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บทที ่1 
การบริหารโครงการ 

 

แนวความคดิเกีย่วกบัการบริหารโครงการ 
  
 การบริหารเป็นกระบวนการแปรเปล่ียนปัจจยัทางการบริหาร ไดแ้ก่คน วสัดุ อุปกรณ์ เงิน
และการจดัการ (มยรีุ อนุมานราชธน , 2546 : 21) ซ่ึงการบริหารโครงการเป็นการบริหารงานเฉพาะ
กิจและเป็นนวตักรรมทางการบริหารท่ีมีการพฒันาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเป็นเคร่ืองมือของการ
บริหารท่ีช่วยท าให้องค์การในทุกระดบั ทุกสาขา ทั้งในภาครัฐและเอกชนมีความเจริญกา้วหน้ามี
ลกัษณะเป็นกระบวนการ (Process) หรือวงจร (cycle) ช่วยท าให้ภารกิจขององคก์ารบรรลุเป้าหมาย 
(goals) โดยใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า (cost) ภายใตเ้วลาท่ีก าหนด (time) ปัจจุบนัเป็นงานท่ีทา้ทายมี
การพฒันาจดัท าเป็นโปรแกรมส าเร็จ (software) มาใชพ้ฒันาประสิทธิภาพการบริหารโครงการและ
พฒันาเป็นสถาบนั (project management institution) เพื่อพฒันาวิชาชีพการบริหารโครงการ 
(profession) 
 

ประวตัิความเป็นมาของการบริหารโครงการ 
 

  การบริหารโครงการ มีพฒันาการจากอดีตสมัยโบราณ เช่น การสร้างปิรามิดของ
ประเทศอียิปต ์ การสร้างก าแพงเมืองจีนของประเทศจีน เป็นโครงการ มโนทศัน์สมยัใหม่ เก่ียวกบั
โครงการ เร่ิมตน้ดว้ยโครงการแมนฮทัตนั (Manhattan Project) ซ่ึงกองทพัสหรัฐอเมริกาพฒันาการ
สร้างปรมาณู (atomic bomb) โครงการอวกาศขององค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติ 
โครงการดาวเทียมศึกษา เป็นตน้ (Kathy,  2002) ต่อมาการพฒันาของการบริหารโครงการท่ีส าคญั 
เช่น  ปี ค.ศ. 1917 เฮนร่ี แกนต ์ พฒันาแผนภูมิแกนต ์(Gantt Chart) ท่ีมีช่ือเสียงเป็นเคร่ืองมือส าหรับ
เป็นตารางเวลาการปฏิบติังาน ของร้าน ก าหนดเป็น 2 มิติ คือ งานกบัเวลา ปี ค.ศ. 1958  มีการใชผ้งั
เครือข่าย ในโครงการสร้างเรือด าน ้าติดหวัจรวจ ช่ือ “Polaris”  

ปี ค.ศ. 1969 มีการจดัตั้งสถาบนัการบริหารโครงการ (Project Management Istitute-PMI) 
มีส่วนสนับสนุนการบริหารโครงการมืออาชีพ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การบริหาร
โครงการแบบมืออาชีพ (The Project Management Profession) การเปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองส าคญัใน
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ปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี ค.ศ.2000 มุ่งผลิตส่ิงต่างๆตาม
ความตอ้งการส าหรับโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น การใช ้Wep-based การใชเ้ทคโนโลยีการ
ส่ือสาร ความสามารถในการใชข้อ้มูลท่ีบา้นการบริหารโครงการ รัตนา  สายคณิต (2546 : 41-42) 
ไดแ้บ่งออกเป็น 3 ระยะ 1. การบริหารโครงการแบบเฉพาะกิจ 2.  การบริหารโครงการแบบมีแผน 
3. การบริหารโครงการอยา่งเตม็รูปแบบ 
 

ความหมายและลกัษณะของโครงการ 
 
  คลีแลนด์ (Cleland, 1995, p.56) ให้ความหมายวา่โครงการเป็นงานประเภทหน่ึงท่ีถูก
ก าหนดข้ึนในองคก์ร เพื่อท่ีแปลงเจตนารมณ์ในเชิงกลยุทธ์ (strategic intent) ของผูบ้ริหารระดบัสูง 
ให้กลายเป็นกลวิธี (tactics) ท่ีจะน าไปสู่การจดัการในระดบัปฏิบติัการให้ไดผ้ลตามความตอ้งการ
ของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ 
 ไวซอคกี  บีค และเครน (Wysocki, Beck, & Crane, 2000, p.65) ให้ความหมายว่า 
โครงการเป็นชุดของส่ิงมีท่ีมีลกัษณะเฉพาะซบัซอ้นและเช่ือมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ไปสู่หน่ึงเป้าหมาย
หรือจุดมุ่งหมายซ่ึงตอ้งสร้างภายในเวลา งบประมาณและไดผ้ลงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะลกัษณะของ
โครงการ 

ประชุม  รอดประเสริฐ (2529, หนา้ 5) กล่าววา่โครงการเป็นแผนงานท่ีจดัท าข้ึนอยา่งมี
ระบบโดยประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมท่ีต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานและ
คาดหวงัท่ีจะได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าแผนงานน้ีจะต้องมีจุดเร่ิมต้นและจุดส้ินสุดในการ
ด าเนินงานจะตอ้งมีวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายอยา่งชดัเจนจะตอ้งมีพื้นท่ีในการด าเนินงานเพื่อให้
บริการและสนองความต้องการของกลุ่มบุคคลในพื้นท่ีนั้นและจะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงาน
รับผดิชอบในการด าเนินงาน 

สุพาดา  สิริกุตตา และคนอ่ืนๆ (2543 : 37) กล่าววา่ โครงการ หมายถึง กลุ่มกิจกรรมท่ีมี
จุดเร่ิมต้นและจุดส้ินสุดหรือเป็นกลุ่มของกิจกรรมและงานท่ีมีลักษณะท่ีมีว ัตถุประสงค์ท่ี
เฉพาะเจาะจงท่ีจะตอ้งท าให้ส าเร็จภายในเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้ มีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดของเวลา     
มีขอบเขตดา้นการเงินท่ีใช ้มีการก าหนดทรัพยากรท่ีใช ้เช่น เงิน บุคคล และอุปกรณ์ 

 องค์การโดยทัว่ไปได้เผชิญหน้ากับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับการด าเนินงานอยู่
ตลอดเวลา เช่น สภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เสถียรภาพทางการเมืองการเมืองระหวา่ง
ประเทศ ภยัพิบติั เกิดการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรง เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลให้องค์การจ าเป็นตอ้งมีการ
ปรับปรุงและพฒันาตวัเองเพื่อความอยูร่อดอยูเ่สมอ ส าหรับแนวทางท่ีมีความส าคญัในการปรับตวั
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ขององค์การเพื่อความอยู่รอดองค์การยุคปัจจุบนัจะต้องปรับตวัให้ทนักับการแข่งขนัท่ีรุนแรง 
รวดเร็วและเปล่ียนสนาม รูปแบบการแข่งขนัใหม่ ๆ ท าให ้การปรับปรุงและพฒันาดา้นคุณภาพของ
การบริหารจดัการภายในองค์การ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาใช้งานเป็นส่ิงจ าเป็น
อย่างยิ่งเพื่อความอยู่รอดท่ามกลางกระแสการแข่งขนั ทั้ งน้ีองค์การจ าเป็นต้องมีการประสาน
กิจกรรมการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ภายในองคก์ารดงักล่าวขา้งตน้ให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในดา้น
การเงิน ดา้นการผลิต ดา้นบุคลากร ดา้นการตลาด เป็นตน้ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการควบคู่
กันไป ส่วนเป้าหมายท่ีส าคญัของการบริหาร คือ การบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 ในช่วงเวลาหลายทศวรรษท่ีผา่นมาการน าแนวคิดทางการบริหารโครงการมาด าเนินการ
ได้สร้างประโยชน์อย่างสูงต่อทั้งสังคม และองค์การท่ีมีบทบาทเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้องค์การ
สามารถพฒันาความสามารถให้สูงข้ึน เช่น ด้านการวางแผน การพฒันาบุคลากร การควบคุม
กิจกรรมของโครงการ รวมทั้งการใชง้บประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกดว้ย การท่ีโครงการ
มีขนาดท่ีใหญ่มากข้ึนจากในอดีตนั้นท าใหอ้งคก์ารและสังคมเกิดการพฒันาตามไปดว้ย ในเบ้ืองตน้
การท่ีผูบ้ริหารโครงการจะน าการบริหารโครงการมาใชใ้นองคก์าร ผูบ้ริหารโครงการควรมีความรู้
และความเขา้ใจในด้านความเป็นมาของโครงการ ความหมาย ความแตกต่างระหว่างการบริหาร
โครงการกบัการบริหารทัว่ไป ประโยชน์และความส าเร็จท่ีตอ้งการจากการบริหารโครงการ เป็นตน้ 
จึงจะท าให้การบริหารโครงการสามารถบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายส าหรับ
ความหมายของการบริหารนั้นจะแตกต่างกันออกไปข้ึนอยู่กับความเช่ือและความเข้าใจของ
ผูบ้ริหารแต่ละคน อยา่งไรก็ตามการบริหารในส่วนของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งปฏิบติั ไดแ้ก่ การวางแผน
การจดัองคก์าร การจดัคนเขา้ท างาน การสั่งการ และการควบคุม เพื่อให้เกิดการประสานงานกนัทั้ง
ในดา้นบุคลากรและวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนการบริหารนั้นเป็นกระบวนการเปล่ียน
ปัจจยัทางการบริหาร ไดแ้ก่ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ เงินทุนและการบริหารเพื่อใหภ้ารกิจขององคก์าร
ให้ส าเร็จลุล่วงลงไดอ้ย่างราบร่ืน ส าหรับการบริหารโครงการเป็นวิธีการบริหารงานเฉพาะกิจท่ีมี
ความส าคญัทั้งต่อองค์การและสังคมโดยรวม ดงันั้นความส าเร็จในการด าเนินโครงการจึงช่วยให้
สังคมและองคก์ารเจริญกา้วหนา้และเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีพึงประสงค ์
 

ประเภทของโครงการ 
  
 แบ่งไดด้งัน้ี 
 1. แบ่งตามลกัษณะของสถานการณ์ท่ีจะเผชิญ ดงัน้ี (ปกรณ์  ปรียากร, 2542: 7) 
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         1.1  โครงการปรับปรุงงาน 
          1.2  โครงการนวตักรรม 
              1.3  โครงการวจิยัและพฒันา 
 2.  แบ่งตามขนาดโครงการ ไดแ้ก่  โครงการขนาดเล็ก และ โครงการขนาดใหญ่ 
      3.  แบ่งตามระยะเวลาของโครงการ 
      4.  แบ่งตามโครงการเดิมและโครงการใหม่ 
      5.  แบ่งตามระดบัการบริหาร 
      6.  แบ่งตามแผนงาน 

 

ความส าคญัของการบริหารโครงการ 
  
 ปัจจุบันการบริหารโครงการมีความส าคัญและถูกน ามาใช้ในการด าเนินงานอย่าง
แพร่หลายโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้องคก์ารและสังคมสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการไดม้าก
ยิ่งข้ึนกว่าการบริหารทัว่ไปท่ีเป็นการบริหารงานท่ีมีลกัษณะของการด าเนินงานอย่างเป็นประจ า 
เน่ืองจากการบริหารโครงการเป็นการด าเนินงานท่ีมีความแตกต่างออกไปจากการด าเนินงานท่ี
ปฏิบติัอยูเ่ป็นประจ าแต่เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงสาย
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจากหนองคาย กรุงเทพ เชียงใหม่กรุงเทพ  ท่ีตอ้งมีการวางแผนและบริหาร
โครงการ เพื่อใหก้ารด าเนินกิจกรรมท่ีมีความสลบัซบัซอ้นหรือกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการใช้
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัต่างๆ ซ่ึงจะท าให้องคก์ารและประชาชนไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากร
ทางการบริหารท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัภายใตเ้ง่ือนไขดา้นสภาวะแวดลอ้มภายในองคก์าร สภาวะแวดลอ้ม
ภายนอกองคก์าร และปัจจยัดา้นเวลา เป็นตน้ โดยทัว่ไปองค์การท่ีมีประสบการณ์จากการบริหาร
โครงการมาแลว้นั้น จะมีความไดเ้ปรียบและสามารถท่ีจะด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน ท าให้ไดเ้ปรียบเหนือกวา่องคก์ารท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ในดา้นการบริหาร
โครงการมาก่อน 
 พอจะสรุปได้ว่า ความส าคัญของการบริหารโครงการน้ัน 

 1.  เป็นเทคนิคและเคร่ืองมือทางการบริหาร 
 2.  ช่วยให้การควบคุม การใช้ทรัพยากรในด้านเวลางบประมาณได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ 
 3.  ช่วยใหก้ารประสานงานภายในหน่วยงานดีข้ึน 
 4.  ช่วยใหบุ้คลากรมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน 
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 5.  ช่วยใหคุ้ณภาพการศึกษาดีข้ึน 
 6.  ช่วยใหมี้ผลกระทบต่อการพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ 
 

ความหมายทีส่ามารถพบในการบริหารโครงการ มดีังนี้ 
  
 วตัถุประสงค์ วแีลน และฮงัเกอร์ (Wheelan & Hunger, 2000, p.11) กล่าววา่ วตัถุประสงค ์
หมายถึงผลสุดทา้ยจากการด าเนินกิจกรรมหรือด าเนินการท่ีไดร้ะบุส่ิงท่ีตอ้งการ ช่วงเวลา ปริมาณ
ของผลผลิตท่ีตอ้งการบรรลุ ซ่ึงวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการดงักล่าวจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัภารกิจ
ขององคก์ารดว้ยส าหรับการระบุวตัถุประสงค์จะตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีมีความเฉพาะเจาะจง ตวัอยา่ง
ของวตัถุประสงคท่ี์มีความเฉพาะเจาะจง  
 เป้าหมาย (Goal) หมายถึง ส่ิงท่ีองค์การตอ้งการให้เกิดข้ึนซ่ึงเป็นการก าหนดในเชิง
คุณภาพหรือรูปบรรยาย เป้าหมายเป็นผลลพัธ์สุดทา้ยท่ีองคก์ารตอ้งการให้เกิดข้ึนเป็นความตอ้งการ
อย่างกวา้ง ๆ เช่น การเพิ่มผลก าไรให้สูงข้ึน การเพิ่มยอดจ าหน่าย การลดต้นทุน เป็นต้น
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ปริมาณหรือจ านวนของทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏิบติังาน 
ประกอบดว้ย คน เงิน วสัดุ จนบรรลุวตัถุประสงค์ 
 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความสามารถขององคก์ารในอนัท่ีจะบริหารงานให้
บรรลุวตัถุประสงค์ไดเ้ป็นอย่างดีในช่วงเวลาท่ีก าหนดประสิทธิผลเน้นการบริหารระยะยาวและ
ต่อเน่ือง เช่น ประสิทธิผลเบ้ืองตน้ขององค์การทุกองค์การ คือ ความสามารถในการเปล่ียนแปลง
ปรับปรุง ด าเนินการเพื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละยงัคงปฏิบติัหนา้ท่ีอยูไ่ดต่้อไป 
 ทรัพยากร (Resource) หมายถึง ทรัพยากรท่ีผูบ้ริหารเก่ียวขอ้งดว้ยโดยตรง ซ่ึงแต่เดิมนั้น
โดยทัว่ไปถือกนัว่าทรัพยากรดงักล่าวประกอบดว้ยทรัพยากรมนุษย ์เงินทุน วสัดุ และการจดัการ
หรือท่ีเรียกโดยยอ่วา่ 4 M’s (Man, Money, Material, and Management) แต่โดยท่ีสภาพแวดลอ้ม
และสังคมในปัจจุบันเปล่ียนแปลงไป องค์การจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงทรัพยากรด้านอ่ืนๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อองคก์ารดว้ย ซ่ึงทรัพยากรดงักล่าว ไดแ้ก่ เทคโนโลยสีารสนเทศ เคร่ืองจกัร เป็นตน้ 
 นโยบาย (Policies) พิบูล ทีปะปาล (2546 : 19) กล่าวว่า นโยบาย (Policies) หมายถึง 
แนวทางกวา้งๆ ท่ีก าหนดข้ึนเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการตดัสินใจ เพื่อให้การก าหนดกลยุทธ์
กบัการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัเช่ือมโยงกนั บริษทัใชน้โยบายเป็นเคร่ืองมือเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า
พนกังานทุกคนในบริษทัตดัสินใจด าเนินงานการปฏิบติัการต่างๆ สอดคลอ้งสนบัสนุนเป็นไปตาม
พนัธกิจ (Mission) วตัถุประสงค ์(Objective) และกลยทุธ์ (Strategies) ของบริษทั  
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 วิสัยทัศน์ (Vision) วิสัยทศัน์ หมายถึง การระบุถึงส่ิงท่ีองค์การตอ้งการให้เป็นผลใน
อนาคตระยะยาว 5 – 10 ปี เช่นความเป็นเลิศ ความเป็นผูน้ า เป็นตน้ โดยทัว่ไป ค าวา่ วิสัยทศัน์เป็น
เป้าหมายระยะยาวหรือมุมมองท่ีกวา้งขวาง ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีความส าคญัต่อการก าหนดกลยุทธ์โดย
ใช้เหตุผลภายใต้ทัศนคติ ประสบการณ์และความรู้ความสามารถท่ีสะสมไว้ ซ่ึงวิสัยทัศน์มี
คุณลกัษณะ คือ มีการคิดอยา่งเป็นระบบ โดยผูบ้ริหารจะมีการวิเคราะห์ มีการก าหนดแผนท่ีมีความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มข้ึนอยา่งมีขั้นตอนมีความเช่ือมัน่ หมายถึง การมีความ
เช่ือมัน่ในการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มและท าการก าหนดวิสัยทศัน์ข้ึนเพื่อการด าเนินงาน มีความ
เอาใจใส่ในงานท่ีปฏิบติั เป็นการให้ความสนใจและมุ่งมัน่ถึงวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด 
ปัจจุบนัองค์การจะตอ้งมีมุมมองท่ีกวา้งขวาง ธุรกิจใดท่ีมีโอกาสการขยายการลงทุนผูบ้ริหารก็ควร
ตดัสินใจลงทุน คุณลกัษณะ 3 ประการน้ีประกอบกบัขอ้มูลจากภายนอกและภายในองคก์ารท าให้
ผูบ้ริหารสามารถก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่และสามารถ
ก าหนดแนวทางการแข่งขนัภายใตข้อ้จ ากดัของทรัพยากรท่ีมีอยู ่
 ภารกิจ (Mission) ภารกิจ หมายถึง เจตนาหรือเหตุผลท่ีองคก์ารตอ้งการด าเนินการ ซ่ึงจะ
บอกถึงการมอบผลิตภณัฑ์แก่ลูกคา้ สังคม และการแข่งขนัท่ีมีความแตกต่างไปจากองค์การอ่ืนๆ 
(Wheelan &Hunger, 2000 :10-11) ส าหรับการก าหนดภารกิจจะเป็นหน้าท่ีท่ีมีความส าคญัของ
ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นขอ้ความท่ีแสดงถึงแนวทางการจดัการเชิงกลยุทธ์และแนวทางหลกัในการอยู่
รอดขององคก์าร โดยระบุถึงหนา้ท่ีขององคก์ารท่ีตอ้งกระท าต่อสังคมและสอดคลอ้งกบัปรัชญาใน
การจดัการขององคก์าร เช่น มีการระบุถึงลูกคา้เป้าหมายขององคก์าร ผลิตภณัฑ์ท่ีจะน าออกสู่ตลาด 
สถานท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด ระบุถึงการมุ่งความเจริญเติบโต ความอยู่รอดและก าไร เป็นตน้ 
ความส าคญัของการก าหนดภารกิจนั้นจะมีผลต่อการก าหนดทิศทางท่ีจะต้องถูกถ่ายทอดสู่การ
ด าเนินงานหรือกลยุทธ์ การก าหนดวตัถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีมีความสอดคลอ้งกนั ซ่ึงผูบ้ริหาร
ระดับสูงจะต้องท าการก าหนดภารกิจและท าการถ่ายทอดไปสู่การด า เนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้ถ้อยค าท่ีเขา้ใจง่าย กะทดัรัด มีเน้ือหา มีความหมายและมีรูปแบบในการ
ก าหนดท่ีเฉพาะเจาะจง โดยภารกิจหลกัขององคก์ารแต่ละแห่งจะแตกต่างกนัออกไป ภารกิจหลกั
จะตอ้งมีความสอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ขององค์การ ช่วยถ่ายทอดความตอ้งการขององค์การและ
สามารถสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรสามารถน าไปปฏิบติัในแนวทางท่ีตอ้งการได ้
 กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางหรือแผนด าเนินการหลกัท่ีมีการระบุถึงสถานภาพวา่องค์การ
ควรก าหนดแนวทางการด าเนินงานอย่างไรท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด หลังจากท่ีมีการก าหนด
วตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการแลว้ เพื่อให้เกิดความไดเ้ปรียบและการลดขอ้เสียเปรียบเชิงการแข่งขนัการ
ประสมประสาน (Integrate) คือ การสร้างความสมดุลและความสอดคล้องต่อเน่ืองระหว่าง



7 

ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อบรรลุความส าเร็จขององค์การ องค์การใดมีวตัถุประสงคใ์นการสร้างความ
เจริญเติบโตมากนอ้ยเพียงใดยอ่มตอ้งจดัการให้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีอตัราส่วนท่ีจะสามารถท าให้
ไดม้าตามวตัถุประสงค์ก าหนดไวก้ารประสมประสานจึงหมายถึง การท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมี
ความสอดคลอ้งและต่อเน่ืองกนั เช่น ในหน่วยงานต่างๆ ขององคก์ารจะตอ้งมีการจา้งคนเขา้ท างาน
และมีการฝึกอบรมให้เหมาะสมกบังานท่ีท า ตอ้งมีการจดัสรรทรัพยากร คน เงิน เทคโนโลยีและ
อ่ืนๆท่ีสมดุลกบัล าดบัความส าคญัของหน่วยงานและความตอ้งการจากภายนอกองคก์าร ตอ้งมีการ
ประสานความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีอยูใ่นองคก์ารให้เขา้กบังาน ซ่ึงบุคคลเหล่านั้นต่างก็มี
ค่านิยมและความเป็นตวัของตวัเองทั้งส้ิน กลยุทธ์ (Strategy) เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดท่ีองคก์ารเลือก
ด าเนินการจากจุดท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัไปสู่เป้าหมายในอนาคตท่ีก าหนดไว ้การพฒันากลยุทธ์ตอ้ง
ค านึงถึงโอกาสและอุปสรรคตลอดจนจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ และเลือกวิธีท่ีไดเ้ปรียบคู่
แข่งขนัมากท่ีสุด 
 

ประโยชน์ของการบริหารโครงการ 
 
 การบริหารโครงการเป็นวิธีการท่ีน ามาใชใ้นการด าเนินภารกิจขององคก์ารเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอบแทนหรือผลิตภณัฑต์ามวตัถุประสงคข์ององคก์าร โดยทัว่ไปวตัถุประสงคท่ี์ผูบ้ริหาร
โครงการท่ีตอ้งการจะบรรลุ เช่น การเพิ่มรายได ้การเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มการลงทุนในกิจการ
ใหม่ ๆ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นวตัถุประสงคท์างดา้นธุรกิจ ส่วนวตัถุประสงคท์างดา้นสังคม เช่น การสร้างท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจ สร้างความสุขใหก้ลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เป็นตน้ ถึงแมว้า่การบริหารโครงการจะ
น ามาใช้ในงานท่ีมีวตัถุประสงค์หลายๆ ดา้นดงักล่าวและสามารถจดัการกบัปัญหาได้หลาย ๆ
สถานการณ์ แต่การบริหารโครงการเป็นเพียงการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเม่ือผูบ้ริหารไม่
สามารถก่อใหเ้กิดผลไดท่ี้คาดหวงัจากการบริหารท่ีเป็นงานประจ า 
 ดงันั้นการบริหารโครงการควรจะน ามาประยุกตใ์ช้ในงานท่ีมีลกัษณะพิเศษ เช่น งานท่ีมี
ความสลบัซับซ้อน งานท่ีมีขั้นตอนการปฏิบติัมากมาย งานท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยี เป็นตน้ นอกจากน้ี
อาจจะเป็นงานท่ีไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน งานท่ีจะส าเร็จไดจ้ะตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคล
หรือหน่วยงานหลายฝ่าย งานท่ีฝ่ายปฏิบัติงานต้องมีอิสระในการด าเนินการหรืองานท่ีต้อง
ด าเนินการให้ไดผ้ลอยา่งรวดเร็วและงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือถือและช่ือเสียงขององคก์าร เป็น
ตน้โดยทัว่ไปการน าการบริหารโครงการมาปฏิบติัสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ ดงัน้ี(Taylor & 
Watling,1979 : 21-32 อา้งใน มยรีุ อนุมานราชธน : 15-18) 
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 1.  ประโยชน์ต่อองคก์าร องคก์ารท่ีมีกิจกรรมท่ีมีความสลบัซบัซ้อนมีความยุง่ยากใน
การปฏิบติัและมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบติัท่ีสูง จึงมีความจ าเป็นจะตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นเขา้มาให้ความช่วยเหลือและประสานงานในลกัษณะขา้มหน้าท่ี เช่น ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิจยัและพฒันา การออกแบบระบบควบคุมการด าเนินงาน เป็นตน้ ดงันั้นการใช้
แนวทางการบริหารโครงการมาประยุกต์ใช้จึงเป็นแนวทางท่ีมีความเหมาะสม เน่ืองจากโครงการ
จะตอ้งอาศยัการประสานงานและความเช่ียวชาญจากบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงภายใตค้วาม
รับผิดชอบของผูบ้ริหารโครงการจะตอ้งด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลาย ๆ หน่วยงาน แมว้่าใน
โครงสร้างขององค์การแบบหน้าท่ีท่ีใช้การบริหารทัว่ไป ผูบ้ริหารอาจจะมอบหมายให้หน่วยงาน
รับผดิชอบในการบริหารจดัการกบักิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ 
แต่ผูบ้ริหารจะเป็นผูป้ระสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ เอง ซ่ึงในองค์การแบบน้ีจะตอ้งอาศยัผูบ้ริหาร
จ านวนมากและอาจขาดความช านาญและความเช่ียวชาญในการบริหารงานเฉพาะกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพก็ได ้นอกจากน้ีในการประสานงานระหว่างองค์การแบบหน้าท่ีน้ี อาจจะตอ้งมีการ
จดัตั้งคณะกรรมการข้ึนเพื่อบริหารงานเฉพาะกิจใหมี้ประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึนก็ได ้
 2.  ประโยชน์ต่อบุคคล ประสบการณ์ท่ีบุคคลไดรั้บและความรู้ดา้นเทคนิควิธีจากการ
ท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการมาแล้วนั้ นจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองเป็นอย่างสูง 
เน่ืองจากในการบริหารโครงการท่ีบุคคลมีประสบการณ์มาแลว้นั้น จะมีความรู้ในดา้นเทคนิคการ
บริหารโครงการท าให้เป็นผูท่ี้มีความรู้และความสามารถมากกวา่บุคคลอ่ืน เช่น การให้ความส าคญั
กบัวสิัยทศัน์ในอนาคต มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพนัธ์ มีความสามารถในการปรับตวัให้
เขา้กบัสภาวะแวดลอ้มไดดี้กวา่บุคคลท่ีขาดความรู้และประสบการณ์ดา้นการบริหารโครงการและ
สามารถมีอ านาจเหนือบุคคลอ่ืนได ้โดยทัว่ไปการบริหารงานจะบรรลุผลส าเร็จไดต้อ้งอาศยัปัจจยั
ต่างๆไดแ้ก่ ความสามารถดา้นการจดัการ การปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืน และเทคนิควิธีในการจดัการ ซ่ึง
เป็นปัจจัยท่ีมีความเก่ียวกับความเข้าใจในสถานการณ์และความสามารถในการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหาร รวมทั้งความเขา้ใจต่อบุคคลอ่ืน  
 3.  ประโยชน์ต่อผูรั้บบริการ ส าหรับโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ มีตน้ทุนการด าเนินงานท่ี
สูงและมีกิจกรรมการด าเนินงานท่ีลกัษณะท่ีสลบัซบัซ้อนมาก ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ห้บริการกบั
ผูรั้บบริการมกัจะขาดความใกลชิ้ดและความเขา้ใจกนัและกนัมากยิ่งข้ึน ดงันั้นการบริหารโครงการ
จึงมีความจ าเป็นท่ีจะท าใหท้ั้ง 2 ฝ่ายสามารถติดต่อสัมพนัธ์กนั และอาจจะติดต่อสัมพนัธ์กนัมากข้ึน
เม่ือโครงการด าเนินงานไประยะหน่ึง  
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บทบาทและหน้าทีข่องผู้บริหารโครงการ 
 
 บทบาทและหนา้ท่ีโดยทัว่ไปของผูบ้ริหารนั้นมีขอบเขตท่ีกวา้งขวางมาก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
ตอ้งทราบว่าตอ้งการผลิตอะไร เพื่อใคร และผูบ้ริหารตอ้งคอยควบคุมดูแลให้ผลผลิตเป็นไปตาม
แผนท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงตอ้งปฏิบติังานดว้ยวิธีท่ีดีท่ีสุดและประหยดัท่ีสุด ในการศึกษาถึงการใช้หลกั
ของเหตุผลในการบริหาร โดยเน้นเร่ืองประสิทธิภาพในตวับุคลากรถือว่าบุคลากรแต่ละคนเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีองค์การสามารถท่ีจะปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตได ้โดยก าหนดสมมติฐานไวว้่าการ
ท างานจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้นั้นมีอยู่วิธีเดียวท่ีดีท่ีสุดผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีบทบาทท่ี
ส าคญัต่อการบรรลุเป้าหมายขององคก์าร ดงันั้นบทบาทและหนา้ท่ีของผูบ้ริหารน้ีจึงมีมากมาย เรา
สังเกตไดจ้ากผลิตภณัฑท่ี์มีอยูอ่ยา่งหลากหลายในปัจจุบนั 
 ดงันั้นผูบ้ริหารจะต้องด าเนินการในบทบาทของการเป็นผูว้างแผน การตดัสินใจ ซ่ึง
ผูบ้ริหารจะต้องพิจารณาถึงปัจจยัท่ีจะเข้ามากระทบท่ีจะท าให้วตัถุประสงค์ และเป้าหมายของ
องคก์ารโดยรวมเบ่ียงเบนไปจากท่ีก าหนด ส าหรับบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีตอ้งด าเนินการอยา่ง
เป็นขั้นตอนดงัน้ี (Robbin, 2001 : 6-7) 
 1.  การวางแผน (Planning) เป็นกระบวนการของการใชค้วามคิด และการตดัสินใจโดย
การก าหนดวตัถุประสงค์ท่ีองค์การต้องการ จากนั้นจึงท าการก าหนดขั้นตอนการปฏิบติั ซ่ึงจะ
เก่ียวขอ้งกบัการใชท้รัพยากรทางการบริหารท่ีประกอบดว้ย คน เงิน วตัถุดิบ และการจดัการ เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละใช้วิธีปฏิบติัท่ีเหมาะสมท่ีสุด เช่น ดา้นก าลงัการผลิต ท าเลท่ีตั้ง ผลิตภณัฑ ์
การจดัแผนผงัการผลิต โครงการ ตารางการผลิต ส าหรับหลกัในการวางแผนท่ีตอ้งค านึงถึง ไดแ้ก่ 
การพยากรณ์ถึงความตอ้งการในอนาคต วตัถุประสงค์ นโยบาย โปรแกรม ตารางการด าเนินงาน 
มาตรฐานและงบประมาณดา้นการผลิต ส่วนประโยชน์ของการวางแผนนั้น คือ องค์การสามารถ
ไปสู่เป้าหมายได ้
 2.  การจดัองคก์าร (Organization) เป็นการจดัระเบียบงานโดยการแบ่งงานรออกเป็น
กลุ่มๆพร้อมทั้งก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบและอ านาจ หน้าท่ีของแต่ละกลุ่มงานไวอ้ย่าง
แน่นอน ทั้งทางดา้นขนาดของการกระจายอ านาจ หนา้ท่ี การท าสัญญาท างานช่วงจนสามารถสร้าง
ความสัมพนัธ์ในหน่วยงานข้ึนเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมมือกนัท างานมุ่งไปสู่จุดหมายอนัเดียวกนั ในการ
จดักลุ่มงานผูบ้ริหารจะต้องพิจารณาว่าในฝ่ายผลิตมีงานอะไรท่ีต้องด าเนินการบ้าง เช่น งาน
ตรวจสอบวตัถุดิบซ่อมบ ารุง ควบคุมคุณภาพ เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์โดยมีหลกั
ท่ีวา่งานลกัษณะเหมือนกนัควรจดัให้อยูด่ว้ยกนัเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการแบ่งงานกนัท า จากนั้น
จึงจดัท าค าบรรยายลกัษณะงานโดยมีการระบุขอบเขตของงาน มีการมอบหมายงาน การก าหนด
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ความรับผิดชอบและการให้อ านาจหนา้ท่ี ส่วนการจดัวางรูปแบบองคก์ารท่ีดีนั้นจะมีส่วนสัมพนัธ์
กบัความส าเร็จขององค์การเพราะองค์การท่ีจดัไวอ้ย่างเหมาะสมนั้นจะช่วยให้การบริหารงาน
เป็นไปโดยสะดวกไม่เกิดปัญหางานท่ีคัง่คา้งเพราะขาดคนท า ไม่ส้ินเปลืองเพราะเกิดการท างานท่ี
ซ ้ าซอ้น 
 3.  การจดัคนเขา้ท างาน (Staffing) เป็นการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมกบังาน
โดยผูบ้ริหารท าการก าหนดต าแหน่งงานภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบรวมทั้งอ านาจหนา้ท่ีท่ีชดัเจน
โดยมีวิธีการคัดเลือกท่ีเหมาะสม มีการฝึกอบรม การสร้างขวญัก าลังใจรวมทั้ งการโยกย้าย
สับเปล่ียนเพื่อพฒันาคนงานให้มีความสามารถท่ีสูงข้ึน จดัให้มีค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมดา้นการจดั
คนท างานท่ีมีการเพิ่มหรือลดจ านวน การใชว้ิธีท  างานนอกเวลา รวมทั้งการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง 
เป็นต้น โดยกระบวนการบริหารงานบุคคลจะมีขั้นตอนท่ีตอ้งท าต่อเน่ืองกนั คือ มีการวางแผน
ทรัพยากรก าลงัคนจากนั้นเร่ิมเสาะแสวงหาบุคคลท่ีมีลกัษณะท่ีต้องการ มีการเลือกเฉพาะผูท่ี้มี
คุณสมบติัท่ีดีท่ีสุดเอาไว ้จากนั้นจึงท าการบรรจุ แนะน าตวัเขา้ท างาน และการปฐมนิเทศ เม่ือท างาน
ไประยะเวลาหน่ึงแลว้ผูบ้ริหารควรจะท าการฝึกอบรม และพฒันาผูป้ฏิบติัเหล่าน้ีให้มีศกัยภาพใน
การท างานท่ีสูงข้ึน ท าการประเมินผลการปฏิบติังาน การโอนยา้ย การเล่ือนหรือลดต าแหน่ง การให้
พน้จากงาน เป็นตน้ 
 4.  การสั่งการ (Directing) เป็นการใชค้วามสามารถของผูบ้ริหารในการจูงใจให้ผูป้ฏิบติั
ด าเนินงานตามท่ีตอ้งการอยา่งดีท่ีสุดจนองคก์ารสามารถบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคไ์ด ้การสั่ง
การเป็นขั้นตอนของการด าเนินงาน ซ่ึงบุคลากรจะตอ้งท างานในหน้าท่ีของตนเองให้ดีท่ีสุด โดย
การจูงใจการออกค าสั่ง การมอบหมายงาน เป็นตน้ โดยผูบ้ริหารจะตอ้งให้การสนบัสนุนส่งเสริมให้
บุคลากรสามารถบรรลุผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพไดม้ากท่ีสุด ส าหรับลกัษณะของการสั่งการท่ีดี
จะตอ้งเป็น 
 5.  การควบคุม (Controlling) เป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบและ
เปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัมาตรฐานท่ีก าหนดข้ึนมาในช่วงของการวางแผน หากผลการ
ปฏิบติังานเกิดความแตกต่างไปจากมาตรฐานผูท่ี้รับผิดชอบในงานดงักล่าวจะตอ้งรีบด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบติังานดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรฐาน โดยทัว่ไปในการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบติัอาจจะอยู่ในรูปของการซ่อมแซม อุปกรณ์หรือเคร่ืองจกัร การควบคุมสินคา้
คงเหลือ คุณภาพปริมาณ ตลอดจนเวลาในการออกสินคา้สู่ตลาด เป็นตน้ โดยกระบวนการในการ
ควบคุมจะเร่ิมจากการก าหนดมาตรฐานในการวดัข้ึนมาก่อน จากนั้นจึงน าผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติัมา
เปรียบเทียบผล การด าเนินงานหลงัจากการเปรียบเทียบแลว้อาจจะเท่ากบั สูงหรือต ่ากวา่มาตรฐาน 
หากเท่ากบัมาตรฐานยอ่มแสดงวา่การปฏิบติัไดบ้รรลุเป้าหมาย แต่หากผลท่ีไดรั้บเป็นผลลบต่อการ
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ปฏิบติัผูบ้ริหารจะตอ้งรีบหาทางแกไ้ข เพื่อป้องกนัไม่ให้ปัญหาเกิดข้ึนอีกซ่ึงขอบเขตการควบคุม
ดา้นการผลิตไดแ้ก่ ปริมาณท่ีเพียงพอ คุณภาพท่ีเหมาะสม ทนัต่อเวลาและเกิดตน้ทุนท่ีต ่า เป็นตน้ 
 ปัจจุบนัผูบ้ริหารไดรั้บการพิจารณาวา่มีหนา้ท่ีท่ีส าคญัท่ีตอ้งมีความรับผิดชอบต่อบุคคล 4 
กลุ่มด้วยกนัได้แก่ มีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ ซ่ึงเป็นผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์โดยการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมี
คุณภาพในราคาท่ีตลาดยอมรับ มีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้หรือผูใ้ห้กูย้ืมเงินมาลงทุนโดยพยายาม
ให้เกิดผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุน เพื่อน าผลก าไรกลบัคืนสู่ผูถื้อหุ้นหรือผูใ้ห้กู้ยืมมีความ
รับผิดชอบต่อพนกังาน โดยการสร้างงานให้มีงานให้ท าอย่างต่อเน่ืองท าให้พนกังานมีรายได ้และ
สวสัดิการท่ีดี และมีความรับผดิชอบต่อสังคม เป็นตน้ ในการจดัการองคก์ารให้ประสบความส าเร็จ
ทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นไดน้ั้น จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง
อาศยัความสามารถของผูบ้ริหารเป็นส าคญั ถา้ไดผู้บ้ริหารท่ีดีมีความสามารถก็จะท าใหก้าร 
จดัการองคก์ารมีประสิทธิภาพและมุ่งไปสู่ความเป็นหน่ึงได ้
 ในการเป็นผูบ้ริหารท่ีดีนั้นผูบ้ริหารจะตอ้งก าหนดบทบาทของตนเองให้สอดคลอ้งกบั
ต าแหน่ง ซ่ึงอาจเป็นผูบ้ริหารระดบัตน้ ผูบ้ริหารเป็นกลางและผูบ้ริหารระดบัสูง จะเห็นวา่ผูบ้ริหารมี
ภารกิจและงานตลอดทั้งวนัมากมายท่ีจะตอ้งกระท าและตดัสินใจ ดงันั้นการก าหนดบทบาท ให้
สอดคลอ้งต่องานแต่ละงานจ าเป็นส่ิงจ าเป็นบทบาทของผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ บทบาทดา้นปฏิสัมพนัธ์ 
ประกอบด้วยผูเ้ป็นสัญลกัษณ์ ผูน้ าและผูป้ระสานงาน บทบาทด้านข้อมูลข่าวสารประกอบด้วย
ผูติ้ดตามงาน ผูเ้ผยแพร่ข่าวสารและผูป้ระชาสัมพนัธ์ และบทบาทด้านทางจิตใจประกอบด้วย
ผูป้ระกอบการ ผูข้จดัความขดัแขง้ ผูจ้ดัสรรทรัพยากร และผูเ้จรจาต่อรองผูบ้ริหารท่ีดีตอ้งกระท า
บทบาททั้งสิบประการให้สอดคลอ้งต่อต าแหน่งงาน ซ่ึงเป็นปัจจยัภายในและภายนอกองคก์าร ยิ่ง
ปัจจุบนัไดใ้หค้วามส าคญัต่อการเป็นเครือข่าย ดงันั้นผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งเสริมสร้างสัมพนัธภาพเชิง
บวกให้มากข้ึนด้วย ผูบ้ริหารท่ีเก่งและเป็นเลิศจะใช้เวลาในการสร้างและประสานเครือข่ายทั้ง
ภายในองคก์าร ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเครือข่ายภายนอกองคก์าร 
ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่แข่ง ผูส้นบัสนุน รัฐบาล ส่ือมวลชนและสาธารณชน  
 ปัจจุบนัแนวโนม้การจดัการไดใ้หค้วามส าคญักบัทรัพยากรมนุษย ์โดยมีแนวความคิดของ
การออกแบบองค์การให้มีการมอบหมายอ านาจให้กบับุคลากรมากข้ึน ซ่ึงจะก่อให้เกิดโอกาสใน
การเรียนรู้และการท างานร่วมกนัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนันอกจากน้ีผูบ้ริหารควรจะมีการ
ก าหนดโครงสร้างองค์การอย่างรอบคอบ ตลอดจนมีการประสานทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายขององคก์าร แมว้า่องคก์ารจะมีการแบ่งโครงสร้างออกเป็นแผนกหรือกลุ่มของกิจกรรม
ต่างๆ แต่องค์การส่วนใหญ่ในปัจจุบนัก็ไดพ้ยายามท่ีจะประสานกิจกรรมเพื่อการปฏิบติั รวมทั้ง
ก าหนดงานในรูปแบบท่ีเป็นแนวนอน (Matrix) โดยใชบุ้คลากรท่ีมาจากหน่วยงานตามหนา้ท่ีต่างๆ 
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เพื่อมาท างานร่วมกนัในโครงการ ดงันั้นขอบเขตระหวา่งแผนกหรือระหวา่งหน่วยงานในองค์การ 
จึงสมควรท่ีจะสามารถยดืหยุน่ไดเ้พื่อใหอ้งคก์ารสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาวะ
แวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกได้อย่างเหมาะสม ในขณะท่ีองค์การจ าเป็นตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้ ผูจ้  าหน่าย คู่แข่งขนั เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามในบางองคก์ารอาจจะมีการร่วมมือกบัคู่แข่งขนัใน
การก าหนดรูปแบบกลยทุธ์ของความเป็นพนัธมิตรโดยการใชข้อ้มูลและเทคโนโลยร่ีวมกนั เป็นตน้ 
 

ความแตกต่างระหว่างการบริหารโครงการกบัการบริหารทัว่ไป 
 
 ความแตกต่างระหวา่งการบริหารโครงการ และการบริหารทัว่ไปมีประเด็นท่ีแตกต่างกนั
อยูห่ลายประการ ซ่ึงความแตกแต่งดงักล่าวจะท าใหผู้บ้ริหารสามารถเห็นถึงขอ้ดีและขอ้เสียของการ
บริหารโครงการ รวมทั้งเง่ือนไขในการน าโครงการมาใช้ในการบริหารงานในองค์การโดยเฉพาะ
สภาวะแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ไดแ้ก่ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
เป็นต้นท าให้ผู ้บริหารต้องมีการทบทวนแนวความคิดและรูปแบบของการบริหารอยู่เสมอ 
ขณะเดียวกนัการบริหารโครงการเองก็มีข้อได้เปรียบด้านต่าง ๆ มากกว่าการบริหารทัว่ไปท่ี
จ าเป็นตอ้งมีการบริหารโครงการเพื่อใชใ้นการด าเนินกิจกรรมดา้นต่าง ๆ อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้นัน่
คือการบริหารโครงการจะเป็นการท าให้งานโดยใช้วิธีการด าเนินงานท่ีแตกต่างจากการบริหาร
ทัว่ไป แต่ผลการด าเนินโครงการเช่น สินคา้หรือบริการยงัคงมีคุณสมบติัเหมือนเดิม เน่ืองจากการ
บริหารทัว่ไปประกอบดว้ยขั้นตอนของกิจกรรมท่ีแน่นอนและมกัไม่มีการเปล่ียนแปลงในวิธีปฏิบติั 
ขาดความยืดหยุ่นท่ีจะปรับเปล่ียนวสัดุอุปกรณ์ เทคนิค ทรัพยากร งบประมาณ กฎระเบียบหรือ
กิจกรรมใดๆ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป แต่ในขณะบริหารโครงการอาจจะ
ปรับเปล่ียนกิจกรรมเพื่อก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ของการด าเนินงานโครงการได ้ 
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 ตารางท่ี 1.1 แสดงความแตกต่างระหวา่งการบริหารโครงการกบัการบริหารทัว่ไป ดงัน้ี 
 

การบริหารโครงการ การบริหารทัว่ไป 
- มีลกัษณะพิเศษ ไม่ซ ้ ากบัโครงการอ่ืนใด  
- มีระยะเวลาท่ีแน่นอน  
- เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่  
- สภาพการด าเนินงานไม่แน่นอนไม่สม ่าเสมอ  
- ใหน้ ้าหนกัแก่วตัถุประสงคด์า้นต่าง ๆ  
ไม่เท่ากนัเพื่อก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
สภาพเดิม  

- ก าหนดคณะท างานชัว่คราว  

- มีลกัษณะการด าเนินงานแบบซ ้ า ๆ และเป็น
กิจวตัร  

- มีระยะเวลาท่ีไม่ส้ินสุด  
- เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็น 
   ค่อยไป  
- สภาพการด าเนินงานเหมือนเดิม  
- ใหค้วามส าคญักบัวตัถุประสงคด์า้นต่าง ๆ 
เท่าๆ กนั  

- ก าหนดคณะท างานข้ึนอยา่งถาวร  
 
 ตารางท่ี 1.2  ความแตกต่างดา้นวฒันธรรมของการบริหารโครงการกบัการบริหารทัว่ไป 
 

การบริหารโครงการ การบริหารทัว่ไป 
- สภาพแวดลอ้มของการด าเนินงานไม่คงท่ี  
- การด าเนินงานท่ีไม่เคยกระท ามาก่อน จึง
มุ่งเนน้ดา้น ประสิทธิผล  

- การด าเนินงานเนน้วตัถุประสงค/์เป้าหมาย โดย
สมาชิก ของทีมงานตอ้งรับผิดชอบในบทบาท
ของตนเองหลายๆ บทบาท  

- การด าเนินงานภายใตค้วามเส่ียงและความไม่
แน่นอนเพื่อการบรรลุผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงค/์เป้าหมายเน่ืองจากขาด
ประสบการณ์และเป็นการบริหารความเส่ียง  

- สภาพแวดลอ้มของการด าเนินงานเหมือนเดิม  
- การด าเนินงานท่ีเคยกระท ามาก่อน จึงเนน้
ปรับปรุง ส่ิงเดิม ๆ ท่ีกระท าเป็นประจ า  

- การด าเนินงานเนน้บทบาทท่ีไดก้ าหนดไว้
ล่วงหนา้ซ่ึงท าใหผู้ป้ฏิบติังานไม่ค  านึงถึง
วตัถุประสงคข์อง การด าเนินงานเม่ือลงมือ
ปฏิบติังาน  

- การด าเนินงานท่ีเคยมีประสบการณ์จึงรู้สึก
มัน่ใจวา่ จะสามารถประสบผลส าเร็จเช่นเดิม
และเป็นการ บริหารสถานภาพเดิม  

  
 ความแตกต่างของการบริหารโครงการและการบริหารทั่วไปพบว่าในการบริหาร
โครงการนั้นจะมีส่ิงท่ีตอ้งการจากโครงการเป็นตวัผลกัดนัในการด าเนินงาน เม่ือผูบ้ริหารมีการ
ก าหนดวตัถุประสงคแ์ลว้ จากนั้นจะมีการก าหนดและจดัสรรทรัพยากรการบริหาร ไดแ้ก่ บุคลากร 
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เงินทุนวสัดุและเทคนิคหรือวิธีปฏิบติั ซ่ึงขั้นตอนการด าเนินงานจะมีลกัษณะเป็นหน่วยงานอิสระท่ี
ประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์และมีความยืดหยุน่ ซ่ึงทรัพยากรการบริหารและ
โครงการไม่จ  าเป็นตอ้งมีการก าหนดไวล่้วงหนา้และไม่จ  าเป็นตอ้งมีจ านวนท่ีแน่นอน โดยผูบ้ริหาร
โครงการอาจจะเร่ิมตน้ด าเนินงานในขณะท่ียงัไม่มีทรัพยากรการบริหารอยูเ่ลยก็ได ้ อยา่งไรก็ตาม
เม่ือมีการก าหนดโครงการแล้วจะต้องมีการน าทรัพยากรการบริหารมาใช้ประโยชน์และ
ประสานกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 โดยทัว่ไปการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาวะแวดลอ้มจะเป็นเง่ือนไขของการ
เร่ิมตน้หรือการยุติโครงการ ดงันั้นผูบ้ริหารโครงการตอ้งแสวงหาโอกาสท่ีเอ้ืออ านวยให้กบัการน า
การบริหารโครงการมาใช้เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในส่ิงท่ีคาดหวงั ซ่ึงกระบวนการและ
วธีิการด าเนินงานเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตนั้น จะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีก าลงัเปล่ียนแปลง
อาจกล่าวไดว้า่ทรัพยากรการบริหาร ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีน ามาใชใ้นการด าเนินโครงการท่ี
มุ่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนนั้นโครงการจึงเป็นปัจจยัท่ีใช้ตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียน 
แปลงไดเ้น่ืองจากสามารถปรับเปล่ียนทิศทางและรูปแบบในการด าเนินงานไดน้ัน่เอง 


