3 ความสัมพันธ์ของผลงานกับปัจจัยน าเข้า  

ความสัมพันธ์จากบนลงสู่ล่างทั้ง 3 ระดับ จะเกี่ยวข้องกับค าถามใน
ลักษณะที่ว่า าต้องการให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดข้ึนแล้วจะต้องท าอย่างไรบ้าง” 

             ท านองเดียวกันความเป็นเหตุเป็นผลจากล่างขึ้นสู่บนของข้อความในแต่ละ
ตารางจะเป็นไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับความเป็นเหตุเป็นผลจากบนลงสู่ล่าง โดยจะเกี่ยวข้องกับ
ค าถามในลักษณะที่ว่า “ท าไม ท าไมจึงต้องใช้” หรือ “ท าไม ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้”  

2.5.2 ความเป็นเหตุเป็นผลในแนวนอน หมายความว่าข้อความที่บรรจุในแต่ละ
ตารางจากซ้ายไปสู่ขวา จะต้องเป็นเหตุและผลที่รับกันเป็นช่วงในลักษณะ ท าอย่างไร “ท าอย่างไรจึง
จะชี้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้น” กล่าวคือ สาระส าคัญของการด าเนินงานจะบ่งชี้ความส าเร็จได้อย่างไร แล้ว ตัว
บ่งชี้ความส าเร็จจะตรวจสอบและวัดความส าเร็จด้วยวิธีการอย่างไร และวิธีการตรวจวัดความส าเร็จ
เป็นไปตามข้อสมมติฐานเบื้องต้นที่ส าคัญอย่างไร เป็นต้น ในท านองเดียวกันข้อความที่บรรจุในแต่ละ
ตารางจากขวาไปสู่ซ้าย จะต้องเป็นเหตุและผลที่รับกันเป็นช่วงเช่นเดียวกัน  ในลักษณะว่า ท าไม 
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“ท าไมสิ่งนี้จึงมีผลต่อสิ่งนั้น” กล่าวคือ ท าไมข้อสมมติฐานเบื้องต้นที่ส าคัญจึงมีผลต่อแหล่งตรวจสอบ
และวัดความส าเร็จ เป็นต้น  
                ความเป็นเหตุเป็นผลทั้งในแนวตั้งและในแนวนอนดังกล่าว เป็นลักษณะเด่น
ที่ส าคัญของการเขียนโครงการแบบตารางเหตุผลต่อเนื่อง กล่าวคือ สามารถสรุปสาระส าคัญของ
โครงการไว้ที่เดียวกันทั้งหมด โดยแสดงความเป็นเหตุเป็นผลของโครงการและแสดงให้เห็นว่า
สาระส าคัญเหล่านั้นมาจากแหล่งข้อมูลใด และมีวิธีการในการด าเนินการอย่างไร ซึ่งท าให้ผู้พิจารณา
โครงการและผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการเข้าใจโครงการได้ง่ายและสามารถประเมินผลโครงการได้
รวดเร็ว เพราะข้อมูลทุกส่วนของโครงการมีการตรวจสอบและสอดคล้องกัน 

2.6 ข้อดีของการเขียนโครงการแบบตารางเหตุผลต่อเนื่อง ได้แก่   

2.6.1 สามารถแสดงเนื้อหาสาระของโครงการทั้งหมดภายใน 1-2 หน้ากระดาษ
เพ่ือให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจคัดเลือกโครงการสามารถพิจารณาข้อเสนอโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

2.6.2 ท าให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการเกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์ ของ
โครงการได้อย่างถูกต้องและตรงกัน เพราะผู้เขียนข้อเสนอโครงการ เขียนโครงการจากวัตถุประสงค์
เพียงประการเดียวและไม่ใช่พิจารณาจากงานที่ต้องการด าเนินการ  แล้วจึงก าหนดวัตถุประสงค์
ภายหลัง     

2.6.3 สะดวกต่อการเปรียบเทียบโครงการหลาย ๆ โครงการในเวลาเดียวกัน 
2.6.4 สามารถพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการโดยเน้นแต่ละ

กิจกรรมที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ 
2.6.5 สาระส าคัญการด าเนินงานโดยสรุปใช้เป็นกรอบในการวางแผนหลักแผน

รองและแผนปฏิบัติการ 
 ซึ่งสรุปประเด็นสาระส าคัญได้ดังนี้ 

จุดมุ่งหมาย = สิ่งที่ต้องการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย 
วัตถุประสงค์= เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานโครงการ 
ผลผลิต / ผลงาน = สิ่งที่เกิดจากโครงการสิ้นสุด และ สิ่งที่เกิดจากกิจกรรม

โครงการ 
กิจกรรม / ปัจจัย = สิ่งที่มาสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมโครงการ เช่น บุคลากร เงิน 

อุปกรณ์ เป็นต้น  
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ตารางที่ 5.1 ตัวอย่างการเขียนโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework  Method) 
 

ค าสรุป 
สาระส าคัญ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หลักฐาน/แหล่งพิสูจน์ เงื่อนไข
ความส าเร็จ 

จุดมุ่งหมาย 
(Goal) 

ผลิตผู้เข้าอบรมความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์ 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม ผ่านการ
การอบรม / การทดสอบความรู้จาก
การอบรม 

มีผู้ให้ความสนใจ
เข้ารับการอบรม
อย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ 
(Purpose) 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ด้านการใช้งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้งาน
คอมพิวเตอร์กับงานในปัจจุบันได้ / 
องค์กรต้นสังกัดผู้เข้าอบรม 

ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
องค์กร 

ผลผลิต / 
ผลงาน 
(Outputs) 

ผลิตผู้เข้าอบรมความรู้
ด้านการใช้งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ผู้เข้าอบรมได้รับใบประกาศวุฒิบัตร
จากการอบรมการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ /โครงการอบรม 

ใบประกาศวุติ
บัตรจากการ
อบรม 

กิจกรรม / 
ปัจจัย 
(Activities & 
Input) 

ด าเนินการจัดการ
อบรมความรู้ด้านการ
ใช้งานโปรแกรมเป็นไป
ตามแผนงานโครงการ 

- จ านวนผู้เข้าอบรมครบตามจ านวน 
- วิทยากรเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ 
- สื่อการอบรม 
- จ านวนผู้ประสานงาน 
- บัญชีรับ-จ่าย /กิจกรรมโครงการ  

แผนงานกิจกรรม
ที่ก าหนด 

 

เอกสารขออนุมัติโครงการ  

จากความส าคัญของการมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  แสดงให้เห็นว่า การมีวัตถุประสงค์ที่ถูก
ก าหนดและเขียนขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก แต่ทีมงานโครงการก็จ าเป็นต้อง
มีสิ่งอ่ืนที่มากกว่า การมีเปูาหมายท่ีชัดเจน เพ่ือที่จะท างานต่อไปได้ สิ่งนั้นก็คือ 

- ความรู้ความเข้าใจ ที่แจ่มชัด ในเรื่องขอบเขตของโครงการ  
- คุณประโยชน์ที่โครงการควรจะให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย  
- กรอบของเวลาที่โครงการจะต้องแล้วเสร็จ  
- รายการทรัพยากรที่จะต้องน าไปใช้  

เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็คือ เอกสารอนุมัติโครงการที่มีการก าหนดกิจกรรมต่างๆ 
ส าหรับโครงการ ซึ่งเป็นสาระส าคัญในการเขียนโครงการ (อัสติน, โรเบิร์ต ดี, 2550)   

การทีม่ีคนที่เหมาะสมอยู่ในทีมงานโครงการนั้น เป็นเรื่องส าคัญแต่ ก็ต้องมี เอกสารที่อนุมัติ 
(Charter) และระบุลักษณะและขอบเขตของงาน รวมทั้งผลงานที่ฝุายบริหารคาดหวังไว้   เอกสาร
อนุมัติจะเป็นเอกสารที่เขียนขึ้นอย่างกระชับ ซึ่งประกอบไปด้วยบางหัวข้อหรือหัวข้อทั้งหมดดังต่อไปนี้  

1.  ชื่อของผู้สนับสนุนโครงการ 
2.  ความสัมพันธ์ระหว่างเปูาหมายโครงการ กับเปูาหมายองค์กรในระดับที่สูงกว่า 
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3. ผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากโครงการ 
4. กรอบเวลาในการท างานที่คาดไว้ 
5. ค าอธิบายอย่างกระชับของผลลัพธ์ ที่จะเกิดจากโครงการ (วตัถุประสงค์) 
6. งบประมาณและทรัพยากรที่มีไว้ส าหรับทีมงานโครงการ 
7. อ านาจของผู้จัดการโครงการ 
8. ลายมือชื่อของผู้สนับสนุนโครงการ 

หากปราศจากเอกสารอนุมัติดังกล่าว โครงการก็อาจมุ่งไปสู่ทิศทางอ่ืน ที่ไม่ได้เป็นไปในทาง
เดียวกับวัตถุประสงค์ขององค์กรและมันก็จะขยายขอบเขตมากขึ้นเรื่อยๆ โดยไร้การควบคุม ซึ่ง
กระบวนการนี้เป็นที่รู้จักกันว่า “การเปลี่ยนโฉมของพันธกิจ (Mission creep) ” การเขียนเอกสาร
อนุมัติโครงการนั้น จะบังคับให้ผู้บริหารระดับอาวุโสต้องระบุว่าโครงการควรท าอะไรบ้างย่างชัดเจน 
และจะยิ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญมากข้ึน เมื่อผู้บริหารระดับอาวุโสนั้นไม่ได้มีเพียงแค่คนเดียว  

ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการ 

กรณีศึกษา ข้อเสนอโครงการ “บริการวิชาการแก่ชุมชน” (กรณีนี้ได้ประยุกต์การเขียน
ข้อเสนอโครงการ จากรูปแบบดั้งเดิม และเพ่ิมเติมในส่วนที่เหมาะสมเพ่ิมข้ึน) 

ชื่อโครงการ โครงการ บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ /คณะวิทยาการ

จัดการ/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หลักการและเหตุผล 

 รายวิชาการวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (BC10301) ภายใต้
โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
มีแนวการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ โดยกระบวนการ
เรียนการสอนมีกิจกรรม ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสจัดท าโครงการนอกสถานที่เป็นรายกลุ่ม โดยใช้ความรู้
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนในการบริการชุมชน ในท้องถิ่นและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

จากการศึกษาความต้องการขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมถึงด้านการ
บริการที่สอดคล้องต่อความต้องการคือ ต้องการให้มีการจัดอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ในกลุ่ม
โปรแกรมMicrosoft Office ต้องการให้อบรมการจัดประกอบ  

ทั้งนี้จากความต้องการดังกล่าว สาขาวิชาฯ จึงจัดให้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่
ลงทะเบียนรายวิชาการวางแผนฯ ได้จัดกลุ่มจัดท าโครงการเกี่ยวกับการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
โดยได้มีการประสานองค์กรที่เก่ียวข้องในเบื้องต้นดังนี้ คือ  

1 องค์กรบริหารส่วนต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
2 โรงเรียนบ้านหนองบัว  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ต าบลหนองหว้า  อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
4 โรงเรียนบ้านดอนอุดม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 
5 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี   ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  
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2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการน าเสนอถ่ายทอดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน

ระดับชั้นปฐมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสสะสมประสบการณ์ เชิงวิชาการทางคอมพิวเตอร์ 
3. เพ่ือเป็นการเรียนรู้การท างาน นอกบทเรียนในอีกรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 
3.   ผลผลิต 

3.1 ความสอดคล้องกับหลักประกันคุณภาพการศึกษา 
3.1.1 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
        ตัวชี้วัดที่ 3.2 มีระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ผู้เข้าร่วมมีโอกาส

ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมีลักษณะกิจกรรมของโครงการคือ 

  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
3.1.2  องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม   
        ตัวชี้วัดที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีลักษณะ

กิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคือ 

  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามที่ระบบ
ก าหนด 

  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

  มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนการวิจัย 

      ตัวชี้วัดที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยมี
ลักษณะกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคือ 

  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการ
จัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือองค์กรวิชาชีพ 

  มีการประเมินประโยชน์หรือผลการทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ให้บริการทางวิชาการ 
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  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สารธารณชน 

3.2 ผลผลิตเชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ จ านวน 2 หมู่เรียน  และอาจารย์

ที่ปรึกษาโครงการ จ านวน 7 ท่าน ได้ร่วมกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคม 
3.3 ผลผลิตเชิงคุณภาพ 

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ทางด้านทักษะ
คอมพิวเตอร์ ในการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

  
4. ระยะเวลาด าเนินการ 

จัดกิจกรรมโครงการ เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2556 
สถานที่ด าเนินการ กิจกรรม จ านวนครั้งในการ

จัดการอบรม 

โรงเรียนบ้านหนองบัว  ต.หมากแข้ง  
อ.เมือง  จ.อุดรธานี 

 
อบรม 

- การใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
- การใช้งาน
อินเตอร์เน็ต 
-การซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ 

 

3 ครั้ง 
 

โรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.หนองหว้า  
อ าเภอกุมภวาปี                   จ.
อุดรธานี 

3 ครั้ง 

โรงเรียนบ้านดอนอุดม ต.หมากแข้ง 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

3 ครั้ง 

โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี              
ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 

3 ครั้ง 

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร   
ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 

3 ครั้ง 

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง  ต.นาข่า 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

3 ครั้ง 
 

5.  วิธีด าเนินการ 
1. นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ทีล่งทะเบียนรายวิชาการวางแผนและจัดการ

โครงการโดยใช้โปรแกรม (BC10301) จัดกลุ่ม กลุ่มละ 7  – 10  คน  ได้จ านวน 6 กลุ่ม  จัดกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่ว่างจากการเรียน ซึ่งไม่กระทบต่อการเรียนของนักศึกษา  

2. วันเวลา ในการจัดกิจกรรมโครงการ จะจัดตามความพร้อมของหน่วงงานที่ประสานความ
ร่วมมือไว้ ระหว่างนักศึกษาและองค์กร 

3. ในการจัดกิจกรรมทุกครั้งจะมีอาจารย์ประจ าสาขา อย่างน้อย 1-2 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมด้วย  
โดยอาจารย์ผู้ควบ ใช้เวลาว่างจากการสอน เข้ากิจกรรมกลุ่มกับนักศึกษา ซึ่งไม่กระทบต่อการสอน 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEwQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.thaischool.in.th%2F41102484%2F&ei=EB3lUdPgBcbUigfvu4GwDw&usg=AFQjCNHAhKAjTszVBIAM-8Qx3bhxR2GTzg&sig2=6IgD8OxjNUdjUsG_tg7_wA&bvm=bv.48705608,d.aGc
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEwQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.thaischool.in.th%2F41102484%2F&ei=EB3lUdPgBcbUigfvu4GwDw&usg=AFQjCNHAhKAjTszVBIAM-8Qx3bhxR2GTzg&sig2=6IgD8OxjNUdjUsG_tg7_wA&bvm=bv.48705608,d.aGc
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6. งบประมาณ     
ใช้เงินบ ารุงการศึกษาภาคปกติของนักศึกษา  ดังรายการต่อไปนี้ 

รายการ งบประมาณ (บาท) ค าชี้แจง 
ค่าตอบแทน  

ค่านักศึกษาช่วยงาน 3,360 (2 คน * 6 กลุ่ม * 2วัน * 140 
บาท) 

ค่าวัสดุ 
 ปูายไวนิลประชาสัมพันธ์สาขาวิชาฯ - เบิกจากฝุายประชาสัมพันธ์คณะฯ 
 เอกสารสื่อการสอนส าหรับการอบรม - ถ่ายส าเนาเอกสาร และเข้าเล่ม 

จากฝุายงานถ่ายเอกสารของคณะฯ 
รวมทั้งสิ้น         3,360  
    

7.   วิธีการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
- สรุปผลโครงการการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- นักศึกษาเรียนรู้การถึงการถ่ายทอดความรู้การฝึกทักษะปฏิบัติใช้งานคอมพิวเตอร์จริง 
- นักศึกษาได้มีโอกาสสะสมประสบการณ์ทางการเชิงวิชาการทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- นักศึกษาได้เรียนรู้การท างาน นอกบทเรียนในอีกรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
- นักศึกษาได้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวม 
- นักศึกษาได้ฝึกความสามัคคี  ความกล้าแสดงออก  ภาวะความเป็นผู้น า  

 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  
 

10.  แบบประเมินความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
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แบบประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
ชื่อ โครงการ / กิจกรรม การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

  กรุณากรอกแบบสอบถาม ตามความคิดเห็นของท่าน  โดยการท า
เคร่ืองหมาย  ทั้งนี้  เพื่อจะได้ปรับปรุงการศึกษาดูงานคร้ังต่อไป 

1. เพศ          หญิง           ชาย       
2. ชั้นปีที่ศึกษา ........................................ 
3. โปรแกรมท่ีเข้ารับการอบรม (ตอบได้มากกว่า 1 รายการ) 

Microsoft Word 2007 
Microsoft Excel 2007 
 Microsoft PowerPoint 2007 

4. ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ระดับใด 
เข้าใจระดับมากที่สุด 
เข้าใจระดับมาก 
เข้าใจระดับปานกลาง 
เข้าใจระดับน้อย 
เข้าใจระดับน้อยที่สุด 

5. หลังเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ระดับใด 
  เข้าใจระดับมากท่ีสุด 
 เข้าใจระดับมาก 
 เข้าใจระดับปานกลาง 
 เข้าใจระดับน้อย 
เข้าใจระดับน้อยที่สุด 
 

6. ระดับความคิดเห็นต่อโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

รายการ ระดับความคิดเห็นต่อโครงการ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ด้านวิทยากรอบรม  
ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา      
การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เข้าอบรม      
มนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้เข้าอบรม      
การแต่งกาย 

     

 
 

 



 

103 การวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

6. ระดับความคิดเห็นต่อโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม (ต่อ) 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็นต่อโครงการ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านการจัดกิจกรรมอบรม  
เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม
ระดับใด 

     

กิจกรรมระหว่างการอบรมมีความเหมาะสม
ระดับใด 

     

ระยะเวลาในการอบรมเหมาะสมระดับใด      
สถานที่อบรมมีความเหมาะสมระดับใด      
       

7. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อการจัดท าโครงการในครั้งต่อไป 
............................................................................................................................. ................................... 
 
..
จัดการโครงการ ด้วย Microsoft  Project 

โปรแกรม Microsoft Project เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ ช่วยในเรื่องการจัดการโครงการ 
ในเรื่อง กิจกรรมโครงการ ปฏิทินงาน  ทรัพยากรในโครงการ  ค่าใช้จ่ายในโครงการ  การติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการ  รวมถึงการออกรายงาน 

 
โดยมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้กล่าวถึงการใช้งานโปรแกรม Microsoft Project ไว้ดังนี้ 
สุเทพ โลหณุต (2557) ได้ให้ข้อมูลว่า Microsoft Project เป็นเครื่องมือใช้ในการบริหาร

จัดการโครงการโดยสามารถสนับสนุนการท างานในเรื่องกิจกรรมงาน ทรัพยากร การติดตาม
ความก้าวหน้า และการออกรายงานโครงการ 

เพ็ญศรี ปักกะสีนัง (2556) ได้กล่าวไว้ว่า โปรแกรมMicrosoft Project ถือเป็นเครื่องมือที่
มีประโยชน์ที่ใช้ส าหรับวางแผนโครงการโดยมีความสามารถในการจัดการเวลาในโครงการ จัดการ
ทรัพยากร จัดการค่าใช้จ่ายและติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า รวมทั้งจัดพิมพ์รายงานโครงการ 

อรอุมา เอกตาแสง (2555) ได้กล่าวว่า Microsoft Project เป็นโปรแกรมส าหรับจัดการ
แผนงานที่มีเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการจัดการแผนงาน ตั้งแต่เริ่มบันทึกข้อมูลงานแต่ละงาน 
ข้อมูลผู้ท างาน ข้อมูลค่าใช้จ่าย ค านวณค่าต่างๆ ให้อัตโนมัติ 

นลิน จันทร (2554) ได้กล่าวว่า Microsoft Project เป็นโปรแกรมที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการในเรื่องการจัดการ การปรับปรุงข้อมูลเพ่ือการบริหารงานโครงการ โดยช่วยลดภาระใน
การจัดการเก่ียวกับโครงการนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี 
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ซึ่งสามารถน าเสนอ เนื้อหาการจัดการโครงการ ด้วยโปรแกรม Microsoft Project ได้ดังนี้ 

1. ส่วนประกอบหน้าจอหลักในการใช้งาน Microsoft Project 

 

 

ภาพที่ 5.2 ส่วนประกอบโปรแกรม Microsoft Project 

A. คือ แถบหัวเรื่อง จะแสดง ชื่อไฟล์โครงการ พร้อม ปุุมเครื่องมือด่วน ในเรื่อง บันทึก 
ย้อนกลับการท างาน การย่อขยาย ขนาดหน้าต่างการท างาน และการปิดโปรแกรม 

B. คือ แถบเมนู และปุุมเครื่องมือ ส าหรับการท างานในโครงการ 
C. คือ แถบ Timeline แสดงสถานะ เวลาการท างาน จาก วันเริ่มงาน Start ถึง วัน

สิ้นสุดงาน Finish 
D. คือ ตารางกิจกรรมงานของโครงการ 
F. คือ ปฏิทิน ระยะเวลาการท างาน ของกิจกรรมต่าง ๆ จาก ตารางกิจกรรมงานส่วน   

( D ) โดยแสดงเป็นแผนภาพ แถบสี (Gantt Chart ) 

2. การสร้างไฟล์โครงการใหม่ 

เมื่อสร้างโครงการใหม่  ไฟล์โครงการที่สร้างขึ้นจะมีนามสกุล .mpp ซึ่งเป็นนามสกุล
จากโปรแกรม Microsoft Project   

 
 
 
 
 

A        B        C       D        E 
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การสร้างไฟล์โครงการ สามารถสร้างได้จาก หลากวิธี ดังนี้ โดยเริ่มจาก  

1. เลือก file  
2. เลือก new  
3. เลือก Blank project  
4. เลือก Create 

 
 

 

จะปรากฏ หน้าต่างสนับสนุนการสร้างไฟล์โครงการใหม่ ดังนี้ 

 

 

ภาพที่ 5.3 ขั้นตอนการสร้างโครงการใหม่ 
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3. การสร้างโครงการใหม่จากงานต้นแบบ (Template) 

งานต้นแบบ คือ โครงการที่มีการจัดสร้างตัวอย่างกิจกรรมงานไว้แล้ว ซึ่งสามารถน า
กลับมาใช้เป็นกิจกรรมงานใหม่ ของโครงการที่ต้องการสร้างใหม่ได้  ระบบภายในโปรแกรม ได้มีการ
จัดเก็บโครงงานต้นแบบไว้หลากหลายรูปแบบลักษณะงาน สามารถ สืบค้นน าออกมาใช้ได้ดังนี้ 

1. เลือก File  
2. เลือก New   
3. เลือก งานต้นแบบ (Office.com Templates) ที่ต้องการ  
4. Download งานต้นแบบ ออกมาใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.4 ขั้นตอนการสร้างโครงการใหม่จากงานต้นแบบ 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างงาน
ต้นแบบที่เลือก 
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จะปรากฏ หน้าโครงการ จากงานต้นแบบที่เลือก ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลเองได้
ตามต้องการ ดังตัวอย่างงานต้นแบบที่ได้จากการ Download  

 

ภาพที่ 5.5 ตัวอย่างงานต้นแบบที่ได้จากการ Download 

4. การบันทึกโครงการ 

เลือก 1. Menu File 2. Save  3. ตั้งชื่อโครงการ  4. เลือกต าแหน่งที่จัดเก็บ 5. Save 

  

 

 

ภาพที่ 5.6 ขั้นตอนการบันทึกโครงการ 
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การบันทึกโครงการ ไฟล์โครงการที่บันทึกจะมีนามสกุล .mpp ซึ่งเป็นนามสกุลจาก
โปรแกรม Microsoft Project   

5. การก าหนดวันเริ่มต้นโครงการ หรือวันสิ้นสุดโครงการ 

1. menu Project    2.   Project   Information 

 

 

จะปรากฏ หน้าต่าง การก าหนด วันเริ่มต้น หรือ วันสิ้นสุด การสร้างโครงการใหม่ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.7 ขั้นตอนก าหนดวันเริ่มต้นหรือวันสิ้นสุดโครงการ 

Start date  =  ก าหนดวันเริ่มโครงการ 

Finish date = ก าหนดวันสิ้นสุดโครงการ 

Schedule from = ก าหนดรูปแบบ    
วันเริ่มต้น หรือวันสิ้นสุดโครงการ 

Current date = ก าหนดวันปัจจุบัน
ที่ก าลังใช้งานโครงการ

Status date = สถานะของวัน
โครงการ

Calendar = รูปแบบปฏิทินโครงการ 

24 Hours ( รูปแบบงานตลอด 24ชั่วโมง) 
Night Shift = ท างาน 3 เวลา (0:00 – 3:00 น.)      
            /(4:00 – 8:00 น.)/ (23:00 – 0:00 น.) 
Standard = เริ่มงาน 8:00 – 17:00 น. 
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กรณี สร้างโครงการจากการก าหนดวันที่เริ่มโครงการ 

1. ในรายการ Schedule from ให้เลือกหัวข้อ Project Start Date 
2. จากนั้นก าหนดวันเริ่มต้นที่ Start  date  

 

        

ภาพที่ 5.8 ขั้นตอนก าหนดวันเริ่มต้นโครงการ 

กรณี สร้างโครงการจากการก าหนดวันที ่สิ้นสุดโครงการ 

1. ในรายการ Schedule from ให้เลือกหัวข้อ Project Finish Date 
2. จากนั้นก าหนดวันสิ้นสุดที่  Finish  date 

 

             

 
ภาพที่ 5.9 วิธีก าหนดจากวันสิ้นสุดโครงการ 
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6. การสร้างปฏิทินงาน 

การสร้างปฏิทินงาน เราสร้างสามารถ วางแผนก าหนดวันที่ส าหรับโครงการได้เอง ดังนี้ 

การก าหนดตารางปฏิทินเอง 

1. เลือก Menu  Project      2. เลือก  Change Working Time  
3. เลือก Create New Calendar    4. ตั้งชื่อปฏิทิน Name   
5. เลือกประเภท ปฏิทิน (Create new base calendar (สร้างปฏิทินใหม่)) (Make a 

copy of (สร้างปฏิทินใหม่ จากรูปแบบที่มีในระบบ )) 
6. Ok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 5.10 ขั้นตอนการก าหนดปฏิทินงาน 

แสดงวันและเวลาการท างาน 

แสดงตารางปฏิทิน 
แสดงสัญลักษณ์ 
สถานะของวันใน

ปฏิทิน 
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ตารางที่ 5.2 รูปแบบปฏิทิน 

รูปแบบ
ปฏิทิน 

วันท างาน( Working Time ) จ านวน 
ชั่วโมงงาน : วัน 

วันหยุด 
(Nonworking 

Time) 
24 Hours ท างานตลอด 24ชั่วโมง 24 ชั่วโมง ไม่มีเวลาหยุด 
Night Shift ท างาน 3 รอบเวลา  

(0:00 – 3:00 น.) 
(4:00 – 8:00 น.) 
(23:00 – 0:00 น.) 

8 ชั่วโมง วันอาทิตย์  

Standard จันทร์ – ศุกร์  
(8:00 – 12:00) และ (13:00 - 17:00) 

8 ชั่วโมง วันเสาร์ และ วัน
อาทิตย์ 

7.  กรอกข้อมูลกิจกรรมที่เกิดขึ้น ในวันที่เลือก (เช่น “วันหยุด”) 
8. คลิก Details… จะปรากฏหน้าต่าง “Detail for…”  ให้ ก าหนดข้อมูล 
9. หลังจากก าหนดข้อมูลเสร็จ ให้ คลิก OK  ที่หน้า ต่าง “Detail for…”   
10. จะกลับมายังหน้าต่าง Change Working Time ให้ คลิก Ok เพ่ือยืนยันการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.11 ขั้นตอนการก าหนดปฏิทินงาน (ต่อ) 

ชื่อปฏิทิน ที่ตั้งไว้ 

ค่าวันที่ เริ่มต้น สิ้นสุด 
ปรากฏอัตโนมัติ เมื่อ กรอก
ข้อมูลในตาราง Name  
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จะปรากฏตาราง ให้ ก าหนดข้อมูล การหยุด หรือช่วงเวลาท างานที่ต้องการ ส าหรับวันที่
เลือก 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.12 ขั้นตอนการก าหนดปฏิทินงาน (ต่อ) 

สรุปท้ายบทเรียน 
การเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม ประกอบด้วย 

1.  ชื่อโครงการ   
2. หลักการและเหตุผล   
3.  วัตถุประสงค์โครงการ   

4.  กลุ่มเปูาหมาย   

5.  สถานที่ด าเนินการ   

6.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ   
7.  วิธีด าเนินการ  

8.  งบประมาณ   

9.   การประเมินโครงการ    
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

สามารถ เลือกเป็นวันหยุด(Nonworking) หรือ 

ถ้าเลือกวันท างาน (Working times) จะต้องมีข้อมูล 
ช่วงเวลา ที่ ตาราง From และ To 

การเลือกรูปแบบวันท างาน ** ซึ่งจะต้องค านึงถึงการ
เลือก ประเภทกิจกรรม ในส่วน A ด้วย 

การระบุจ านวนกิจกรรมที่เกิดขึ้น  

เป็น จ านวนครั้ง (End after) หรือ  

ในช่วงเวลา เริ่มต้น (Start) ถึง สิ้นสุด (End by) 

A 

B 

C 
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การเขียนโครงการแบบตารางสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
1. ค าสรุปสาระส าคัญ 
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3. หลักฐาน/แหล่งพิสูจน์ 
4. เงื่อนไขความส าเร็จ 

โปรแกรม Microsoft Project เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ ช่วยในเรื่องการจัดการโครงการ 
ในเรื่อง กิจกรรมโครงการ ปฏิทินงาน  ทรัพยากรในโครงการ  ค่าใช้จ่ายในโครงการ  การติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการ  รวมถึงการออกรายงาน 
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แบบทดสอบท้ายบทที่ 5 
  

1. การคัดเลือกโครงการควรค านึงถึงเรื่องอะไรบ้าง 
2. ให้สรุปความส าคัญในรายละเอียดในการเขียนโครงการมาพอสังเขป 
3. จากการเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม กับแบบตาราง มีลักษณะการเขียนที่

แตกต่างกันอย่างไร 
4. ในการเขียนโครงการ เรื่ององค์กรที่รับผิดชอบ  กับ ผู้ด าเนินการ มีความหมาย

แตกต่างกันอย่างไร 
5. การเขียนหลักการและเหตุผล มีความส าคัญต่อโครงการอย่างไร 
6. ในการเขียนโครงการเรื่อง หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความ

เกี่ยวข้องกันอย่างไร 
7. ในการเขียนระยะเวลาด าเนินการในโครงการจะมีเทคนิควิธีการเขียน อย่างไร 
8. ให้อธิบายวิธีการก าหนดวัตถุประสงค์โครงการจากเทคนิค ““SMART”   
9. ให้ออกแบบ ฟอร์มเอกสารขออนุมัติโครงการในเนื้อหาที่เหมาะสมใช้งานได้จริง 
10. ให้เขียนข้อเสนอโครงการมา 1 โครงการ (ด าเนินการในปฏิทินปีปัจจุบัน) 
11. จากภาพที่ก าหนด ให้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพ 
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12. จากภาพที่ก าหนด ภาพ A และภาพ B มีการท างานที่แตกต่างกันอย่างไร  
 

ภาพ A 

 

 

ภาพ B 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6  
การจัดการโครงการโดยโครงสร้างกิจกรรมงาน 

 

เวลาเรียน 8 ชั่วโมง  

วัตถุประสงค์ 

  หลังจากท่ีได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรมดังนี้ 

1. บอกแนวคิด และความส าคัญของโครงสร้างกิจกรรมงานได้ 
2. แสดงความคิดเห็นถึงหลักในการพิจารณาโครงสร้างกิจกรรมงานได้ 
3. สรุปสมบัติของโครงสร้างกิจกรรมงานได้ 
4. สรุปประเด็นจากการจ าแนกโครงสร้างกิจกรรมงานได้ 
5. บอกความแตกต่างระหว่างประโยชน์ของโครงสร้างงานโครงการ (PBS) และ 

โครงสร้างกิจกรรมงานโครงการ (WBS) ได้ 
6. เสนอแนะแนวทางในการจัดท าโครงสร้างกิจกรรมงาน (WBS) ได้ 
7. ออกแบบโครงสร้างกิจกรรมงาน (WBS) ส าหรับโครงการได้ 
8. สามารถประยุกต์การใช้งานโปรแกรม MS Project  ในการจัดการโครงสร้างกิจกรรม

งานได้ 

หัวข้อเนื้อหา 

1. แนวคิดโครงสร้างกิจกรรมงาน 
2. ความส าคัญของโครงสร้างกิจกรรมงาน 
3. หลักในการพิจารณาโครงสร้างกิจกรรมงาน 
4. คุณสมบัติของโครงสร้างกิจกรรมงาน 
5. การจ าแนกโครงสร้างกิจกรรมงาน 
6. ประโยชน์ของโครงสร้างงานโครงการ (PBS) 
7. ประโยชน์ของโครงสร้างกิจกรรมงานโครงการ (WBS) 
8. ตัวอย่างการจัดท าโครงสร้างกิจกรรมงาน (WBS) 
9. การจัดการงานในโครงการด้วยโปรแกรม Microsoft Project  

วิธีการสอนและกิจกรรม 

1. บรรยายเนื้อหาสาระส าคัญประกอบ PowerPoint 
2. ตั้งค าถามอภิปรายระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
3. สรุปประเด็นเนื้อหาร่วมกัน 
4. ให้ตอบค าถามท้ายบทเรียน 
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สื่อการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Microsoft PowerPoint ประจ าบทเรียน 
3. คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
4. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

การวัดผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในห้องเรียน  
2. ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ประเมินการท างานตามท่ีมอบหมาย 
4. ประเมินการตอบค าถามและท างานท้ายบทเรียน 

 

 



บทที ่6  
การจัดการโครงการโดยโครงสร้างกิจกรรมงาน 

หลังจากที่มีการเขียนข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อมาก็คือการวางแผนการ
จัดการกิจกรรมงานต่างๆในโครงการ ออกเป็นกิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย การเชื่อมโยงกิจกรรมงาน
ตามล าดับก่อนหลัง ระยะเวลาของกิจกรรม จุดเช็คความก้าวหน้าของกิจกรรม  ซึ่งการจัดการ
กิจกรรมเหล่านี้จะวางแผนในเบื้องต้นผ่านโครงสร้างกิจกรรมงาน หรือที่เรียกว่า Work Breakdown 
Structure (WBS) 

แนวคิดโครงสร้างกิจกรรมงาน 

โครงสร้างกิจกรรมงาน (Work Breakdown Structure) เรียกกันแบบย่อๆ ว่า WBS หรือ
เรียกว่า ผังโครงสร้างงาน โครงสร้างการจัดแบ่งงาน โครงสร้างรายการงาน โครงสร้างการจัดการ
ข้อมูล หรือโครงสร้างตารางกิจกรรมงาน  โดยเมื่อเริ่มต้นวางแผนงานโครงการ (Project Planning) 
ควรให้ความสนใจและให้ความส าคัญกับ WBS ก่อนเรื่องอ่ืนๆ ซึ่ง WBS ถือเป็นเครื่องมือส าหรับแยก
ย่อย  งานออกเป็นส่วนๆ ท าให้เรามองภาพใหญ่ของโครงการว่ามีงานอะไรบ้างที่จะต้องท าซึ่งจะแยก
ย่อยงานออกเป็นล าดับชั้น สามารถจัดการกับทุกองค์ประกอบของโครงการได้ สามารถบริหารงาน
ย่อยได้ง่ายขึ้น รู้ว่าจะใช้ทรัพยากร คือใคร  อุปกรณ์อะไร  รับผิดชอบงานใดบ้าง ใช้เวลาท างานนาน
เท่าไร  

WBS เป็นข้อมูลพื้นฐาน ส าหรับจัดท าแผนโครงการส าคัญอย่างอ่ืนอีก อาทิ แผนระยะเวลา
ด าเนินการ (schedule plan) แผนบุคลากร แผนการเงิน เป็นต้น นอกจากนั้นเป็นโอกาสที่ผู้จัดการ
โครงการและบุคลากรหลักของโครงการจะได้มีโอกาสทบทวนขอบเขตงาน ซึ่งการทบทวนขอบเขต
งานเป็นเรื่องส าคัญที่ไม่ควรมองข้าม  โดยถ้าหากโครงการมีขนาดใหญ่ มีความซับซ้อนมากเท่าไหร่ ก็
ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นที่งานบางอย่างจะถูกลืมหรือถูกมองข้ามไป  WBS จึงมีความความส าคัญกับ
โครงการและมีส่วนช่วยให้ปัญหาเรื่องงานซ้ าซ้อนไม่เกิดขึ้น  ถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้บริหาร
โครงการและทีมงานคิดวิเคราะห์ขอบเขตงานของโครงการอย่างจริงๆ จังๆ ว่ามีงานอะไรบ้างที่ต้องท า
ให้แล้วเสร็จ 

โครงสร้างกิจกรรมงาน Work Breakdown Structure หรือ WBS  มีแนวคิดจากมุมมอง
ของผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ดังนี้ 

เพ็ญศรี ปักกะสีนัง (2556) กล่าวว่า โครงสร้างจ าแนกงานหรือการกระจายงานลงมาเป็น
เป็นล าดับขั้น Work Breakdown Structure : WBS หมายถึงโครงสร้างของงานต่าง ๆ ของโครงการ
โดยจ าแนกตามระดับงาน จากระดับงานใหญ่หรือระดับงานหลัก แตกเป็นระดับงานย่อยๆ ลดหลั่นไป
จนถึงระดับย่อยมากกท่ีสุด  
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สุพจน์  โกสิยะจินดา (2550) ให้ค านิยามของ WBS คือการกระจายงานเป็นขั้นลงมา มี
ลักษณะเป็นโครงสร้างบอกถึงขอบข่ายงานทั้งหมด สิ่งใดที่ไม่ปรากฏใน WBS ถือว่างานเหล่านั้นไม่
รวมอยู่ในขอบข่ายงานที่ก าหนดของโครงการ 

อัสติน, โรเบิร์ต ดี (2556) ได้กล่าวไว้ว่า Work Breakdown Structure (WBS) เป็น
เครื่องมือสนับสนุนการท างานโครงการในการพัฒนางาน ประเมินงาน มอบหมายงาน แต่งตั้งบุคล
ท างาน ติดตามความคืบหน้า และขอบเขตเวลาการท างาน   

สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2547) ได้ให้ข้อมูลว่า   Work Breakdown Structure (WBS) เป็น
เทคนิคการแตกโครงสร้างของงาน โดยแตกกระจายงานต่างๆ ออกเป็นงานย่อยๆ ในระดับต่างๆ  

จากข้อมูลข้างต้นจึงสรุปได้ว่า โครงสร้างกิจกรรมงาน Work Breakdown Structure หรือ 
WBS คือเครื่องมือสนับสนุนการจัดการกิจกรรมงาน ในแบบการแจกแจงรายการกิจกรรมงานออกเป็น
ส่วนๆ และวางแผนกิจกรรมต่างๆ ในเรื่องระยะเวลางาน  ล าดับงาน ผู้รับผิดชอบงาน ตามความ
เหมาะสมของโครงการ 

 

 

ภาพที่ 6.1 ผังโครงสร้างงาน 
ที่มา: ดัดแปลงจาก เพ็ญศรี ปักกะสีนัง (2556:169) 

 

 

 

 

โครงการ 

กิจกรรมหลกั 

กิจกรรมรอง 

กิจกรรมรอง 

กิจกรรมรอง 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมหลกั 

ระดับงาน 1 

ระดับงาน 2 

ระดับงาน 3 

ระดับงาน 4 
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ความส าคัญในการจัดท าโครงสร้างกิจกรรมงาน  

ความส าคัญจากการท างานโครงสร้างกิจกรรมงาน (Work breakdown Structure) มีดังนี้  

1. ท าการระบุงานที่จะต้องท าทั้งหมด ทั้งงานหลักและงานย่อยๆ ท าให้ทีมพัฒนา
สามารถรับรู้และตรวจสอบงานที่ตนเองจะต้องรับผิดชอบ และ บางทีอาจมีงานตกหล่น ไม่สมบูรณ์ก็
สามารถรับรู้ได้เพ่ิมเติม 

2. ท าการประเมินแรงงาน จ านวนบุคลากรที่ต้องใช้ในแต่ละกิจกรรมงาน ระยะเวลาที่
ด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมงาน และ เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในงาน เราก็สามารถทราบ
คร่าวๆได ้

3. ท าการชี้ชัดว่างานที่ต้องท ามีอะไรบ้าง สามารถให้ทีมงานและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ได้ช่วย
คิด ทบทวน ตรวจสอบ ท าให้แน่ใจได้ว่าไม่มีงานใดตกหล่น หลงลืม 

4. ท าการแจกแจงงานทั้งหมดอย่างครบถ้วน สะท้อนงบประมาณในการด าเนิน
โครงการ อย่างชัดเจน โดยปราศจากข้อสงสัย  

5. เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากร ระบุได้ว่า งานไหนต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์
อะไร 

6. ใช้ในการประมาณเวลาการท างานแต่ละกิจกรรมงาน 
7. การที่รู้ว่า มีงานอะไรบ้าง แต่ละงานใช้เวลาเท่าไหร่ ท าให้สามารถคิดต่อไปได้ว่า 

จะต้องมีค่าใช้จ่ายบุคลากรสักเท่าไหร่ ที่มักจะเรียกกันติดปากว่า กี่ man month หรือ กี่ man day 
8. น าไปคิดค่าใช้จ่ายวัสดุ เครื่องมือ ได้เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายบุคลากร 

หลักในการพิจารณาโครงสรา้งกิจกรรมงาน 

หลักง่ายๆ ในการพิจารณาว่าโครงสร้างกิจกรรมงาน (WBS) ที่จัดท ามีความเหมาะสม
หรือไม่ พิจารณาดังนี้ 

1. แต่ละงานจะต้อง ง่ายต่อการบ่งชี้สถานะว่าแล้วเสร็จไปก่ีมากน้อย หรือกี่เปอร์เซ็นต์ 
เช่น ด าเนินการอบรมไปแล้ว 2 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 

2. สามารถที่จะก าหนดการเริ่ม และก าหนดการแล้วเสร็จ ให้แต่ละงานได้อย่างชัดเจน 
3. สามารถที่จะบ่งชี้ชัดได้ว่า งานเสร็จไปแล้ว หรือ ส่งต่อไปแล้ว หรือ ส่งมอบไปแล้ว 

ได้ชัดเจน 
4. สามารถประมาณเวลาและค่าใช้ง่ายส าหรับแต่ละงานได้ไม่ยาก 
5. ช่วงเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละงาน มีความสมเหตุสมผล อยู่ในกรอบเวลาที่

ยอมรับได้ 
6. แต่ละงานมีอิสระต่อกัน หมายความว่า เมื่องานเริ่มต้นตามแผนแล้ว งานนั้นต้อง

สามารถด าเนินไปจนแล้วเสร็จโดยไม่ต้องรอ ทรัพยากรจากงานอื่น 
7. มีการก าหนดระยะเวลากิจกรรมงานอย่างชัดเจน 
8. แต่ละงานมีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน 
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คุณสมบัติของ (Work breakdown Structure)  

Work Breakdown Structure (WBS) ที่ดี จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ (สมาคมวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์; อ้างถึงใน เจตณรงค์ เชาว์ชูเดช, 2552) 

1. สามารถเก็บรายละเอียดของข้อมูลได้ ในระดับต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารงาน 
2. มีความสะดวกในการจัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูลในประเภทต่างๆ ได้ตามต้องการ เช่น 

แรงงาน วัสดุ เครื่องจักร ผลผลิตฯลฯ 
3. สามารถที่จะประยุกต์ใช้กับงานในฝุายอื่นๆ ภายในองค์กร เช่น ฝุายบัญชี ฝุายจัดซื้อ 

ฝุายประสานงานฯลฯ 
4. สามารถน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เป็นที่ยอมรับและเข้าใจโดยทั่วไปภายในองค์กร 

การจ าแนกโครงสร้างงานกิจกรรมงาน 

การจ าแนกโครงสร้างงานกิจกรรมงาน เป็นเทคนิคของการแตกย่อยงานโครงการ (PBS : 
Project Breakdown Structure)  โดยจัดให้เป็นชุดของกิจกรรมโครงการ (PAP : Project Activity 
Package) ซ่ึงกิจกรรมต่างๆ จะเชื่อมโยงและสอดคล้อง ประสานกัน ท าให้สามารถวางแผนด าเนินงาน
ในรูปก าหนดการได้  โดยวิธีการจัดท า PBS : Project Breakdown Structure ตามแนวคิดของ 
(Goodman & Love,1980; อ้างถึงใน ปกรณ์ ปรียากร, 2542) ให้จัดจ าแนกโครงสร้างของโครงการ 
ลดหลั่นให้เป็นระดับดังนี้คือ 

 

ภาพที่ 6.2 ล าดับโครงสร้างโครงงาน 
ที่มา: ดัดแปลงจาก 

(http://www.mpa9.net/Doc/780/AJ_Pakorn/pa780_mpa18bb_pakorn.pdf) 
 

ชื่อโครงการ  
(Main Project) 

งานหลัก  
(Major elements) 

กิจกรรมหลัก 

(Major Components) 

กิจกรรม 

(Activities) 
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ภาพที่ 6.3 แผนผัง WBS  ตัวอย่าง โครงการบริการวิชาการคอมพิวเตอร์แก่ชุมชน 

ที่มา: ดัดแปลงจาก
(http://www.mpa9.net/Doc/780/AJ_Pakorn/pa780_mpa18bb_pakorn.pdf) 

 

 

โครงการบริการวิชาการแก่ชมุชน 

งานทรัพยากร 

เตรียม
ทรัพยากร

บคุคล 

เตรียมอปุกรณ์ 

งานกิจกรรม
อบรมความรู้ 

ทกัษะด้าน 
Soft ware  

โปรแกรม 
Microsoft 

Word 

โปรแกรม 
Microsoft  

Excel 

การซอ่มบ ารุง
อปุกรณ์คอม 

อบรมการ
ประกอบเคร่ือง 

อบรมการ ฆา่
ไวรัส 

งานด้าน
เอกสาร 

จดัท าการ
อบรม 

จดัท าเอกสาร
ประเมิน 

กิจกรรมทั้งหมดเรียกว่า 
ชุดกิจกรรมโครงการ 

PAP : Project Activity 

Package 

การแตกย่อยงานโครงการ  
PBS : Project Breakdown 

 Structure 

(เป็นรูปแบบการแตกย่อย) 
- ชื่อโครงการ 

- งานหลัก 

- กิจกรรมหลัก 

- กิจกรรมย่อย 

ชื่อโครงการ 

งานหลัก 

กิจกรรม 

หลัก 

กิจกรรม 

ย่อย 

งานหลัก 
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ประโยชน์ของโครงสร้างงานโครงการ (PBS)  

จากการจัดการกิจกรรมงานจากโครงสร้างงานโครงการ แสดงให้เห็นถึงประที่ได้รับ จาก
โครงสร้างงานโครงการ (Project Breakdown Structure) ดังนี้คือ 

1. รู้รายละเอียดของกิจกรรมโครงการทั้งหมด 
2. รู้ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ในกลุ่มเดียวกัน 
3. สามารถเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มงานชัดเจน 
4. สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานงาน 
5. เป็นฐานในการประเมินเวลา / ค่าใช้จ่าย / คุณภาพ ก าลังคนและแผนด าเนินงาน 
6. การน าแผนผัง PBS หรือ PAP  สู่โครงสร้างกิจกรรมงาน WBS (Work Breakdown 

Structure) สามารถระบุเวลากิจกรรมงาน งานที่เกิดขึ้นก่อน ผู้รับผิดชอบ และหมายเหตุ ได้จากการ
วางแผนงาน 

ประโยชน์ของโครงสร้างกิจกรรมงาน (WBS) 

ประโยชน์ของโครงสร้างกิจกรรมงาน (Work Breakdown Structure) มีดังนี้ 

1. ท าให้เห็นการแสดงรายละเอียดองค์ประกอบของโครงการตามล าดับชั้นของกรอบ
การท างาน รวมทั้งแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ 

2. เป็นการแสดงช่องทางการสื่อสารและช่วยในการสร้างความเข้าใจในงานและการ
ประสานระหว่างองค์กรในโครงการ 

3. ช่วยในการประเมินค่าใช้จ่าย เวลา และผลการท างาน ในทุกระดับชั้นในองค์กร
ตลอดอายุของโครงการนั้นๆ ท าให้สามารถวางแผน ก าหนดตารางการท างาน และงบประมาณได้ โดย
สามารถใช้เป็นกรอบในการติดตามควบคุมค่าใช้จ่ายและผลงาน รวมทั้งวัดผลการท างานของแต่ละ
องค์กรได้ด้วย เมื่อเกิดปัญหาจะสามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว 

4. ให้ข้อมูลแกผู้บริหารในแต่ละระดับ เช่น ผู้บริหารระดับสูงจะให้ความสนใจในผลลัพธ์ 
ส าคัญๆ ของโครงการ ในขณะที่หัวหน้างาน จะสนใจกับ กิจกรรมงานหลัก และกิจกรรมงานย่อย 

5. ในการสร้าง WBS จะมีการมอบหมายความรับผิดชอบให้กับแต่ละองค์กร และคนแต่
ละคน เพ่ือให้กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย บรรลุความส าเร็จ ซึ่งเป็นการประสานระหว่างงานกับ
องค์กรให้สอดคล้องกัน 
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ตัวอย่างการจัดท าโครงสร้างกิจกรรมงาน (WBS) 

กรณีศึกษา โครงการบริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์แก่ชุมชน 

ตารางที่ 6.1 ตัวอย่าง โครงสร้างกิจกรรมงาน“ โครงการบริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์
แก่ชุมชน” 

รหัสงาน รายการงาน จ านวน
เวลา 

งานที่ท า
ก่อน 

รูปแบบงาน Note 

1 ประชุมแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบ 

2 
สัปดาห์ 

start เริ่มวันที่ 1 ม.ค. 
56 

 

2 ติดต่อประสานงาน
วิทยากร 

2 
สัปดาห์ 

1   

3 ติดต่อประสานสถานที่
อบรม 

2 
สัปดาห์ 

2   

4 ติดต่อประสานผู้เข้า
อบรม 

2 
สัปดาห์ 

3  แยกส่วนงาน 

5 อบรมทักษะการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ 
 

1
สัปดาห์ 

4 เป็นรูปแบบงาน
ประจ า  โดย
อบรมทุกวัน 
เป็นระยะเวลา 
5 ครั้ง 

อบรม 

6 ประเมินการอบรม
ทักษะการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ 

2 วัน 5 เสร็จงานพร้อม
งาน 5 

 

7 อบรมการใช้
อินเตอร์เน็ต 
 

1
สัปดาห์ 

6 เป็นรูปแบบงาน
ประจ า  โดย
อบรมทุกวัน 
เป็นระยะเวลา 
5 ครั้ง 

อบรม 

8 ประเมินการอบรมการ
ใช้อินเตอร์เน็ต 

2 วัน 7 เสร็จงานพร้อม
งาน 7 

 

9 อบรมการลงโปรแกรม 1
สัปดาห์ 

8 เป็นรูปแบบงาน
ประจ า  โดย
อบรมทุกวัน 
เป็นระยะเวลา 
5 ครั้ง 

อบรม 
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ตาราง 6.1 (ต่อ) 

รหัสงาน รายการงาน จ านวน
เวลา 

งานที่ท า
ก่อน 

รูปแบบงาน Note 

10 ประเมินการอบรมการ
ลงโปรแกรม 

2 วัน 8 เสร็จงานพร้อม
งาน 9 

 

11 จัดท ารายงานสรุปการ
อบรม 
 

1 
สัปดาห์ 

10 แยกส่วนท างาน 
(ท างาน 1 
สัปดาห์ หยุด 1 
สัปดาห์  แล้วจึง
ท างานต่อ)  

Milestone 

12 ตรวจเช็คความคืบหน้า
ของงาน 

0 วัน 11  Milestone 

 
การจัดการงานในโครงการ ด้วย Microsoft Project  

การจัดการงานในโครงการด้วย โปรแกรม Microsoft Project เป็นขั้นตอนในการจัดการ
กิจกรรมงานที่ได้วางแผนไว้จาก โครงสร้างกิจกรรมงาน WBS ซ่ึงมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านให้ความ
คิดเห็นกับเรื่องการจัดการงานในโครงการไว้ดังนี้ 

สุเทพ โลหณุต (2557) กล่าวว่าการใช้ Microsoft Project กับการจัดการงานนั้น สามารถ
ช่วยงานได้ในหลากหลายเรื่องเช่นการจัดสร้างโครงการงาน การก าหนดรูปแบบระยะเวลา การใช้
มุมมองที่เหมาะสมกับการจัดการงาน และน าเสนองานในโครงการ 

เพ็ญศรี ปักกะสีนัง (2556) กล่าวว่า การบริหารโครงการเริ่มจากการพิจารณา หรือก าหนด
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเรื่อง งาน ทรัพยากร ค่าใช้จ่าย และเวลา ซึ่งต้องพิจารณาแต่ละประเด็น
ให้ละเอียดรอบคอบ ซึ่ง Microsoft Project สามารถช่วยจัดการงานในเรื่องต่าง ๆ นั้นได้ โดยควร
วางแผนเบื้องต้นให้ชัดเจนถึงเรื่อง งานหลัก งานย่อย ล าดับงาน ทรัพยากร ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา
เริ่มต้น และสิ้นสุดที่เกิดข้ึนกับการด าเนินงาน  

อรอุมา เอกตาแสง (2555) ให้ข้อมูลถึงการจัดการงานในโครงการ หรือการด าเนินงานตาม
แผน คือการปฏิบัติงานจริงตามแผนงานที่วางเอาไว้ เมื่อด าเนินงานจริงไปสักระยะแล้ว จะต้องอัพเดต
แผนงานในโปรแกรม Microsoft Project เพ่ือตรวจสอบว่าด าเนินงานได้ตามแผนงานที่วางเอาไว้
หรือไม่ โดยการท างานด้วยมุมมอง Gantt Chart เป็น มุมมองแผนภูมิที่ใช้แสดงก าหนดการของ
โครงการ โดยแสดงจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของงาน สามารถแสดงผลรวมเวลาของงานเป็นกลุ่มๆได้ 

นลิน จันทร (2554) ให้ข้อมูลถึงการจัดการงานในโครงการ ว่า ด้วยMicrosoft Project 
สามารถจัดการกิจกรรมงานได้ในหลากหลายเรื่องเช่น การจัดการงาน (Task) ในโปรแกรม Microsoft 
Project จะสนับสนุนให้ระบุงาน ก าหนดรายละเอียดของงานที่ท าในโครงการ จัดการขั้นตอนก าหนด
ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมงานได้ ซึ่งรองรับกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างดี  
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จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า โปรแกรม Microsoft Project สามารถสนับสนุนการ
จัดการงานในโครงการได้หลากหลายมิติการท างาน เริ่มตั้งแต่มีมุมมองที่มีประโยชน์ต่อการจัดการและ
น าเสนองานโครงการ สามารถจัดการงานที่เก่ียวข้องกับก าหนดวันเริ่มต้น วันสิ้นสุดของงาน งานหลัก 
งานย่อย ล าดับงาน ทรัพยากร และค่าใช้จ่ายในการท างานเป็นต้น 

1. มุมมองต่าง ๆ ใน Microsoft Project 
วิธีที่ 1 เลือก Menu View   จะปรากฏ  แถบเครื่องมือ  View Bar  
วิธีที่ 2 คลิกขวา ที่ แถบ สีเทาทางซ้าย ของโปรแกรม เลือก View Bar  จะปรากฏ

แถบมุมมอง ส าหรับใช้งาน 

  

 

ภาพที่ 6.4 ขั้นตอนการแสดงมุมมองใน Microsoft Project 

วิธีที่ 1 

วิธีที่ 2 

แถบมุมมองจะปรากฏ ตามวิธีที่ 2 
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ตารางที่ 6.2 มุมมองต่างๆ ในการจัดการโครงการ 

มุมมองต่าง ความหมาย 

 

มุมมองแบบปฏิทิน เหมาะกับการมองดูภาพรวมทั้งหมดของโครงการ ช่วงเวลาในการ
ท างานแต่ละขั้นตอน เวลาที่เหลืออยู่ของโครงงาน 

 

มุมมองแบบตารางกิจกรรมงาน และ แสดงพร้อมกับ ปฏิทินระยะเวลางาน ซึ่งแสดง
เป็นแถบบาร์  (แถบสี)  โดยถือเป็น มุมมองหลัก โดยสามารถระบุระยะเวลาในการ
ท างาน วันสิ้นสุดงาน และรายละเอียดอ่ืนๆ ของงาน ได้ที่มุมมองนี้ 

 

มุมมองแบบFlow Chart (รูปสัญลักษณ์) สามารถลากเมาส์เชื่อมงานต่าง ๆ เพ่ือ
ก าหนดความสัมพันธ์ของแต่ละงานได้ หรือคลิกเมาส์ปุุมขวา ที่งานและเลือกค าสั่ง 
Task Information เพ่ือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของงานจากมุมมองนี้ได้ 

 

ฟอร์มแสดงรายการ ชื่องาน ของโครงการ พร้อมแสดง ชื่อทรัพยากร  จ านวนชั่วโมง
งานของทรัพยากร วันเริ่มต้นงาน วันสิ้นสุดงาน ที่ได้ก าหนดให้รับผิดชอบในงานนี้ 
รวมถึงแสดงชื่องานที่เกิดขึ้นก่อนงานนี้ 

 

มุมมองที่แสดง เฉพาะ ตารางกิจกรรมงาน ประกอบด้วย ชื่องาน ระยะเวลางาน     
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด งานที่เกิดข้ึนก่อน ผู้รับผิดชอบงาน 

 

มุมมองแสดงเวลาที่ใช้ในการท างานแต่ละงาน  โดยทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นชื่อของงาน
และส่วนทางฝั่งด้านขวาจะเป็นชั่วโมงการท างานของทรัพยากรทั้งหมด ที่รับผิดชอบใน
งานดังกล่าว 

 

มุมมอง แสดง สถานะ แถบระยะเวลาวันเริ่มต้นงาน จนถึง วันสิ้นสุดงาน 

 

มุมมองที่ใช้ติดตามงาน  โดยจะแสดงความคืบหน้าของงานออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ท าให้
สามารถรู้ว่างานในขั้นตอนนั้นส าเร็จไปถึงไหนแล้ว  ซึ่งเป็นประโยชน์ในการที่จะวาง
แผนการท างานต่อไป 

 

ฟอร์มที่แสดงข้อมูล เกี่ยวกับรายละเอียดของทรัพยากรในโครงการ ในเรื่อง ค่าใช้จ่าย 
งานที่รับผิดชอบ รวมถึง จ านวนชั่วโมงงาน วันเริ่มงาน วันสิ้นสุดงาน ที่เกิดขึ้นในแต่ละ
งาน 

 

มุมมองที่แสดงการใช้ทรัพยากรในรูปแบบของแท่งกราฟ  ซึ่งถ้าหากว่าทรัพยากรนั้น
ถูกน ามาใช้มากกว่าขอบเขตเวลาปกติ แท่งกราฟแท่งนั้นจะเป็นสี 
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ตารางที่ 6.2 (ต่อ) 

มุมมองต่าง ความหมาย 

 

มุมมองที่ใช้จัดการเก่ียวกับทรัพยากร  ซึ่งจะปูอนข้อมูลต่าง ๆ ของทรัพยากรได้ที่
มุมมองนี้ 
 

 

มุมมองที่เป็นตารางแสดงชั่วโมงการท างานของทรัพยากร โดยทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็น
ชื่อของทรัพยากร และส่วนทางฝั่งด้านขวาจะเป็นชั่วโมงการท างานของแต่ละงาน 
ทั้งหมด ที่ทรัพยากรดังกล่าวรับผิดชอบ 

 

มุมมองอ่ืน ๆ  
 

 

2. เริ่มต้นงาน ในมุมมอง Gantt Chart  

มุมมอง Gantt Chart  มุมมองแบบตารางกิจกรรมงาน และ แสดงพร้อมกับ ปฏิทิน
ระยะเวลางาน ซึ่ง แสดงเป็นแถบบาร์  (แถบสี)  โดยถือเป็น มุมมองหลัก โดยสามารถระบุระยะเวลา
ในการท างาน วันสิ้นสุดงาน และรายละเอียดอื่นๆ ของงาน ได้ที่มุมมองนี้ 

เนื้อหาในมุมมอง Gantt Chart ประกอบด้วย 

ตารางที่ 6.3 รายการมุมมอง Gantt Chart 

ล าดับ ชื่อ ความหมาย 
1 Task Mode รูปแบบกิจกรรมงาน (ก าหนดได้ 2 แบบ คือ ให้ระบบจัดการ

ระยะเวลาให้ หรือก าหนดเอง) 
2 Task Name ชื่อกิจกรรมงาน 
3 Duration ระยะเวลางาน 
4 Start วันเริ่มต้นงาน 
5 Finish วันสิ้นสุดงาน 
6 Predecessor งานที่เกิดขึ้นก่อน 
7 Resource Names ชื่อทรัพยากรในงาน (ชื่อผู้รับผิดชอบงาน หรือ ชื่ออุปกรณ์ ที่ต้องใน

งาน) 
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ภาพที่ 6.5 หัวข้อรายการมุมมอง Gantt Chart 

3. ท าความรู้จักกับ Task 
Task คือ งานที่อยู่ในโครงการนั้น ๆ ซ่ึงแต่ละงานนัน้ควรแยกออกจากันอย่างเห็นได้ชัด  

ไม่สับสนซึ่งสามารถแบ่งงานออกเป็นลักษณะต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

Task  รายละเอียดของงานปกติ 
Sub  Task  รายละเอียดของงานย่อย  ซึ่งเป็นองค์ประกอบของงานใหญ่ 
Summary  Task  รายละเอียดของงานใหญ่ที่ประกอบไปด้วยงานย่อย ๆ 
Recurring  Task  งานที่ต้องท าอยู่เป็นประจ า 
Milestone  งานที่ใช้เป็นจุดบ่งบอกความก้าวหน้าของโครงการ 

4. การก าหนด Task  ให้กับโครงการ 
Task  Name  คือ ให้ใส่ชื่อของงาน 
Duration  คือ ระยะเวลาด าเนินการ  โดยปกติถ้าใส่ตัวเลขใด ๆ ลงไปจะถือว่าเป็นการ

ก าหนดจ านวนวัน เช่น  
ใส่ตัวเลข 1 คือ 1 วัน  แต่สามารถก าหนดระยะเวลาด าเนินการเป็นหน่วยอื่นได้ 
ใส่ข้อมูล 8mo  หมายถึง เวลา 8 เดือน (Months) 
ใส่ข้อมูล 8w  หมายถึง เวลา 8 สัปดาห์ (Weeks) 
ใส่ข้อมูล 8d  หมายถึง เวลา 8 วัน (Days) 
ใส่ข้อมูล 8h  หมายถึง เวลา 8 ชั่วโมง (hours) 
ใส่ข้อมูล 8m  หมายถึง เวลา 8 นาที (Minutes) 
Start  คือ ก าหนดวันเริ่มต้นของ Task  นั้น ๆ ซึ่งวิธีก าหนดนั้นสามารถใส่วันที่โดยตรง 

หรือ เลือกจากปฏิทิน โดยการคลิกเมาส์ ปุุม  
Finish คือ ไม่จ าเป็นต้องก าหนด เพราะ Ms Project  จะค านวณข้อมูลในช่องนี้ให้ โดย

ใช้วันเริ่มต้น (Start) และระยะเวลาด าเนินการ Duration 

 

 

 

       



 

131 การวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

5. การแทรก Task  เข้าในโครงการ 
วิธีที่ 1   
1. คลิกท่ี หมายเลขหัวแถวของ task ที่ต้องการ แทรก (เช่น หัวแถว เลข 3) 
2. คลิก  เมนู Task  
3. คลิก ปุุม Task 

 

 

วิธีที่ 2 คลิกท่ี หมายเลขหัวแถวของ  task > คลิกเมาส์ (ขวา) > Insert Task 

 

จากวิธีที่ 1 และท่ี 2 จะปรากฏ ผลลัพธ์ New Task ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 6.6 ขั้นตอนการแทรก Task ในโครงการ 
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6. การลบ Task  ในโครงการ 

วิธีที่ 1 คลิกท่ี หมายเลขหัวแถวของ  task > คลิกเมาส์ (ขวา) > cut Task หรือ 
Delete Task 

 

ภาพที่ 6.7 การลบTask ในโครงการ 

วิธีที่ 2 คลิกท่ี หมายเลขหัวแถวของ  task > กดปุุม Del บนแปูนพิมพ์ 

7. การย้าย Task 

1. คลิกเมาส์ เลือก หัวแถว ของ Task ที่ต้องการย้าย (คลิกเลือก แล้วปล่อยเมาส์) 
2. กลับมาคลิก ที่หัวแถว Task ที่ต้องการย้ายอีกครั้ง (คลิกเมาส์ แบบค้างไว้) 
3. ท าการลาก เมาส์  ย้าย Task ไปอยู่ที่ต าแหน่งที่ต้องการ 

8. การคัดลอก Task  
1. คลิกเมาส์ ที่เลขหัวแถวที่ต้องการคัดลอก Task 
2. เลือก  เมนู Task  > Copy   
3. คลิกเมาส์ ที่เลขหัวแถวที่ต้องการแทรก Task 
4. เลือก  Task  > Paste 
 

 

ภาพที่ 6.8 ขั้นตอนการคัดลอก Task 
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9. การสร้าง Task ใหม่โดยใช้เมาส์ 

1. ให้คลิกเมาส์ตรงต าแหน่งวันที่เริ่มต้น Task  

2. ลากเมาส์ไปวันที่สิ้นสุด  Task 
3. พิมพ์ชื่อ Task และข้อมูลเพิ่มเติมใน Task sheet 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.9 การสร้าง Task ด้วยเมาส์ 

10. การย้าย  Task  โดยการใช้เมาส์ 

1. น าเมาส์วางบน  Task Bar จนกระท่ังตัวชี้เมาส์เปลี่ยนเป็นรูปกากบาท 

2.  ลากเมาส์ไปต าแหน่งที่ต้องการ แล้วปล่อยเมาส์ 

 

 

 
ภาพที่ 6.10 การย้าย Task ด้วยเมาส์ 

 

 

 

 

ลากเมาส์ไปต าแหน่งที่ต้องการ 

เริ่มต้น 

สิ้นสุด 

ระยะเวลา
งาน
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11. การแยกงาน 

การแยกส่วนงานเป็นการ แบ่ง กิจกรรมงาน ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อเป็นการแบ่งระยะเวลา
การท างาน ตามความต้องการของแผนงาน สามารถ ท าได้โดยวิธีการดังนี้ 

1. คลิกเมนู Task 
2. คลิกปุุม Split Task  
3. เลื่อนเมาส์ไปที่ Task  Bar  ที่ต้องการแยกงาน 
4. คลิกเมาส์  ลงที่ Task Bar   
5. ลากส่วนที่แยกไปวันที่ต้องการ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.11 ขั้นตอนการแยกส่วนงาน 
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12. การเขียนโน้ตงาน 

การเขียนโน้ตงาน คือการลงรายละเอียดข้อมูล ก ากับกิจกรรมงาน (Task) เพ่ิมเติมเป็น
กรณีพิเศษ หรือเรียกได้ว่า เป็นการใส่รายการข้อมูลแสดงความคิดเห็นส าหรับ Task  มีวิธีการใส่
ข้อมูลดังนี้คือ 

วิธีที่  1  
1. เลือกTaskที่ต้องการ เขียนโน้ต  คลิก เมนู Task   
2. คลิกเลือก ปุุม Notes 

 

ภาพที่ 6.12 ขั้นตอนการเขียนโน้ตงาน วิธีที่ 1 

วิธีที่ 2  

1. คลิกขวา  ที่ Task ที่ต้องการเขียนโน้ต 
2. คลิก รายการ  Notes 

 

ภาพที่ 6.13 ขั้นตอนการเขียนโน้ตงานวิธีที่ 2 
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จากทั้ง 2 วิธี จะปรากฏ Task  information  

1. ให้พิมพ์ข้อความท่ีต้องการ  
2. คลิก Ok 
3. จะปรากฏไอคอนรูป            ที่ หน้า Task name 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.14 ขั้นตอนและผลการเขียนโน้ตงาน 
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13. การเพิ่มคอลัมน์ (Column) 

การเพ่ิมคอลัมน์ เป็นการเพ่ิมรายการ การท างานในโครงการเพิ่มขึ้น สามารถเพ่ิมได้ดังนี้ 

1. ที่ Add New Column และคลิก  
2. จะปรากฏรายการย่อย ให้เลือกรายการที่ต้องการ  (เช่น เลอืก Cost) 
3. จะปรากฏรายการคอลัมน์ที่เลือกเพ่ิมข้ึนมา 

 

 

ภาพที่ 6.15 ขั้นตอนการเพิ่มคอลัมน์ 

 

 

. 
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14. การซ่อนคอลัมน์ (Column) 

การซ่อนคอลัมน์ (Column) เป็นการ เอา รายการคอลัมน์ที่ไม่ต้องการออกไปจาก 
โครงการ  ซึ่งสามารถท าได้ดังนี้ 

1. คลิกขวาที่ชื่อคอลัมน์ ที่ต้องการเอาออก (เช่น ไม่ต้องการ Column  Cost) 
2. เลือกค าสั่ง  Hide  Column 
3. คอลัมน์  Column  Cost  จะหายไป 
 

 

 

ภาพที่ 6.16 ขั้นตอนการซ่อนคอลัมน์ 
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15. การก าหนดจุดบ่งบอกความก้าวหน้าของงาน 

เรียกอีกอย่างว่า การก าหนด  Milestone  โดย Milestone จะไม่ใช่งานที่ต้องกระท า
ในโครงการ  แต่เป็น Task ที่ใส่ไว้เพ่ือบ่งบอกความก้าวหน้าของงาน  เช่น  ในตัวอย่างท างาน  work 
4 เสร็จแล้ว  งานต่อไปคือการเช็คความก้าวหน้าของโครงการ ซึ่งก าหนดไว้ในชื่อ work 5  แสดงว่า 
งาน Work 5 จะเป็น งานหรือจุดเช็คความก้าวหน้า ของงานที่ผ่าน  ซึ่งงาน ณ จุดเช็คความก้าวหน้านี้  
จะถูกแทนค่าด้วย สัญลักษณ์   ซึ่งนิยมก าหนด จุดเช็คความก้าวหน้า ไว้ ณ วันสุดท้าย ของงาน ที่
ผ่านมา  ซึ่งสามารถก าหนดได้ดังนี้คือ 

1. Task Name ที่ ต้องการให้เป็น งาน หรือ จุดเช็คความก้าวหน้า ให้ก าหนดค่า 
Duration เท่ากับ 0 แล้วแสดงว่า Task นั้น คือ Milestone 

2. จะปรากฏ สัญลักษณ์         ขึ้นในส่วน งาน Gantt Chart  ตรงกับ Task Name ที่
ได้เลือกไว้เป็น จุด Milestone 

 

 

 

ภาพที่ 6.17 ขั้นตอนก าหนดจุด Milestone 

16. การก าหนดขอบเขตงาน 

 ในส่วนการท างาน โครงการ สามารถ ระบุขอบเขตงานของแต่ละ กิจกรรมได้ โดย
วิธีการก าหนดด้วย Constrain  Task (ขอบเขตข้อจ ากัดของงาน)  ในส่วนงาน Deadline (วันสิ้นสุด
งาน)  ในส่วนงาน Constraint Type(ประเภทขอบเขตและข้อจ ากัด)  และ ในส่วนงาน Constraint 
Date(วันที่ระบุขอบเขตงาน) ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบข้อจ ากัด ในส่วนก าหนดการท างาน  ทั้งในเรื่องวันเริ่ม
งาน วันสิ้นสุดการท างาน หรือเสร็จงาน ของกิจกรรมงาน ว่าต้องเป็นอย่างไร ณ วันที่อะไร  โดย
ประเภทข้อจ ากัดสามารถเลือกก าหนดได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 6.4 ประเภทขอบเขตงาน 

Constraint Type ประเภทขอบเขตงาน 

As Late As Possible ให้งานเสร็จช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในวันที่ระบุ 
As Soon As Possible ให้งานเสร็จช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในวันที่ระบุ 
Finish No Earlier Than เสร็จงานในวันที่ระบุ หรือช้ากว่าได้ 
Finish No Later Than เสร็จงานในวันที่ระบุ หรือเร็วกว่าได้ 
Must Finish On ต้องเสร็จงาน ให้ตรงกับวันที่ระบุ 
Must Start On ต้องเริ่มงาน ให้ตรงกับวันที่ระบุ 
Start No Earlier Than เริ่มงานในวันที่ระบุ หรือช้ากว่าได้ 
Start No Later Than เริ่มงานในวันที่ระบุ หรือเร็วกว่าได้ 
 

ซึ่งสามารถก าหนดการระบุขอบเขตงานได้ดังนี้  

1. คลิกเลือก Task ที่ต้องการก าหนดขอบเขตงาน  
2. คลิกเลือก ปุุม Information ใน เมนู  Task หรือ ดับเบิ้ลคลิกที่ Task ที่เลือก 
3. จะปรากฏหน้าต่าง Task Information คลิกเลือก Advanced  
4. ก าหนด ในกรอบงาน Constrain task  ส่วนงาน Deadline โดยระบุวันสิ้นสุดงาน 

(ตัวอย่าง ระบุวันที่ 6/2/14) แล้วคลิก OK 
5. จะปรากฏ หัวลูกศรสีเขียวที่ Task Bar ตรงกับวันที่ 6/2/14 เป็นสัญลักษณ์แสดงถึง

วันสิ้นสุดวัน  
6. ถ้าชี้เมาส์ไปที่ หัวลูกศรสีเขียวนั้น จะปรากฏ กรอบข้อความแสดงสถานะของการ

ท างาน ว่าเป็นจุด Deadline (วันสิ้นสุดการท างาน) 
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ภาพที่ 6.18 ขั้นตอนก าหนดขอบเขตวันสิ้นสุดการท างาน  
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ส าหรับการก าหนดขอบเขตการท างานในส่วน Constraint Type สามารถก าหนดได้ดังนี้ 

1. ในส่วน Constraint Type ให้เลือกขอบเขตงานที่ต้องการ (เช่นเลือก Finish No 
Later Than(เสร็จงานในวันที่ระบุ หรือเร็วกว่าได้) 

2. ในส่วน Constraint Date ให้เลือกวันที่ต้องการ (เช่นเลือก วันที่ 6/2/14) 
3. คลิก OK 
4. ระบบจะถามว่าต้องการด าเนินการตามท่ี จัดการไว้อย่างไร ให้เลือก รายการ 

Continue เพ่ือยืนยันการท างานต่อ 
5. คลิก OK 
6. ระบบจะแสดงสถานะ ให้ยืนยันการเชื่อมต่อกิจกรรมงาน ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ให้

เลือก Continue เพ่ือยืนยันการท างานต่อ 
7. คลิก OK 
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ภาพที่ 6.19 ขั้นตอนก าหนดขอบเขตงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการก าหนดค่า Constraint 
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17. การเชื่อมต่องาน (Link) 

 ในโครงการส่วนใหญ่นั้นงานบางงานสามารถเสร็จได้ด้วยตัวของมันเอง  แต่ก็มีงานอีก
มากที่จ าเป็นต้องอาศัยการเกิดตามล าดับระยะเวลา นั่นคืองานหนึ่ง ๆ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่องาน
ก่อนหน้านี้ยังไม่สิ้นสุด  เช่น  ในการท างานโดยทั่วไปนั้นจ าเป็นต้องอาศัยการวางแผนงานก่อน  
ล่วงหน้าจึงจะสามารถท างานในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ถัดมาได้  เป็นต้น 

 

ภาพที่ 6.20 ตัวอย่างการเชื่อมต่องาน 

การเชื่อมต่องานนั้น  เป็นการก าหนดให้งานมีความสัมพันธ์กันคือ  เมื่อสิ้นสุดงานแรกแล้ว  
จึงสามารถท างานถัดมากได้  เหมาะส าหรับงานที่ต้องการท าต่อเนื่องกันไป  โดยที่ลักษณะของการ
เชื่อมต่องานนั้นสามารถแบ่งได้เป็น  4 ชนิดด้วยกัน 

งานที่การเชื่อมต่อจากจุดสิ้นสุดไปยังจุดเริ่มต้น  (Finish – to – Start)  หรือ FS 

การเชื่อมต่องานแบบแรกนี้ เป็นความสัมพันธ์ที่เมื่องานแรกได้สิ้นสุดลง  งานถัดมาจึงจะ
สามารถเริ่มท างานได้  ซึ่งการเชื่อต่อแบบนี้เป็นวิธีที่มีการเรียกใช้ค่อนข้างบ่อย  อีกท้ังยังเป็นการ
เชื่อมต่องานแบบมาตรฐาน (Default) ของ Project อีกด้วย 
 

 

ภาพที่ 6.21 การเชื่อมต่อแบบ (Finish – to –start) 

งานที่มีการเชื่อมต่อจากจุดสิ้นสุดไปยังจุดสิ้นสุด (Finish – to – Finish) หรือ FF 

การเชื่อมต่องานแบบนี้  โดยทั่วไปจะหมายความถึงงานที่แตกต่างกัน 2 งาน แต่จะเสร็จใน
เวลาเดียวกัน  เช่น เราก าลังออกแบบวารสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เมื่อ  Layout  ของงาน  
Predecessor  มีการออกแบบเสร็จแล้ว  นั่นหมายถึงการสิ้นสุดการขายโฆษณา  Successor  
เนื่องจากในขณะนั้นรูปแบบของวารสารได้มีการออกแบบไว้เสร็จแล้ว ดังนั้นไม่มีการเพ่ิมเติมส่วนที่
เป็นโฆษณาอีกแต่อย่างใด 
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ภาพที่ 6.22 การเชื่อมต่อแบบ (Finish to Finish) 

งานที่มีการเชื่อมต่อจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดเริ่มต้น  (Start – to – Start)  หรือ SS 

การเชื่อมต่อแบบนี้จะเป็นการเชื่อมต่องาน 2 งาน  ที่มีวันเริ่มต้นเป็นวันเดียวกัน  โดยจะมี
การเรียกใช้การเชื่อมต่อแบบนี้เมื่อเราเห็นว่าทรัพยากรที่ท างานทั้ง  2  นี้มีความสัมพันธ์กันสามารถ
ท างานควบคู่กันไปได้ 
 

 

ภาพที่ 6.23 การเชื่อมต่อแบบ (Start – to – Start) 

งานที่มีการเชื่อมต่อจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุด (Start – to – Finish)  หรือ SF 
การเชื่อต่องานแบบนี้  จะมีความซับซ้อนมากกว่าในแบบอ่ืน ๆ ซึ่งก็จะเป็นวิธีที่มีการใช้น้อย

ที่สุดอีกด้วย  โดยที่วิธีนี้งานที่เป็น predecessor  จะไม่สารถเสร็จได้จนกระทั่งงานที่เป็น Successor 
เริ่มต้น 

 
 

 

ภาพที่ 6.24 การเชื่อมต่อแบบ (Start – to – Finish) 
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18. วิธีการเชื่อมต่องาน 

     ในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงข้ันตอนการเชื่อมงาน  ซึ่งสามารถแบ่งวิธีการในการเชื่อมต่อ
งานได้ดังต่อไปนี้ 

- การเชื่อต่องานใน Task  Sheet 
- การเชื่อมต่องานโดยการใช้เมาส์ 
- การเชื่อมต่องานโดยการใช้ Toolbar 
- การเชื่อต่องานโดยการใช้ Task Information 

วิธีที่  1  การเชื่อมต่องานใน Task Sheet  

ส าหรับการเชื่อมต่องานโดยการใช้งาน Task  Sheet นั้น  จะอาศัยคอลัมน์  Predecessor  
ซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ใช้ก าหนดหมายแถวของงานที่อยู่ก่อนหน้างานนั้น ๆ  

โดยรูปแบบการใส่ สัญลักษณ์ (ที่ Column Predecessor) เพ่ือเชื่อมต่องาน แต่ละ ชนิด 
เป็นดังนี้   

ตารางที่ 6.5 ชนิดการเชื่อมต่องาน 

ชนิดการเชื่อมต่อ Predecessor ความหมาย 

(Finish – to – Start)  หรือ FS 1 เมื่องานแถวที่ 1 เสร็จ ให้เริ่ม
ท างานนี้ได้ (งานแถวที่ 1 เสรจ็
ก่อน) 

(Finish – to – Finish)  หรือ FF 1ff ท างานเสร็จพร้อมกับงานท่ีอยู่ แถว
ที่ 1 (งานแถวที่ 1 เสร็จก่อน) 

(Start – to – Start)  หรือ SS 1ss เริ่มท างานพร้อมกับงานที่อยู่ แถวที่ 
1 (งานแถวที่ 1 เริ่มก่อน) 

(Start – to – Finish)  หรือ SF 
 

1sf เมื่องานที่ อยู่แถวที่ 1 เริ่มขึ้น งานนี้
ให้หยุดได้ (งานแถวที่ 1 เริ่มก่อน) 

หมายเหตุ 
1. หมายเลขท่ี ระบุในการเชื่อมโยง คือ หมายเลขแถวล าดับงาน 
2. ส าหรับการเชื่อมโยง แบบ (Finish – to – Start)  หรือ FS  ไม่ต้องใส่ สัญลักษณ์ FS 

ต่อท้ายหมายเลข เพราะระบบ ก าหนดเป็นค่าตั้งต้น เรียบร้อยแล้ว 
3. เมื่อใส่สัญลักษณ์ การเชื่อมต่อที่ Predecessor เรียบร้อยแล้วให้ กด  <Enter>  เพ่ือ

ยืนยันการก าหนดการเชื่อมต่อนั้น 
4. ในกรณีที่ต้องการเพิ่มค่าของ  Predecessor  ให้มีหลายค่า  สามารถใช้เครื่องหมาย 

‘,’ เป็นตัวคั่น Predecessor  แต่ละตัว 
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ตัวอย่างการเชื่อมต่องาน แบบ  (Finish – to – Start)   

 

ตัวอย่างการเชื่อมต่องาน แบบ  (Finish – to – Finish)  หรือ FF 

 

ตัวอย่างการเชื่อมต่องาน แบบ (Start – to – Start)  หรือ SS 

 

ตัวอย่างการเชื่อมต่องาน แบบ (Start – to – Finish)  หรือ SF 

 

 

ภาพที่ 6.25 ตัวอย่างการเชื่อมต่องานชนิดต่างๆ 

วิธีที่ 2  การเชื่อมต่องานโดยการใช้เมาส์ 

เนื่องจากการเชื่อมต่องานด้วยวิธีนี้ จะก าหนดชนิดของการเชื่อมตอเป็น แบบ Finish – 
to – Start เท่านั้น  ดังนั้นในกรณีท่ีเราต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดของการเชื่อมต่อจึงต้องท าใน
ภายหลัง 

1. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปบน  Task  bar  ของงานที่ต้องการก าหนดให้เป็นงานที่ต้องท าก่อน 
เราจะเรียนว่า Predecessor 

2. คลิกเมาส์ค้างไว้  แล้วลากเมาส์ไปวางทับงานที่เราต้องการก าหนดให้ท าต่อจากงานที่
เราเลือกในขณะนี้  โดยงานที่ท าต่อนี้เราจะเรียกว่า Successor 

3. เมื่อปล่อยเมาส์จะเกิดเป็นแนวการเชื่อมต่อแบบ Finish – to – Start เกิดข้ึน 
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ภาพที่ 6.26 ขั้นตอนการเชื่อมต่องานด้วยเมาส์ 

วิธีที่ 3 การเชื่อมต่องานโดยการใช้ Toolbar 

เราสามารถใช้งาน  Toolbar  ในการเชื่อมต่องานได้  โดยที่ชนิดของการเชื่อมต่อนั้นจะเป็น
แบบ Finish – to – Start ซึ่งในกรณีที่เรามีความต้องการที่จะเปลี่ยนชนิดของการเชื่อมต่อ ก็สามารถ
ท าได้ในภายหลัง  

1. เลือกงานตั้งแต่ 2 งานใดๆ ที่ต้องการเชื่อมต่อ 
2. คลิกปุุมเชื่อมต่องาน                
3. จะปรากฏแนวการเชื่อมต่องานที่ Task Bar  
 

 

 

ภาพที่ 6.27 ขั้นตอนการเชื่อมต่องานด้วยToolbar 
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วิธีที่ 4 การเชื่อมต่องานโดยการใช้ Task Information 

หน้าต่าง  Task Information  จะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ  เกี่ยวกับงาน  โดยที่จะ
ประกอบด้วยรายการย่อย ๆ 6  รายการ  โดยที่รายการ  Predecessor  จะเป็นรายการที่เราสามารถ
ก าหนดและแก้ไขให้มีการเชื่อมต่อระหว่างงานได้  ซึ่งวิธีการก าหนด  สามารถท าได้ดังนี้ 

1.  คลิกเลือก Task Name ที่ต้องการท าการเชื่อมต่อ และคลิก เมนู  Task   
2.  คลิก Information   
3.  จะปรากฏ หน้าต่าง Task Information  ทีร่ายการ Predecessor ตรงคอลัมน์ 

Task Name ให้เลือก Task name ที่ต้องการ 
4.  ทีค่อลัมน์  Type  ให้เลือกชนิดของการเชื่อมต่อที่ต้องการ โดยระบบจะก าหนดค่า  

Default คือ  ชนิด  Finish – to – Start 
5.  คลิกเมาส์ปุุม  OK  เพ่ือสิ้นสุดการก าหนดการเชื่อมต่อ   
6.  จากนั้นจะปรากฏแนวการเชื่อมต่อขึ้น ที่ Task Bar และปรากฏค่าล าดับแถวงาน ที่ 

คอลัมน์ Predecessor ขึ้นจากการเลือกในข้อ 4 

       

 

ภาพที่ 6.28 ขั้นตอนการเชื่อมต่องานโดยการใช้ Task Information 
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19. การยกเลิกการเชื่อมต่องาน  (Unlink  Task) 
 หากเราจ าเป็นต้องยกเลิกการเชื่อมต่องานในการยกเลิกการเชื่อมต่องานหรือเปลี่ยน

ชนิดการเชื่อมต่อนั้น  สามารถท าได้ด้วยวิธีการต่าง ๆดังนี้ 
1. คลิกเมาส์ไปที่ Task Name ที่ต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ   (เช่น Work 1) 
2. ที่ เมนู Task ให้คลิกเมาส์ปุุม              
3. การเชื่อมต่องาน จะถูกยกเลิก 

 

 

ภาพที่ 6.29 ขั้นตอนการยกเลิกการเชื่อมต่องาน 

20. การใช้งาน  Lead และ  Lag  Time 

 การใช้งาน  Lead  และ  Lag  Time  ส าหรับงานใด ๆ นั้น  เป็นการก าหนดระยะ 
เวลาของ  Predecessors  โดยจะเริ่มต้นช้าหรือเร็วก็ข้ึนอยู่กับประเภทของความสัมพันธ์ที่ได้ก าหนด
ไว้ว่าเป็นแบบใด 

ลักษณะและรูปแบบของการ  Lead  และ  Lag  Time 

Lead  Time  เป็นรูปแบบของงาน  Successor  โดยทีร่ะยะเวลางาน จะมีช่วงเวลา
การที่ซ้อนกันกับงานท่ี เป็น  Predecessor  นั่นคืองานที่เป็น  Successor  จะสามารถเริ่มต้นท าได้
โดยที่งานที่เป็น Predecessor  ยังไม่เสร็จสิ้นส าหรับในงานที่มีการเชื่อมต่อแบบ Finish – to – Start  
ดังนี้ 
 

 

ภาพที่ 6.30 การชื่อต่อแบบ Lead Time 
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Lag  Time  เป็นรูปแบบของงานที่มีความล่าช้า  Delay  เกิดข้ึนช่วงระหว่าง  งานที่
เป็น  Predecessor  และ  Successor  นั่นคืองานที่เป็น  Successor  นั้น  จะเริ่มต้นได้ก็ต่อเมื่อ
งานที่เป็น Predecessor ได้สิ้นสุดลงและมีการ  Delay  ระยะเวลาออกไปตามที่ก าหนดไว้ ดังรูป 

 

ภาพที่ 6.31 การเชื่อมต่อแบบ Lag Time 

ส าหรับการใช้งาน  Lead  และ  Lag  Time  นั้นถือว่าเป็นการจัดตารางเวลาพิเศษ 
ให้กับงานบางงาน  โดยเฉพาะในกรณีท่ีเราไม่ทราบระยะเวลาแน่ชัดในการท างานดังกล่าว  และถือ 
ว่าเป็นการก าหนดระยะเวลาในการท างานนั้น ๆ อย่างคร่าว ๆ อีกด้วย 

การก าหนด  Lead และ Lag Time 

ในการก าหนด  Lead และ Lag Time นั้น  เราจ าเป็นจะต้องทราบเกี่ยวกับรายละเอียด
ของหน้าต่าง  Task  Dependency  ซึ่งหน้าต่างดังกล่าวนี้มักใช้งาน ในการลบ หรือ เปลี่ยนชนิดของ
การเชื่อมต่องาน  ตลอดรวมถึงการก าหนด Lead และ  Lag  Time 

 

ภาพที่ 6.32 หน้าต่างส าหรับก าหนดค่า Lead Time และ Lag Time 

From  แสดงชื่องานเริ่มต้น ที่มีการเชื่อมต่อหรือ  Predecessor 
To  แสดงชื่องานสิ้นสุด ที่มีการเชื่อมต่อหรือ  Successor   
Type  แสดงชนิดของการเชื่อมต่อ  โดยที่สามารถเปลี่ยนแปลงชนิดการเชื่อมต่อได้ 
Lag     เป็นการก าหนด  Lead  และ  Lag  Time   
   โดยในกรณีท่ีเป็น  Lead  จะมีคา่เป็นลบ  กรณีท่ีเป็น  Lag  จะมีค่าเป็นบวก 
Delete เป็นปุุมที่ใช้ในการลบการเชื่อมต่องาน 
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ในส่วนของการ  Lead  และ  Lag  Time  นั้นจะอาศัยหน้าต่าง  Task  Dependency  
ดังกล่าวในการก าหนด ซึ่งเราสามารถท าได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. ดับเบ้ิลคลิกบนแนวการเช่ือมต่อระหว่างงาน ที่ต้องการท า Lead หรอื Lag  
2. จะปรากฏหน้าต่าง  Task Dependency ขึ้น  ให้คลิกปุุม        ในส่วนของ  Type  

เพ่ือเลือกชนิดที่ต้องการเชื่อมต่อที่ต้องการในที่นี้จะเลือก  Finish – to – Start  
3. ส าหรับการ  Lead  Time  และ  Lag  Time คลิกปุุม           ขึ้นหรือลงในส่วน  

ของ  Lag  เพ่ือก าหนดจ านวนวันที่ใช้ในการ  Lag หรือ  Lead  โดยที่ 
- ก าหนดค่าเป็นลบ  จะเป็นการก าหนด Lead  Time 
- ก าหนดค่าเป็นบวก  จะเป็นการก าหนด  Lag  Time 

4. คลิกเมาส์ปุุม                   เป็นการยืนยันการท างาน 
5. จะปรากฏผลลัพธ์การเชื่อมโยงตามท่ีเลือกจาก ข้อ 2 และ 3   

  

 

 

 

ภาพที่ 6.33 แสดงขั้นตอน ก าหนดค่า Lead Time และ Lag Time 

 

 

 

 

      แสดง Lead-time   จากค่า Lag คือ -3d  

แสดง Lag-time  จากค่า Lag  คือ  3d  
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21. งานที่เกิดขึ้นเป็นประจ า 

งานที่เกิดขึ้นเป็นประจ า คือ งานที่เก่ียวข้องกับการท างานที่เกิดข้ึนแบบซ้ าๆ บ่อยๆ เช่น 
งานประชุม งานตรวจสอบ งานอบรม เป็นต้น ซึ่งสามารถก าหนดการจัดการงาน ได้ดังนี้ 

1. คลิกเลือกแถวล าดับงาน ที่ต้องการแทรกงานประจ า (ควรจะเป็นแถวล าดับงานที่ยัง
ไม่มีชื่องาน) 

2. คลิกเมนู Task  คลิกปุุม Task  
3. คลิกรายการ Recurring Task 

 

ภาพที่ 6.34 ขั้นตอนก าหนดงานประจ า 

จะปรากฏหน้าต่างการท างาน Recurring Task  Information ให้ก าหนดข้อมูลตาม
ต้องการ ซึ่งสามารถ ก าหนดรูปแบบการท างาน ได้ 4 รูปแบบคือ 1 ท างานประจ าเป็นรายวัน   2 
ท างานประจ าเป็นรายสัปดาห์  3 ท างานประจ าเป็นรายเดือน และ 4 ท างานประจ าเป็นรายปี  

 

ภาพที่ 6.35 ขั้นตอนการก าหนดงานประจ า 

 

  

 
 
 
 

ใส่ชื่องาน 

ระยะเวลาในการท างานต่อ
ครั้ง

ก าหนดจ านวนครั้งการ
ท าซ้ า 

หรือก าหนดวันสิ้นสุดการ
ท าซ้ า

ก าหนดวัน
เริ่มต้น
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รายละเอียดของรูปแบบงานประจ าแต่ละแบบ 

 

 

 

ภาพที่ 6.36 รายละเอียดงานประจ าในรูปแบบต่างๆ 
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เช่น ก าหนดชื่องานประจ าครั้งนี้ คือ งานประชุมหัวหน้าฝุาย โดยจัดประชุมครั้งละ 1 วัน 
ในวันท างาน  แบบวันเว้นวัน  และจัดการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง 

 
 

 

    ผลปรากฏดังนี ้

 

 

 

 
ภาพที่ 6.37 ตัวอย่างการก าหนดงานประจ ารูปแบบรายวัน 

ใส่ชื่องาน เลือกลักษณะการท าซ้ าของ
งาน

ระยะเวลาในการท างานต่อ
ครั้ง

ก าหนดจ านวนครั้งการ
ท าซ้ า 

ก าหนดวัน
เริ่มต้น

หรือก าหนดวันสิ้นสุดการ
ท าซ้ า

คลิกท่ี เครื่องหมาย + เพ่ือแสดงเนื้อหาย่อย 
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22. งานย่อยและงานหลัก 

 งานทั้งหมดในโครงการของนั้น อาจมีบางงานที่เป็นงานย่อยอยู่ในงานที่อ่ืนๆ หรือที่
เรียกว่า  “งานย่อย” Subtask  

 

ภาพที่ 6.38 ตัวอย่างงานหลักและงานย่อย 

สัญลักษณ์แสดงถึงการเป็นงานหลัก คือ  

และงานย่อยจะมีเครื่องหมาย + และ -    Summary task จะเป็นสีด า 

23. งานหลัก(Summary Task) และงานย่อย (Subtask) 

 ในการวางแผนงานโครงการของนั้น  ต้องระบุลงไปว่าแผนงานของนั้นมีงานอะไรบ้าง 
และใครเป็นคนดูแลรับผิดชอบงานแต่ละชิ้น  บางครั้งพบว่าจะเป็นการง่ายต่อการดูแลและบริหาร
โครงการ  ถ้าแจกแจงงานหลัก (Summary  Task) ออกมาเป็นงานย่อย  (Subtask)  เพราะอาจช่วย
ติดตามงานได้ง่ายขึ้น  ยกตัวอย่าง  เช่น มีโครงการอบรมวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งแบ่งหัวข้อการอบรม
ออกเป็น 3 เรื่องงานหลัก คือ อบรมการใช้อินเตอร์เน็ต อบรมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ และอบรม
การลงโปรแกรม ส าหรับในแต่ขั้นตอนของงานหลักนั้นประกอบไปด้วยงานย่อย   

ซ่ึงวิธีการใส่งานหลัก และงานย่อย  ให้โครงการท าได้ดังนี้ 

สร้างแฟูมโครงการใหม่  และใส่รายละเอียดต่าง ๆ ของงานหลัก  และงานย่อยของ
โครงการตามปกติระบุวันเริ่มต้นท างาน  วันสิ้นสุดท างาน  และระยะเวลาของการท างานเฉพาะงาน
ย่อยเท่านั้น  ส่วนงานหลักยังไม่ต้องระบุเพราะ ระบบ จะคิดให้เองโดยอัตโนมัติ หลังจากที่ใส่
รายละเอียดของงานย่อยเรียบร้อยแล้ว ต่อไปคือ  การก าหนดว่า Task ไหนคืองานหลัก  Task ไหน
คืองานย่อย 

1. คลิกเลือกงานที่ต้องการก าหนดให้เป็นงานย่อย 

2. จากนั้นคลิกที่ปุุม Indent     ในเมนู Task งานนั้นก็จะกลายเป็นงานย่อยทันที   
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ภาพที่ 6.39 ขั้นตอนก าหนดงานย่อย 

ซึ่งงานย่อยในโครงการของนั้น  ก็สามารถมีงานย่อยได้อีกเช่นกัน โดยการคลิกเลือกงาน         
แล้ว คลิกท่ีปุุม  Indent  งานที่เลือกจะกลายเป็นงานย่อยอยู่ใต้งานหลัก 

 

ภาพที่ 6.40 ตัวอย่างงานหลักงานย่อย  

 

 

งานหลัก 

งานย่อย 

งานหลัก 
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  ภาพที่ 6.41 ตัวอย่างงานหลักงานย่อย (ต่อ) 

จากหน้าต่าง Task Sheet  จะเห็นว่า  Task  ที่เป็นงานหลัก  หรือ Task ในบรรทัด
ก่อนหน้างานย่อยนั้น  จะมีไอคอน Outlining หรือ       ปรากฏอยู่ ซึ่งจากภาพตัวอย่างนั้น  
“อบรมการใช้ Internet”  เป็นงานหลัก  โดยประกอบไปด้วยงานย่อย  “ด าเนินการอบรม” และ 
“ประเมินการอบรม” 

24. การเปลี่ยนสถานะงานหลักและงานย่อย 

 จากการก าหนดวันเริ่มต้น , วันสิ้นสุด และระยะเวลาของงานหลักให้เองอัตโนมัติ  โดย
วันเริ่มต้นของงานหลักจะเป็นวันเริ่มต้นของงานย่อยงานแรก และวันสิ้นสุดของงานหลักคือวันสิ้นสุด
ของงานย่อยงานสุดท้าย  ส่วนระยะเวลาของงานหลักก็ค านวณจากระยะเวลาวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด
ของงานหลัก  แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนงานย่อยกลับมาเป็นงานหลัก   

1. ให้คลิกเลือกงานย่อย      

2. คลิกท่ีปุุม Outdent หรือ        
เพ่ือเลื่อนล าดับงานไปข้างหน้า  จากนั้นงานย่อยนั้นจะกลับมาเป็นงานหลักอย่างเดิม 
 

 

ภาพที่ 6.42 ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานะเป็นงานหลัก 

เลือกงานย่อย 
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ภาพที่ 6.43 คือสภาพสถานะจากงานย่อยเป็นงานหลัก 

25. การเลื่อนล าดับงานไปข้างหน้า Outdent โดยใช้เมาส์ 

1. เลือกงานที่ต้องการเลื่อนล าดับงานไปข้างหน้า  โดยงานต้องไม่อยู่ในระดับบนสุด  
หรือซ้ายมือสุดและชี้เมาส์ไปที่ตัวอักษรแรกของงานที่ต้องการออกจากงานย่อย เมาส์เปลี่ยนเป็นรูป                 

2. ให้ลากเมาส์เลื่อนออกมาทางซ้าย   
3. งานจะถูกลดระดับลงมาอีกข้ันหนึ่ง และ Task Bar จะคืนกลับสถานะเดิม 

        

 

ภาพที่ 6.44 ขั้นตอนการคืนสถานงานหลักด้วยเมาส์ 

งานย่อยกลับคืนสถานะงานปกติ Task Bar กลับคืนสถานปกติ 
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สรุปท้ายบทเรียน 

การจัดท า Work Breakdown Structure (WBS) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นแผนแม่บทแสดง
งานที่จะต้องท าในโครงการพูดง่ายๆ ก็คือ เราใช้ WBS เป็นเครื่องมือในการระบุว่างานที่จะต้องท าใน
โครงการนั้นมีอะไรบ้าง โดยพิจารณาจากรายละเอียดขอบเขตโครงการที่ระบุไว้ใน 

WBS มีรูปแบบการเขียนที่ชัดเจนโดยจะแบ่งออกเป็นระดับตั้งแต่งานท่ีใหญ่ที่สุด (โครงการ) 
จนถึงงานในระดับย่อยที่สุดที่เป็น Work package 

WBS จะมีลักษณะเป็นแผนภูมิรากไม้ แบ่งงานในโครงการออกเป็นหมวดๆ ย่อยลงไป
เรื่อยๆ ตามหมวดหมู่ และเทคนิคของงาน 

มุมมองต่างๆ ในการจัดการโครงการ ด้วยโปรแกรม MS Project ประกอบด้วย 
- Calandar 
- Gantt Chart 
- Network Diagram 
- Task Form 
- Task Sheet 
- Task Usage 
- Timeline 

- Tracking Gantt 
- Resource Form 
- Resource Graph 
- Resource Sheet 
- Resource Usage 
- More View 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Work_breakdown_structure
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 
 

1. โครงสร้างกิจกรรมงาน Work Breakdown Structure คืออะไร 
2. Work Breakdown Structure มีความส าคัญต่อโครงการอย่างไรบ้าง 
3. ให้อธิบายหลักในการพิจารณาการท างาน Work Breakdown Structure 
4. ให้สรุปคุณสมบัติในการท างานของ Work Breakdown Structure มาพอสังเขป 
5. ให้สรุปประเด็นจากการจ าแนกโครงสร้างกิจกรรมงาน Work Breakdown Structure 

มาเป็นข้อ ๆ 
6. เนื้อหาในตารางกิจกรรมงาน ควรประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้าง 
7. แผนผังแสดงกลุ่มงาน ระหว่าง PBS กับ PAP มีความแตกต่างกันอย่างไร 
8. ให้เสนอแนะแนวทางในการจัดท าโครงสร้างกิจกรรมงาน  
9. ให้ออกแบบโครงสร้างกิจกรรมงาน (WBS) ให้กับโครงการที่จัดท าข้ึนจาก แบบฝึกหัด

ท้ายบทที่ 5  
10. ให้อธิบายงานที่เกิดข้ึนในภาพ ในเรื่อง (การเชื่อมต่อการ งานหลัก งานย่อย)  จาก

ภาพที่ก าหนดให้  
 

 
 
11. ให้จัดการโครงการ  ด้วยโปรแกรม MS Project   

“กรณีศึกษา โครงการผลิตสินสินค้าใหม่” 
โดยจัดท าโครงการใน สถานะของปฏิทิน ปี 2014 

รหัสงาน รายการงาน จ านวนเวลา
งาน 

งานที่
ท าก่อน 

รูปแบบงาน Note 

1 ระดมความคิดสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

1 เดือน start เริ่มวันที่ 1 มี.ค. 2557  

2 วิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของ
ผลิตภัณฑ์ 

2 สัปดาห์ 1   

3 ระดมไอเดียก าหนด
กลุ่มเปูาหมาย 

3 สัปดาห์ 2   
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รหัสงาน รายการงาน จ านวนเวลา
งาน 

งานที่
ท าก่อน 

รูปแบบงาน Note 

4 รวบรวมข้อมูลในการ
ตัดสินใจ 
 

3 สัปดาห์ start แยกส่วนท างาน 
(ท างาน 2 สัปดาห์ 
หยุด 1 สัปดาห์ แล้วจึง
ท างานต่อ) 

แยกส่วน
งาน 

5 ประชุมเรื่องโอกาส
ส ารวจเบื้องต้น 
 

2 ชั่วโมง start เป็นรูปแบบงานประจ า  
โดยประชุมทุกสัปดาห์ 
ในวันอังคารการประชุม
เสร็จสิ้นพร้อมงาน 4 

ประชุม
เบื้องต้น 

6 ตัดสินใจเรื่องการ
ส ารวจเบื้องต้น 
(yes/no) 
 

3 วัน 5   

7 การส ารวจข้อมูล
เบื้องต้น 

2 สัปดาห์ 6   

8 ก าหนดทีมในการ
ส ารวจ 

1 สัปดาห์ 7   

9 รายงานน าเสนอ 
ทีมในการส ารวจ 

เช็คความ
คืบหน้าของ

งาน 

8  Milestone 

10 ประเมินตลาด 
 

2 สัปดาห์ 8 แยกส่วนท างาน 
(ท างาน 1 สัปดาห์ 
หยุด 2 สัปดาห์ แล้วจึง
ท างานต่อ) 

 

11 วิเคราะห์คู่แข่ง 
 

2 สัปดาห์ 10 แยกส่วนท างาน 
(ท างาน 1 สัปดาห์ 
หยุด 1 สัปดาห์  แล้ว
จึงท างานต่อ)  

 

12 วิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ด้านเทคนิค 
 

1 สัปดาห์ 11   

13 สรุปความเป็นไปได้
ทางด้านเทคนิค 
 
 

2 สัปดาห์ 12   
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รหัสงาน รายการงาน จ านวนเวลา
งาน 

งานที่
ท าก่อน 

รูปแบบงาน Note 

14 ประชุมย่อย
ประจ าเดือน 
 

3 ชั่วโมง 10 เป็นรูปแบบงานประจ า
โดยประชุมทั้งหมด 3 
ครั้ง  ในวันพุธ  ณ 
สัปดาห์สุดท้ายของ
เดือน  

ประชุมย่อย
ประจ า 
เดือน 

15 รายงานน าเสนอสรุป
ความเป็นไปได้ของ
โครงการ 

เช็คความ
คืบหน้าของ

งาน 

14  Milestone 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7  
   การจัดการทรัพยากรในโครงการ 

 

เวลาเรียน 8 ชั่วโมง  

วัตถุประสงค์ 

  หลังจากท่ีได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรมดังนี้ 

1. บอกถึงแนวคิดในการจัดสรรทรัพยากรของโครงงานได้ 
2. อธิบายและยกตัวอย่างหน้าที่ของบุคลากรแต่ละประเภทในโครงการได้ 
3. สรุปประเด็นถึงผู้รับผิดชอบงานตามการจัดล าดับของโครงการได้ 
4. อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในโครงการได้ 
5. อธิบายถึงความแตกต่างของรูปองค์กรโครงการได้ 
6. เขียนข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดรูปแบบองค์กรโครงการได้ 
7. ออกแบบกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณในโครงการได้ 
8. สามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรม MS Project ในการจัดการทรัพยากรในโครงการได้ 

หัวข้อเนื้อหา 

1. การจัดสรรทรัพยากรโครงงาน 
2. บุคลากรในโครงการ 
3. ผู้รับผิดชอบการจัดล าดับโครงการ 
4. หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร 
5. รูปแบบองค์กรโครงการ 
6. ข้อพิจารณาในการเลือกรูปแบบองค์กรโครงการ 
7. ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของคณะท างานโครงการ 
8. การจัดท างบประมาณโครงการ 
9. การจัดการทรัพยากรในโครงการด้วยโปรแกรม Microsoft Project 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

1. บรรยายเนื้อหาสาระส าคัญประกอบ PowerPoint 
2. ตั้งค าถามอภิปรายระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
3. สรุปประเด็นเนื้อหาร่วมกัน 
4. ให้ตอบค าถามท้ายบทเรียน 
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สื่อการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Microsoft PowerPoint ประจ าบทเรียน 
3. คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
4. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

การวัดผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในห้องเรียน  
2. ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ประเมินการท างานตามท่ีมอบหมาย 
4. ประเมินการตอบค าถามและท างานท้ายบทเรียน 

 

 



บทที ่7  
การจัดการทรัพยากรในโครงการ 

 
เมื่อมีการวางแผนโครงสร้างตารางงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล าดับการด าเนินการขั้นต่อมาก็

คือการจัดการวางแผนหรือจัดการทรัพยากรในโครงการ โดยทรัพยากรในที่นี้ก็คือผู้รับผิดชอบงาน 
รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการ  ทั้งนี้วิธีการจัดการทรัพยากรนั้นมี
หลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธี  ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการเลือกใช้ ตามลักษณะการ
ด าเนินงานของโครงการ 

การจัดสรรทรัพยากรโครงงาน 

 ในการจัดท าโครงการส่วนประกอบส าคัญส่วนหนึ่งที่จะท าไห้โครงการส าเร็จได้โดย ราบรื่น 
จะต้องด าเนินการโดยบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งแต่ระดับสูงจนถึงระดับปฏิบัติการ  ทุก
องค์กร กระบวนการในการท าโครงการต้องอาศัยประสบการณ์ของบุคลากรทุกระดับ  ความมุ่งมั่ น  
ความตั้งใจการให้เวลา การให้การสนับสนุนความขยันหมั่นเพียร  ความพร้อมใจ ความที่มีจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน สิ่งเหล่านี้จะต้องสร้างไห้เกิดในองค์กรที่มีโครงการ  เพ่ือให้โครงการนั้นมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จได้อย่างสูง ดังนั้นการจัดบุคลในองค์กรเมื่อเริ่มต้นโครงการ  จึงมีความส าคัญอย่างมากดัง
ค ากล่าวที่ว่า หากโครงการใด จัดองค์กรที่มีความเหมาะสม  มีบุ คคลที่มีความรู้ความสามารถ
ครอบคลุมงานได้ครบถ้วน เท่ากับว่างานส าเร็จไปครึ่งหนึ่ง (สุพจน์  โกสิยะจินดา, 2550) 

เป็นที่ยอมรับกันว่าการออกแบบองค์กรโครงการที่เหมาะสมที่สุดมีความส าคัญต่อการน า
โครงการไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ เนื่องจากองค์กรเป็นกลไกทางการบริหารที่ช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้ความสามารถร่วมกันท างานตามความเหมาะสม การออกแบบองค์กรควร
ด าเนินการใดขณะที่จัดท าโครงการ และก่อนการคัดเลือกผู้บริหารโครงการ ทั้งนี้เพ่ือประหยัดเวลา
และทรัพยากร รวมทั้งปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อน าโครงการไปปฏิบัติ โครงสร้างขององค์กร
โครงการที่ เหมาะสมควรสอดคล้องกับลักษณะของผู้บริหารโครงการเพ่ือให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านต่างๆภายใต้ข้อจ ากัดด้านวัฒนธรรมองค์กรแต่ละแบบที่แตกต่างกัน(มยุรี  อนุมาน
ราชธน, 2551) 

การออกแบบองค์กรโครงการใช้หลักการเดียวกันกับการออกแบบองค์กรที่ด าเนินงาน
บริหารทั่วไป ดรักเกอร์ (drucker, 1973: 601-602 ) เมเรดิธ และแมนเทล (Meredith & mantel, 
1995:166-167) กล่าวว่าหลักการออกแบบองค์กรโครงการคือ ออกแบบองค์กรให้เรียบง่ายที่สุดเท่าที่
จะท าได้ ไม่ซับซ้อนและควรเหมาะสมกับงานที่ต้องด าเนินการเพ่ือสร้างผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ บริการที่
ส าคัญก็คือ ผู้ออกแบบองค์กรต้องค านึงถึงโครงสร้างขององค์กรโครงการที่ก าลังออกแบบว่าต้อง
สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ที่เป็นภารกิจขององค์กรหลักได้ 
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 “Organization are the engine of management” องค์กรต่างๆ ท าหน้าที่ 
เปรียบเสมือนเครื่องจักรกลในการจัดการ กล่าวโดย (Goodman and Lov, Project Planning and 
Management: An Integrate Approach, 1980) 

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการจัดองค์กรโครงการ 
1. การจ าแนกโครงสร้างงาน (Work Breakdown Structure) 
2. มาตรฐานของขั้นตอนในการปฏิบัติงาน (SOP : Standard Operating Procedure) 
3. นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
4. ระบบรายงาน 
5. แนวทางปฏิบัติ 
6. ค าอธิบายลักษณะงาน 
7. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
8. ก าหนดการ 

บุคลากรในโครงการ 

โครงการในโครงการเป็นภารกิจหรือเป็นงานที่ต้องกระท าไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ 
โครงการขนาดเล็ก หรือเป็นโครงการที่มีความสลับซับซ้อนเพียงใด จะสามารถด าเนินการลุล่วงไป
ด้วยดีย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลหลายฝุาย หรือบริหารงานโดยคณะบุคคลโครงการหนึ่ง ๆ 
จะมีบุคคลหลายฝุายและหลายระดับรับผิดชอบ อย่างน้อยที่สุดอาจจ าแนกออกเป็น 3 ระดับ คือ 
ระดับผู้ก าหนดนโยบายโครงการ ระดับผู้ประสานงานโครงการ และระดับผู้ปฏิบัติ หรือ ระดับผู้
บริหารงานโครงการ เป็นต้น (สุภาพร พิศาลบุตร, 2553) 

1. ระดับผู้ก าหนดนโยบายโครงการ หมายถึง ผู้บริหารโครงการ หรือคณะบุคคลใน
ระดับสูงซึ่งท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย ระเบียบข้อบังคับควบคุม อ านวยการ เร่งรัด ตรวจสอบ 
ประชาสัมพันธ์ จัดสรรค่าใช้จ่าย ประเมินผล และก าหนดรายละเอียดต่างๆ ในการบริหารโครงการ
โดยส่วนรวมหรือโดยทั่วๆ ไป ผู้บริหารโครงการระดับนี้จึงมักได้ชื่อว่าเป็นผู้บริหารทั่วไป (General 
manager) ของโครงการ ฉะนั้นจึงมีลักษณะเป็นผู้บริหารแบบผู้ผสมผสาน หรือนักบูรณการ 
(Integrator) หรือเป็นผู้บริหารแบบรู้ทั่วไปหรือรู้อย่างกว้างๆ ที่เรียกวา พหูสูต (Generalist) ผู้บริหาร
โครงการระดับนี้จะมีอ านาจในการสนับสนุนอนุมัติโครงการหรือมีอ านาจในการตัดสินใจยกเลิก
โครงการได้ และเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหลายโครงการ หรือโครงการทั้งหมดในองค์กร 

  2. ระดับผู้ประสานงานในโครงการ หมายถึง คณะบุคคล ซึ่งท าหน้าที่ในการน า
นโยบายและแนวคิดที่ระดับผู้ก าหนดนโยบายก าหนดขึ้นไว้ แตกเป็นแผนหรือโครงการเพ่ือการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งห าหน้าที่ประสานงานกับองค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือให้โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  หรือเป็นผู้ที่ท าหน้าที่การยกร่างโครงการน าเสนอโครงการ และ
น าเสนอโครงการไปปฏิบัติให้เป็นผลส าเร็จ รวมทั้งท าหน้าที่โนการประสานงานโครงการทั้งหลายใน
องค์กรด้วย บุคลากรโครงการระดับนี้มักเป็นผู้ช านาญเฉพาะโครงการใดโครงการหนึ่ง ฉะนั้นจึงมัก
เรียกผู้บริหารโครงการระดับนี้ว่าผู้ช านาญพิเศษ (Technical specialist) หรือผู้ช านาญโครงงาน 



 

169 การวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

(program specialist) เป็นต้น โดยจะรับผิดชอบการด าเนินงานโครงการให้เป็นผลส าเร็จ สามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหาในระหว่างการด าเนินงานโครงการ เฉพาะโครงร่างที่รับผิดชอบตลอดการ
ประสานงานกับโครงการอื่น ๆ เพ่ือการด าเนินงานโครงการทั้งหมดขององค์กรเป็นไปโดยราบรื่น และ
บรรลุถึงเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

  3. ระดับผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง คณะบุคคลซึ่งท าหน้าที่ปฏิบัติโครงการ โดยอาจเป็นทั้ง 
ผู้เสนอโครงการหรือ ผู้เขียนโครงการและเป็นผู้ลงมือกระท าโครงการนั้นด้วยตนเองทั้งโครงการ บุคคล
ที่ก าหนดขึ้นมาในระดับปฏิบัติงาน จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติให้ด าเนินการจาก
องค์กรระดับประสานงานและระดับก าหนดนโยบายโครงการซึ่งเป็นองค์กรระดับสูงขึ้นไป 

  อย่างไรก็ดีบุคลากรโครงการ ไม่ว่าจะมีก่ีระดับหรือมีจ านวนมากน้อยเพียงใด มิใช่เป็นสิ่ง
เดียวที่ชี้หรือประกันไว้ว่า จะท าให้โครงการนั้นประสบกับความส าเร็จ ความส าเร็จอย่างมีคุณค่าและมี
ประสิทธิภาพของโครงการขึ้นอยู่กับหลายสิ่งประกอบกัน กล่าวคือ โครงการที่ก าหนดขึ้นจะต้องมี
ความชัดจน และผู้ก าหนดโครงการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ผู้ประสานงานโครงการจะต้องเป็นคน
ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ ผู้ปฏิบัติงานโครงการจะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ และมีความมุ่งมั่นที่จะท าโครงการนั้นให้บรรลุถึงผลส าเร็จ การบริหารโครงการ
จะประสบกับความล้มเหลว และองค์กรจะมีแต่ความหายนะถ้าผู้บริหารโครงการทุกระดับขาด
ความสามารถ ไม่รวมมือประสานงานซึ่งกันและกัน ขาดความซื่อสัตย์สุจริต และขาดความมุ่งมั่นใน
การด าเนินงานโครงการอย่างแท้จริง 

ผู้รับผิดชอบการจัดล าดับโครงการ 

ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าการจัดล าดับโครงการเพ่ือความแน่นอนในการปฏิบัติจริงน่าจะต้องมี
บุคคลหลายฝุายรับผิดชอบ บุคคลหลายฝุายที่จะกล่าวต่อไปนี้ มิได้หมายความว่าจะเป็นบุคคลใดก็ได้
แต่จะหมายถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ โดยอาจประกอบด้วยผู้เสนอโครงการ ผู้บริหาร
โครงการ ผู้วิเคราะห์โครงการ และผู้บริหารซึ่งมีอ านาจในการตัดสินใจคัดเลือกและจัดล าดับกิจกรรม
ในโครงการ(สุภาพร พิศาลบุตร, 2553) 

1. ผู้เสนอโครงการ หมายถึง คณะบุคคลซึ่งท าหน้าที่ในการศึกษาปัญหา และศึกษา
ข้อมูลต่างๆ แล้วเขียนเป็นโครงการขึ้น โดยมุ่งหวังว่าโครงการที่เขียนขึ้นจะสามารถแก้ปัญหาของ
องค์กรได้ ผู้เสนอโครงการจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแรกๆ ที่จะแสดงให้เห็นว่าโครงการที่ตนเสนอ
ขึ้นไปนั้นมีความส าคัญอย่างไร และเมื่อปฏิบัติไปแล้วจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ใดบ้าง  สามารถจะ
แก้ปัญหาได้มากน้อยเพียงใดและอย่างไร เหตุผล ข้อมูล ตลอดถึงความจ าเป็นที่เสนอ โดยผู้เสนอ
โครงการ จะเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ที่ใช้ในการจัดล าดับงานของโครงการ 

  2. ผู้วิเคราะห์โครงการ หมายถึง คณะบุคคล ซึ่งท าหน้าที่วิเคราะห์ หรือ ท าการ
ประเมินโครงการก่อนการปฏิบัติงาน แล้วน าข้อมูลเสนอต่อผู้มีอ านาจว่าโครงการที่ผู้จัดท าขึ้นนั้น จะ
ให้ประโยชน์หรือไม่ให้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด มีข้อดีข้อเสียที่ควรพิจารณาอย่างไรบ้าง การ
น าเสนอข้อมูล หรือการรับรองโดยผู้วิเคราะห์โครงการจะเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง ในการ
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จัดล าดับงานในโครงการ ผู้วิ เคราะห์โครงการอาจหมายถึงผู้ประเมินโครงการซึ่ งอาจเป็น
บุคคลภายนอกหรือเป็นบุคคลภายในองค์กรก็ได้ บุคคลในระดับนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักวิชาการที่มักไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ของโครงการโดยตรง จึงสามารถให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจนและ
ตรงไปตรงมา  

  3. ผู้บริหารโครงการ หมายถึง คณะบุคคลซึ่งท าหน้าที่การน าโครงการไปปฏิบัติ 
กล่าวคือ เมื่อโครงการได้รับการกลั่นกรองอย่างดีแล้ว  ผู้บริหารโครงการจะน าโครงการนั้นไป
ด าเนินงาน จึงอาจมีหลายโครงการที่จะต้องท า  เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายโดยรวม ฉะนั้นผู้บริหาร
โครงการ อาจจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาโครงการใดควรท าก่อน และโครงการใดที่จะต้องท าล าดับต่อไป 
และในบางครั้งเมือ่เกิดแรงบีบคั้นจากอิทธิพลต่างๆ ทั้งทางการเมืองและการบริหาร ผู้บริหารโครงการ 
อาจจ าเป็นต้องจัดล าดับความส าคัญเสียใหม่ เพื่อหลีกเลียงหรือให้สอดคล้องกับแรงกดดันหรืออิทธิพล
เหล่านั้น 

  ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจขั้นสูงสุดในองค์กร หมายถึง องค์คณะ 
บุคคลหรือบุคคล ซึ่งท าหน้าที่การตัดสินใจขั้นสุดท้าย เมื่อผู้บริหารในระดับสูงได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและ
เห็นถึงความเหมาะสมของโครงการต่างๆ ในองค์กรโดยส่วนรวม ผู้บริหารในระดับนี้อาจตัดสินใจ
ด าเนินโครงการโดยจัดล าดับโครงการเสียใหม่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานโครงการสนองตอบปัญหาและให้
ประโยชน์กับองค์กรหรือนโยบายขององค์กรได้อย่างแท้จริง 

  การจัดล าดับโครงการเป็นภารกิจที่ผู้บริหารพึงต้องกระท าและให้ความส าคัญ อย่าง
ส าคัญ การปฏิบัติงานโครงการอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามล าดับความส าคัญย่อมท าให้การ
ปฏิบัติงาน การบริหารองค์กรบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ไม่เกิดความสับสนและ
ซ้ าซ้อนในการบริหารงาน การจัดล าดับความส าคัญของโครงการเป็นหลักการส าคัญอย่างหนึ่งของการ
วางแผนที่บุคคลหลายฝุายควรมีความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือให้โครงการมีผลในการปฏิบัติจริง 

หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร 

1. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร  (hit,1985:163-164; koontz & 
o’donnell, 1976  อ้างถึงใน มยุรี อนุมานราชธน, 2551) 

1.1 ก าหนดผู้ท างานที่หัวหน้าโครงการและคณะท างาน 
1.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบข่ายงาน  และนโยบาย 
1.3 ก าหนดเงื่อนไขของการท างาน 
1.4 อนุมัติแผนงาน 
1.5 ติดตามและทบทวนความคืบหน้าของโครงการ 
1.6 ให้การสนับสนุน หรือขออนุมัติจากฝุายบริหารในเรื่องที่จะเกินกว่าขอบเขต 
1.7 แก้ข้อขัดแย้ง  หรือปัญหาส าคัญ 
1.8 ทบทวน  หรือขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง 

 
 



 

171 การวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท างาน 
2.1 ร่วมในการก าหนดขอบข่ายงาน  และชนิดของงาน 
2.2 ร่วมกันท าแผนงาน 
2.3 เสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาระบบงานเป็นอย่างขั้นเป็นตอน  
2.4 ใช้เครื่องมือเครื่องใช้และเทคนิคอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.5 ร่วมด าเนินงานในโครงการ 
2.6 สื่อสารความคืบหน้าของโครงการให้คณะท างานให้ทราบทั่วกัน 

3. หน้าที่และความรับผิดชอบคณะที่ปรึกษาโครงการ 
3.1 ให้การสนับสนุนและชี้แนะให้แก่คณะท างาน 
3.2 คงความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ด้านบริหาร 
3.3 ร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหาส าคัญ 
3.4 ควบคุม  ติดตาม ดูแลผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ร่วมในคณะท างาน 

4. หน้าที่และความรับผิดชอบคณะที่ให้การสนับสนุน 
4.1 ให้ข้อสนเทศเก่ียวกับทางเทคนิค 
4.2 เข้าร่วมด าเนินการทางด้านเทคนิคเก่ียวกับฐานข้อมูล  การออกแบบระบบ  การ

จัดการด้านอุปกรณ์และระบบสารสนเทศ 
4.3 รับรู้เกี่ยวกับระบบงานที่ได้ตั้งงบประมาณไว้และด าเนินการจัดหาตามงบประมาณ 

5. หน้าที่ของสมาชิกในคณะท างานโครงการ 
เมื่อมาร่วมกันท างานในโครงการเดียวกัน  สิ่งส าคัญที่ต้องค านึ่งถึงคือ  เราจะท างาน

ร่วมกัน  รับผิดชอบร่วมกันทั้งคณะ  (Team  Work )  ในการท างานโครงการใดๆเช่น โครงการ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะเป็นการน าบุคคลจากสองกลุ่มมาท างานร่วมกัน คือ จากฝุายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและจากผู้เป็นเจ้าของระบบงานเรื่องที่ต้องค านึง คือให้ได้บุคลผู้มีความช านาญในงานนั้นๆ  
และต้องท างานร่วมกันได้จึงประสบความส าเร็จ คณะท างานประกอบด้วยบุคลจาก 2 ฝุายคือ ฝุาย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ใช้ระบบงาน  มารวมกันเพ่ือท างานด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
น าไปสู่ความส าเร็จซึ่งข้อพิจาณาคือ 

5.1 ให้ได้ผู้ช านาญการแต่ละฝุาย  ตามท่ีต้องการ 
5.2 สามารถท างานด้วยกันได้ โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญที่สุดถึงแม้จะไม่ได้ผู้ช านาญ

ตามท่ีต้องการ เพียงขอให้แต่ละบุคคลสามารถท างานด้วยกันได้  ก็สามารถได้ผลการท างานที่มากกว่า 
มีผู้ช านาญการแต่ท างานร่วมกันไม่ได้  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความรู้  ความช านาญ  สามารถเรียนรู้กันได้  
ฝึกฝนกันได้ 
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ภาพที่ 7.1 หน้าที่ของทรัพยากรแต่ละกลุ่ม 

รูปแบบองค์กรโครงการ 

รูปแบบขององค์กรสามารถจ าแนกได้ดังต่อไปนี้ (ปกรณ์ ปรียากรณ์ ,2549) 

1. Functional Organization คือรูปแบบองค์กรโครงการแบบหน้าที่ โดยท างานประจ า
ควบคู่กับงานโครงการ เป็นองค์กรที่แบ่งส่วนงานโดยถือเอาประเภทของหน้าที่เป็นหลัก เช่น ด้านวิจัย
และพัฒนา ด้านวิศวกรรม ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านบริหารงานบุคคล เป็นต้น 
หน้าที่เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติให้ลุล่วง เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 

ผู้อ านวยการ 

• ควบคมุดแูล
โครงการ 

• ติดตามโครงการ 

หวัหน้าโครงการ 

• พฒันาภาระกิจ
ของโครงการ 

• จดัวาง
ก าหนดการ
โครงการ 

• จดัหาจดัซือ้
ทรัพยากรในสว่น
ของโครงการ 

• จดัการโครงการ
ให้ส าเร็จ 

ผู้ดแูลฝ่ายงาน 

• ก าหนดแผนงาน
และแนวทาง 

• จดัหาและ
สนบัสนนุ
ทรัพยากร 

• รับผิดชอบ
กิจกรรมโครงการ 
ทัง้ก่อนและหลงั
โครงการยตุิ 
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ภาพที่ 7.2 ผังองค์กรแบบหน้าที่ Functional Organization 
ที่มา: ดัดแปลงจาก ปกรณ ปรียากรณ์ (2549:24) 

ข้อดีของการจัดองค์กรแบบหน้าที ่

1. หน้าที่ถูกจัดเป็นกลุ่มตามหลักเหตุผล 
2. ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ชัดเจน 
3. วิธีการควบคุมจากเบื้องบน 
4. เอ้ืออ านวยต่อการติดต่อสื่อสาร 
5. ให้หลักการด้านความเชี่ยวชาญหรือความช านาญด้านอาชีพ 
6. เน้นการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน 

ข้อเสียขององค์กรแบบหน้าที่ได้แก่ 

1. ความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงเพียงคนเดียว 
2. โครงสร้างขององค์กรคงที่แน่นอนและต่อต้านการเปลี่ยนแปลงการปรับตัว 
3. ผู้เชียวชาญซึ่งเป็นฝุายปฏิบัติงานมีวิสัยทัศน์และทักษะที่แคบ 
4. องค์กรแบบนี้ไม่มีการเตรียมบุคลากรไว้ส าหรับอนาคต 

2. Projectized Organization or Project Task Force คือรูปแบบองค์กรโครงการ
แบบเฉพาะกิจ โดยแยกโครงการไปท าโดยเฉพาะ หรือเรียกว่าองค์กรข้างเคียง องค์กรแบบนี้มุ่งแก้ไข
ข้อบกพร่องขององค์กร แบบหน้าที่ซึ่งเน้นความเป็นระเบียบและเสถียรภาพ ดังนั้นองค์กรจึงเน้นความ
ยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว องค์กรแบบกลุ่มงานเฉพาะกิจเป็นการจัดองค์กรเพ่ือด าเนิน
ที่เฉพาะเจาะจงและมีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับหลายๆองค์กร ผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีภูมิหลัง ทักษะ 
ความรู้ที่แตกต่างกัน และมาจากองค์กรต่างๆ ขององค์กรด้วยเหตุนี้กิจกรรม ทักษะและความช านาญ

หวัหน้าโครงการ 

ฝุายธุรการ 

สมาชิก 

สมาชิก 

ฝุายพัสดุ 

สมาชิก 

สมาชิก 

ฝุายอบรม 

สมาชิก 

สมาชิก 

ประสานงาน 
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ในการปฏิบัติงานจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันภายใต้หัวหน้าทีมคนเดียวซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่าง
ถาวรให้มาท างานเฉพาะกิจ 

  องค์กรแบบกลุ่มงานเฉพาะกิจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ที่ช่วยให้องค์กรแบบหน้าที่
มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเองได้ เมื่อต้องจัดการกับปัญหาหรือการด าเนินงานที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือของหลายๆองค์กร ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรแบบกลุ่มงานเฉพาะกิจ อาจมีลักษณะการท างาน 
แบบเต็มเวลาหรือแบบบางเวลา เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขหรืองานโครงการแล้วเสร็จ องค์กรแบบนี้ก็
สลายไป ในบางกรณีอาจจัดตั้งองค์กรแบบกลุ่มงานเฉพาะกิจอย่างถาวร เพ่ือมาท าหน้าที่แทนองค์กร
แบบหน้าที่ เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นก็ท าภารกิจอ่ืนต่อไป 

 

ภาพที่ 7.3 Projectized Organization or Project Task Force  
ที่มา: ดัดแปลงจาก ปกรณ ปรียากรณ์ (2549:24) 

 
ลักษณะส าคัญขององค์กรแบบกลุ่มงานเฉพาะกิจก็คือ 

1. มุ่งก าหนดปัญหาและแก้ไขปัญหาซึ่งองค์กรแบบหน้าที่ไม่อาจแก้ไขได้ 
2. เป็นส่วนประกอบขององค์กรแบบหน้าที่ 
3. ด าเนินการควบคุมคู่ไปกับองค์กรแบบหน้าที่ 
4. ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานกลุ่มเดียวกัน กับท่ีปฏิบัติงานในองค์กรแบบหน้าที่ 
5. ผลผลิตขององค์กรแบบกลุ่มงานเฉพาะกิจเป็นปัจจัยน าเข้าให้แก่หน้าที่ 
6. ด าเนินการภายใต้บรรทัดฐานที่แตกต่างจากบรรทัดฐานขององค์กรแบบหน้าที่ 

ข้อดีขององค์กรแบบกลุ่มงานเฉพาะกิจได้แก่ 

1. ท าให้องค์กรคล่องตัวและยืดหยุ่น 
2. สามารถรวบรวมสมาชิกทีมงานจากองค์กรอ่ืนๆ เพื่อมาจัดการแก้ไข ปัญหาใด

ปัญหาหนึ่งซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ตามล าพัง 

หัวหน้าโครงการ 

ฝุายธุรการ 

สมาชิก 

สมาชิก 

ฝุายพัสดุ 

สมาชิก 

สมาชิก 

ฝุายอบรม 

สมาชิก 

สมาชิก 

ประสานงาน 
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3. เป็นวิธีการใหม่ในการจัดการสิ่งต่างๆ 
4. ช่วยสร้างโอกาสของการเจริญเติบโตและพัฒนา 
5. สามารถจูงใจผู้ปฏิบัติงานได้ 
6. ช่วยผู้บริหารระดับสูงในการก าหนดและฝึกฝนผู้น าขององค์กรแบบหน้าที่ใน

อนาคต 

ข้อเสียขององค์กรแบบกลุ่มงานเฉพาะกิจ ได้แก ่

1. การเปลี่ยนแปลงองค์กรบ่อยๆ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกกังวล ถึงความไม่
มั่งคง 

2. ผู้ปฏิบัติงานจะรู้สึกไม่ม่ันใจในกรณีท่ีขาดการติดต่อสื่อสารกับองค์กรต้นสังกัด
เป็นเวลานานเมื่อไปปฏิบัติงานเฉพาะกิจ 

3. ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถวางแผนระยะยาวส าหรับความก้าวหน้าในอาชีพของ
ตัวเองได้ 

4. ผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพใดก็มักชอบที่จะท างานในองค์กรที่มีกลุ่มอาชีพเหมือนกัน
ท าให้การใช้ทรัพยากรคนขาดประสิทธิภาพ 

3. Matrix organization คือ รูปแบบองค์กรโครงการแบบผสมผสาน แยกโครงการจาก
งานประจ าชัดเจน แต่ร่วมมือและประสานงานกันใกล้ชิดระหว่างฝุายงาน หรือเรียกว่า องค์กรแบบ
ผสมผสานหรือบางกรณีอาจเรียกว่าองค์กรคู่ขนาน  ถือเป็นองค์กรที่มีทั้งเสถียรภาพและความยืดหยุ่น 
มีการด าเนินงานที่ผสมผสานลักษณะขององค์กรแบบหน้าที่และแบบกลุ่มงานเฉพาะกิจในเวลา
เดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเฉพาะกิจแต่ละคนซึ่งมีองค์กรต้นสังกัด ในองค์กรแบบหน้าที่อาจ
ได้รับมอบหมายให้ไปท างานชั่วคราวในกลุ่มงานเฉพาะกิจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งกลุ่ม โดยมี
ผู้ปฏิบัติงาน 2 กลุ่มหรือ กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานจากองค์กรแบบหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานจากองค์กรแบบ
กลุ่มงานเฉพาะกิจ ต่างได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจ ในโครงการเดียวกัน 
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ภาพที่ 7.4 Matrix organization 
ที่มา: ดัดแปลงจาก ปกรณ ปรียากรณ์ (2549:24) 

ข้อดีขององค์กรแบบเมทริกซ์ได้แก ่

1. ท าให้องค์กรมีทั้งเสถียรภาพและความยืดหยุ่น 
2. ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพของตน และสามารถพัฒนาการ

ท างานจากการร่วมปฏิบัติงานในกลุ่มงานเฉพาะกิจ ขณะที่ยังคงรู้สึกมั่นคงในงานเพระยังเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรต้นสังกัด 

3. แบ่งเบาภารกิจซึ่งเป็นงานประจ าขององค์กรให้น้อยที่สุด 
4. ท าให้การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่ง

อ านวยความสะดวกต่างๆ 
 

ข้อเสียขององค์กรแบบเมทริกซ ์ได้แก่ 
1. อ านาจและความรับผิดชอบไม่ชัดเจน 
2. จ าเป็นต้องใช้การติดต่อสื่อสารแบบแนวนอนและแนวทแยง 
3. ผู้มีอ านาจตัดสินใจมีจ านวนมากข้ึน ท าให้เกินความวุ่นวายเพิ่มขึ้นได้ 
4. อาจเกิดความซ้ าซ้อนของงาน 

ข้อพิจารณาในการเลือกรูปแบบองค์กรโครงการ 

ในการพิจารณาการเลือกรูปแบบองค์กรส าหรับโครงการสามารถพิจารณาได้จากประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

1. ทักษะของผู้จัดการโครงการ  
2. ทักษะของทีมงาน  

หัวหน้าโครงการ 

ฝุายธุรการ 

สมาชิก 

สมาชิก 

ฝุายพัสดุ 

สมาชิก 

สมาชิก 

ฝุายโครงการ 

หัวหน้างาน 

หัวหน้างาน 

ประสานงาน 
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3. ระบบการวางแผนและการควบคุม 
4. ข้อได้เปรียบและข้อจ ากัดของรูปแบบขององค์กร 

 
และสามารถแจกแจงประเด็นต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบการจัดการรูปแบบโครงสร้างองค์กร

โครงการ ดังนี้ 

ตารางที่ 7.1 เปรียบเทียบประเด็นพิจารณารูปแบบโครงสร้างองค์กร 

ประเด็นพิจารณา Functional Matrix Projectized 
ความไม่แน่นอน น้อย มาก มาก 
เทคโนโลยี ธรรมดา ซับซ้อน ใหม่ 
กิจกรรมซับซ้อน ต่ า ปานกลาง สูง 
ระยะเวลา สั้น ปานกลาง ยาว 
ขนาดโครงการ เล็ก กลาง ใหญ่ 
ระดับความส าคัญ น้อย ปานกลาง มาก 
กลุ่มเปูาหมาย กระจาย ผสมผสาน เป็นกลุ่ม 
พ่ึงพิงภายใน น้อย ปานกลาง มาก 
พ่ึงพิงภายนอก มาก ปานกลาง น้อย 
ข้อจ ากัดเวลา น้อย ปานกลาง มาก 
ใช้ความช านาญงาน น้อย มาก ปานกลาง 
ข้อจ ากัดทรัพยากร ขึ้นอยู่กับลักษณะและความจ าเป็น 

ที่มา: ปกรณ ปรียากรณ์ (2549:25) 

ไม่มีสูตรส าเร็จในการพิจารณาเรื่องรูปแบบขององค์กรโครงการ แต่ละรูปแบบต่างมีข้อดี
และข้อจ ากัด แตกต่างกันไป การตัดสินใจในการเลือกรูปแบบองค์กรโครงการจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ 
หลายด้าน เช่น ลักษณะของกิจกรรมโครงการ ความจ าเป็นขององค์กร และสภาพแวดล้อมของ
โครงการ  

ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของคณะท างานโครงการ 

การที่จะท าให้เป็นคณะท างานที่ประสบความส าเร็จ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในคณะ
ต้องดีมาก กิจกรรมการประชุมประจ าสัปดาห์ จะเป็นกิจกรรมที่ท าให้ทุกคนได้รับทราบความคืบหน้า
ของโครงการรับทราบปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและเตรียมการแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้า เมื่อเกิดขึ้นจริงจะ
สามารถแก้ไขได้ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พัฒนาหรือปฏิบัติงานและผู้แลโครงการ ที่เกิดขึ้นโดยที่เข้าใจ
รูปแบบระบบงานและความต้องการ ท างานใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานและร่วมรับผิดชอบกับผลที่ได้จาก
โครงการ ทั้งที่เป็นข้อผิดพลาดและผลส าเร็จ  โดยต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน การท างานให้เป็น
คณะ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น ไม่ต้องหาว่าผู้ใดเป็นคนท าผิด ต้องพยายามช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
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ประสานงานกันในคณะท างาน ให้สื่อสารให้เข้าใจทั่วกัน พยายามมองในผลส าเร็จของทั้งโครงการ 
ไม่ใช่ความส าเร็จของคนใดคนหนึ่งในคณะท างาน หากมีบุคคลใดไม่สามารถ ด าเนินงานได้ทันคนอ่ืน 
ทุกคนต้องเข้ามาช่วยให้คนนั้นสามารถท างานได้ทันกับคนอ่ืนๆ ส่วนผู้ปฏิบัติงานโครงการเองหาก
สามารถเพ่ิมพูนความรู้ เกี่ยวกับการท าโครงการทุกขั้นตอน ก็จะกลายเป็นปัจจัยที่ส าคัญแห่ง
ความส าเร็จของโครงการได้เช่นกัน (สุพจน์  โกสิยะจินดา , 2550) 

การจัดท างบประมาณโครงการ 

อัสติน, โรเบิร์ต ดี.  (2556) กล่าวถึงเรื่องการจัดท างบประมาณที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องต่างๆใน
การจัดท าโครงการไว้ดังนี้ 

งบประมาณ ( budget ) คือ การแปลงแผนงานไปสู่ค่าใช้จ่ายและผลลัพธ์ที่คาดหวังภาย
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถวัดเป็นตัวเลขได้ ในความหมายนี้งบประมาณก็เป็นเหมือนพิมพ์เขียว 
หรือแผนปฏิบัติงานส าหรับโครงการ ส าหรับธุรกิจทั่วไปการมีงบประมาณที่ดีจะสามารถท าให้เกิด
ความแตกต่างระหว่างความส าเร็จ และความล้มเหลวของธุรกิจ เพราะงบประมาณที่ดีและการยึดมั่น
ในงบประมาณนั้น จะเป็นทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการท างาน ส่งผลต่อความส าเร็จแก่คนที่มีส่วนร่วมได้
เป็นอย่างด ี

ค าถามแรกที่จะต้องถามเมื่อมีการจัดท างบประมาณก็คือ ต้องมีทรัพยากรใดบ้าง ซึ่งจ าเป็น
ต่อการประสบความส าเร็จของโครงการ เพื่อให้สามารถก าหนดต้นทุนของโครงการได้ และให้แยกแยะ
ต้นทุนทั้งหลายเป็นหวดหมู่ส าคัญๆ ตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งต่อไปนี้คือหมวดหมู่โดยทั่วไปส าหรับต้นทุน
ในโครงการ: 

  บุคลากร  ต้นทุนส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของงบประมาณทุกโครงการ ซึ่งในส่วน
นี้จะตอ้งรวมทั้งคนงานที่ท างานประจ า และคนงานที่ท างานชั่วคราวด้วย 

  การเดินทาง   บุคลากรในโครงการอาจต้องเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพ่ือท างาน
โครงการให้ส าเร็จ ทุกคนในทีมนั้นสามารถอยู่ในที่ท างานเดิมของตน หรือว่าจะต้องน าพวกเขาให้มา
รวมกันในที่แห่งหนึ่ง เพ่ือท างานโครงการ  ซึ่งต้องไม่ลืมเผื่องบประมาณ ส าหรับอาหารและที่พักไว้
ส าหรับบุคลากรในโครงการด้วย 

  การฝึกอบรม เราจ าเป็นต้องมีการฝึกอบรมหรือไม่  ถ้าค าตอบคือ ใช่ การฝึกอบรมนั้น
จะจัดขึ้นท่ีสถานที่ท างาน หรือว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเกี่ยวข้องหรือไม่ ถ้าวางแผนจ้าง
คนจากภายนอกมาท าการฝึกอบรม งบประมาณส่วนนี้ก็ต้องรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องด้วย 

  วัสดุอุปกรณ์ นอกเหนือไปจากของใช้ทั่วๆ ไป  เช่น คอมพิวเตอร์ ปากกา กระดาษ และ
ซอฟต์แวร์ ซ่ึงอาจต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอ่ืนๆ อีก ต้องท าการศึกษาและคาดการณ์ว่าอุปกรณ์อะไรบ้างที่
โครงการจ าเป็นต้องม ี
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  พื้นที่  บางคนในทีมงานจ าเป็นต้องโยกย้ายที่นั่งท างาน ซึ่งจะต้องเช่าพ้ืนที่เพ่ิมด้วย ต้อง
ท าการศึกษาวงเงินที่ต้องใช้ส าหรับเหตุการณ์ดังกล่าว 

  การวิจัยการบริการจากมืออาชีพ หากจ าเป็นจะต้องซื้อผลการศึกษาวิจัย หรือจ้าง
บริษัทท าการวิจัยตลาด   โครงการจะต้องวางแผนที่จะจ้างที่ปรึกษา หรือต้องการข้อแนะน าทางด้าน
กฎหมายหรือไม่  งบประมาณจะต้องสะท้อนต้นทุนของรายการเหล่านี้ 

เนื่องจากต้นทุนได้ถูกประเมินไว้ตั้งแต่ก่อนการเริ่มงานจริงในการจัดท างบประมาณ  
อาจท าให้สมาชิกในทีมต้องกลับมาจะถามตัวเองว่า “พวกเขาต้องการที่จะท าโครงการนี้จริงๆหรือไม่
เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนแล้ว” และผู้สนับสนุนโครงการอาจพิจารณาโครงการใหม่หรือปรับลดขอบเขต
ของโครงการลงเมื่อต้นทุนได้ถูกประเมินแล้ว  ถ้าผู้สนับสนุนไม่เต็มใจที่จะจัดหางบประมาณอย่าง
เต็มที่ให้กับโครงการ ผู้จัดการโครงการ และคนอ่ืน ๆ ที่มีส่วนรับผิดชอบกับความส าเร็จ และความ
ล้มเหลวอาจจะต้องการที่จะถอนตัวได้ ซึ่งโครงการที่ไม่ได้รบการจัดหาทุนอย่างเต็มที่นี้  ก็จะเป็น
โครงการที่ตกอยู่ในอันตรายตั้งแต่เริ่มต้น ในบางกรณี งบประมาณโครงการก็ไม่สามารถยืดหยุ่นได้ 
เช่น โครงการที่ผูกพันตามสัญญาโดยมีค่าใช้จ่ายคงที่ อย่างไรก็ตามโครงการที่ด าเนินงานเป็นการ
ภายใน โดยทั่วไปแล้วจะมีความยืดหยุ่นได้บ้าง ซึ่งก็เป็นเรื่องจ าเป็น เพราะมันเป็นการยากอย่างยิ่งที่
จะคาดการณ์ค่าใช้จ่ายทุกๆ รายการไว้ได้ โครงการที่ดีที่สุด  จะสามารถปรับตัวเองได้เมื่อพบกับ
อุปสรรคและเผชิญโอกาสใหม่  มันจึงเป็นเหตุผลที่ผู้จัดการโครงการหลายคน ตั้งค่าเผื่อการ
เปลี่ยนแปลงไว้ส าหรับงบประมาณโครงการของตน ซึ่งโดยทั่วไปจะตั้งประมาณการไว้ 5 %  ของ
งบประมาณที่ประเมินไว้ส าหรับ ค่าเผื่อดังกล่าว ค่าเผื่อพิเศษเหล่านี้จะท าให้ผู้จัดการมีความสามารถ
ระดับหนึ่ง ที่จะจัดการกับต้นทุนที่ไม่คาดคิด โดยไม่ต้องขอให้ผู้สนับสนุนโครงการหาเงินทุนเพิ่มเติม 

 เมื่อโครงการเริ่มต้นขึ้น ผู้จัดการโครงการก็สามารถใช้งบประมาณ เพ่ือติดตามและควบคุม
ความก้าวหน้า โดยการเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งข้อมูล
ปูอนกลับหรือการติดตามควบคุม และการประเมินความก้าวหน้าที่จะช่วยให้ ทีมงานสามารถ
ด าเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 

การจัดการกับทรัพยากรในโครงการด้วยโปรแกรม Microsoft Project 

ในการที่จะด าเนินโครงการให้บรรลุเปูาหมายที่ ได้ก าหนดไว้  ส่วนที่ส าคัญที่สุดส่วนหนึ่งคือ 
ทรัพยากร  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้งานส าเร็จตามแผนการที่วางไว้ 

มีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการงานด้วย Microsoft Project หลายท่านได้ให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับ การจัดการทรัพยากรด้วยโปรแกรม Microsoft Project ดังนี้ 

สุเทพ โลหณุต (2557) กล่าวว่า ทรัพยากร หมายถึง เครื่องใช้หรือสิ่งอ านวยความสะดวกที่
ช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นแรงงานคน เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่วนต้นทุน หมายถึง 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการน าทรัพยากรมาใช้ในแผนงาน และการจัดการทรัพยากรด้วย Microsoft 
Project คือ การก าหนดรายการทรัพยากรเพื่อใช้ส าหรับมอบหมายงานในโครงการ 
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เพ็ญศรี ปักกะสีนัง (2556) ให้ข้อมูลว่า ทรัพยากร หมายถึง บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องมือต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการท างานในโครงการ ทรัพยากรในการจัดการด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์
โปรเจ็กต์แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1.เวิร์ก(Work)  2.เมทีเรียล (Material) และ 3.คอสต์ (Cost) 

อรอุมา เอกตาแสง (2555) ให้ข้อมูลถึงทรัพยากร (Resource) คือ คน เครื่องจักร อุปกรณ์ 
วัตถุดิบ รวมถึงค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ท าให้ด าเนินโครงการให้ส าเร็จลุล่วงได้ โดยทรัพยากรที่ใช้ใน 
Microsoft Project มี 3 ประเภทคือ 1.Work Resource  2.Material Resource และ 3.Cost 
Resource 

นลิน จันทร (2554)  กล่าวว่า ทรัพยากรในโครงการคือ สิ่งที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ท าให้
งานด าเนินไปข้างหน้าได้ตามที่ก าหนดไว้ เช่น ทรัพยากรที่เป็นบุคลากร/แรงงาน หรือสิ่งของ เช่น 
อุปกรณ์ต่าง ๆ  

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ทรัพยากร เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญมากในการด าเนินโครงการ 
โดยกล่าวได้ว่าทรัพยากร คือ ปัจจัยหลักที่ต้องเกิดขึ้นในโครงการ โดยแบ่งทรัพยากรที่ต้องเกิดขึ้นใน 
โปรแกรมMicrosoft Project เป็น 3 ประเภทคือ 1.คนท างาน (Work Resource) เช่นวิทยากร      
ผู้ประสานงาน เป็นต้น  2.อุปกรณ์ สิ่งของ (Material Resource) เช่น  เอกสารอบรม กระดาษ 
ปากกา เป็นต้น 3. ค่าใช้จ่าย (Cost Resource) เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าน้ ามันรถ เป็นต้น 

ในโปรแกรม Microsoft Project มีมุมมองส าหรับการจัดการทรัพยากรคือ มุมมองแบบ 
Resource  Sheet 
 

 

ภาพที่ 7.5 รายการในมุมมอง Resource Sheet 
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ตารางที่ 7.2 รายการ ในมุมมอง Resource Sheet 

รายการ ความหมาย การใช้งาน 

Resource Name 
 

ชื่อทรัพยากร ก าหนดชื่อทรัพยากรตามต้องการ 

Type ประเภททรัพยากร  มีให้เลือก 2 แบบ ระหว่าง Work  (คน) กับ 
Material (อุปกรณ์) 

Material ชื่อหน่วย Material ระบุชื่อเรียก ของหน่วยอุปกรณ์ 
Initials ชื่อย่อทรัพยากร โปรแกรมจะน าตัวอักษรแรกของชื่อทรัพยากรมาใช้

เป็นชื่อย่อ ให้เปลี่ยนได้ตามต้องการ 
Group กลุ่มงานทรัพยากร ใส่กลุ่มของทรัพยากร  เพ่ือความสะดวกในการ

จัดการกิจกรรมในโครงการ  
Max ปริมาณการท างานของ

ทรัพยากร 
ก าหนดค่าปริมาณเป็น % 
(ปกติ จะ เท่ากับ 100%=ท างานเต็มเวลา) 

Std Rate อัตราค่าตอบแทน หรือ 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับ
ทรัพยากรต่อ 1 หน่วย
การท างาน 

ลงจ านวนเงิน พร้อมหน่วยการใช้เงิน เช่น 300/d = 
300ต่อวัน (ค่าปกติจะเป็นต่อชั่วโมง) สามารถ
เปลี่ยนแปลง 

Ovt Rate อัตราค่าตอบแทนเกิน
เวลาหน่วยการท างาน 

ลงจ านวนเงิน พร้อมหน่วยการใช้เงิน เช่น 50/hrs 
= 50บาทต่อ ชั่วโมง (ค่าปกติจะเป็นต่อชั่วโมง) 
สามารถเปลี่ยนแปลง 

Cost Use อัตราค่าตอบแทนต่อ
การ เรียกท างานต่อ
ครั้ง 

ลงจ านวนเงิน ส าหรับการเรียกใช้ทรัพยากรในครั้ง
นั้น เช่น เป็นค่าเช่าอุปกรณ์ต่อครั้ง หรือ ค่าน้ ามันที่
ต้องจ่ายต่อครั้ง 

Accrue at รูปแบบการจ่าย
ค่าตอบแทน 

มีให้เลือก 3 รูปแบบ  
(prorate = จ่ายตามจริง)  
(Start=จ่ายตอนเริ่มงาน)  
(End=จ่ายตอนท างานเสร็จ) 

Base Calendar รูปแบบปฏิทินในการ
จ่ายค่าตอบแทน 

รูปแบบ ปฏิทินมีให้เลือก3แบบ  

Code รหัสของทรัพยากรใน
การท างาน 

ใส่รหัสอ้างอิงส าหรับทรัพยากรในโครงการ 
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1. ขั้นตอนการระบุทรัพยากรเข้าในโครงการ 

ในตาราง Resource  Sheet ซึ่งมีไว้ส าหรับระบุทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโครงการ 
โดยจะให้ Resource  Sheet  ในการระบุทรัพยากรต่าง ๆของ Task ในโครงการ  โดยมีวิธีเลือก 
มุมมอง Resource Sheet ดังนี้  

1. คลิกขวา ที่ แถบมุมมอง ทางซ้าย ของโปรแกรม จะปรากฏรายการมุมมอง 
2. คลิกเลือกค าสั่ง  View Bar 
3. จะปรากฏ แถบมุมมอง View Bar ให้เลือก  Resource  Sheet     
4. จะปรากฏ การท างานในแบบ Resource Sheet ที่สามารถลงรายละเอียด

ทรัพยากรได้ 

                       

 

 

ภาพที่ 7.6 ขั้นตอนการก าหนดมุมมอง Resource Sheet 
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  โดยตัวอย่างนี้  ได้วางแผนให้บุคลากรเหล่านี้เป็นทรัพยากร โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน คือ 

ตารางที่ 7.3 ตัวอย่าง รายการทรัพยากรโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

ชื่อทรัพยากร ค่าใช้จ่าย / 
ค่าตอบแทน 

หน่วย
ค่าตอบแทน 

กลุ่มงาน หน้าที่ 

นายสมชาติ นามสถิต 1,800 วัน อบรม วิทยากร 
นายโชติช่วง มหาศาล  1,800 วัน อบรม วิทยากร 
นางสาวดวงใจ ดีเลิศ  1,800 วัน อบรม วิทยากร 
นางสาวประนอม ยิ่งยืน  0 วัน ส่วนกลาง ติดต่อห้องอบรม 
นางสาวเกสร อ่อนละมุล  0 วัน ส่วนกลาง ติดต่อห้องอบรม 
นางสาวกิตติยา สุขประดิษฐ์  0 วัน ส่วนกลาง ติดต่อวิทยากร 
นายประทีป ชูไทย 0 วัน ส่วนกลาง ติดต่อวิทยากร 
นายวินัย รักษาสิทธิ์ 0 วัน ส่วนกลาง ติดต่อผู้เข้าอบรม 
นายเกื้อกูล อนุรักษ์ 0 วัน ส่วนกลาง ติดต่อผู้เข้าอบรม 
นางสาวมาลีรัตน์ ประชาราษฎร์ 0 วัน ส่วนกลาง ติดต่ออาหาร 
นางสาววิมาดา ยุติธรรม 0 วัน ส่วนกลาง จัดท าเอกสารอบรม 
เอกสารการอบรม การใช้
อินเตอร์เน็ต 

25 ชุด ส่วนกลาง ใช้ในการอบรม 

เอกสารการอบรมการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ 

25 ชุด ส่วนกลาง ใช้ในการอบรม 

เอกสารการอบรมการลง
โปรแกรม 

25 ชุด ส่วนกลาง ใช้ในการอบรม 

อาหารมื้อเที่ยง 60 ชุด ส่วนกลาง ใช้ในการอบรม 
อาหารว่าง 30 ชุด ส่วนกลาง ใช้ในการอบรม 
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ภาพที่ 7.7 รายละเอียดข้อมูลทรัพยากรในมุมมอง Resource Sheet 

2. การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้กับ Task  ของโครงการ 

หลังจากท่ี ได้ระบุงานต่าง ๆ ในโครงการของ ลงในตาราง  Task Sheet  และรายการ
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโครงการของ ลงในตาราง  Resource  Sheet  แล้วขั้นต่อไปคือการ เชื่อม 
Task  และทรัพยากรเข้าด้วยกัน  ซึ่งก็คือการจัดสรรทรัพยากรให้กับ Task  นั่นเอง 

ในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ  Task  นั้น  ถ้าปรากฏว่าวันเวลาการท างานของ  Task 
นั้น  เกิดขัดแย้งกับวันเวลาของทรัพยากร  โปรแกรมจะท าการปรับเปลี่ยนวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของ 
Task นั้น ให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่ถูกจัดสรรให้เองโดยอัตโนมัติ 

การจัดสรรทรัพยากรให้กับ Task ในโครงการ  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

วิธีที่ 1 ก าหนดที่ Resource Name 

1. ใช้งานมุมมอง Gantt Chart   
2. ในคอลัมน์  Resource  Name  เลือกทรัพยากรให้กับ  Task  ต่าง ๆ ได้ตาม

ต้องการ โดยการคลิกเลือกที่  หน้าชื่อทรัพยากร 
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ภาพที่ 7.8 ขั้นตอนก าหนดทรัพยากรให้กิจกรรมด้วย Resource Name 

วิธีที่ 2 ก าหนดที่ Task Information  

โดยการก าหนด ทรัพยากร ผ่านทางหน้าต่าง  Task   Information  ซึ่งสามารถท าได้
ดังนี้ 

1. คลิกเลือก เมนู Task 
2. คลิกเลือกปุุม Task Information 
3. จะปรากฏ หน้าหน้าต่าง Task Information ให้คลิกเลือก Tap Resource 
4. คลิกเลือกชื่อทรัพยากรที่ Resource name พร้อมก าหนด Unit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงการเลือกทรัพยากรให้กับ Task ต่างๆ โดยการ คลิก กล่อง  หน้าชื่อทรัพยากร 
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ภาพที่ 7.9 ขั้นตอนก าหนดทรัพยากร ด้วย Task Information 

วิธีที่ 3 ก าหนดทรัพยากร ใน Task โดยใช้ ปุ่ม Assign Resource (ซึ่งวิธีนี้เหมาะ
ส าหรับการ ท าTask name ในรูปแบบ Recurring task เนื่องจาก เมื่อท าการเลือกทรัพยากรจาก 
ต าแหน่งงาน Summary Task  ทรัพยากรที่เลือกจะ ถูกวางในต าแหน่ง Sub Task ทั้งหมด โดย
อัตโนมัติ) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกเลือก ช่อง Resource name ของ Task name ที่ต้องการจะลงใส่ข้อมูล
ทรัพยากร 

2. คลิกเลือก เมนู Resource 
3. คลิกเลือกปุุม Assign Resource 
4. จะปรากฏหน้า Assign Resource ให้คลิกเลือก รายการทรัพยากรที่ต้องการ  
5. แล้วคลิกเลือก ปุุม Assign (จะปรากฏเครื่องหมาย   หน้ารายการทรัพยากรที่

เลือก)  
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6. ทรัพยากรที่เลือก ให้ใส่ค่า Units (จ านวนหน่วยที่ใช้) ตามต้องการ 
7. เมื่อเลือกทรัพยากรเรียบร้อย ให้คลิกปุุม Close 

 

 

ภาพที่ 7.10 ขั้นตอนก าหนดทรัพยากรด้วย Assign Resource 

 

 

 

ปุุมส าหรับลบ
ทรัพยากร

ปุุมส าหรับ 
เปลี่ยน เพ่ือ

เลือกชื่อ
ทรัพยากร

 

ยังไม่มีข้อมูล 

ทรัพยากร 

 

  



 

188 การวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.11 รายละเอียดทรัพยากรที่ก าหนดด้วย Assign Resource 

วิธีที่ 4  ก าหนดทรัพยากรโดย มุมมอง Task Entry  สามารถเห็นรายละเอียดต่าง ๆ 
ของทรัพยากรรวมทั้งยังสามารถระบุรายละเอียดต่าง ๆ ของทรัพยากรได้จากหน้าจอเดียวกัน ดังนี้  

1. เลือก Resource Names ใน Task ที่ต้องการก าหนดทรัพยากร 
2. เลือก มุมมอง More View ที่แถบ View Bar 
3. จะปรากฏ หน้าต่าง More Views ให้เลือก Task Entry  
4. คลิกปุุม Apply   
5. จะปรากฏหน้าต่างการท างาน ของมุมอง Task Entry รวมอยู่ในหน้าต่างการท างาน 

Gantt Chart  
6. ให้เลือก รายชื่อ ที่คอลัมน์ Resource Name 
7. แล้วคลิก OK 
8. จะปรากฏ ชื่อทรัพยากรที่เลือก ใน แถบคอลัมน์ Resource Name ของมุมมอง 

Gantt Chart ในส่วนงาน Task sheet และ Task Bar 
 

ชื่อทรัพยากร ปรากฏ อัตโนมัติ ทุกรายการงานที่เป็น 
Sub task ยกเว้น รายการ Summary Task 

Summary Task Sub Task 
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ภาพที่ 7.12 ขั้นตอนก าหนดทรัพยากรด้วย Task Entry 
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ภาพที่ 7.13 ขั้นตอนก าหนดทรัพยากรด้วย Task Entry (ต่อ) 

3. การก าหนดวันเริ่มต้นท างานของทรัพยากร 

 หลังจากที่จัดสรรทรัพยากรให้กับงานเรียบร้อยแล้ว  การก าหนดวันเริ่มต้นการท างาน
ของทรัพยากร  สามารถก าหนดให้ ไม่ตรงกับวันเริ่มต้น  ของ  Task ได้  เพราะใน  Task หนึ่ง ๆ 
อาจจะจัดสรรให้มีทรัพยากรได้มากกว่าหนึ่งทรัพยากรดังนั้นวันเริ่มต้นของการใช้ทรัพยากรอาจจะ
พร้อมกันกับวันเริ่มต้นของ Task หรือหลังจากวันเริ่มต้นของ Task  ก็เป็นได้   

  ถ้าวันเริ่มต้นของการท างานของทรัพยากรนั้นอยู่หลังจากวันเริ่มต้นของ Task สามารถ
ก าหนดเวลาที่เลื่อนออกไปได้  ที่คอลัมน์  Delay  ในส่วนการท างานของ Resource Schedule (ซึ่ง
เป็นส่วนงานสนับสนุนการท างาน ในการก าหนดวันท างานให้กับทรัพยากรได้ตามความเหมาะสม ซึ่ง
อาจคาดเคลื่อนจากการวางแผนงานที่จัดเตรียมไว้)  โดยจ านวนเวลาที่เลื่อนออกไปอาจเป็นหน่วย     
วัน , ชั่วโมง  หรือสัปดาห์ก็ได้  ซึ่งมีวิธีการดังดังนี้ 

1. ในหน้าต่าง มุมมอง Task  Entry   ให้คลิกขวา จะปรากฏรายการย่อย ให้เลือก
รายการ Resource  Schedule  

2. จะปรากฏหน้าต่าง มุมมอง Task Entry ในแบบ Resource Schedule  
3. ระบุจ านวนวันที่ต้องการเลื่อน ใน คอลัมน์ Delay (เช่น ให้ทรัพยากรท างานช้ากว่า

วันเริ่มต้นของ Task 2 วัน) 
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4. คลิก OK 
5. จะปรากฏ สถานการณ์ท างานที่ Task Bar คือ จะเกิดแนวเส้นประเป็นระยะ เวลา 2 

วัน จากวันเริ่มงาน ที่วางแผนไว้ แล้วจึงเป็นสัญลักษณ์ Task Bar การท างานของทรัพยากร 
 

 

ภาพที่ 7.14 ขั้นตอนก าหนดวันเริ่มงานของทรัพยากรด้วย Resource Schedule 
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สรุปท้ายบทเรียน 

รูปแบบการจัดองค์กรมี 3 ประเภทคือ 

1. Functional Organization : ท างานประจ าควบคู่กับงานโครงการ 
2. Projectized Organization or task force : แยกโครงการไปท าโดยเฉพาะ 
3. Matrix organization : แยกโครงการจากงานประจ าชัดเจน แต่ร่วมมือและ

ประสานงานกันใกล้ชิด 

การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้กับ Task  ของโครงการ ในโปรแกรม Microsoft Project 
สามารถก าหนดได้ 4 วิธีคือ 

1. ก าหนดที่ Resource Name 
2. ก าหนดที่ Task Information  
3. ก าหนดทรัพยากร ใน Task โดยใช้ ปุุม Assign Resource (ซึ่งวิธีนี้เหมาะ 

4. ก าหนดทรัพยากรโดย มุมมอง Task Entry   
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แบบทดสอบท้ายบทที่ 7 
 

1. สิ่งที่ต้อพิจารณาในการจัดสรรทรัพยากรของโครงงานมีอะไรบ้าง 
2. บุคลากรระดับนโยบาย ระดับประสานงาน และระดับปฏิบัติมีบทบาทต่างกันอย่างไร

ให้อธิบายและยกตัวอย่างหน้าที่การท างานของบุคลากรดังกล่าว 
3. ให้สรุปประเด็นถึงผู้รับผิดชอบงานตามการจัดล าดับของโครงการ 
4. บุคลากรในส่วนผู้เสนอโครงการ  ผู้วิเคราะห์โครงการ และผู้บริหารโครงการมีหน้าที่

การท างานต่างกันอย่างไร 
5. องค์กรแบบ Functional Organization แตกต่างจาก องค์กรแบบ Projectized 

Organization or Task Force 
6. หากต้องการเลือกรูปแบบองค์กรให้เหมาะสมกับโครงการจะมีข้อพิจารณาในการเลือก

รูปแบบองค์กรโครงการอย่างไร 
7. ให้เขียนข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดรูปแบบองค์กรโครงการ 
8. ให้ออกแบบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ โดยแจกแจงแยก

ตามประเภทให้ชัดเจน 
9. ให้อธิบายลักษณะการก าหนดทรัพยากร จากภาพที่ก าหนดให้ 
 

 
 

10. ให้วางแผนในการออกแบบทรัพยากรโครงการ ให้กับโครงการที่จัดท าขึ้นในบทที่  5 
ด้วยวิธีการจัดองค์กรโครงการแบบ Matrix organization และ ท าการก าหนดทรัพยากรดังกล่าวใน
โครงการด้วย โปรแกรม Microsoft Project  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8  
  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 

เวลาเรียน 8 ชั่วโมง  

วัตถุประสงค์ 

  หลังจากท่ีได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรมดังนี้ 

1. บอกถึงแนวคิดการติดตามและประเภทการติดตามได้ 
2. แสดงความคิดเห็นถึงการสร้างระบบการติดตามและควบคุมที่เหมาะสมได ้
3. สรุปการด าเนินการประเมินผลโครงการได้ 
4. เขียนสรุปประเด็นวัตถุประสงค์ของการประเมินผล และขอคิดในการประเมินผล

โครงการได้ 
5. บอกความแตกต่างของจุดมุงหมายและความส าคัญของการประเมินผลโครงการได้ 
6. แสดงตัวอย่างการการประเมินผลตามระยะเวลา  (Evaluation) การติดตามผลลัพธ์ 

(outcome monitoring) การประเมินผลลัพธ์ (outcome evaluation) ได้ 
7. เสนอแนะแนวทางการจัดท าข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลตามระยะเวลา

ของโครงการได้ 
8. สามารถประยุกต์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Project กับการการติดตาม

ความก้าวหน้าของโครงการได ้ 
 

หัวข้อเนื้อหา 

1. แนวคิดการติดตาม   
2. ประเภทการติดตาม 
3. การติดตามโครงการ  
4. การประเมินผลโครงการ 
5. วัตถุประสงค์ของการประเมินผล  
6. ขอคิดในการประเมินผลโครงการ  
7. จุดมุงหมายของการประเมินผลโครงการ  
8. การประเมินผลตามระยะเวลา  
9. การประเมินผลลัพธ์ 
10. ความส าคัญและจ าเป็นของการติดตามและประเมินผล 
11. ความต้องการข้อมูลสารสนเทศตามช่วงเวลาของโครงการ  
12. การติดตามความก้าวหน้าของโครงการด้วย Microsoft Project   
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วิธีการสอนและกิจกรรม 

1. บรรยายเนื้อหาสาระส าคัญประกอบ PowerPoint 
2. ตั้งค าถามอภิปรายระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
3. สรุปประเด็นเนื้อหาร่วมกัน 
4. ให้ตอบค าถามท้ายบทเรียน 

สื่อการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Microsoft PowerPoint ประจ าบทเรียน 
3. คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
4. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

การวัดผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในห้องเรียน  
2. ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ประเมินการท างานตามท่ีมอบหมาย 
4. ประเมินการตอบค าถามและท างานท้ายบทเรียน 

 



บทที ่8  
การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 
หากการด าเนินการจัดการทรัพยากรให้กับกิจกรรมในโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล าดับ

ต่อมาก็คือโครงการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ได้ และในช่วงการด าเนินงานนี้ กิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้น
ในระหว่าการด าเนินงาน คือการติดตามการด าเนินงานเพื่อประเมินผลโครงการ ทั้งนี้การติดตามจะท า
ให้โครงการได้ทราบข้อเท็จจริงในการด าเนินงานว่าเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้าง การด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ เกิดการเปลี่ยนแปลงใดขึ้นหรือไม่ ซึ่งข้อเท็จจริงที่เกิดนี้จะถือเป็นการ
ประเมินผลโครงการได้ระดับหนึ่ง และโครงการสามารถปรับเปลี่ยนแผนเพ่ือรองรับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นได้ตามความเหมาะสมเพ่ือให้โครงการสารมารถด าเนินงานไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

 
แนวคิดการติดตาม   

มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ การติดตาม ไว้ดังนี้ 
สุเทพ โลหณุต (2557) ให้ข้อมูลไว้ว่าการติดตามโครงการ คือข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

เพ่ือน าไปใช้เปรียบเทียบกับแผนงานเดิมที่ได้วางไว้  
เยาวดี รางชัยกุล (2556) กล่าวว่า การติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับ

ผู้บริหารหรือผู้สนับสนุนเงินทุนในการตัดสินการด าเนินโครงการ 
ฐาปนา ฉิ่นไพศาล (2556) ให้ความหมายการติดตาม คือ กระบวนการตรวจสอบหรือศึกษา

การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต โดยการติดตามจะต้องกระท าอย่าง
ต่อเนื่องตลอดช่วงการด าเนินงาน 

เพ็ญศรี ปักกะสีนัง (2556) ให้ความหมายการติดตาม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ เพ่ือตัดสินใจแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ผลงานเป็นไปตาม
แผนงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

อรอุมา เอกตาแสง (2555) ให้ข้อมูลว่า การติดตามงาน เป็นขั้นตอนติดตามผลจริงๆ  ว่า
ผ่านไปแล้วหรือท าเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ มีปัญหาอะไรเกิดข้ึนหรือไม่ และแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วง 

สุภาพร พิศาลบุตร (2553) ให้ความหมายว่า การติดตาม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขวิธี
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานตามทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ณรงค์เดช รักษ์ด ารงค์ (2554) ให้ข้อมูลว่า การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตาม
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการ ด าเนินงานการจัดสรรทรัพยากร ( input) เป็นการพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทรัพยากรในโครงการ (input) กับผลผลิต (output) ของโครงการร่วมกับ
ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน การติดตามผลเป็นเครื่องมือในช่วงการปฏิบัติงานของ
โครงการ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการส่งมอบปัจจัยการผลิต ก าหนดการท างาน การผลิตผลผลิต และ
การด าเนินงานต่าง ๆ ไดด้ าเนินการไปตามแผนที่วางไว้ 
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กรมหม่อนไหม (ม.ป.ป.) ให้นิยามกรอบแนวคิดการติดตามและประเมินผลโครงการ ว่า 
เป็นเป็นเครื่องมือส าคัญช่วยให้การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ช่วยให้ทราบปัญหา 
อุปสรรคส าคัญ ช่วยให้ทราบว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด ช่วยในการตัดสินใจ
ว่าสมควรด าเนินโครงการต่อไปหรือไม่ 

จากข้อมูลที่กล่ามาข้างต้นจะสรุปได้ว่า การติดตาม หมายถึง การติดตามการด าเนินงาน 
ของโครงการ ตามแผนที่ก าหนดไว้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ติดตามปัญหาที่เกิดขึ้น และน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์วางแผนงานที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 8.1 แนวคิดการติดตามผลและประเมินผลโครงการ 

ที่มา: ดัดแปลจาก กรมหม่อนไหม 
(http://www.qsds.go.th/KMweb/knowledge/knowledge33.html) 

 
ประเภทการติดตาม 

การติดตามและการประเมินผลท าขึ้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ หรืออีกนัยหนึ่ง 
ระบบติดตามและประเมินผลก็คือระบบข้อมูลสารสนเทศ (information system) ที่ใช้วัด
ความก้าวหน้า วัดการด าเนินงานและวัดผลโครงการที่ก าหนดไว้ในแต่ละล าดับชั้นของวัตถุประสงค์คือ
การรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการโดย
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาด าเนินงานโครงการอาจแบ่งการติดตามผลได้เป็น  4 
ประเภทหลัก (กรมอนามัย กองแผนงาน ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้, ม.ป.ป.) ดังนี้  

1.  การติดตามองค์กร (Institutional monitoring)  เป็นการติดตามปัจจัยน าเข้า 
เช่น งบประมาณเพ่ือดูเส้นทางการจัดสรรและการเบิกจ่าย   ติดตามทางกายภาพ (physical 

การจัดท าโครงการ 
• ชื่อโครงการ 
• วัตถุประสงค์ 
• แผนด าเนินงาน 
• งบประมาณ 
• ตัวชี้วัด 
• ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินงาน 

• ติดตาม
ความก้าวหน้า
โครงการ (เรื่อง) 
• การวางแผน 
• ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
• งบประมาณ 

 

การประเมินผลโครงการ 
• ประเมินผล(เรื่อง) 

• ผลผลิต 
• คุณภาพงาน 
• ผลกระทบ 
• ความคุ้มค่า 

 

http://www.qsds.go.th/KMweb/knowledge/knowledge33.html
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monitoring) ซึ่งเป็นการติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมในเชิงปริมาณและเวลา เช่นเป็นไปตาม
ก าหนดเวลาหรือไม่ มีความเท่าเทียมในกลุ่มเปูาหมายหรือไม่และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
หรือไม ่ ข้อมูลเหล่านี้จะได้จากรายงานประจ าเดือนของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่  และข้อมูลจากองค์กรที่เข้า
ร่วมโครงการ    

อย่างไรก็ด ีหลายโครงการพบว่าแม้ข้อมูลจากการติดตามทางกายภาพจะเป็นไปตาม
แผน แต่ไม่ก่อประโยชน์ให้แก่ประชากรเท่าที่ควรและไม่สร้างผลกระทบที่ยั่งยืน   จึงจ าเป็นต้องมีการ
ติดตามปัจจัยอื่นที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการ เช่น ศักยภาพของบุคลากรนับตั้งแต่กระบวนการ
เลือก/คัดสรร การอบรม การด าเนินงาน  ความสัมพันธ์ภายในองค์กรและระหว่างองค์กร  
ความสัมพันธ์กับกลุ่มเปูาหมาย รวมถึงการติดตามประสิทธิภาพของระบบติดตามและประเมินผล 

2.  การติดตามบริบท/ปัจจัยแวดล้อม (Context monitoring) เพ่ือให้รู้ภาวะวิกฤติ
หรือความเสี่ยงใดๆที่อาจเกิดขึ้นในบริบททั่วไปของโครงการ รวมถึงเกิดในปัจจัยต่างๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมและมีผลต่อความส าเร็จของโครงการ  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ควรได้รับการติดตามอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือจะได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือสิ่งแทรกแซง (interventions) ให้เหมาะสมก่อนปัญหาจะ
ขยายตัว ตัวอย่างปัจจัยแวดล้อม เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  และนโยบายต่างๆที่มีผลต่อ
โครงการหรือกระทบต่อศักยภาพของกลุ่มเปูาหมาย  

สิ่งแทรกแซง (interventions) มีหลายลักษณะ ทั้งที่มาในรูปของแผนงาน 
โครงการ  กิจกรรมงาน  หรือมาในรูปของความช่วยเหลือที่จับต้องไม่ได้ (‘soft’ assistance*) เช่น 
การให้ค าแนะน า  การชี้น า  การชี้แจงนโยบาย  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับความเข้าใจให้
ตรงกันในประเด็นนโยบาย โดยทั้งหมดนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทุกฝุายท างานแบบประสานกันและ
น าไปสู่ผลลัพธ์หรือการพัฒนาทีต่้องการ   

3.  การติดตามผลของโครงการ (Results monitoring) ผลของ โครงการมีทั้ ง
ผลกระทบระยะสั้น (effect) ที่เกิดขึ้นโดยตรงกับกลุ่มเปูาหมายของโครงการและผลกระทบระยะยาว 
(impact) ที่เกิดขึ้นในวงกว้าง เช่น เกิดขึ้นโดยกระทบส่วนงานภายนอกโครงการ หรือระดับชุมชน    
การประเมินผลกระทบระยะสั้น เป็นการประเมินความคิดเห็น ปฏิกิริยาและการตอบรับของ
กลุ่มเปูาหมายที่มีต่อผลผลิตโครงการซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่/ผู้บริหารรู้ถึงระดับการยอมรับของ
ประชากรเปูาหมาย  ตัวชี้วัดดูได้จากทัศนคติและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เช่น ผู้เข้าอบรมเปลี่ยนจาก
การบันทึกงานในกระดาษมาจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ เด็กนักเรียนใช้เวลาว่างจากการเรียน
มาฝึกปฏิบัติใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลดการเล่นเกม และมาฝึกทักษะคอมพิวเตอร์มาก เป็นต้น  

ส่วนการประเมินผลกระทบระยะยาวช่วยให้รู้ว่ากลยุทธ์ที่ใช้นั้นจะน าไปสู่จุดมุ่งหมาย
สุดท้าย (final goal) ของโครงการหรือไม่  โดยวัดจากผลการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ดีขึ้น 
เช่น การไปแข่งขันและได้รางวัล ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เพ่ิมขึ้น  หรือศักยภาพใน
การสร้างผลิตชิ้นงานจากคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองไม่พ่ึงพาการจ้างบุคคลอื่นเป็นต้น   ข้อมูลสารสนเทศ
ในระดับนี้เป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  ส่วนวิธีการเก็บข้อมูลส่วนใหญ่ใช้การ
สัมภาษณ์และการสังเกต และอาจใช้ข้อมูลเสริมจากรายงานขององค์กรที่เก่ียวข้อง  
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4.  การติดตามวัตถุประสงค์ (Objectives monitoring ) เ พ่ื อ ต ร ว จ ส อ บ ว่ า ใ น
สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่นั้น โครงการจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ส่วนใหญ่เป็นการหาอุปสรรค
หรือสิ่งนอกเหนือความคาดหมายที่ก่อผลข้างเคียง(ในทางลบ)ให้กับโครงการ 

การติดตามโครงการ  

กรมหม่อนไหม (ม.ป.ป.) ให้ข้อมูลถึง การติดตามโครงการ ( Project Performance 
Monitoring) คือ กระบวนการวัดปัจจัยน าเข้า ( Inputs) กิจกรรม (Activities) และผลผลิต 
(Outputs) ของโครงการซึ่งกระท าเป็นประจ าตามช่วงเวลาต่าง ๆ ระหว่างน าโครงการไปปฏิบัติ เพ่ือ
ระบุปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ เพ่ือหามาตรการแก้ไขได้ 
ทันเหตุการณ์ ส าหรับการติดตามงานสามารถท าได้ทั้งเป็นรายเดือนและรายไตรมาส  การจะติดตาม
อะไรและเมื่อใดนั้นควรก าหนดขอบเขตการติดตามความก้าวหน้าโครงการในด้านต่างๆ เช่น 

 ติดตามด้านการเตรียมการและการวางแผนโครงการ 
 ติดตามด้านการด าเนินโครงการ 
 ติดตามด้านการเบิกจ่ายเงิน 

อัสติน, โรเบิร์ต ดี (2556) ให้ข้อมูลว่า ผู้บริหารทั้งหลายต้องมีเครื่องตรวจสอบเพ่ือติดตาม
กิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ภายใต้การควบคุม โดยผู้บริหารจะใช้งบประมาณเพ่ือวัดความคืบหน้าของการใช้
จ่ายที่เกี่ยวกับเปูาหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบคุณภาพผลผลิต เพ่ือหาว่ากระบวนการ
ท างานด าเนินไปอย่างถูกต้องหรือไม่ และท าการพิจารณาตรวจสอบความก้าวหน้าเป็นระยะๆ เพ่ือ
สร้างความม่ันใจว่างานต่างๆ ยังคงด าเนินการไปตามก าหนดการ   

1. วิธีการติดตามโครงการ 

1.1 การเตรียมการและวางแผนโครงการ (Project Preparation and Planning) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ สาเหตุความล่าช้าของโครงการ (ถ้ามี) โดยก าหนด
ประเด็นและวิธีการติดตามดังนี้  (กรมหม่อนไหม, ม.ป.ป.) 

1.1.1 การวางแผน : เปรียบเทียบวันเสร็จจริงกับที่วางแผนไว้ 
1.1.2 การอนุมัติแผน : เปรียบเทียบวันอนุมัติจริงกับท่ีวางแผนไว้ 
1.1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง : เปรียบเทียบวันเสร็จจริงกับที่วางแผนไว้ 
1.1.4 สาเหตุของความล่าช้า : สอบถามผู้รับผิดชอบโครงการ/ตรวจสอบจาก

เอกสาร 

1.2 การด าเนินโครงการ (Project implementation Program) วัตถุประสงค์เพ่ือ
ทราบว่าผลผลิตโครงการเป็นไปตามแผนหรือไม่ เพราะอะไร โดยก าหนดประเด็นและวิธีการติดตาม
ดังนี้ 

1.2.1 เปรียบเทียบผลผลิตจริง คิดเป็นร้อยละของผลผลิตตามแผน 
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1.2.2 เปรียบเทียบผลผลิตระหว่างด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของผลผลิตตาม
แผน 

1.2.3 เปรียบเทียบผลผลิตที่ยกเลิก คิดเป็นร้อยละของผลผลิตตามแผน 
1.2.4 การเบิกจ่ายเงินโครงการเป็นไปตามแผนหรือไม่ ถ้าไม่ มีสาเหตุมาจาก

อะไร โดยเปรียบเทียบการเบิกจ่ายเงินจริง คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่ายเงินตามแผน 

2. การติดตามงบประมาณ 

การจะใช้งบประมาณเพ่ือติดตามกิจกรรมต่างๆ ของโครงการนั้น การติดตามจะ
ส าเร็จได้จากการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงส าหรับช่วงเวลาหนึ่งกับงบประมาณ ถ้าการประเมินนี้
เผยให้เห็นว่าการใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามเปูาหมาย เมื่อนั้นการปรับเปลี่ยนก็ไม่จ าเป็น อย่างไร
ก็ตาม ถ้าผลที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปจากผลที่คาดไว้ เมื่อนั้นผู้จัดการโครงการก็ต้องด าเนินการแก้ไข
ความแตกต่างระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริง กับผลที่คาดหวัง ในงบประมาณนี้เรียกว่า "การเบี่ยงเบน 
(variance)" การเบี่ยงเบนอาจเป็นเป็นไปในทางที่หน้าพอใจ เมื่อผลที่เกิดขึ้นจริงดีกว่าผลที่คาดไว้ 
หรืออาจเป็นไปในทางท่ีไม่น่าพอใจ เมื่อผลที่เกิดขึ้นจริงแย่กว่าผลที่คาดไว้ (อัสติน, โรเบิร์ต ดี, 2556) 

ข้อคิดส าหรับการติดตามงบประมาณ 

เมื่อเกิดการติดตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับงบประมาณของคุณจงระหวังปัจจัย
ต่อไปนี้ ซึ่งสามารถจะส่งผลให้โครงการของคุณใช้เงินเกินงบประมาณได้: 

2.1 เงินเฟูอที่เกิดขึ้นกับโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการยาวนาน 
2.2 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่เป็นไปในทางที่ไม่น่าพอใจ 
2.3 การไม่สามารถได้ราคาเดิมตามที่ตกลงไว้ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
2.4 ต้นทุนทางด้านบุคลากรที่ไม่ได้วางแผนไว้ รวมทั้งค่าร่วงเวลา ซึ่งเกิดขึ้นเพ่ือท า

ให้โครงการด าเนินไปได้ตามก าหนดการ 
2.5 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาซึ่งไม่ได้คาดการณ์ไว้ 

 
อะไรคือสิ่งที่ควรท า ถ้าการติดตามพบว่ามีการเบี่ยงเบนที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้น ควรสืบ

หาสาเหตุ ท าไมจึงเกิดขึ้นมันมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นหรือไม่  เราจะต้องค้นหามาตรการแก้ไขอะไรมาใช้ 
โดยร่วมกันแก้ปัญหากับผู้เกี่ยวข้องในปัญหาดังกล่าว 
 

3. การติดตามโดยการตรวจสอบคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะท าให้โครงการด าเนินไปได้ตามทิศทาง

ที่วางไว้ การตรวจสอบคุณภาพมีบทบาทที่ส าคัญอยู่ในทุกโครงการ เหมือนกับที่มันมีบทบาทใน
กระบวนการท างาน ทั่วๆ ไปในการด าเนินการตรวจสอบคุณภาพ ผู้จัดการโครงการต้องตรวจชิ้นงาน
บางชิ้นในจ านวนที่เหมาะสม เพ่ือเป็นหลักประกันว่าชิ้นงานนั้นมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด อย่างเช่น ถ้า
โครงการก าลังจะด าเนินการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์อีกไม่กี่วันข้างหน้า  ผู้รับผิดชอบโครงการ
ต้องทดสอบโปรแกรมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่องให้มั่นใจว่าจะท างานได้ในวันอบรมจริง ตาม
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แผนที่วางไว้  ไม่ควรที่จะรอจนกระทั่งถึงวันอบรม เพราะ ณ เวลานั้น หากพบปัญหาเกี่ยวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ อาจท าให้เสียทั้งเวลาและเสียโอกาสในการได้รับความไว้วางใจจากผู้เข้าอบรม ซึ่งจะก่อ
เกิดปัญหาใหญ่ตามมาภายหลัง 

การตรวจสอบคุณภาพเป็นระยะๆ นั้นจะช่วยบ่งชี้สภาพงานที่ไม่ได้เป็นไปตามคุณสมบัติ
ที่ตั้งไว้ เมื่อปัญหาเหล่านี้ถูกค้นพบ ทีมงานโครงการก็จะสามารถหาสาเหตุ และแก้กระบวนการที่ท า
ให้เกิดปัญหานั้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ วิธีการติดตามและมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะท าให้มั่นใจได้ว่า 
ผลลัพธ์จากการท างานที่ตามมานั้นจะมีคุณภาพตามมาตรฐาน และท าให้โครงการด าเนินไปในทิศทาง
ที่วางไว้ (อัสติน, โรเบิร์ต ดี, 2556) 

4. จุดตรวจสอบความก้าวหน้า 
จุดตรวจสอบความก้าวหน้าเป็นเสมือน จุดเช็คความก้าวของงาน ในสมัยก่อนนัก

เดินทางใช้ปูายหินแกะสลักปักอยู่ตามทาง เพ่ือประเมินความการเดินทางไปข้างหน้าของพวกเขา โดย
เรียกปูายหินเหล่านั้นว่า หินบอกระยะทาง (milestones)  ในปัจจุบันในงานโครงการใดๆ หาก
ต้องการเช็คความก้าวหน้าของงาน เพ่ือแสดงถึงระยะทางของงานที่ผ่านไป ก็จะใช้จุดตรวจสอบที่
เรียกว่า หรือจุดตรวจสอบความก้าวหน้า (milestones) เช่นกัน ทั้งนี้ก็เพ่ือเป็นสัญลักษณ์แจ้เตือนให้รู้
ว่าได้ด าเนินงานมาถึงไหน  และจะต้องด าเดินต่อไปอีกอย่างไรเพียงใด  

จุดตรวจสอบที่ส าคัญสูงสุด ก็คือ การด าเนินโครงการจนส าเร็จ การตรวจสอบควรจะ
มีการแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดในก าหนดการ และควรถูกน าไปใช้เพ่ือติดตามความก้าวหน้า จุด
ตรวจสอบยังควรจะถูกใช้เป็นโอกาสส าหรับฉลองความส าเร็จของโครงการ  

 อันที่จริงแล้ว ทุกๆ งานที่อยู่ในก าหนดการล้วนเป็นจุดตรวจสอบความก้าวหน้า
ได้ทั้งสิ้น แต่บางงานก็มีความส าคัญมากกว่างานอ่ืน จุดที่ถูกท าเครื่องหมายไว้ซึ่งมีความส าคัญมากกว่า
จะมีผลในการดึงดูดทางจิตวิทยาแก่สมาชิกได้ในระดับสูง ควรใช้จุดบอกความก้าวหน้าเป็นโอกาสใน
การ ประสานมิตรภาพสร้างการมีส่วนร่วมมือในโครงการ และสื่อค าพูดที่เสริมสร้างก าลังใจอย่างเช่น 
"ตอนนี้พวกเราผลิตสื่อส าหรับการอบรม มาเรื่องสุดท้ายแล้วนะ มาเร่งงานท าให้ส าเร็จทันก าหนดกัน
เถอะ" 

5. การสร้างระบบการติดตามและควบคุมที่เหมาะสม 
การสร้างระบบการติดตามและควบคุมที่เหมาะสม ในที่นี้ อาจใช้งบประมาณการ

ตรวจสอบคุณภาพ และจุดตรวจสอบความก้าวหน้า ซึ่งเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการติดตามและ
ควบคุม ซึ่งถูกน ามาใช้กับโครงการโดยทั่วไป แต่อาจมีเครื่องมืออ่ืนๆ ที่น ามาประยุกต์ใช้โดยเพาะกับ
สถานการณ์ของคุณได้อีก รายการต่อไปนี้คือค าแนะน าบางประการส าหรับการเลือกและการน าไปใช้
ในการติดตามและควบคุมท่ีเหมาะสม ดังนี้ 

5.1 จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ส าคัญ จ าเป็นต้องตั้งค าถามข้ึนว่า  อะไรเป็นสิ่งส าคัญส าหรับ
องค์กร  อะไรคือสิ่งที่โครงการพยายามจะท า  ส่วนใดของโครงการที่มีความส าคัญที่สุดในการติดตาม
และควบคุม  อะไรคือจุดที่จ าเป็นต้องมีการควบคุม  

5.2 สร้างมาตรฐานส าหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ ในช่วงที่เริ่มต้นควรจะเน้น
ย้ าไปยังเรื่องการตอบสนอง ถ้าข้อมูลที่ถูกควบคุมไม่ได้ชักน าให้เกิดการตอบสนอง เมื่อนั้นระบบ
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ควบคุมจะไร้ประโยชน์ ระบบควรมีมาตรการเพ่ือการแก้ไข มิเช่น นั่นสิ่งที่ท าได้ก็จะมีเพียงแค่การ
ติดตาม แต่ไม่ได้ด าเนินการควบคุมใดๆ ถ้าคุณภาพต่ ากว่ามาตรฐาน ก็ควรตั้งกลุ่มเฉพาะกิจขึ้นมาเพ่ือ
ค้นหาสาเหตุและแก้ปัญหานั้น โดยให้ท าเช่นเดียวกัน ถ้าหากทีมงานโครงการใด ท างานได้ล่าช้ากว่า
ก าหนดการ อย่างไรก็ตาม พึงระมัดระวังเป็นพิเศษที่จะไม่ให้การควบคุมนั้นล้ าเส้นไปกลายเป็นการ
บริหารจัดการในทุกรายละเอียด และจงส่งเสริมให้คนที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหาที่สุด ด าเนินมาตรการเพ่ือ
แก้ไขปัญหา 

5.3 เน้นย้ าการตอบสนองอย่างทันเวลา โครงการต้องได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็ว เพ่ือ
การตอบสนองที่ดีๆ โดยหากเป็นไปได้ความต้องการข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในเวลานั้นๆ แต่ในกรณีส่วน
ใหญ่การได้รับข้อมูลใหม่สัปดาห์ละครั้งก็เพียงพอแล้วไม่มีระบบควบคุมใดที่จะเหมาะสมกับทุกๆ 
โครงการ ระบบซึ่งเหมาะกับโครงการใหญ่โครงการหนึ่ง จะเต็มไปด้วยงานด้านเอกสารที่มากเกินไป
ส าหรับโครงการเล็กๆ ในขณะที่ระบบซึ่งใช้งานได้กับโครงการขนาดเล็ก ก็จะมีคว ามสามารถไม่
เพียงพอส าหรับโครงการขนาดใหญ่ ดังนั้นจงหาระบบที่เหมาะสมกับโครงการ 

การประเมินผลโครงการ 

ณรงค์เดช รักษ์ด ารงค์ (2554) การบริหารงานที่ประสบความส าเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจาก
ความสามารถของผู้บริหารใน การน าเทคนิคและกระบวนการบริหารมาใช้บริหารงานให้ส าเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ การติดตามและประเมินผลก็เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร ซึ่งมีหลักการส าคัญคือ การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและการ
ประเมินผล ความส าเร็จของงาน อันจะน าไปสู่การด าเนินการแก้ไขปรับปรุงร่วมกันให้บรรลุเปูาหมาย 
ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบงานต่าง ๆ ขององค์กรว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด 

การประเมินผล ถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญประการหนึ่งในกระบวนการบริหารงาน/โครงการซึ่ง
หลังจากได้ผ่านกระบวนการวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Implementation) และการ
ประเมินผล (Evaluation) ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการวัดความส าเร็จของผลการด าเนินงาน ซึ่ง
เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

1. การประเมินผลระหว่างการด าเนินงาน (On-going evaluation) เป็นการ
ประเมินถึง  ผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การติดตามผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงานว่ามีการใช้
ทรัพยากร /ปัจจัยต่าง ๆ อย่างไร มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผน ตามขั้นตอน ตามกฎเกณฑ์ และ
ตามเวลาที่ก าหนดหรือไม่ ตลอดจนมีผลงานเป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์ และเปูาหมายหรือไม่ โดย
พิจารณาถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล 
(Effectiveness) และผลกระทบ (Impact)  

1.1 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินงานนั้นได้ผลคุ้มค่ากับ
ต้นทุนหรือไม่และมีแนวทางอ่ืนที่ดีกว่าที่จะท าให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด เป็นการ
พิจารณาถึงความสามารถในการผลิต/ผลงานที่ใช้ปัจจัยหรือต้นทุนการด าเนินงาน ( Input) โดยเทียบ
กับผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output) ของโครงการ/แผนงาน  
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1.2 ประสิทธิผล (Effectiveness) เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินงานได้ผลตาม
วัตถุประสงค์เปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีเหตุผลอะไรที่ท าให้การปฏิบัติงานนั้นประสบ
ความส าเร็จ หรือความล้มเหลว  

1.3 ผลกระทบ (Impact) เพ่ือให้ทราบว่าผลผลิตหรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม 
เปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้นั้น มีผลกระทบต่อการพัฒนาโดยส่วนรวมและกลุ่มเปูาหมายต่าง ๆ อย่างไร  

2. การประเมินผลภายหลังการด าเนินงาน (Ex-post evaluation) เป็นการประเมิน 
ถึงผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.2 การติดการผลการปฏิบัติงาน 
ที่มา : ดัดแปลงจาก ณรงค์เดช รักษ์ด ารงค์ (2554 : 21) 

วัตถุประสงค์ของการประเมินผล  

วัตถุประสงค์ของการประเมินผล สามารถแจงแจกรายละเอียดได้ดังนี้ 
1. เพ่ือให้ทราบว่าโครงการที่ด าเนินการไปนั้นประสบผลส าเร็จ หรือล้มเหลวหรือไม่ 

และสามารถพิจารณาได้ว่าควรสนับสนุนต่อไปหรือไม่ 
2. เพ่ือปรับปรุงโครงการ กล่าวคือ กรณีโครงการประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงการ

ประเมินจะช่วยให้ทราบข้อบกพร่องและสามารถเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขโครงการได้ 
3. เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรให้แก่โครงการต่าง ๆ ที่มีระดับความส าคัญ และจ าเป็น

ต่างกันได้อย่างเหมาะสม  
4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารโครงการและช่วยให้ผู้มีหน้าที่ในการตัดสินใจที่

ถูกต้อง 

ติดตามความก้าวหน้า 

ติดตามผล 

ประเมินผล 

Outcome/
ความส าเร็จของโครงการ 

Impact/ผลกระทบท่ี
เกิดขึน้ 

Input/แผนงาน Process/ปฏิบตัิงาน 
Output/ผลผลติจาก

กระบวนการ 
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ขอคิดในการประเมินผลโครงการ   

ข้อคิดในการประเมินผลโครงการมีดังนี้ (สมพิศ สุขแสน, 2547) 

1.  ไมควรประเมินผลโครงการถาไมประสงคจะทราบผลของการประเมิน เพราะเปน 
การสิ้นเปลืองและสูญเปลา 

2. การประเมินผลโครงการยอมไรคา ถาไมมีการน าผลของการประเมินไปใชใหเกิด      
ประโยชน "เปรียบเสมือนงานวิจัยถ้าท าเสร็จแล้ว ถาปราศจากผูใช้ประโยชน์ งานวิจัยนั้นก็ยอมไรประ
โยชน" นั่นก็คือเนนใหผูบริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงแกไขงานในโครงการ ไม่ควรเก็บผลการ
ประเมินไวในห้องท างานเทานั้น 

3. การประเมินผลเพียงชวยใหผูบริหารและผูปฎิบัติงานในโครงการไมกระท าผิดซ้ าอีก
ในเรื่องเดิมนั่นคือผูบริหารจะตองมีขอมูลที่แมนตรงและเชื่อถือไดและควรเปนบุคคลที่ใจกวางยอมรับ   
ฟงความคิดเห็นและการวิพากษวิจารณจากบุคคลอ่ืน การทราบผลการประเมินจะชวยใหผูบริหาร
สามารถปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพได ดังค ากลาวของนโปเลียนที่วา "ถาเราไม
รู้จัก ปรับกลยุทธ์ในการรบในที่สุดขาศึกก็จะใชวิธีการรบเหมือนเรา" ท านองเดียวกัน  ถาเราไมมี      
ขอมูลจากการประเมินผล เราก็ไมสามารถปรับกลยุทธใหเหมาะสมได  

4. การประเมินผลเปนการมองยอนกลับไปในอดีต แตการวางแผนเปนการมองไปสู
อนาคต (Future) แตในปจจุบันการประเมินผลจะเริ่มมีลักษณะการคิดไปขางหนามากยิ่งขึ้น โดย
โครงการขนาดเล็ก ซ่ึงเปนโครงการที่เกี่ยวกับนวัตกรรม (Innovation) จะตองท าเปนโครงการทดลอง 
(ExperimentalProject) ซึ่งจะตองมีการประเมินผลกอนด าเนินการ ประเมินผลระหวางด าเนินการ 
และประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ 

5. การประเมินผลที่ดอยคุณภาพและกอใหเกิดความเขาใจผิด สูไมมีการประเมินเสีย
ดีกวา นั้นคือ ในการประเมินผล  ขอมูลที่ไดจากการประเมินจะตองมีความแมนตรงและเชื่อถือได้ จึง
จะเกิดประโยชน์ต่อโครงการ 

จุดมงุหมายของการประเมินผลโครงการ  

การประเมินผลเปนขั้นตอนที่ส าคัญมากซึ่งจุดมุงหมายของการประเมินผลโครงการมีดังนี้ 
(สมพิศ สุขแสน, 2547) 

1. เพื่อสนับสนุนหรือยกเลิก การประเมินผลจะเปนเครื่องมือชวยตัดสินใจวาควรจะ
ยกเลิกโครงการหรือสนับสนุนให มีการขยายผลตอไป ผลที่ได จากการด าเนินโครงการได รับ
ผลตอบแทนคุมคากับเงินทุนที่สูญเสียไปมากนอยเพียงใด และโครงการที่ด าเนินไปนั้นกอใหเกิดผล   
ขางเคียง (SideEffects) ทั้งทางบวกและลบหรือไมอย่างไร 

2. เพื่อทราบถึงความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามโครงการ วาเปนไปตามที่ก าหนด
วัตถุประสงคและเปาหมาย หรือกฎเกณฑที่ก าหนดไวหรือไม เพียงใด ถาโครงการที่ด าเนินไปแลวไม 
เปนไปตามก าหนดการ หรือกาวหนาชา ผูบริหารโครงการจะไดปรับปรุงแกไขวิธีด าเนินการในชวง    
ตอไป หรือปตอไป 
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3. เพื่อปรับปรุงงาน ถาบริหารโครงการไประยะหนึ่งแลว พบวาบางโครงการไมไดเกิด
ผลเสียทั้งหมดแตก็ไมบรรลุวัตถุประสงคที่ก าหนดไวทุกขอ ควรน าโครงการนั้นมาปรับปรุงแกไขใหดี
ขึ้น โดยพิจารณาวาโครงการนั้นบกพรองในเรื่องใด เชน วิธีด าเนินโครงการ การขาดความรวมมือของ
กลุ่มเปูาหมาย ขัดตอคานิยมของกลุ่มเปูาหมาย หรือสมรรถนะขององคการที่รับผิดชอบต่ า เมื่อทราบ
ผลของการประเมินผล ก็จะไดปรับปรุงแกไขใหตรงประเด็น 

4. เพื่อศึกษาทางเลือก ที่เหมาะสม โดยปกติในการบริหารโครงการนั้น ผูบริหาร
โครงการจะพยายามแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด จากทางเลือกอย างนอย 2 ทางเลือก ดังนั้นการ
ประเมินผลจะเปนการเปรียบเทียบทางเลือก กอนที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือลด
ความเสี่ยงใหนอยลง 

5. เพื่อขยายผล ถาเราประเมินผลโครงการเปนระยะ สม่ าเสมอ ผลปรากฎวาโครงการ
นั้นบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดวัตถุประสงค เราก็ควรจะขยายผลโครงการนั้นตอไปในหลายหลาย     
กลุมหรือหลายพื้นที ่

การประเมินผลตามระยะเวลา   

การประเมินผลเป็นการวัดตามระยะเวลา (periodic assessment) ดังนี้ (กรมอนามัย กอง
แผนงาน ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้, ม.ป.ป.)  

1.  การศึกษาพื้นฐาน (Baseline study) เป็นการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
ก่อนการแทรกแซงของโครงการ (interventions) เพ่ือใช้เป็นตัวเปรียบเทียบ (benchmark) 
ตอนกลางของโครงการและเมื่อโครงการสิ้นสุด  นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดก่อนเริ่ม
โครงการยังบอกให้รู้แต่เนิ่นๆว่าตัวชี้วัดที่โครงการก าหนดนั้น สามารถวัดได้หรือไม่ (measurability) 
เพ่ือปรับให้เหมาะสมส าหรับการประเมินระยะต่อไป 

2.  การทบทวนประจ าปี (Annual review) เป็นการประเมินภายในโดยทีมบริหาร
โครงการซึ่งจะท าอย่างต่อเนื่องทุกปีตลอดอายุโครงการ ข้อมูลที่ใช้ส่วนใหญ่ได้จากการติดตามผล เช่น 
งบประมาณ ข้อมูลทางกายภาพ ผลกระทบระยะสั้น และข้อสันนิษฐาน  วัตถุประสงค์เพ่ือวัด
ความก้าวหน้าโครงการ ทบทวนกลยุทธ์ รวมถึงเปรียบเทียบผลงานกับเปูาหมายที่ระบุในแผน 

3.  การศึกษาเชิงพิเคราะห์/วินิจฉัย (Diagnostic study) ท า เมื่ อต้องการข้อมูล
เจาะลึกเกี่ยวกับข้อจ ากัดและ/หรือโอกาสของโครงการ  การศึกษาชนิดนี้ไม่ต้องท าเป็นประจ าแต่จะ
ให้ข้อมูลที่รวดเร็วและมีประโยชน์ต่อการวางแผนและบริหารจัดการโครงการ 

4.  การประเมินผลกลางเทอม (Mid-term Evaluation) เ ป็ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
โครงการระหว่างด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะโดยประเมินในประเด็นผลงาน  ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  โครงสร้างองค์กร  การพัฒนาองค์กร การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมงานโครงการ  
รูปแบบโครงการ  ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์  ความสัมพันธ์กับภาคี ผลกระทบที่เกิดขึ้น  การตอบ
รับของกลุ่มเปูาหมาย  ปัจจัยเสี่ยงและข้อสันนิษฐาน   รวมถึงข้อมูลที่ได้จากรายงานประจ าปีและ
ท าการศึกษาเชิงพิเคราะห์ (โครงการมีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า 1 ปีขึ้นไป การประเมินผลกลาง
เทอมจึงไม่ใช่การประเมินรอบ 6 เดือนหรือการประเมินกลางปี )   
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5.  การประเมินเม่ือสิ้นสุดโครงการ (Final Evaluation) สามารถท าได้เป็นการ
ภายในหรือมีบุคคลภายนอกร่วมคณะประเมิน  ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์จะเหมือนกับข้อมูลที่ใช้ในการ
ประเมินกลางเทอมแต่อาจเพิ่มประเด็นความคุ้มค่า  แหล่งข้อมูลมาจากเอกสารโครงการ การดูงานใน
พ้ืนที่  การประชุม/การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องในโครงการ เช่น ประชากร
เปูาหมาย  เจ้าหน้าที่โครงการ ผู้บริหาร และผู้ให้ทุนสนับสนุน วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ท าในการ
ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการมี 2 วิธีหลัก ได้แก่  

5.1 before and after  เปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวชี้วัดก่อน
เริ่มโครงการโดยดูจาก baseline study และเมื่อโครงการสิ้นสุด  ข้อจ ากัดของวิธีนี้คือ ไม่สามารถ
บอกได้ว่า เมื่อโครงการสิ้นสุดไปแล้ว ประโยชน์ที่กลุ่มเปูาหมายได้รับจะยังคงอยู่อย่างยั่งยืนหรือไม่ 
และอะไรคือปัจจัยที่ท าให้ยั่งยืน (หรือไม่ยั่งยืน)  

5.2 with and without  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มที่ได้รับ
ผลจากกิจกรรมการแทรกแซงของโครงการและกลุ่มที่ไม่มีโครงการ  

6. การประเมินหลังการสิ้นสุดโครงการ (Ex-post evaluation) คือการ ด าเนินการ
ประเมินภายหลังโครงการสิ้นสุดแล้ว ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เช่น ประเมินโครงการต่อเนื่องทุกปี 
โดยคณะประเมินจากภายนอก  เพ่ือประเมินความยั่งยืนของผลการพัฒนาตามโครงการ  โดยดูทั้งผล
ที่เกิดกับกลุ่มเปูาหมายของโครงการ ในข้อเท็จที่เกิดขึ้นทั้งผลที่ได้รับและผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่นกลุ่ม
ผู้เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ สามารถประยุกต์ใช้งานต่อไปได้และ มีความต้องการเพ่ิมเติมในเรื่อง
การอบรมอ่ืน เป็นต้น  ซึ่งข้อมูลที่ได้ อาจมาจากการสัมภาษณ์  การสังเกต  เอกสารรายงานและ
เอกสารผลการประเมินโครงการ  

การติดตามและประเมินผลเพ่ือได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นและมีประโยชน์ 
แต่ในทางปฏิบัติอาจพบจุดอ่อนหลายประการ จุดส าคัญอยู่ที่สามารถหาจุดแข็งจุดอ่อนพบหรือไม่   
หากเรารู้จักโครงการมากเท่าใด เราจะพัฒนาและปูองกันได้มากเท่านั้น   

 
ตารางที่ 8.1 ตัวอย่างการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการติดตามประเมินผลของโครงการ 

“บริการวิชาการแก่ชุมชน” 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. จัดเก็บข้อมูลสม่ าเสมอและมีระบบ

รายงานชัดเจน 
2. ทุกกิจกรรมอบรม มีแบบฟอร์มเก็บข้อมูล

และแบบรายงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
3. มีทรัพยากรสนับสนุนการติดตาม

ประเมินผลอย่างเพียงพอ 
4. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทั่วถึงทุกฝุายที่

เกี่ยวข้อง เช่น ผู้อนุมัติโครงการ ฝุายงาน
ประกับคุณภาพระดับคณะฯ เป็นต้น  

1. การปรับปรุงแก้ไขงานที่เกิดข้ึนยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในรอบโครงการปัจจุบัน 
เนื่องจากระยะเวลาไม่สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ต้องด าเนินการแก้ไข 

2. ข้อมูลไหลทางเดียว คือมีรายงานผลจากการ
ด าเนินกิจกรรม เข้าสู่ส่วนกลาง ไม่มีการ
ตอบรับหรือแนะน าจากส่วนกลางกลับลงมา 
ในช่วงกิจกรรมโครงการ 
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ตารางที่ 8.1 (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการติดตาม

ประเมินผลมีความตั้งใจในการท างาน   
ท าให้งานมีคุณภาพ 

6. ศักยภาพของโครงการ เช่น มีการวางแผน
อย่างเป็นเหตุเป็นผล (logical 
framework) มีกรอบการติดตาม
ประเมินผล  มีเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถ
ในการจัดการงาน 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการขาดหวังผลจากการ
ด าเนินโครงการระดับสูง เช่น คาดหวังการ
ให้มีระยะเวลาการอบรมที่ยาวนานกว่าที่
โครงการวางแผนไว้ 

4. โครงการเกิดขึ้นกระชั้นชิด ขาดการ
ประชาสัมพันธ์วงกว้าง 

5. ระยะเวลาเตรียมโครงการน้อย จึงส่งผลให้
กิจกรรมในการอบรมมีจ านวนไม่มาก 

6. ความต้องการของผู้เข้าอบรมไม่ได้รับการ
ตอบสนองปรับปรุงในช่วงกิจกรรมโครงการ
เนื่องด้วยระยะเวลาจ ากัด 

7. ขาดการเชื่อมโยงระหว่างการจัดท าแผนที่
เป็นเหตุเป็นผล กับการติดตามและ
ประเมินผล 

& Evaluation System) m 

การประเมินผลลัพธ์  

การประเมินผลลัพธ์ (outcome evaluation) มีคุณสมบัติบางประการเหมือนกับการ
ติดตามผลลัพธ์ (outcome monitoring) กล่าวคือ มีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือ
ดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับข้อมูลพื้นฐานก่อนเริ่มโครงการ และท าความเข้าใจถึงสาเหตุ
ที่เกิด/ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง   ทั้งการติดตามและประเมินผลลัพธ์จะสัมพันธ์กับกระบวนการ
ตัดสินใจในระดับโครงการ (program) และระดับนโยบาย  และต่างก็ให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงกลยุทธ์และ interventions   อย่างไรก็ดี  การติดตามผลลัพธ์และการ
ประเมินผลลัพธ์ยังมีข้อแตกต่างในด้านวัตถุประสงค์ ดังนี้ (กองแผนงาน ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้, 
ม.ป.ป.)  
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ตารางที่ 8.2 ข้อแตกต่างระหว่างการติดตามผลลัพธ์และการประเมินผลลัพธ์ 

 การติดตามผลลัพธ์ การประเมินผลลัพธ์ 
วัตถุประสงค์ ติดตามการเปลี่ยนแปลงจาก

สถานการณ์ก่อนเริ่มโครงการไปสู่
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

แสดงหลักฐานว่าบรรลุผลส าเร็จใน
เรื่องใดบ้าง  ด้วยเหตุใดและอย่างไรจึง
บรรลุผลส าเร็จ/หรือไม่ส าเร็จ 

จุดเน้น เน้นผลผลิตของโครงการย่อย 
(projects)  โครงการใหญ่ 
(programmer) ความร่วมมือของ
พันธมิตร และ soft assistance ที่
มีส่วนท าให้เกิดผลลัพธ์  

เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับแผนที่วาง
ไว้  เน้น”อย่างไร” และ”ท าไม” 
ผลผลิตและกลยุทธ์ที่ใช้จึงน าไปสู่
ความส าเร็จ 

วิธีการ ติดตาม วัด และวิเคราะห์
ความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่
ช่วงเวลา 

ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดโดย
เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลัง
โครงการ อาศัยข้อมูลจากการติดตาม
ผลและจากแหล่งภายนอก 

การควบคุม โดย Programmer Managers , 
Project Managers และพันธมิตร
ที่ส าคัญ ท าอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ 

ตามก าหนดเวลา ลงลึก ประเมินโดย
บุคคลภายนอกและพันธมิตร 

การใช้ประโยชน์ ส่งสัญญาณเตือนผู้บริหารให้ทราบ
ถึงปัญหาและหาหนทางใหม่ที่
ถูกต้อง 
 

เสนอกลยุทธ์/นโยบายใหม่เป็น
ทางเลือก และสรุปบทเรียน 

 
ที่มา: กองแผนงาน ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ม.ป.ป. : 13) 

 
ความส าคัญและจ าเป็นของการติดตามและประเมินผล 

ความส าคัญและจ าเป็นของการติดตามและประเมินผล  คือ ให้ได้สารสนเทศ 
(information) เพ่ือ    

1. ประกอบการตัดสินใจของทุกฝุายที่เก่ียวข้องในโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม 
2. ใช้ศึกษาเรียนรู้ความส าเร็จ อุปสรรค และความล้มเหลวของโครงการ  
 

ตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ  เช่น  
1. ติดตามการใช้ทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือปรับปรุงการจัดสรร และกระจาย

ทรัพยากรให้โครงการสามารถด าเนินไปได้ตามเปูาหมาย และตามกรอบงบประมาณท่ีก าหนด 
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2. ศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคเพ่ือด าเนินการแก้ไขได้ตรงจุดตรง
เวลา 

3. ติดตามความครอบคลุมและประโยชน์ที่กลุ่มเปูาหมายพึงได้รับอย่างทั่วถึง ไม่กระจุก
ตัวอยู่ที่กลุ่มใดหรือ พ้ืนที่ใดเป็นพิเศษ 

4. ตรวจสอบว่าประชากรกลุ่มเปูาหมายให้การยอมรับและใช้ประโยชน์จากโครงการ
มากน้อยเพียงใด  

5. ประเมินผลกระทบระยะยาวที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเปูาหมาย เช่น การยกระดับ
ความสามารถ  คุณภาพชีวิต ในเรื่องที่เก่ียวข้อง กับผลของโครงการที่ด าเนินการผ่านไป 

6. แสดงความรับผิดชอบของผู้จัดท าโครงการที่จะต้องรายงานผลงานผลเงินให้ทุกฝุาย
ที่เก่ียวข้องรับทราบ  

ความต้องการข้อมูลสารสนเทศตามช่วงเวลาของโครงการ  

ความต้องการข้อมูลสารสนเทศตามช่วงเวลาของโครงการ (Project Stages and 
Information Needs) นั้นถือเป็นการจัดท าข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งไม่จ ากัดว่าจะต้องมีขึ้นเมื่อ
โครงการได้ด าเนินการไปแล้ว  ผู้จัดท าโครงการสามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่ม
โครงการจนแม้เม่ือโครงการได้สิ้นสุดไปแล้วหลายปี ทั้งนี้อาจแบ่งโครงการออกเป็น 6 ระยะ ได้แก่ 

1. ก่อนเริ่มโครงการ    
2. เริ่มโครงการ     
3. ระยะด าเนินการ   
4.  ระยะกลางเทอม    
5. สิ้นสุดโครงการ    
6. ภายหลังโครงการสิ้นสุด  

โดยข้อมูลที่ได้มาจะมีลักษณะและการใช้ประโยชน์แตกต่างกันข้ึนอยู่กับระยะเวลาดังกล่าว  
ดังนี้ 
 

ตารางที่ 8.3 ระยะโครงการและข้อมูลที่ต้องการ (Project Stages and Information Needs) 

ระยะโครงการ ข้อมูลที่ต้องการ 
ก่อนเริ่มโครงการ 
Before Project 
 
 
เริ่มโครงการ 
Project Start-up 
 
 

ปัญหา ปัจจัยที่ก่อปัญหา ความต้องของกลุ่มเปูาหมาย 
ทรัพยากรที่จ าเป็น  ข้อมูลเหล่านี้น าไปสู่การวางรูปแบบ
หรือออกแบบโครงการ 
 
สถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือเป็น baseline data ก่อนลงมือ
ปฏิบัติการ 
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ตารางที่ 8.3 (ต่อ) 

ระยะโครงการ ข้อมูลที่ต้องการ 
ด าเนินการ 
Implementation 
 
กลางเทอม 
Mid-term 
 
 
สิ้นสุดโครงการ   
End of Project 
 
ภายหลังโครงการสิ้นสุด 
After Project 

การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนหรือไม่ 
 
 
กลยุทธ์ใช้ได้ผลหรือไม่ ระบบบริหารจัดการและการ
ประสานภาคีเป็นอย่างไร มีสิ่งใดบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ 
 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 
 
ประโยชน์หรือผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากโครงการ
และความยั่งยืนของประโยชน์นั้น 

 
ที่มา: กองแผนงาน ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ม.ป.ป.:4) 

 
นอกจากจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เก็บ  ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการยังขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์

ของโครงการที่มีการจัดแบ่งไว้เป็นล าดับชั้น (Hierarchy of objectives)  การติดตามประเมินผลจึง
ไม่ควรมองเพียงภาพรวมหรือมองมิติใดมิติเดียวโดยละเลยรายละเอียด เพราะจะท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่มี
คุณภาพ ไม่เห็นภาพการแทรกแซงของโครงการ (Project interventions) ว่ามีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  ตอบสนองจุดมุ่งหมาย (goals) หรือวัตถุประสงค์ (objectives) โครงการแต่ละระดับ
หรือไม่เพียงใด    

ประเด็นส าคัญในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามและประเมินผลโครงการ ในการ
จัดท าระบบสารสนเทศ นอกจากจะดูคุณภาพของข้อมูลในแง่ ความถูกต้อง (accuracy) ตรงประเด็น 
( relevance) ทันเวลา (timeliness) และเชื่อถือได้ (credibility)  ยังต้องให้ความส าคัญกับเรื่อง
ต่อไปนี้ 

1. อิทธิพลของโครงการ (Attribution) เป็นข้อมูลที่แสดงให้รู้ว่าผลที่เกิดขึ้นมาจาก
การแทรกแซงของโครงการมิใช่จากปัจจัยอ่ืน  ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนเก็บข้อมูลตั้งแต่เริ่มโครงการ   
โดยมีวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลดังนี้ 

1.1 เปรียบเทียบระหว่างการมีและไม่มีโครงการ (the ‘with/without’ scenario) 
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีการแทรกแซงของโครงการและกลุ่มที่ไม่มี ทั้งสองกลุ่มต้องมีคุณสมบัติที่
เท่าเทียมกันหรือคล้ายกัน หากกลุ่มทั้งสองไม่เหมือนกันจะเป็นจุดอ่อนของข้อมูลที่ได้มา 

1.2 เปรียบเทียบก่อน-หลัง (the ‘before and after’ scenario) การประเมินด้วย
วิธีนี้ ก่อนเริ่มโครงการต้องมีการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดและเก็บอีกครั้งเมื่อโครงการ
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สิ้นสุด (final evaluation) อย่างไรก็ตามวิธีนี้ยังมีจุดอ่อนตรงไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าผลที่เกิดขึ้น
นั้นมาจากการแทรกแซงของโครงการโดยตรง หรือมาจากปัจจัยอ่ืนด้วย และไม่สามารถบอกได้ว่าผล
การพัฒนานั้นจะยั่งยืนต่อไป 

2.  ประสิทธิผลโครงการ (Effectiveness) การประเมินประสิทธิผลโครงการอาจท า
ในระดับผลผลิตหรือผลที่โครงการควบคุมได้ แต่มักจะมีจุดอ่อนที่เน้นจ านวนมากกว่าคุณภาพ  

3.  ความส าคัญโครงการ (Significance) ประเมินเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคี
และกลุ่มเปูาหมายในขั้นตอนการวางแผน การบริหารจัดการ และการประเมินผล ประเมินขนาดความ
ครอบคลุมประชากร (scale) และประเมินการน าไปใช้ต่อ (replicability) เพ่ือดูว่ารูปแบบโครงการ
สามารถน าไปใช้ในโครงการอื่นกับชุมชนอ่ืนได้หรือไม่  

4. ความย่ังยืน (Sustainability) เพ่ือดูว่ากิจกรรมโครงการยังคงด าเนินต่อไปหรือไม่
แม้โครงการจะสิ้นสุดแล้วก็ตาม  ซึ่งความต่อเนื่องนั้นอาจอาศัยงบประมาณของชุมชนหรือจากการ
สนับสนุนขององค์กรปกครองท้องถิ่น  ในกรณีที่มีการมอบหมายองค์กรใดองค์กรหนึ่งรับผิดชอบ
ด าเนินงานต่อ     การประเมินความยั่งยืนจะรวมถึงความยั่งยืนขององค์กรนั้นด้วย  เช่น ความมั่นคง
ขององค์กร  ศักยภาพ  ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และสถานภาพทางการเงิน เป็นต้น  และอีก
มุมมองหนึ่งของการประเมินความยั่งยืน คือ ประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตัวอย่างการประเมินความยั่งยืน เช่น 

4.1 แม้โครงการสิ้นสุดไปแล้วแต่ในพ้ืนที่ยังคงมีความต่อเนื่องของกิจกรรม   แสดง
ว่ากลุ่มเปูาหมายยังต้องการกิจกรรมนั้นๆ 

4.2 การยอมรับและน าเทคโนโลยีที่ได้จากโครงการไปประยุกต์ใช้  แสดงความ
ยั่งยืนของการใช้ประโยชน์ระดับบุคคล 

4.3 การขยายผลการพัฒนาท าให้เกิดเทคโนโลยีใหม่  
4.4 ผลิตผลที่ได้จากการพัฒนา 
4.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
4.6 ผลกระทบที่มีต่อกลุ่มเปูาหมายในอนาคต 

 
 การก าหนดตัวชี้วัดจะอิงกับล าดับชั้นของวัตถุประสงค์ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า

และกิจกรรมจะแสดงผ่านตัวชี้วัดกระบวนการ  ส่วนตัวชี้วดัผลผลิตจะช่วยให้ผู้บริหารรู้วา่โครงการอยู่
ห่าง/ใกล้เปูาหมายเพียงใด  แนวโน้มและจุดที่เป็นอุปสรรคมีอะไรบ้าง  ดังนี้  
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ตารางที่ 8.4 ประเภทของตัวชี้วัดจ าแนกตามล าดับของวัตถุประสงค์ 

ล าดับของ
วัตถุประสงค์ 

ประเภทตัวชี้วัด ลักษณะตัวชี้วัด ตัวอย่าง 

จุดมุ่งหมาย
สุดท้าย 

ผลกระทบ 
ระยะยาวระดับ 
Impact 

วัดความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนและความยั่งยืน  

มีความต้องการให้จัด
โครงการอบรมวิชาการแก่
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

จุดมุ่งหมายระยะ
กลาง 

ผลกระทบระดับ 
effect 

บ่งชี้การตอบรับของ
กลุ่มเปูาหมายที่มีต่อ
ผลผลิตโครงการ  

มีจ านวนผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการอบรมเกิน
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

ผลผลิต ผลผลิต  แสดงถึงผลผลิตโครงการ 
หรือสิ่งที่ได้จากการจัดท า
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์
ได้ 

กิจกรรม กระบวนการ 
 

แสดงถึงกิจกรรม หรือ
กระบวนการด าเนินงาน
โครงการ 

กิจกรรมอบรมวิชาการแก่
ชุมชน แบ่งกิจกรรมย่อย
เป็นการอบรม 3 เรื่อง 

ปัจจัยน าเข้า ปัจจัยน าเข้า แสดงถึงทรัพยากรที่ใช้ใน
โครงการ 

สถานที่ส าหรับอบรม 
อุปกรณ์เครื่องมือส าหรับ
การอบรม 
วิทยากรผู้อบรม 
ผู้ประสานงานโครงการ 

 
 ที่มา: กองแผนงาน ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้. (ม.ป.ป. : 15) 

 
นอกจากนี้ ประเภทของตัวชี้วัดอาจจ าแนกได้ตามประเด็นที่ต้องการประเมิน แสดงดังนี้  
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ตารางที่ 8.5 ประเภทของตัวชี้วัดจ าแนกตามประเด็นที่ต้องการประเมิน 

ประเด็นที่ต้องการประเมิน สิ่งท่ีแสดงในตัวชี้วัด ตัวอย่าง 
availability มีความพร้อมของโครงการ ในเรื่อง

ต่างๆ(available)หรือไม่ 
 

มีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม
แล้ว 1 คนในทุก 10 หลังคา
เรือน 

relevance กิจกรรมของโครงการมีความสัมพันธ์
กันหรือไม่ (relevant)หรือเหมาะสม
( appropriate)อย่างไร 
 

กิจกรรมอบรมวิชาการคือ
อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
ผู้เข้าอบรมคือ กลุ่มนักเรียน
ระดับประถม 

accessibility บ่งชี้ว่ามีการเข้าถึงเรื่องต่างๆ ได้
หรือไม่  

ผู้เรียน หรือ วิทยากร 
สามารถเดินทางมาเข้าร่วม
การอบรมได้ 

utilization  บ่งชี้ว่ามีการน าไปใช้ประโยชน์ตรง
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

นักเรียนผู้เข้าอบรมมีการน า
ความรู้จากการอบรมไปใช้
ประโยชน์จริง 

coverage บ่งชี้ว่ากลุ่มเปูาหมายได้รับสิทธิใน
ฐานะผู้เข้าร่วมโครงการหรือไม่ 

ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการ
อบรมครบทุกเรื่องตาม
ก าหนด  

quality บ่งชี้คุณภาพหรือมาตรฐาน 
 

หัวข้อการอบรมมีประโยชน์
สามารถน าไปประยุกต์ใช้งาน
ได้จริง 

effort บ่งชี้สิ่งที่ลงทุนลงแรงไป(invest) 
เพ่ือให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ 
 

จากการประชาสัมพันธ์
โครงการ มียอดผู้สนใจเข้า
ร่วมอบรม เกินเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ 

efficiency บ่งชี้ประสิทธิภาพหรือทรัพยากร/
กิจกรรมที่ได้ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

จ านวน ผู้เข้าร่วมอบรม และ
จ านวนวันในการอบรมบรรลุ
ตามเปูาหมายที่ก าหนด 

impact บ่งชี้ว่าสิ่งที่โครงการได้ท าไปแล้วนั้น
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระยะยาว
หรือไม่ 

มีความต้องการให้จัดอบรม
โครงการอย่างต่อเนื่อง และ
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ที่มา: กองแผนงาน ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้. (ม.ป.ป. : 15-16) 
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ตัวอย่างเอกสารสารสนเทศในการติดตามและประเมินผล   

การจัดการเอกสารสารสนเทศในการติดตามและประเมินผลสามารถน าเสนอได้ดังนี้      
(อัสติน, โรเบิร์ต ดี, 2556)   

 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ชื่อ โครงการ......................................................................................................................................... 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ชื่อ........................................นามสกุล........................................ 

1.2 ต าแหน่ง.................................................................................... 

ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

2.1 วัตถุประสงค์ 

  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ 
............................................................................................................................. ..................... 

2.2 ผลการด าเนินงานที่คาดเคลื่อน (ด้านเวลา) 

กิจกรรม
งาน 

แผนงาน ปฏิบัติงานจริง ระยะเวลา
ที่คาด
เคลื่อน  ระยะเวลา วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ระยะเวลา วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

        
        

 
2.3 ผลการด าเนินงานที่คาดเคลื่อน (ด้านผู้รับผิดชอบ) 

กิจกรรมงาน ผู้รับผิดชอบตามแผนงาน ผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานจริง 

ความคาด
เคลื่อน 

หมายเหตุ 
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2.4 ผลการด าเนินงานที่คาดเคลื่อน (ด้านงบประมาณ) 

กิจกรรมงาน งบประมาณ ตาม
แผนงาน 

งบประมาณ
ปฏิบัติงานจริง 

ความคาด
เคลื่อน 

หมายเหตุ 

     
     
     

2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ 

  ไม่มี 

  มี(ระบ)ุ .......................................................... ........................................................................ 

2.6 แนวทางการแก้ไข 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................ 

ลงชื่อ………………………………………………………… 
(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

 

 

การติดตามความก้าวหน้าของโครงการด้วย Microsoft Project   

การติดตามความก้าวหน้าของโครงการด้วย Microsoft Project กับ Baseline คือการ 
ติดตามการท างานที่เกิดขึ้นในโครงการ โดยติดตามในเรื่องกิจกรรมงาน ติดตามเรื่องค่าใช้จ่าย ติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรื่องเวลาการท างาน วันเริ่มต้นงาน วันสิ้นสุดงาน จ านวนวันท างานที่
เปลี่ยนแปลงไป 

มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
ด้วย Microsoft Project ดังนี้ 

สุเทพ โลหณุต (2557) ให้ข้อมูลว่า การติดตามโครงการคือการท างานที่จะเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเพ่ือน าไปใช้เปรียบเทียบกับแผนงานเดิมได้วางไว้ รวมถึงปรับแก้ไขแผนให้งาน
เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด รวมถึงช่วยในการเก็บตกรายละเอียดเล็ก ๆ น้อยๆ ที่ไม่ได้วางแผนไว้
ในเบื้องต้น ท าให้สามารถปรับแก้ไขให้ตรงกับเนื้องานจริงๆได้ 

เพ็ญศรี ปักกะสีนัง (2556)  กล่าวว่า การติดตามความคืบหน้าโดยการเปรียบเทียบกับ 
Baseline ซึ่ง Baseline คือ สิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือให้หยุดสิ่งนั้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แล้วสามารถน ามา
เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบกับสิ่งเดียวกันนี้เมื่อเวลาเปลี่ยนไป 
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อรอุมา เอกตาแสง (2555) กล่าวว่า การจัดการบันทึก Baseline เป็นการท างานเกี่ยวกับ 
เงิน (Budget) และ เวลา (Schedule) ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบกับเงินที่ใช้ไปจริง (Actual Cost) และ
งานที่ท าได้ผลจริง (Earned Value) ในระหว่างการด าเนินงานโครงการ 

นลิน จันทร (2554)  กล่าวว่า Baseline เป็นการบันทึกสถานะโครงการ ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง ส าหรับใช้ในการเปรียบเทียบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหว่าการด าเนินงาน  

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า Baseline เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการท างานในส่วนการ
บันทึกการวางแผนในเรื่องเวลางาน และเรื่องค่าใช้จ่าย โดยการท างานด้วย Baseline คือการบันทึก
งานที่ได้วางแผนไว้ในช่วงเวลาหนึ่งและสามารถน าผลการด าเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปมาท าการ
เปรียบเทียบได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 

การติดตามความก้าวหน้าของโครงการด้วย Microsoft Project กับ Baseline คือการ 
ติดตามการท างานที่เกิดขึ้นในโครงการ โดยติดตามในเรื่องกิจกรรมงาน ติดตามเรื่องค่าใช้จ่าย ติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรื่องเวลาการท างาน วันเริ่มต้นงาน วันสิ้นสุดงาน จ านวนวันท างานที่
เปลี่ยนแปลงไป 

     

 แนวคิด 

  

 

 
 

ภาพที่ 8.3 แนวคิดการท างาน Baseline 

Baseline  เป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของการท างาน  โดยเมื่อ
วางแผนงานเสร็จให้ท าการบันทึก Baseline ก่อน เป็นอันดับแรก โดยมีขั้นตอนดังนี้คือ 

1. วิธีบันทึก Baseline 
การบันทึก Baseline หรือบันทึกแผนงานเพ่ือปรับเปลี่ยนแผน ก าหนดการบันทึกได้ดังนี้ 
1. คลิกเมนู Project     
2. คลิกปุุม Set Baseline และคลิกเลือก รายการ Set Baseline 
3. ปรากฏ หน้าต่าง  Save  Baseline  ให้เลือกชื่อ Save baseline ( ระบบยอมรับ

การตั้งชื่อบันทึก Baseline ได้ 11ชื่อ)  
4. แล้วเลือกว่าจะSave For  Entire project (ท้ังโครงการ) หรือ Select tasks 

(เฉพาะงานที่เลือก) 
5. คลิก OK 

 

 

 

 

แผนงาน 

ความเป็นจริง 
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6. ให้ลองท าการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ที่ Gantt Bar เช่นเลื่อนวันท างานออกไป หรือ 
เปลี่ยนก าหนดวันสิ้นสุดงานให้เร็วกว่าเดิม 

7. ให้ท าการ เพ่ิม คอลัมน์  
Baseline Start  = เพ่ือให้แสดงวันเริ่มต้นงานจากการบันทึก Baseline 
Baseline Finish = เพ่ือให้แสดงวันสิ้นสุดงานจากการบันทึก Baseline 
Baseline Duration = เพ่ือแสดงจ านวนวันท างานจากการบันทึก Baseline 
Duration Variance  = เพ่ือแสดงจ านวนวันท างานที่เปลี่ยนแปลงไป 

8. คลิกมุมมอง Tasking Gantt  ที่ส่วนงาน Task Bar จะแสดงผล Task Bar ทั้งใน
ส่วนงานที่เป็นแผนงานก่อนการเปลี่ยนแปลง และ Task Bar ในส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลัง
บันทึก Baseline 

Bar สี ฟูา แสดง งานที่เกิดข้ึนจริงหรือเปลี่ยนแปลงไป 
Bar สี เทา แสดง งานที่เคยเป็นแผนงาน ก่อนหน้านี้ 
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ภาพที่ 8.4 ขั้นตอนการบันทึก Baseline  

 

 

 
 

 

 

 

   แผนงานที่ ก าหนดก่อนบันทึก Baseline (เริ่มงานวันที่ 17/2/57) 

 แผนงานที่ เปลี่ยนแปลง หลังบันทึก Baseline (ก าหนดให้งานเลื่อนออกไป 5 วัน) 
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ภาพที่ 8.5 ขั้นตอนการบันทึก Baseline (ต่อ) 
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สรุปท้ายบทเรียน 

จุดติดตามงาน (จุดเช็คความก้าวหน้าของงาน เรียกว่า (Milestone) 
การติดตามและการประเมินผล คือขั้นตอนหนึ่งของการด าเนินโครงการ ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือให้

ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ ที่ใช้วัดความก้าวหน้า วัดการด าเนินงานและวัดผลโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แต่ละล าดับชั้นของวัตถุประสงค์ โดยจุดมุงหมายคือ 

1. เพ่ือสนับสนุนหรือยกเลิก โครงการ 
2. เพ่ือทราบถึงความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามโครงการ  
3. เพ่ือปรับปรุงงาน  
4. เพ่ือศึกษาทางเลือก ที่เหมาะสม  
5. เพ่ือขยายผลโครงการ 

ขอคิดในการติดตามประเมินผลโครงการมีดังนี้ 
1. การติดตามประเมินผลเป็นผู้ช่วยให้ในการปรับกลยุทธ์การด าเนินโครงการ 
2. ถ้าไม่น าผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงก็ไม่จ าเป็นต้องประเมิน 
3. การประเมินผลโครงการจะไรค่า หากไม่น าผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ 
4. การประเมินผลเป็นการมองอดีตแต่การวางแผนเป็นการมองอนาคต 
5. ข้อมูลจากผลการประเมินควรเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8  
 

1. การติดตามคืออะไร 
2. การติดตามสามารถแบ่งได้กี่ประเภทอะไรบ้าง 
3. ให้แสดงความคิดเห็นถึงการสร้างระบบการติดตามและการควบคุมท่ีเหมาะสมจาก

ความเข้า 
4. ให้เขียนสรุปการด าเนินการประเมินผลโครงการมาพอสังเขป 
5. ให้เขียนสรุปประเด็นวัตถุประสงค์ของการประเมินผล และขอคิดในการประเมินผล

โครงการ 
6. ให้อธิบายถึงความแตกต่างของจุดมุ งหมายและความส าคัญของการประเมินผล

โครงการ 
7. ให้อธิบายความแตกต่างและยกตัวอย่าง ในเรื่องการประเมินผลตามระยะเวลา  

(Evaluation) การติดตามผลลัพธ์ (outcome monitoring) การประเมินผลลัพธ์ (outcome 
evaluation)  

8. ให้เสนอแนะแนวทางการจัดท าข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลตาม
ระยะเวลาของโครงการได้ 

9. สารสนเทศเพ่ือการประเมินผลมีความส าคัญกับโครงการอย่างไรบ้าง 
10. ค่า Baseline คืออะไร  จะก าหนดค่า Baseline เมื่อใด ผลที่เกิดข้ึนมีประโยชน์

อย่างไร 
11. ให้จัดการท างานจากกรณีศึกษา โครงการ Computer For Sale ใน Ms Project  

เงื่อนไขในการท างานคือ ให้มีการจัดท าการติดตามโครงการด้วย Baseline ตามความเหมาะสม และ
ให้อธิบายการติดตามโครงการดังกล่าว ในเรื่องระยะเวลาที่เป็นแผนงาน และระยะเวลาที่เกิดข้ึนจริง  

กรณีศึกษาโครงการ Computer For Sale 

ลักษณะโครงการ เป็นโครงการ รวบรวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของร้านค้าในจังหวัดอุดร 
มาจัดจ าหน่าย พร้อมกันที่ห้างสรรพสินค้า 

โครงการจะหยุดท างานทุกวันเสาร์ และ อาทิตย์ 
รหัสงาน รายการงาน จ านวนเวลางาน งานที่ท า

ก่อน 
รูปแบบงาน 

1 ประชุมแจกแจงงาน 
- ประชุมเรื่องการจัดงาน 
- ประชุมแบ่งงาน 
- ประชุมเรื่องสถานที่จัดงาน 
- ประชุมคัดเลือกร้านค้าร่วม
โครงการ 
 

 
1 วัน 
1 วัน 
1 วัน 
1 วัน 

start เริ่มวันที่ 1 
เม.ย. 2557 

 
เป็นงานหลัก
และงานย่อย 
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รหัสงาน รายการงาน จ านวนเวลางาน งานที่ท า
ก่อน 

รูปแบบงาน 

2 หาสถานที่จัดงาน 5 วัน 1  
3 ติดต่อร้านร่วมโครงการ 

 
 

3 สัปดาห์ 2  

4 ติดต่อหาอุปกรณ์ติดตั้งใน
งาน 

2 สัปดาห์ 1 แยกส่วนท างาน  
ท างานละ 1 
สัปดาห์  ช่วง
เว้น1 สัปดาห์ 

5 ประชุมติดตามงาน 
 

2 ชั่วโมง 1 มีงานประจ าท า
เป็นงานย่อยคือ 
เข้าประชุมทุก
วันพุธ และศุกร์ 
ของสัปดาห์ จน
เสร็จสิ้น งาน 4 

6 เช็คความก้าวหน้าของงาน 
 

0 วัน 5 จุด Milestone 

7 ประเมินการตอบรับการเข้า
ร่วมโครงการ 

5 วัน 2  

8 ระดมความคิดการ
ประชาสัมพันธ์ 
 

2 สัปดาห์ ช่วงที่แยก
เว้นงาน

ของงาน 4 

แยกท างาน
สัปดาห์เว้น
สัปดาห์ 

9 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ 3 สัปดาห์ 8  
10 ประชุมติดตามงาน 2 ชั่วโมง 5 มีงานประจ าท า

เป็นงานย่อยคือ 
เข้าประชุมทุก
วันศุกร์ ของ
สัปดาห์ เป็น
เวลา 4 ครั้ง 

11 จัดงาน IT Computer For 
Sale  

1 สัปดาห์ สิ้นสุด
พร้อม  
งาน  9 

 

12 จัดท ารายงานสรุปโครงการ 2 วัน 11  
13 น าเสนอรายงานสรุป

โครงการ 
เช็คความคืบหน้าของงาน  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9  
  การรายงานและปิดโครงการ 

 

เวลาเรียน 12 ชั่วโมง  

วัตถุประสงค์ 

  หลังจากท่ีได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรมดังนี้ 

1. บอกถึงแนวคิดเกี่ยวกับการรายงานผลการด าเนินงานโครงการได้ 
2. อธิบายเกี่ยวกับการรายงานผลการด าเนินงานโครงการในรูปแบบต่างๆ ได้ 
3. เขียนรายผลการปฏิบัติงานของโครงการได้ 
4. บอกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงด้วยการจัดท ารายงานความก้าวหน้าได้ 
5. เขียนข้อเสนอแนะในการจัดการปิดโครงการได้ 
6. ออกแบบการรายงานสรุปการด าเนินงานของโครงการได้ 
7. สามารถประยุกต์ใช้งาน โปรแกรม Microsoft Project ในการออกแบบและการพิมพ์

รายงานในโครงการได้ 
 

หัวข้อเนื้อหา 

1. การรายงานผลการด าเนินงาน  
2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. การรายงานความก้าวหน้า 
4. การจัดการปิดโครงการ  
5. การออกแบบรายงานและการพิมพ์ในโปรแกรม Microsoft Project 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

1. บรรยายเนื้อหาสาระส าคัญประกอบ PowerPoint 
2. ตั้งค าถามอภิปรายระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
3. สรุปประเด็นเนื้อหาร่วมกัน 
4. ให้ตอบค าถามท้ายบทเรียน 

สื่อการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Microsoft PowerPoint ประจ าบทเรียน 
3. คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
4. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
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การวัดผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในห้องเรียน  
2. ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ประเมินการท างานตามท่ีมอบหมาย 
4. ประเมินการตอบค าถามและท างานท้ายบทเรียน 

 

 



บทที ่9  
การรายงานและปิดโครงการ 

 

เมื่อด าเนินกิจกรรมโครงการเสร็จเรียบร้อย ขั้นสุดท้ายของการท างานก็คือการรายงานผล
การด าเนินงานโครงการ รวมถึงการปิดโครงการ การรายงานผลในที่นี้จะเป็นผลงานด้านเอกสารที่
แสดงถึงกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการในเรื่องต่างๆ โดยการสรุปเนื้อหาออกมาเป็นรายงานเช่น
การออกรายงานทรัพยากรโครงการ การออกรายงานกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงกร การออกรายงาน
ค่าใช้จ่ายในโครงการ เป็นต้น ซึ่งสามารถน ารายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าสรุปรายงานเพ่ือปิด
โครงการ 

การรายงานผลการด าเนินงาน  

มีนักวิชาการหลายท่านให้ความคิดเห็นต่อการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานดังนี้ 
อัสติน, โรเบิร์ต ดี (2556) กล่าวว่า โครงการใหญ่ ๆ ทุกโครงการต่างก็ต้องจัดท างาน

เอกสารในการรายงานผลกาด าเนินงาน เช่น ข้อมูลงบประมาณ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เอกสารหรือการรายงานผลการด าเนินงานมีความส าคัญต่อการได้เห็นผลงานในอดีต และสามารถ
น ามาเป็นข้อมูลสนับสนุนการท างานในอนาคตได้ 

มยุรี อนุมาราชธน (2551) ให้ข้อมูลว่า รายงานฉบับสมบูรณ์ ของโครงการไม่ใช่รายงานการ
ประเมินผล แต่เป็นประวัติของโครงการที่มีการรายงานเหตุการณ์พร้อมวันที่เรียงตามล าดับก่อนหลัง
ตลอดอายุ รายการย่อของของสิ่งที่โครงการด าเนินงานแล้ว รายการย่อของผู้ปฏิบัติงาน รายการย่อ
ของผลลัพธ์ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ของโครงการ 

วิสูตร จิระด าเกิง (2548) กล่าวว่าการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน หรือ รายงาน
โครงการการเป็นส่วนหนึ่งของการปิดโครงการซึ่ง เป็นจัดท าเป็นรูปแบบเอกสารรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นใน
โครงการประกอบด้วย ชื่อโครงการ ชื่อผู้จัดท า วันสิ้นสุด ผลงาน(กิจกรรมงาน)  ผู้รับผิดชอบ  งานที่มี
ปัญหา วันที่คาดว่าแล้วเสร็จ วันที่จัดท ารายงาน เป็นต้น 

สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2547) กล่าวว่าการรายงานผลการด าเนินงาน ถือเป็นรายงานขั้น
สุดท้าย (Final report) ไม่ใช่รายงานความก้าวหน้า รายงานขั้นสุดท้ายเช่น สรุประส าคัญของ
โครงการที่กระท าเสร็จสมบูรณ์ รายการที่ต้องส่งมอบทั้งหมด โดยน าเสนอในแบบตาราง แผนภาพ 
รูปภาพ  

การรายงานผลการด าเนินงาน (Performance reporting) เป็นการเก็บรวบรวมและการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านผลการด าเนินงานในรูปของรายงานสถานะภาพ การวัดความคืบหน้า และ
การพยากรณ์ การรายงานผลการด าเนินงานเป็นการชี้แจงให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทราบว่า ทรัพยากร
ด้านต่างๆ ได้ถูกใช้ไปเพ่ือให้โครงการบรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้ได้อย่างไร การรายงานผลการ
ด าเนินงานดังกล่าวมักจะออกมาในรูปของเอกสาร ดังนี้ 

รายงานสถานภาพ (Status report) ซึ่งจะรายงานให้ทราบว่า โครงการได้ถูกด าเนินการ
ไปถึงไหนแล้ว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง รายงานสถานภาพจะแสดงให้เห็นว่า โครงการอยู่ในสถานภาพใด
เพ่ือเปรียบเทียบกับเปูาหมายของขอบเขตงาน เวลา และต้นทุนที่ได้ก าหนดไว้ ยกตัวอย่าง เช่น 
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โครงการได้ใช้เงินไปจ านวนเท่าใดแล้วจากอดีตถึงปัจจุบัน จะต้องใช้เวลานานเท่าใดในการด าเนิน
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง งานที่ท าก าลังเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เป็นต้น รายงานสถานภาพ
สามารถจัดท าขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

รายงานความก้าวหน้า (Progress report) ซึ่งจะรายงานให้ทราบว่า ทีมงานโครงการได้
ด าเนินโครงการไปได้มากน้อยเพียงใดในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ บางโครงการก าหนดให้สมาชิกทีมงาน
แต่ละคน จัดท ารายงานความก้าวหน้าประจ าเดือนหรือประจ าสัปดาห์ในบางครั้ง ขณะที่ผู้จัดการ
โครงการหรือหัวหน้าทีมงานมักจะจัดท ารายงานความก้าวหน้าฉบับสมบูรณ์ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับ
จากสมาชิกทีมงานมาอีกต่อหนึ่ง 

รายงานการพยากรณ์โครงการ (Project forecasting) ซึ่งจะพยากรณ์สถานภาพและ
ความคืบหน้าของโครงการต่อไปในอนาคต โดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศและแนวโน้มที่มีมาในอดีต 
ยกตัวอย่าง เช่น จะต้องใช้เวลาอีกนานเท่าใดโครงการจึงจะแล้วเสร็จถ้ายึดตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ 
จ าเป็นจะต้องใช้เงินอีกจ านวนเท่าใดจึงจะท าให้โครงการแล้วเสร็จลงได้ เป็นต้น 

นอกจากนั้น เทคนิคที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งส าหรับการรายงานผลการด าเนินงาน คือ การ
ประชุมเพ่ือทบทวนสถานภาพ (Status review meeting) ซึ่งเป็นการประชุมที่ถูกก าหนดให้จัดขึ้น
เป็นระยะๆ และถือเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งที่เน้นการให้ความส าคัญกับข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารส าคัญๆ 
ของโครงการ วิธีนี้จะเปิดโอกาสให้สมาชิกทีมงานที่เกี่ยวข้องได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการรายงาน
หรืออธิบายงานของตนให้ที่ประชุมทราบ และสามารถถกเถียงปัญหาที่ส าคัญๆ ของโครงการกันซึ่งๆ 
หน้าได้อย่างเต็มที่ โครงการและผู้จัดการโครงการจ านวนมากได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือทบทวน
สถานภาพขึ้นเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารส าคัญๆ เกี่ยวกับโครงการ และ
กระตุ้นให้พนักงานได้มีความคืบหน้าในการท างาน ถ้าสมาชิกโครงการรู้ว่า พวกเขาจะต้องรายงาน
ความคืบหน้าอย่างเป็นทางการทุกเดือนต่อหน้าบุคคลส าคัญๆ ของโครงการ พวกเขาจะต้องแน่ใจว่า 
งานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่มีความคืบหน้า ขณะเดียวกัน ผู้บริหารระดับสูงก็มักจะมีการจัดการประชุม
เพ่ือทบทวนสถานภาพทุกๆ เดือน หรือทุกๆ ไตรมาส เพ่ือให้ผู้จัดการโครงการได้รายงานสถานภาพ
โดยรวมของโครงการอีกที่หนึ่ง  การประชุมเพ่ือทบทวนสถานภาพบางครั้งจึงกลายเป็นสนามรบของ
ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคน ดังนั้น ผู้จัดการโครงการหรือผู้บริหารระดับสูงจึงควรที่จะก าหนด
กฎเกณฑ์ส าหรับการประชุมดังกล่าวไว้ เพ่ือใช้ในการควบคุมความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และ
เตรียมพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา การส่งรายงานสถานภาพประจ าสัปดาห์หรือ
ประจ าเดือนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยทั่วไปแล้ว จะไม่ดีเท่าการน าเสนอด้วยวาจาอย่างเป็นทางการ 
สิ่งส าคัญก็คือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดจะต้องช่วยกันค้นหาปัญหาที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานให้ได้จากรายงานสถานภาพดังกล่าว 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการพิจารณาว่าโครงการด าเนินงานได้ดีเพียงใด
ใน 3 เรื่องส าคัญ ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารอนุมัติโครงการ และเอกสารโครงการดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์หรือสิ่งที่คาดว่าจะได้รับ  โครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อแล้ว
หรือยัง  ผลที่ได้รับจากโครงการเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างเช่น ถ้าเอกสารอนุมัติโครงการ
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ระบุว่า ต้องมีการส่งมอบแผนงานที่เสร็จสมบูรณ์ส าหรับกิจกรรมใหม่  ซึ่งรวมทั้งข้อมูลเรื่อง
กลุ่มเปูาหมาย รวยชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องใช้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ แผนงานที่โครงการ
น าเสนอก็ควรจะต้องถูกประเมิน โดยเปรียบเทียบกับรายละเอียดเหล่านั้นแต่ละรายการ 

2. ก าหนดการกิจกรรมงาน ส าเร็จได้ตามก าหนดการหรือไม่  ถ้าไม่ส าเร็จโครงการควร
ท าในสองสิ่งต่อไปนี้ได้แก่ 

2.1  ประเมินต้นทุนของความล่าช้าที่มีต่อองค์กรและ  
2.2  หาสาเหตุของความล่าช้า และหนทางปูองกันไม่ให้เกิดข้ึนอีก 

3. ต้นทุน การท าโครงการให้เสร็จสิ้นนี้ ต้องใช้ต้นทุนไปเท่าใด    ต้นทุนเหล่านั้นยังคง
อยู่ภายใต้งบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่  ถ้าหากโครงการมีต้นทุนเกินกว่างบประมาณ ทีมงาน
โครงการก็ควรหาสาเหตุของการใช้จ่ายมากเกินไป และวิธีการหลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นนั้น 

โดยมีขั้นตอนการประเมินผลโครงการ คือ เริ่มตั้งแต่การศึกษารายละเอียดต่างๆ ของ
สิ่งที่จะประเมิน และศึกษารูปแบบการประเมิน เช่นประเมินความพึงพอใจต่อโครงการที่จัดท าขึ้น 
จากนั้นก็ออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เก็บรวบรวม 
วิเคราะห์ แปรผล สรุปผล และจัดท ารายงาน ดังนี้  (เพ็ญศรี ปักกะสีนัง, 2556) 

 
ตารางที่ 9.1 ตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อโครงการ “โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน” 

รายการ ระดับความคิดเห็นต่อโครงการ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านวิทยากรอบรม  
ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา      
การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เข้าอบรม      
มนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้เข้าอบรม      
การแต่งกาย      

ด้านการจัดกิจกรรมอบรม  
ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรม      
ความเหมาะสมของกิจกรรมระหว่างการอบรม      
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม      
ความเหมาะสมของสถานที่อบรม      
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ขั้นตอนการประเมินสามารถน าเสนอได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.1 ขั้นตอนการประเมินโครงการ 
ที่มา : สุวิมล ติรกานันท์ (2547:14) อ้างถึงใน เพ็ญศรีปักกะสีนัง (2556:274) 

ขั้นตอนการประเมิน 

ศึกษารายละเอียด 

ของสิ่งที่ถูกประเมิน 

ศึกษาความต้องการของ
ผู้ใช้ผลการประเมิน 

ก าหนดประเด็นการประเมิน 

ก าหนดตัวช้ีวัด 

พัฒนาตัวช้ีวัด 

(ก าหนดแหล่งข้อมลู ก าหนดเครื่องมือ ก าหนดเกณฑ์ หรือมาตรฐานตัวช้ีวัด) 

ออกแบบการประเมิน 

(ออกแบการสุ่มตัวอย่าง ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมลู ออกแบบการเสนอรายงานการประเมิน) 

ขั้นตอนการประเมิน 

(สร้างเครื่องมือ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เก็บข้อมูล) 

วิเคราะห์ข้อมูล 

แปลผลและสรุปผล 

จัดท าข้อเสนอแนะในการใช้ผลการประเมิน 

เขียนรายงาน 
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การรายงานความก้าวหน้า 

ธงชัย  สันติวงษ์ (2540) ให้ข้อมูลว่า มีหลายวิธีที่จะรายงานความก้าวหน้าของแผนงาน 
บางรายงานจะมาจากศูนย์ข้อมูล โดยเสนอขึ้นไปยังผู้บริหารระดับสูงทุกคน ขณะที่บางรายงานอาจมา
จากแผนกต่างๆ โดยตรง ซึ่งมีข้อมูลที่อาจเป็นปัญหาปนกันอยู่ แผนกดังกล่าวจะรับผิดชอบในการ
จัดส่งและอ่านผลหรือตีความข้อมูลใหม่ เพ่ือเสนอเป็นรายงานสู่ผู้บริหารบน บางรายงานรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทุกอย่าง ในขณะที่บางรายงานจะเน้นเพียงเฉพาะที่แปรผันไปจากแผน ไม่ว่าจะเลือกวิธีใดก็
ตาม ความส าคัญจะอยู่ที่การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับแผนงาน ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งของการ
รายงานผลความก้าวหน้า 

ตารางที ่9.2 ตัวอย่างการรายผลการด าเนินงานโครงการ “บริการวิชาการแก่ชุมชนประจ าปี 2556” 

รายการ เป้าหมาย ที่ก าหนดตาม
แผน 

เกิดขึ้นจริง ผลต่าง หมายเหตุ 

งบประมาณ
โครงการ 

5,000 บาท 5,000บ. 5,000 0 ติดตามอย่าง
ใกล้ชิด 
 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

3 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 1 กลุ่มเปูาหมาย
ติดขัดเรื่อง
เวลา 

จ านวน
กลุ่มเปูาหมาย
ร่วมโครงการ 

7 องค์กร 7 องค์กร 7 องค์กร 0 องค์กร ประสานงาน
ชัดเจน 

จ านวน
กิจกรรม
ส าหรับการ
อบรม 

3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 5 กิจกรรม 2 กิจกรรม จ าเป็นต้องจัด
เสริมตามค า
ร้องขอจาก
กลุ่มเปูาหมาย 

การจัดการปิดโครงการ  

การปิดโครงการหรือการยุติโครงการ (Project Closing) เป็นหนึ่งขั้นในวงจรชีวิตของ
โครงการ ซึ่งการปิดโครงการอาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้ (มยุรี อนุมานราชธน , 
2551:254; อ้างถึงใน เพ็ญศรี ปากะสีนัง, 2556: 325-326) 

1. โครงการได้ด าเนินงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
2. โครงการด าเนินการล่าช้าจนไม่เกิดความก้าวหน้าอีกต่อไป 
3. โครงการด าเนินการล่าช้าอย่างไม่มีก าหนดเสร็จสิ้น 
4. ทรัพยากรของโครงการได้ถูกโยกย้ายไปใช้ในโครงการอ่ืนๆ 
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5. บุคลากรโครงการกลุ่มผู้บริหาร ไม่สามารถท างานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานได้อีก 
6. เหตุการณ์ภายนอกตัวโครงการที่ไม่สามารถควบคุมได้แก่ สภาพแวดล้อมทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์อ่ืนๆ ที่ไม่ทราบล่วงหน้า 
 

 

ภาพที่ 9.2 วงจรชีวิตโครงการเริ่มต้นถึงปิดโครงการ 

ที่มา : Jack T. Marchewka (2003:13); อ้างถึงใน เพ็ญศรี ปากะสีนัง (2556:236)  

อัสติน, โรเบิร์ต ดี  (2556)  การปิดโครงการเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของทุกๆ โครงการ ณ จุด
นี้ ทีมงานได้ส่งมอบหรือรายงานผลงานให้แก่ผู้อุปถัมภ์โครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้นจึง
ทบทวนผลการปฏิบัติงานของตนเอง ผู้จัดการโครงการมักจะมองข้ามช่วงเวลานี้ เนื่องจากโดยทั่วไป
มักจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับกิจการรมในการปิดโครงการ  หลังจากจบโครงการแล้ว  งานปกติของกลุ่ม
ผู้บริหารก็ยังคงด าเนินต่อไป  และด้วยการที่บุคคลกลุ่มผู้บริหารโครงการเป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นกับการลง
มือปฏิบัติ (action-oriented) ท าให้พวกเขามีความกระตือรือร้นจะก้าวต่อไป โดยไม่มีการมอง
ย้อนกลับ เมื่องานส าเร็จแล้วการปิดโครงการเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การสนใจ แม้ว่าจะเป็นผู้จัดการที่ยุ่ง
มาก โดยการปิดโครงการจะมีส่วนช่วยให้คนเราล้างปัญหาด้านจิตใจเป็นพิเศษ  เมื่อสมาชิกในทีมได้
อุทิศตนเองให้กับโครงการเป็นระยะเวลายาวนาน การปิดโครงการถือเป็นโอกาสอันดีที่จะขอบคุณ
ผู้ร่วมงานที่ได้ให้ความช่วยเหลือกันมา  ทั้งสมาชิกในทีมและบุคคลต่าง ๆ อีกหลาย ๆ คนที่ได้ให้
ค าแนะน า และให้ทรัพยากรในบางช่วงเวลาขณะที่ด าเนินโครงการ 

ที่ส าคัญยิ่งไปกว่านั้น  ช่วงเวลาแห่งการปิดโครงการ เป็นช่วงที่ได้ให้โอกาสแก่ทุกๆ คนที่จะ
สะท้อนสิ่งที่พวกเขาได้ท าส าเร็จ  สิ่งที่ท าได้ถูกต้อง  สิ่งที่ผิด  และวิธีการที่น่าจะใช้ในการปรับปรุง
ผลลัพธ์  สิ่งที่ได้ทะท้อนออกมาเหล่านั้น  ล้วนเป็นแก่นของการเรียนรู้ในองค์กรซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่
ควรจะแบ่งปันให้กับโครงการอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน กิจกรรมในการปิดโครงการ ได้แก่ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน งานด้านเอกสาร  บทเรียนที่ได้เรียนรู้  และการประชุมสรุปงาน รวมถึงการการเลี้ยงฉลอง
ปิดโครงการ 

ก าหนด
เปูาหมาย
โครงการ 

• Define 
Project 
Goal 

วางแผน
โครงการ 

• Plan 
Project 

ด าเนิน
โครงการ 

• Execute 
Project 
Plan 

ปิด
โครงการ 

• Close 
Project 

ประเมิน
โครงการ 

• Evaluate 
Project 

ทร
ัพย

าก
รท

ีใ่ช
ใ้น

กา
รด

 าเน
ินโ

คร
งก

าร
 

ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 



 

233 การวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

ไม่ใช่ทุกโครงการที่จะมีจุดสิ้นสุดที่ชัดเจน โครงการเป็นกระบวนการที่มีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจน  
มี ช่วงเวลาแห่งการท างาน  และมีจุดสิ้นสุดที่ชัดเจน  แต่ก็ไม่ใช่ทุกโครงการที่เป็นไปตามแบบอย่างนี้  
บางโครงการก็เปลี่ยนจากช่วงหนึ่งไปยังอีกช่วงหนึ่งแบบง่าย ๆ เช่น โครงการ พัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ได้เริ่มต้นด าเนินการรุ่นที่  1  เสร็จ  อาจเปลี่ยน
ไปสู่การวางแผนและการท าโครงการพัฒนารุ่นที่  2  อย่างต่อเนื่อง  จึงไม่มีบทสรุปการปิดโครงการที่
ชัดเจน แต่ควรมีการจัดท ารายงายผลการด าเนินงานแต่ละช่วงงานเพ่ือเป็นการสรุปงานโครงการได้
อย่างสมบูรณ์ 

การจัดการปิดโครงการ (Administrative closure) เป็นการสร้าง เก็บรวบรวม และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือที่จะบันทึกความสมบูรณ์ของโครงการที่แล้วเสร็จไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน ในระหว่างขั้นตอนนี้ ผลงานจากโครงการที่เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเปูาหมายหรือ
ผู้สนับสนุนโครงการแล้ว จะถูกตรวจสอบความถูกต้องและจัดท าเป็นเอกสารไว้ โดยผ่านกระบวนการ
ต่างๆ ตั้งแต่  

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ  
2. การตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมานั้นบ่งบอกถึงคุณสมบัติของโครงการที่

แล้วเสร็จ 
3. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการ 
4. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ใช้สอยในอนาคต 

 
ผลผลิตหลักที่ได้จากการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าว ได้แก่  

1. เอกสารเกี่ยวกับโครงการที่ใช้ส าหรับการอ้างอิง (Project archives) ซึ่งรวบรวม
ข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดของโครงการ ที่ได้ถูกบันทึกไว้อย่างสมบูรณ์และถูกต้องเที่ยงตรง โดยปกติแล้ว 
เอกสารเหล่านี้มักจะมีประโยชน์ภายหลังจากท่ีโครงการนั้นๆ ได้เสร็จสิ้นลงแล้วระยะหนึ่ง ยกตัวอย่าง 
เช่น ผู้จัดการโครงการคนใหม่อาจจะต้องการที่จะทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม เกี่ยวกับเครื่องมือหรือ
เทคนิคบางอย่างที่ได้ถูกใช้ในโครงการเดิม ซึ่งจะเห็นได้ว่า เอกสารหรือข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไว้จาก
โครงการในอดีต จะสามารถช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการปัจจุบันได้ นอกจากนั้น 
เอกสารเหล่านี้ยังมีบทบาทส าคัญในการให้ข้อมูลที่มีค่าได้อย่างรวดเร็วมากในกระบวนการตรวจสอบ
และควบคุมภายใน 

2. หนังสือรับรองอย่างเป็นทางการ (Formal acceptance) ซึ่งเป็นเอกสารที่
ผู้สนับสนุนหรือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ ได้ลงลายมือชื่อยอมรับผลผลิตของโครงการแล้ว 
กระบวนการนี้จะช่วยให้โครงการถูกปิดลงอย่างเป็นทางการ และหลีกเลี่ยงการเสียเวลาไปโดยเปล่า
ประโยชน์ก่อนการปิดโครงการ เช่นในกรณีที่มีการท าสัญญาใดๆ มาเกี่ยวข้องในโครงการด้วยนั้น 
ผู้เกี่ยวข้องมักต้องยอมรับในเงื่อน กติกา รวมถึงกิจกรรมงานที่จะเกิดขึ้น อย่างถูกต้องเสียก่อน หาก
เกิดเหตุการณ์ไม่คลาดคิดเกิดขึ้น ทุกอย่างจะถูกคลี่คลายในเหตุการณ์ที่ทุกฝุายยอมรับได้ ตามสัญญา
ที่ได้ตกลงกันไว้ ส าหรับโครงการที่ไม่ได้มีการจัดท าสัญญาอย่างเป็นทางการขึ้น หนังสือรับรองอย่าง
เป็นทางการก็ควรจะถูกจัดท าขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นว่า บุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้เห็นพ้อง
ต้องกันแล้วว่า โครงการที่ด าเนินการกันมาได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ลงแล้ว ซึ่งอาจรวมถึงบุคลากรและ
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ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่ได้ถูกน ามาใช้ในโครงการนี้จะได้ถูกโยกย้ายไปใช้ในโครงการอ่ืน ได้ตามความ
เหมาะสมด้วยเช่นกัน 

3. บทเรียนที่ได้รับ (Lessons learned) ซึ่งเป็นรายงานที่ถูกเขียนขึ้นโดยผู้จัดการ
โครงการและทีมงาน เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการด าเนินโครงการ อันได้แก่ สาเหตุของ
ความคลาดเคลื่อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ เหตุผลของการเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในโครงการ การใช้เทคนิคด้านต่างๆ ในการบริหารโครงการ และค าแนะน าส่วนตัวจาก
ประสบการณ์ของสมาชิกทีมงานแต่ละคน บทเรียนที่ได้รับนี้จะให้ข้อมูลที่มีค่าที่สะท้อนจาก
ประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัวของสมาชิกทีมงานเกี่ยวกับโครงการ ว่าสิ่งใดควรจะท าและ
ได้ผล สิ่งใดไม่ควรจะท าและสามารถสร้างปัญหาในภายหลังได้ ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่า
ต่อการด าเนินโครงการอ่ืนๆ ต่อไปในอนาคตอย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม การรวบรวมบทเรียนอันมีค่า
เหล่านี้ไว้จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ เลย ถ้าไม่มีผู้ใดน ารายงานเหล่านี้มาศึกษาในภายหลัง ดังนั้น 
ผู้จัดการโครงการและสมาชิกทีมงาน จ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญกับรายงานเหล่านี้ และน ามาศึกษา
ทบทวนในภายหลัง เพื่อน าข้อมูลจากบทเรียนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับโครงการอ่ืนๆ 
ต่อไปในอนาคต 

โดยแนวสามารถน าเสนอการจัดท ารายงานส าหรับการประเมินผลเพ่ือปิดโครงการได้ดังนี้ 
(เยาวดี รางชัยกุล, 2556) 

1. จัดท าเอกสารรายงานส าหรับการก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 

ตารางที่ 9.3 แบบฟอร์มรายงาน ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือประกอบก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 

ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 

ชื่อโครงการที่จะประเมิน......................................................................................................................... 

วัตถุประสงค์……………………………………………………………………………………………………………………………. 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน................................................................................................................. 
ประเมินเพื่อใคร / ใครเป็นผู้ใช้ผลการประเมิน 

- เจ้าของทุนที่สนับสนุนโครงการ................................................................................... 
- ผู้บริหารระดับสูง......................................................................................................... 
- ผู้บริหารระดับกลาง..................................................................................................... 
- ผู้ปฏิบัติโครงการ......................................................................................................... 

กิจกรรมที่ต้องติดตาม............................................................................................................................. 

ที่มา : เยาวดี รางชัยกุล (2556:281) 
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2. จัดท ารายงาน ข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการก าหนดขอบเขตของการประเมิน 
 

ตารางที่ 9.4 แบบฟอร์มรายงานข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการก าหนดขอบเขตของการประเมิน 

ข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการก าหนดขอบเขตของการประเมิน 

พ้ืนที่ทั้งหมดของโครงการ (กลุ่มเปูาหมาย).............................................................................................  

ขอบเขตของพ้ืนที่ที่จะเก็บข้อมูล (ต าแหน่งที่ตั้งกลุ่มเปูาหมาย).....…………………………………………………. 
องค์กรที่ต้องติดตาม........................................................................................................................... 
บุคคลที่ต้องการสอบถาม / สัมภาษณ์ 

- .................................................................................................................................... 
- .................................................................................................................................... 
- .................................................................................................................................... 
- .................................................................................................................................... 

ติดตามพ้ืนที่ และ ระยะเวลาในการติดตาม  
1...................................................................ตั้งแต่.................................................ถึ ง............................ 
2...................................................................ตั้งแต่.................................................ถึง............................  
3...................................................................ตั้งแต่.................................................ถึ ง............................ 

ที่มา : เยาวดี รางชัยกุล (2556:282-283) 
 

3. จัดท ารายงาน การก าหนดแหล่งข้อมูลของการประเมิน 
 

ตารางที่ 9.5 แบบฟอร์มรายงานก าหนดแหล่งข้อมูลของการประเมิน 

ก าหนดแหล่งข้อมูลของการประเมิน 

ข้อมูลจากการรายงานผลโครงการ 
1. การรายงานผลความก้าวหน้า 
2. การรายงานผลสรุป 
ข้อมูลจากองค์กรที่เก่ียวข้อง 
1. ........................................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................. ..........................................................  
ข้อมูลจากแบบสอบถาม / สัมภาษณ์ 
1. .......................................................................................................................... ................................. 
2. ................................................................................................................................. .......................... 

ที่มา : เยาวดี รางชัยกุล (2556:284-285) 
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การออกแบบรายงานและการพิมพ์ ในโปรแกรม Microsoft Project 

ในส่วนการออกแบบรายงานและการพิมพ์ในโปรแกรม Microsoft Project นี้ ได้มี
ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบรายงานไว้ดังนี้ 

สุเทพ โลหณุต (2557) กล่าวว่า การออกรายงานต้องเริ่มจากการท าความเข้าใจในเนื้อหา
กิจกรรมงาน และสิ่งที่ส าคัญคือต้องปรับแต่งรายงานให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง ก่อนที่จะแสดง
ผลงานรายงานผ่านหน้าจอ หรือรายงานออกทางเครื่องพิมพ์ 

เพ็ญศรี ปักกะสีนัง (2556) กล่าวว่า การท ารายงานในไมโครซอฟต์โปรเจ็กต์ สามารถสร้าง
รายงานได้หลายรูปแบบ โดยมีหลักๆคือ รูปแบบ Overview  Current Activities  Cost  
Assignments  Workload  และ Custom 

อรอุมา เอกตาแสง (2555)  กล่าวว่า การน าเสนอรายงานใน Microsoft Project ถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 วิธีใหญ่ๆ คือ แบบที่แสดงในจอภาพอย่างเดียว(Visual Reports) และแบบที่สามารถพิมพ์
ออกทางพรินเตอร์ได้ (Reports) 

นลิน จันทร (2554) ได้ให้ข้อมูลถึงการออกแบบรายงานไว้ว่า Microsoft Project จะมี
รายงานส าหรับใช้แสดงข้อมูลต่าง ๆของโครงการในรูปแบบที่แตกต่างกัน ตามประเภทรายงานดังนี้คือ 
ประเภท Overview / Current Activities / Cost / Assignments / Workload / และ Custom 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า การออกรายงานเพ่ือแสดงผลการปฏิบัติงาน โดย Microsoft 
Project นั้น สามารถจัดการน าเสนอหลากหลายวิธี ดังนั้น การออกแบบรายงานและการพิมพ์จึงเป็น
กิจกรรมหนึ่งที่ส าคัญส าหรับโครงการ ซึ่งท าให้โครงการสามารถรับรู้ถึงกิจกรรมงานที่เกิดขึ้นได้ทั้งทาง
หน้าจอ และในส่วนออกรายงานทางเครื่องพิมพ์ โดยสามารถจัดการออกแบบรายงานได้หลาย
ประเภทคือ Overview  Current Activities  Cost  Assignments  Workload  และ Custom 

ซึ่งสามารถน าเสนอ กิจกรรมต่างๆ ส าหรับการออกแบบรายงานดังนี้ 
1. การรวมไฟล์ 

กรณีท่ีมีไฟล์งาน แยกกันอยู่ 2 ไฟล์ และต้องการดูเนื้อหาของแต่ละไฟล์งาน หรือน า
เนื้อหาแต่ละไฟล์งานมารวมกันในบางกิจกรรมงาน สามารถใช้วิธีการแสดงเนื้อหา 2 ไฟล์ รวมไฟล์งาน
ได้ 2 วิธีดังนี้คือ 

วิธีที่ 1 รวมไฟล์โดย แสดงงาน  2 ไฟล์ ในหน้าจอเดียวกัน 

1. ให้เปิดไฟล์งานทั้งหมดที่ โครงการที่ต้องการจะรวมงาน จากเมนู File >> Open >> 
เลือกไฟล์ที่ต้องการเปิด >> Open (ตัวอย่าง เช่น เลือก Project 1 และ Project 3) 

2. คลิกเมนู View > เลือก Arrange  All 
3. จะปรากฏ ไฟล์งาน 2 โครงการในหน้าจอเดียวกัน 
4. ให้เลือก งานที่ต้องการจะคัดลอก  

- สามารถเลือกท่ี Task Nameที่ต้องการ 
- หรือ เลือกที่ หัวแถวของงานก็ได้ 
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- แล้วสั่ง Copy  
- แล้ววาง ในต าแหน่งที่ต้องการ 

 ถ้า Copy จาก Task Name จะได้มาแค่ชื่องาน 

 ถ้า Copy จาก หัวแถว ของ Task Name จะได้ Duration มาด้วย 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.3 ขั้นตอนการรวมไฟล์ในหน้าจอเดียว 

 

 

 หน้าต่างไฟล์งาน Project 1 

หน้าต่างไฟล์งาน Project 3 
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วิธีที่ 2 การรวมไฟล์ โดย แสดงงาน  2 ไฟลใ์น Window ใหม่ 

1. หลังจากเปิดไฟล์ทั้งหมดที่ต้องการจะรวมงาน ให้คลิกเมนู view >> คลิก New 
window 

2. จะปรากฏหน้าต่าง ให้เลือก ทั้ง 2 งาน  แล้วคลิก OK 
3. จะปรากฏหน้าต่างงาน โครงการทั้ง 2 อยู่ในสถานะ ไฟล์งานใหม่ ให้บันทึกชื่องานใน

ชื่อใหม่ได้ตามต้องการ 
(โดยที่หน้าต่างจะน าเสนอในส่วน ชื่อไฟล์ ซึ่งจะมีแถบ สถานะท่ี Task Bar เป็นลักษณะ 

Summery Task และเนื้อหาภายในงานก็จะเป็น Sub Task) 
 
(ไฟล์งานตั้งต้น 2 ไฟล์งาน และไฟล์ งานรวม 1 ไฟล์งานนี้ จะมีการเชื่อมโยงเนื้อหา

ระหว่างกัน หากเนื้อหาที่ไฟล์งานตั้งต้น มีการเปลี่ยนแปลง เนื้อหาที่ไฟล์งานใหม่จะมีการเปลี่ยนตาม
ไปด้วย ในกรณีเดียวกัน หากเนื้อหาที่ไฟล์งานใหม่ มีการเปลี่ยนแปลง เนื้อหาที่ไฟล์งานตั้งต้นจะมีการ
เปลี่ยนตามไปด้วยเช่นกัน (เช่น เนื้อหาที่ไฟล์งานตั้งต้น ถูกลบ หรือมีการเพ่ิมเนื้อหา ณ สถานะไฟล์
งานใหม่ เนื้อหาก็จะถูกลบ หรือเพ่ิมด้วยเช่นกัน) 

 

 

 
ภาพที่ 9.4 ขั้นตอนการรวมไฟล์ในหน้าต่างใหม่ 
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2. การรวมทรัพยากร 

ไฟล์งานโครงการ แต่ละไฟล์ สามารถรวมทรัพยากร ระหว่างกันได้ เพ่ือความสะดวกใน
การด าเนินงาน 

1. เปิดไฟล์โครงการทั้งหมดที่ต้องการจะใช้ทรัพยากรร่วมกัน  (ตัวอย่างนี้ เลือกไฟล์ 
Project  1 และไฟล์ Project 2) 

2. คลิกเมนู Resource > Resource Pool > Share Resources 
3. จะปรากฏหน้าต่าง  เลือกชื่อไฟล์โครงการจาก  Use resources From … 

- Use own resources  =  ไฟล์ที่ถูกเลือกไว้ เป็นหลักในการตั้งค่าทรัพยากร 
- Use resources (Requires at least one open resource pool) from = ให้

ใช้ไฟล์ที่เปิดร่วมเป็นหลัก 
**และเม่ือมีความซ้ าซ้อนของงาน เช่น สกุลเงิน  ปฏิทินงาน ก็ต้องเลือกรายการ** 
- Pool  takes precedence  =  อ้างตามไฟล์ ที่เปิดร่วม เป็นหลัก  
- Sharer takes precedence = อ้างตามไฟล์ที่ ที่จะเข้าไปแชร์ร่วมเป็นหลัก 

4. คลิก Ok 
5. ที่ มุมมอง Resource sheet จะปรากฏหน้าข้อมูลทรัพยากร ที่เปิดใช้ร่วมกันเข้ามา

เพ่ิมในรายการทรัพยากรที่มีอยู่เดิม (ท้ังนี้ ไฟล์โครงการทั้ง 2 ที่ Share Resource ร่วมกัน จะมี
รายละเอียดทรัพยากรที่เพ่ิมมาจากอีกไฟล์ และทั้ง 2 ไฟล์โครงการก็จะมีทรัพยากรที่เหมือนกัน 
สามารถน าไปใช้ในกิจกรรมโครงการได้) 

6. ที่มุมมอง Gantt Chart สามารถ ก าหนดเลือกทรัพยากรมาใช้ได้ตามปกติ 
 

 

 

ภาพที่ 9.5 ขั้นตอนการใช้ทรัพยากรร่วมกันจาก2โครงการ  
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ภาพที่ 9.6 ขั้นตอนการใช้ทรัพยากรร่วมกันจาก2โครงการ 

 

 

 

ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมจากไฟล์ 
Project 1 

ทรัพยากรที่เพ่ิมเข้ามาใช้ร่วมกัน 
จากไฟล์ Project 2 

ที่ไฟล์ project 2 สามารถเลือกทรัพยากร           
มาใช้ในโครงการได้ตามปกติ 
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3. การออกแบบและการพิมพ์รายงาน 

การออกแบบและการพิมพ์ คือ การน าเสนอกิจกรรมการท างานในโครงการในรูปแบบ
งานเอกสาร ซึ่ง สามารถออกแบบรายงานเอกสารนี้ได้หลากหลายเรื่อง เช่นรายงานเกี่ยวกับกิจกรรม
งาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน รายงานเกี่ยวข้อมูลทรัพยากรในการท างาน รายงานเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกิจกรรมงาน และรายงานอ่ืนๆ โดยการออกแบบนี้ ผู้จัดท าโครงการสามารถ
จัดท าการออกแบบรายงานได้เอง อีกทั้งทางระบบมีการสนับสนุนการออกแบบและพิมพ์รายงานใน
รูปแบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถจัดการได้ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. เปิดไฟล์ที่ต้องการจะจัดท ารายงาน แล้วคลิก ลือกรายการเมนู Report   
2. จะปรากฏหน้าต่าง Report การออกแบบรายงานเบื้องต้น ให้คลิกหัวข้อเรื่องที่

ต้องการออกรายงาน  
- หัวข้อ Overview เป็นรายงานที่เกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไปของโครงการ 
- หัวข้อ Current  Activities เป็นรายงานที่แสดงกิจกรรมงานในปัจจุบันของ

โครงการ 
- หวัข้อ Cost เป็นรายงานที่เก่ียวกับค่าใช้จ่าย   
- หัวข้อ Assignment  เป็นรายงานที่เก่ียวกับการมอบหมายงานต่าง  
- หัวข้อ Workload เป็นรายงานเกี่ยวกับชั่วโมงการท างานของทรัพยากร 
- หัวข้อ Custom.. เป็นรายงานแบบก าหนดเอง 

3. คลิก Select 
4. จะปรากฏรายงานย่อย คลิกเลือกหัวข้อรายงานย่อยที่ต้องการ 
5. คลิก Select 
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ภาพที่ 9.7 ขั้นตอนการเลือกออกรายงาน 

 

 

 
     คลิกเลือก  

หัวข้อรายงาน
ย่อย 

 

คลิกเลือกหัวข้อ
รายงานย่อย 
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ภาพที่ 9.8 หัวข้อรายงานย่อยจาก Overview 

 

ตารางที่ 9.6 หัวข้อรายการย่อยจาก Overview 

หัวข้อ Overview เป็นรายงานที่เกี่ยวกับเรื่องท่ัวๆ ไปของโครงการ 
Project  Summary   เป็นรายงานเกี่ยวกับสภาพทั่วๆ ไปของโครงการโดยจะแสดงข้อมูลออกเป็น  

4 ประเภท  คือข้อมูลที่ Baseline , ข้อมูลตามตาราง, ข้อมูลตามความเป็น
จริง (Actual) และข้อมูลที่เป็นค่าเบี่ยงเบน (Variance) 

Top-Level Tasks แสดงรายละเอียดของงานหลักซ่ึงประกอบด้วย  ระยะเวลาในการท างาน  
วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด เปอร์เซ็นต์ของงานที่ส าเร็จ ค่าใช้จ่าย  และจ านวน
ชั่วโมง 

Critical  Tasks แสดงงานที่ต้องท าให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด (เป็นงานวิกฤตในโครงการ) 
ซึ่งประกอบด้วยหมายเลขท่ีแสดงชื่อของงาน ระยะเวลาในการท างาน วัน
เริ่มต้น วันสิ้นสุดของงาน Predecessor และชื่อของทรัพยากร 

Milestones แสดงตัวบ่งบอกความก้าวหน้าของงานซึ่งประกอบด้วย ชื่อของงาน  
ระยะเวลาในการท างาน  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุดของงาน Predecessor และ
ชื่อของทรัพยากร 

Working Day   แสดงวันที่ท างานและวันหยุดต่าง ๆ ที่ปรากฏในปฏิทินงาน 
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ภาพที่ 9.9 หัวข้อรายงานย่อยจาก Current  Activities Report 

 

ตารางที่ 9.7 หัวข้อรายงานย่อยจาก Current  Activities Report 

หัวข้อ Current  Activities เป็นรายงานที่แสดงงานที่ต้องท าเพื่อให้โครงการส าเร็จ  
Unstarted Tasks  แสดงรายการของงานที่ยังไม่ได้เริ่ม 
Task  Starting  Soon แสงรายงานของงานที่ก าลังจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ 
Tasks  In  Progress แสดงงานที่ก าลังอยู่ในขั้นตอนการด าเนินงาน 
Completed Tasks แสดงงานที่ท าเสร็จแล้ว 
Should Have Started  Tasks แสดงงานที่ควรจะมีการเริ่มต้นไปแล้ว  แต่ยังไม่เริ่ม 
Slipping Tasks แสดงงานที่อาจเสร็จไม่ทันเวลาที่ก าหนด 
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ภาพที่ 9.10 หัวข้อรายงานย่อยจาก Cost  Reports 

 

ตารางที่ 9.8 หัวข้อรายงานย่อยจาก Cost  Reports 

หัวข้อ Cost เป็นรายงานที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 
Cash Flow แสดงค่าใช้จ่ายของโครงการในแต่ละสัปดาห์ 
Budget แสดงค่าใช้จ่ายของงานในแต่ละชนิดของงาน โดยมีรายละเอียด

ส าคัญคือ  ค่าใช้จ่ายคงที่  การคิดค่าใช้จ่ายคงที่  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
ค่าใช้จ่ายเดิม จ านวนเงินที่เป็นผลต่างของค่าใช้จ่าย  ค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนตามจริง  และค่าใช้จ่ายที่มียอดเหลือค้าง 

Overbudget Tasks   แสดงงานที่มีค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ 
Overbudget  Resources แสดงทรัพยากรที่มีค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ก าหนด 
Earned  Value เป็นรายงานแสดงข้อมูลที่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับงานแต่ละชิ้นโดย

เปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีวางไว้ 
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ภาพที่ 9.11 หัวข้อรายงานย่อยจาก Assignment  Reports 

 

ตารางที่ 9.9 หัวข้อรายงานย่อยจาก Assignment  Reports 

หัวข้อ Assignment  เป็นรายงานที่เกี่ยวกับการมอบหมายงานต่าง ๆ 
Who  Does  what   แสดงรายชื่อทรัพยากร และงานที่ต้องรับผิดชอบ 
Who Does  What  When แสดงงานทีมอบหมายให้กับแต่ละทรัพยากรและวันที่ต้อง

เริ่มท า 
To-do  List   แสดงรายงานสรุปงานที่แต่ละทรัพยากรต้องท าในแต่ละ

อาทิตย์ 
Overallocated Resources แสดงรายชื่อของทรัพยากรที่ถูกมอบหมายงานเกินขอบเขต 
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ภาพที่ 9.12 หัวข้อรายงานย่อยจาก Workload  Reports 

 

ตารางที่ 9.10 หัวข้อรายงานย่อยจาก Workload  Reports 

หัวข้อ Workload เป็นรายงานเกี่ยวกับชั่วโมงการท างานของทรัพยากร 
Task  Usage แสดงรายการของงาน  รวมถึงทรัพยากรที่รับผิดชอบในงานนั้น ๆ และระบุ

ชั่วโมงการท างานด้วย 
Resource Usage แสดงรายการของงานที่ต้องท า และก าหนดการส าหรับแต่ละทรัพยากร 
 

เมื่อเราเลือกชนิดของรายงานส าเร็จรูปแล้ว และ คลิก Select แล้ว ระบบ ก็จะแสดง
ตัวอย่างรายงานที่ค านวณได้ ดังรูป (ตังอย่างรายงานจากการเลือก หัวข้อ Over View รายการ Top 
Level Task  

 

ภาพที่ 9.13 ตัวอย่างรายงานจากหัวข้อรายงานย่อย Top Level Task 
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4. ออกแบบรายงานด้วยตนเอง 

นอกจากรูปแบบรายงานแบบอัตโนมัติ  ยังสามารถท าการสร้างรูปแบบรายงานขึ้นมา
ใหม่ด้วยตนเองได้  เนื่องจากบางครั้งรายงานส าเร็จรูปที่มีอยู่นั้นอาจจะไม่ตรงกับความต้องการ 
สามารถก าหนดการออกแบบรายงานด้วยตนเองดังนี้ 

1. เลือกค าสั่ง Reports จากเมนู Project เพ่ือเลือกสร้างรายงาน 
2. ดับเบ้ิลคลิกเลือก Custom เพ่ือเลือกสร้างรูปแบบรายงานเอง 
3. จะปรกกฎหน้าต่าง Custom Report  ให้คลิก New  หรือเลือกรายหัวข้อ Report 

ที่ต้องการ จาก กรอบงาน Report (เช่น ตัวอย่าง เลือก New) 
4. จะปรากฏแผนภาพ Define  New  Report  ให้เลือกชนิดของรายงาน จาก กรอบ

งาน Report Type มีให้เลือก 4 รายการดังนี้ 
- Task  :  งาน 
- Resource  :  ทรัพยากร 
- Monthly  calendar  :  ปฏทิินรายเดือน 
- Crosstab  :  ตารางไขว้ เป็นตารางที่เกิดจากการรวมกันของ 2 ตาราง 

5. คลิก OK 
6. หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้ตั้งชื่อรูปแบบรายงานที่สร้าง และก าหนดข้อมูลที่

ต้องการจะให้แสดงในรายงาน  รวมถึงการจัดเรียงข้อมูล และอ่ืน ๆ 
7. คลิก OK 
8. จะกลับมาหน้าต่าง Custom Report  ให้เลือกชื่อรายงานที่ได้สร้างไว้ 
9. คลิกปุุม Select จะปรากฏรูปแบบรายงานใหม่ที่เราสร้าง (พร้อมสั่งพิมพ์ได้เลย) 

 

 

 

ภาพที่ 9.14 ขั้นตอนการออกแบบรายงานด้วยตนเอง 

 

ดับเบ้ิลคลิก  
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 1      

 

ภาพที่ 9.15 ขั้นตอนการออกรายงานด้วยตนเอง 

 

 

 

เลือกข้อมูลที่ต้องการ  

 

 

 

ทีมาของเนื้อหา 

ช่ือรายงาน 

ประเภทตาราง 

รายการข้อมลู 

แสดงงานหลัก 

ลักษณะข้อมลู 
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ผลลัพธ์รายงานที่สร้างเอง ในชื่อ Report 1 จะปรากฏทั้งหน้ารายงานและ สถานะสั่งพิมพ์ 
สามารถก าหนดการพิมพ์ได้ตามต้องการ 

 

ภาพที่ 9.16 ตัวอย่างรายงานจากการออกแบบด้วยตนเอง 
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5. การพิมพ์ 

กิจกรรมโครงการในมุมมองการท างานอ่ืน  สามารถสั่งพิมพ์ได้ดังนี้  

1. เลือก มุมมองที่ต้องการจะพิมพ์ และคลิก เมนู File 
2. คลิก print 
3. ปรากฏ ส่วนก าหนดงานพิมพ์ และส่วนตัวอย่างงานพิมพ์ 
4. ก าหนด Page Setup ใน Preview 

- Page = ก าหนดรูปแบบหน้าที่จะพิมพ์ 
- Margins = ก าหนดขอบกระดาษ 
- Header = ก าหนดหัวกระดาษ 
- Footer = ก าหนดท้ายกระดาษ 
- Legend = ก าหนด ข้อมูล การบรรยายใต้ กระดาษ 
- View = ก าหนด จ านวนข้อมูลที่จะพิมพ์ 

5. ก าหนดประเภทขนาดกระดาษรายการ 
6. ก าหนดรูปแบบกระดาษ 

- Portrait Orientation = จัดพิมพ์กระดาษตามแนวตั้ง    
- Landscape Orientation = จัดพิมพ์กระดาษตามแนวนอน 

7. ก าหนดสั่งพิมพ์ 
- Setting (Print Entire Project = สั่งพิมพ์ทั้งโครงการ) 
- Dates = ก าหนดวันที่จะเริ่มพิมพ์  To =  ก าหนดวันที่สิ้นสุด ในการพิมพ์ 
- Page = เลขที่หน้ารายงานเริ่มต้น  To = เลขที่หน้ารายงานสิ้นสุด 

8. Print Copies = จ านวนส าเนา การพิมพ์ 
9. Print  = สั่งพิมพ์ 

 

ภาพที่ 9.17 การสั่งพิมพ์ 

 

 

 

ส่วนก าหนดการพิมพ์ ส่วนตัวอย่างการพิมพ์ 
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ในส่วนก าหนดการพิมพ์ สามารถ จัดการได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 
ภาพที่ 9.18 การตั้งค่าก าหนดการพิมพ์ 

  

 

 

 

 

 

     รายการทีต่้องก าหนดใน Page Setup 
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สรุปท้ายบทเรียน 
การรายงานผลการด าเนินงาน เป็นการเก็บรวบรวมและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในแบบ

เอกสารเรื่อง 
- รายงานสถานภาพ (Status report) 
- รายงานความก้าวหน้า (Progress report) 
- รายงานการพยากรณ์โครงการ (Project forecasting) 

การประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการพิจารณา 3 เรื่องส าคัญ ดังนี้ 
- วัตถุประสงค์หรือสิ่งที่คาดว่าจะได้รับ 
- ก าหนดการ  โครงการท างานส าเร็จได้ตามก าหนดการหรือไม่   
- ต้นทุน การท าโครงการให้เสร็จสิ้นนี้ต้องใช้ต้นทุนไปเท่าใด 

การจัดการปิดโครงการ (Administrative closure) เป็นการสร้าง เก็บรวบรวม และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือที่จะบันทึกความสมบูรณ์ของโครงการที่แล้วเสร็จไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน 

การออกแบบและการพิมพ์ด้วย MS Project สามารก าหนดรูปแบบการพิมพ์ได้ ได้เรื่อง 
- Overview เป็นรายงานที่เก่ียวกับเรื่องทั่วๆ ไปของโครงการ 

- Current  Activities เป็นรายงานที่แสดงงานที่ต้องท าเพ่ือให้โครงการส าเร็จ 

- Cost เป็นรายงานที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 

- Assignment  เป็นรายงานที่เกี่ยวกับการมอบหมายงานต่าง ๆ 

- Workload เป็นรายงานเกี่ยวกับชั่วโมงการท างานของทรัพยากร 

- Custom เพ่ือเลือกสร้างรูปแบบรายงานเอง 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9 
 

1. การรายงานผลการด าเนินงานคืออะไร 
2. การจัดรายงานผลการด าเนินงานมีประโยชน์ต่อการจัดท าโครงการอย่างไรบ้าง 
3. ให้อธิบายเกี่ยวกับการรายงานผลการด าเนินงานโครงการในรูปแบบรายงานสถานภาพ 

รายงานความก้าวหน้า และรายงานพยากรณ์โครงการ 
4. ให้ยกตัวอย่างการเขียนรายผลการปฏิบัติงานของโครงการ ในเรื่อง โดยมีตัวชี้วัดคือ

วัตถุประสงค์โครงการ  กิจกรรมงาน และงบประมาณ 
5. การจัดท ารายงานความก้าวหน้าสามารถท าได้โดยวิธีใดบ้าง 
6. ให้ยกตัวอย่างบอกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงการด้วยการจัดท ารายงาน

ความก้าวหน้า 
7. การปิดโครงการส่งผลต่อโครงการอย่างไรบ้าง 
8. ให้เขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ส าหรับการปิดโครงการได้ 
9. ให้ยกตัวอย่างการออกแบบการรายงานสรุปการด าเนินงานของโครงการ เพ่ือก าหนด

วัตถุประสงค์ของการประเมิน  เพ่ือก าหนดขอบเขตของการประเมิน และเพ่ือก าหนดแหล่งข้อมูลของ
การการประเมิน 

10. ให้ยกตัวอย่างออกแบบรายงาน ด้วยโปรแกรม Microsoft Project  ในหัวข้อรายงาน
เรื่อง Overview Current Activities  Costs  Assignments และ Workload จ านวนหัวข้อรายงาน
ละ 1 ตัวอย่าง 
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