
บทที่ 8 
การบริหารโครงการ 

   การบริหารโครงการ (project management) เป็น
เคร่ืองมือส าคัญที่ ช่วยจัดระเบียบการใช้ทรัพยากรภายใน
โครงการ ได้แก่ บุคลากรหรือทีมงาน เงินงบประมาณหรือ
เงินทุน วัตถุดิบหรือวัสดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ หรือ
เคร่ืองจักร เพือ่ให้โครงการสามารถเร่ิมด าเนินการและแล้วเสร็จ
ตามก าหนดเวลา ภายใต้ทรัพยากรที่มีจ ากัดอย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้ในระยะเวลาทีก่ าหนด 



ความหมายของโครงการ 

  โครงการ  คือ  แผนปฏิบัติ ง านที่ประกอบไปด้วย
รายละเอียดของการด าเนินงานและ กลุ่มของกิจกรรมที่มี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ซ่ึงเมื่อด าเนินกิจกรรมแต่ละ
กจิกรรมเรียบร้อยแล้ว กจ็ะถือว่าได้ด าเนินโครงการเสร็จส้ิน 



ความหมายของการบริหารโครงการ 

  การบริหารโครงการ คือ การด าเนินกิจกรรมทางการบริหาร 
ได้แก่ การวางแผนโครงการ (planning) การจัดโครงสร้าง
โครงการ (organizing) การจัดผู้บริหารโครงการ (staffing)      
การอ านวยการโครงการ (directing) และการควบคุมโครงการ 
(controlling) เพื่อให้โครงการเสร็จตามเวลาที่ก าหนด (time) 
ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด (cost) และได้ผลงานตาม
วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายทีก่ าหนด (performance)  



ความส าคญัของการบริหารโครงการ 
1.  การวางแผนโครงการ ท าให้ทราบวัตถุประสงค์และแผนการด าเนิน
โครงการ  

2.  การจัดโครงสร้างโครงการและการจัดผู้บริหารโครงการ จะช่วยให้เห็น
โครงสร้างการด าเนินงานทีชั่ดเจน   

3. การอ านวยการโครงการ ท าให้ผู้บริหารโครงการสามารถ น าทรัพยากรที่
ได้รับการจัดสรรอย่างจ ากัดมาใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า สอดคล้องกับ
แผนงานทีก่ าหนดไว้หรือเรียกว่ามีประสิทธิภาพ   

4. การควบคุมโครงการ จะท าให้ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับแผนงาน 
มาตรฐาน หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือเรียกว่ามีประสิทธิผล ซ่ึงเป็น
หัวใจส าคญัของการบริหารโครงการ 



การคดัเลอืกผู้จัดการโครงการ 

1. ผู้บริหารระดบัสูงท าการคดัเลอืกโดยไม่ปรึกษากบัผู้ใดทั้งส้ิน  

2. ผู้บริหารระดับสูงเสนอรายช่ือบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นผู้จัดการ
โครงการแล้วให้  ผู้จัดการหรือหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
องค์การพจิารณาถึงความเหมาะสม   

3. ผู้บริหารระดบัสูงมอบหมายให้ผู้จัดการหรือหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ 
ประชุมเพือ่คดัเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมจะเป็นผู้จดัการโครงการ  



ความรับผดิชอบของผู้จัดการโครงการ 

1. การจัดหาทรัพยากร 

2. การต่อสู้รับมือกบัอุปสรรค 

3. การเป็นผู้น า 

 



การควบคุมโครงการ 

1. การควบคุมคุณภาพของผลงาน 

2. การควบคุมตารางก าหนดเวลา 

3. การควบคุมค่าใช้จ่าย 

4. การควบคุมทรัพยากรของโครงการ 

 



เทคนิคการควบคุมโครงการโดยการตรวจงาน 

   การตรวจงาน (inspection) หมายถึง การที่ผู้จัดการ
โครงการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ซ่ึงอาจไม่ได้อยู่ประจ า ณ จุดปฏิบัติงาน ออกไป
ตรวจตรารับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงของโครงการ ณ 
สถานทีด่ าเนินโครงการโดยตรง  



เทคนิคการควบคุมโครงการโดยการรายงาน 

   การรายงาน (report) เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งขั้นตอน
หนึ่งในกระบวนการบริหารงานแนวพอสคอร์บ (POSDCoRB) 
ทั้งนี้เน่ืองจากการรายงานถือเป็นการให้ข้อมูลประกอบการ
ตดัสินใจเกีย่วกบังานส าหรับผู้บริหารทุกระดบั  

  “ง่าย  ทันเวลา  มีความเกีย่วข้อง ได้ข้อมูลที่แท้จริง  ใช้
ประโยชน์ได้”  



เทคนิคการควบคุมโครงการโดยแผนภูมแิท่งหรือแผนภูมแิกนต์ 

   แผนภูมิแท่ง (bar chart) หรือแผนภูมิแกนต์ (gantt 
chart) ถูกพัฒนาขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2490 โดย อองรี แอล 
แกนต์ (Henry L. Gantt) เป็นเทคนิคการควบคุมเวลาที่ง่ายและ
เป็นที่นิยมใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบัน เหมาะส าหรับการวางแผน
และการควบคุมงานที่ไม่ซับซ้อนมากนัก โดยจะแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าตามแผนเปรียบเทียบกับความก้าวหน้าที่เกิดขึน้
จริงของงาน 



เทคนิคการควบคุมโครงการโดยการวเิคราะห์ข่ายงาน 
 ข่ายงานสามารถเขียนได้ 2 ระบบ คอื  
1. ระบบ กจิกรรมอยู่บนลูกศร (activity – on – arrow)  
    เรียกโดยย่อว่า AOA  
2. ระบบกจิกรรมอยู่บนโหนด (activity – on – node) 
   เรียกโดยย่อว่า AON  
 โดยในที่นีผู้้เขียนเน้นน าเสนอเฉพาะข่ายงานระบบ AOA 
เน่ืองจากเป็นระบบทีนิ่ยมใช้กนัอย่างกว้างขวาง  



ขั้นตอนการสร้างข่ายงานโครงการในระบบ AOA 

1.1 การระบุกจิกรรมของโครงการ  
1.2 การระบุการเกดิก่อน หลงั หรือพร้อมกนัของกจิกรรม  
1.3 การเขียนข่ายงานโครงการ  
 



หลกัการเบือ้งต้นในการเขียนข่ายงานโครงการในระบบ AOA 
2.1 การก าหนดหมายเลขก ากบัโหนดจะก าหนดจากซ้ายไปขวา  

     และจากน้อยไปหามาก  

2.2 ความยาวของลูกศรไม่มีความหมายใด ๆ และไม่ได้แทนระยะเวลาของ
กจิกรรม  

2.3 หัวลูกศรต้องอยู่ทางขวามือตลอดเวลา และจะไม่มีลูกศรย้อนกลบัมาทาง    
ซ้ายมือ 

2.4 ระหว่างโหนด 2 ตัว หรือสองเหตุการณ์ จะมีเพยีงกจิกรรมเดียวเท่าน้ัน 
ถ้ามีมากกว่าหน่ึงกจิกรรมจะต้องใช้ลูกศรเส้นประเข้ามาช่วย ลูกศร
เส้นประ ( ) เรียกว่า ดัมมี่แอร์โรว์ (dummy arrow)  



หลกัการเบือ้งต้นในการเขียนข่ายงานโครงการในระบบ AOA (ต่อ) 

2.5 ในการเขยีนลูกศรนิยมเขยีนเป็นเส้นตรงหรือเส้นหักเป็นมุม เพือ่ท า
ให้ข่ายงานมีลกัษณะสวยงามเรียบร้อย  

2.6 พยายามหลกีเลีย่งการเขยีนลูกศรตดักนัโดยไม่จ าเป็น  
2.7 เหตุการณ์เร่ิมต้นด าเนินโครงการ (โหนดแรก) และเหตุการณ์

โครงการแล้วเสร็จ (โหนดสุดท้าย) ต้องมีเพยีงจุดเดยีวเท่าน้ัน  



การหาค่าเวลาของกจิกรรม  

สามารถหาได้ 2 วธีิ คอื 

1. การประมาณค่าเวลาเดยีว (one time estimate)  

   นิยมใช้ในกรณทีีเ่ป็นโครงการเดมิ (สอบเฉพาะวธีินี)้ 
2. การประมาณค่าสามเวลา (three time estimate)  

    ใช้ในกรณโีครงการใหม่ทีผู้่วางแผน ไม่เคยมีประสบการณ์ใน   
การท าโครงการน้ันมาก่อน  



การค านวณหาเวลาของโครงการ 

  เวลาของโครงการ (project time) คือ เวลาที่ต้องใช้
เพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์   เวลาทั้งหมดของโครงการ
สามารถค านวณได้จากข่ายงาน โดยใช้การรวมเวลาของทุก
กิจกรรมบนสายงานแต่ละสาย สายงานใดมีเวลารวมของ
กิจกรรมมากที่สุด เวลาของสายงานน้ัน คือ เวลาของ
โครงการ  



เส้นทางวกิฤตและกจิกรรมวกิฤต 

  เส้นทางวกิฤต (critical path) หมายถึง เส้นทางที่ยาวที่สุดเมื่อ
นับจากโหนดแรกไปถึงโหนดสุดท้าย เวลาของทุกกิจกรรมที่อยู่บน
เส้นทางวกิฤตรวมกนั จะเท่ากบัเวลาของทั้งโครงการ 

   กจิกรรมวิกฤต (critical activity) คือ กิจกรรมที่อยู่ในเส้นทาง
วิกฤต ซ่ึงหากกิจกรรมมีความล่าช้าในขณะปฏิบัติงานย่อมส่งผลให้
โครงการน้ันแล้วเสร็จล่าช้ากว่าก าหนด      

 



การค านวณหาเส้นทางวกิฤตและกจิกรรมวกิฤตของโครงการ 
  Earliest Start (ES ) คอื เวลาเร็วสุดทีก่จิกรรมสามารถเร่ิมได้  
  Earliest Finish (EF) คอื เวลาแล้วเสร็จเร็วทีสุ่ดของกจิกรรม  EF ค านวณได้จาก 
                                      ES บวกกบัเวลาของกจิกรรมน้ัน หรือ EF = ES+TE 
 Latest Finish (LF )  คอื เวลาแล้วเสร็จช้าทีสุ่ดของกจิกรรม 
 Latest Start (LS) คอื เวลาช้าสุดทีก่จิกรรมสามารถเร่ิมได้  LS ค านวณได้จาก 
                                    LF ลบกบัเวลาของกจิกรรมน้ัน  หรือ LS = LF-TE 
Total Float (TF) คอื เวลาส ารองรวม หมายถึง เวลาของกจิกรรมทีอ่าจล่าช้าได้โดยไม่

กระทบกระเทอืนกจิกรรมอืน่ รวมถึงไม่ส่งผลต่อเวลาแล้วเสร็จของโครงการ   
    TF ค านวณจากLS-ES หรือ LF-EF 

 *****  เวลาของกจิกรรม แทนด้วยตวัสัญลกัษณ์ TE ***** 



หลกัการควบคุมเวลาโครงการโดยใช้ข่ายงาน 
6.1 ผู้บริหารต้องควบคุมโครงการโดยยึดเส้นทางวิกฤตและกิจกรรมวิกฤต เป็นหลัก

ในการควบคุม โดยต้องควบคุมทุกกจิกรรมบนเส้นทางวิกฤตอย่างใกล้ชิด  
6.2 กจิกรรมอืน่ ๆ ที่ไม่ใช่กจิกรรมวิกฤต ผู้บริหารไม่จ าเป็นต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด 

อาจมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเป็นคร้ังคราว  
6.3 กจิกรรมที่ไม่ใช่กจิกรรมวิกฤตอาจกลายเป็นกิจกรรมวิกฤตได้ ถ้ากจิกรรมน้ันได้

ใช้เวลาส ารองไปเกอืบจะหมด  
6.4 ในกรณีที่บางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

ผู้บริหารจ าเป็นต้องตดัสินใจปรับเปลีย่น  
6.5 หากต้องการให้โครงการเสร็จเร็วขึน้จากก าหนดเวลาตามปกติ กอ็าจจ าเป็นต้องมี

การเร่งโครงการ  


