
 

รายงานสรุปบทเรียน 
ชื่อโครงการฝึกอบรม     :    Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ 
วันที่เข้ารับการอบรม     :    ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 
สถานที่                      :   พัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
จัดโดย                       :   OCSC Learning Portal ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ       
                                    สำนักงาน ก.พ. 
ผู้จัดทำรายงาน            :    นางสาวรัตนาภร  แสงเย็น     ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
วัตถุประสงค์       

1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการบริหารโครงการได้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนและเครื่องมือในการแปลงเป้าหมายสู่ การวางแผนได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการทำงบประมาณโครงการได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการจัดอันดับกิจกรรมโครงการได้ 

สรุปเนื้อหาการฝึกอบรม 
การบริหารโครงการ 

โครงการ หมายถึง งานที่มุ่งหมายจะทำโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลา กระบวนการ 
และกิจกรรมเป็นลำดับอย่างชัดเจน โครงการต้องมีผู้รับผิดชอบบริหารงาน เพ่ือให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไป 
ตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลา และงบประมาณที่ตั้งไว้ โครงการแบ่งเป็นหลายระดับ ได้แก่ 

- โครงการส่วนตัว เช่น โครงการไปเรียนต่อต่างประเทศ โครงการแต่งงาน โครงการซื้อรถใหม่ 
- โครงการระดับชุมชน เช่น โครงการอนุรักษ์คลอง โครงการส่วมสุขสันต์ 
- โครงการระดับประเทศ เช่น โครงการต้นกล้าอาชีพ โครงการลดการใช้พลังงานภาคราชการ 
การปฏิบัติงานในองค์กรโดยปกติท่ัวไปมี 2 ลักษณะ คือ 
1. งานประจำ (Routine base)   
ในการปฏิบัติงานประจำนั้นจะเป็นอย่างไรก็ข้ึนอยู่กับว่าเราสังกัดอยู่หน่วยงานใด ส่วนงานไหน 

แต่ไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใดในการปฏิบัติงานประจำก็จะเน้นที่การปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพงาน เช่น 
ในการใช้งบประมาณให้เกิดผลสัมฤทธฺิ์มากที่สุด 

2. งานโครงการ (Agenda Base)  
เป็นงานที่เกิดขึ้นตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละปีอาจจะมีงานโครงการที่แตกต่างกัน เนื่องจาก  

ในแต่ละปีอาจมีประเด็นยุทธศาสตร์แตกต่างกัน งานโครงการเป็นงานที่มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด หรือเป็น
งานทำครั้งเดียว จึงเป็นงานที่ไม่คุ้มค่าที่จะจัดตั้งเป็นแผนก โดยส่วนใหญ่จะใช้ทำโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่หรือใช้
ทรัพยากรร่วมกันกับงานประจำ โดยส่วนใหญ่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาทำหน้าที่ใหม่พร้อมหน้าที่ที่ใกล้เคียงและ
เป็นการชั่วคราว (เป็นการร่วมใช้ทรัพยากร) และเป็นงานที่ไม่เหมือนงานอื่นๆ โดยมีข้อจำกัดในด้านเวลา 
สถานที่ หรืองบประมาณ เน้นการทำให้ได้ตามประเด็นเป้าที่ต้องการตอบสนองโดยกำหนดเป็นเป้าหมาย 
เนื่องจากงานโครงการแตกต่างจากงานทั่วไปหรืองานประจำโดยงานโครงการจะมีจุดเริ ่มต้นและสิ้นสุดมี
ระยะเวลาดำเนินการ  

 



 

จากลักษณะดังกล่าวทำให้การบริหารงานโครงการกับงานประจำแตกต่างกัน และโดยเฉพาะงาน
โครงการซึ่งเกิดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ในแต่ละปียุทธศาสตร์เปลี่ยน เป้าหมายก็จะเปลี่ยน หรือเมื่อเวลา
เปลี่ยนไปหรือเวลาผ่านไปทำให้ประเด็นยุทธศาสตร์ก็เปลี่ยนไปด้วย เป้าหมายที่นับว่าเป็นโจทย์ ดังนั้นเมื่อ 
โจทย์เปลี่ยนผลลัพท์ที่ได้อาจจะไม่เพียงพอที่จะตอบโจทย์ได้ ฉะนั้นในงานโครงการการทำงานให้เสร็จทันเวลา
จึงมีความสำคัญมาก เราจึงต้องมีการติดตามว่าการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้กรอบเวลาที่วางไว้หรือไม่  

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงาน แบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  
1.1 การกำหนดและเริ่มโครงการ (Project Definition)  

โดยที่ทราบว่าโครงการเกิดจากการที่หน่วยงานมีประเด็นยุทธศาสตร์  ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์เกิดจาก 
การที่องค์กรเข้าใจความต้องการในเชิงของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งอาจเกิดจากประชาชนหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีประเด็นความต้องการเกิดขึ้น หากความต้องการที่เกิดขึ้นไม่ถูกตอบสนอง จะกลายเป็นประเด็น
และหากประเด็นไม่ได้รับการตอบสนองจะทำให้เกิดเป็นปัญหา และหากปัญหานั้นไม่ได้รับการตอบสนองจะ
กลายเป็นวิกฤต สรุปง่าย ๆ คือโครงการเกิดขึ้นจากประชาชนหรือลูกค้ามีความต้องการเกิดขึ้นแล้วความ
ต้องการเหล ่ านั ้นไม ่ถ ูกตอบสนองจ ึงกลายเป็นประเด ็น/ปัญหาและเพื ่อให ้ป ัญหาหร ือประเด ็นที่  
อาจเกิดข้ึนจึงต้องมีงานโครงการเกิดข้ึนนั่นเอง 

ความต้องการกับประเด็นปัญหาทำไมจึงเป็นเรื่องเดียวกัน ตัวอย่าง เช่น ในฐานะผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การให้บริการประชาชน ปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีปัญหาการถูกร้องเรียนเรื่องของความล่าช้าในการให้บริการ หาก 
จะมองอีกมุมว่าทำไมจึงเกิดความล่าช้า นั่นก็เพราะว่าประชาชนต้องการความรวดเร็ว เมื่อความต้องการความ 
รวดเร็วไม่ถูกตอบสนองจึงกลายเป็นประเด็นปัญหา เช่นนี้เองจึงแสดงให้เห็นว่าปัญหากับความต้องการเป็นสิ่ง
เดียวกัน เพียงแต่ในประเด็นทางยุทธศาตร์ในเชิงของโครงการจะมองภาพประเด็นปัญหาขององค์กรเป็นหลัก 
ว่าองค์กรกำลังเผชิญกับความต้องการของมีส่วนได้ส่วนเสียหรือประชาชนอย่างไรบ้างถ้าความต้องการเหล่า 
นั้นไม่ถูกตอบสนองจึงกลายเป็นประเด็น และกลายเป็นปัญหาขององค์กร จึงเป็นจุดกำเนิดของงานโครงการ 
ขึ้นมาเพ่ือตอบสนองต่อประเด็นปัญหาเหล่านั้น แสดงให้เห็นดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดังนั้นประเด็นแรกของการทำโครงการ คือ การเข้าใจปัญหา เข้าใจประเด็น เพราะจุดประสงค์ 

ของการทำโครงการก็เพ่ือแก้ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นขององค์กร หรือเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือพูดง่าย ๆ ได้ว่าโครงการทำเพ่ือตอบโจทย์ขององค์กรนั่นเอง 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากภาพจะเห็นว่าด้านซ้ายมือจะมีองค์กร/ลูกค้า/ประเด็นปัญหา หรือ Agenda ซึ่งจะเป็นปัจจัยที ่

จะนำไปสู่การบริหารจัดการโครงการ หรือจะเรียกได้ว่าโครงการก็คือวิธีการในการตอบโจทย์หรือวิธีการในการ 
แก้ปัญหา ซึ่งในการทำงานโครงการจะต้องเกิดผลงาน ผลงานที่เกิดจากการทำโครงการจะเกิดผล 2 แบบเสมอ 
คือ ผลผลิต และผลลัพธ์ 

ผลผลิต (Output) คือ ผลที่ได้จากการกระทำ 
ผลผลิตของโครงการขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ดำเนินในโครงการ เช่น การทำโครงการปลูกป่า ผลผลิตที่ได้ก็คือ ป่า 

ผลลัพธ์ (Outcome) คือ เจตนาหรือความต้องการที่จะให้เกิด ผลลัพธ์จึงขึ้นอยู่กับเจตนา หากใน
โครงการแต่ละโครงการมีผลต่าง ๆ เกิดขึ้น แต่ถ้าผลเหล่านั้นเราไม่ได้มีเจตนา ก็ไม่ถือว่าเป็นผลลัพธ์ เช่น 
ในการทำโครงการปลูกป่า มีสององค์กรทำโครงการปลูกป่าเหมือนกัน กิจกรรมต่าง ๆ เหมือนกัน ผลผลิตที่ได้ 
ย่อมเหมือนกันคือป่า แต่ผลลัพธ์จะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับเจตนาของสององค์กรนั้น โดยองค์กรหนึ่งอาจต้อง- 
การให้เกิดภาพลักษณ์ที ่ด ี ฉะนั ้นผลผลิตขององค์กรหนึ ่งคือป่า ผลลัพธ์คือองค์กรเกิดภาพลักษณ์ที ่ดี 
ส่วนองค์กรสองบอกว่าต้องการให้เกิดความสามัคคีของพนักงานในองค์กร ฉะนั้น ผลผลิตขององค์กรสองคือ  
ป่า ผลลัพธ์คือความสามัคคีของคนในองค์กร ในโครงการปลูกป่าเราอาจจะได้ผลอย่างอ่ืนด้วย เช่น อากาศดีขึ้น 
ประชาชนมีความสุขขึ้น แต่ผลเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในเจตนาจึงไม่ถือว่าเป็นผลลัพธ์ 
 

 



 

 เมื่อเข้าใจประเด็น ปัญหาหรือรู้แล้วว่าโจทย์ขององค์กรคืออะไร หรือรู้แล้วว่าองค์กรมียุทธศาสตร์อะไร 
ก็นำยุทธศาสตร์นั้น มาวิเคราะห์แล้วหาคำตอบของยุทธศาสตร์ก่อน จากนั้นจึงไปกำหนดวิธีการ  เพราะถ้าหาก
เราสามารถกำหนดคำตอบได้ชัดเจนก็จะสามารถกำหนดวิธีทำได้อย่างชัดเจน เช่น ในโจทย์เลขคณิต 1 + 1 
เท่ากับเท่าไร นาย A ตอบว่า มากกว่า 1 เพราะว่านาย A บวกเลขไม่เป็น แต่ตอบจากการคาดเดาว่าเมื่อตัวเลข 
บวกกันค่าจะต้องมากกว่าเดิมแน่นอน  ส่วนนาย B ตอบว่า มากกว่า 1 แต่น้อยกว่า 10 เพราะนาย B ก็บวก
เลขไม่ได้เช่นกัน จึงตอบจากการคาดการณ์ว่าเมื่อตัวเลขบวกกันต้องมากกว่าเดิมแต่ก็ไม่น่าจะมากเกินไป และ 
นาย C ตอบว่าคำตอบที่ถูกต้องที ่สุดมีเพียงข้อเดียวคือ 2 จะเห็นว่าทั้ง 3 คนมีคำตอบที่ต่างกัน  ซึ่งนั่น 
หมายความว่าวิธีการคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ฉะนั้นเมื่อเทียบกับการทำงานคำตอบจะขึ้นอยู่กับวิธีที่เรา 
กำหนด แสดงให้เห็นว่าคำตอบกำหนดวิธีการ แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าคำตอบไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้อง 
ที่สุด หากเป็นโจทย์เลขคณิตคำตอบมีเพียงคำตอบเดียวคือเท่ากับ 2 นั่นคือจะมีวิธีการอย่างไรให้บวกกันแล้ว
คำตอบเท่ากับ 2 แต่หากเป็นโจทย์ขององค์กรเราซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนที่ไม่ได้รับการตอบสนอง 
ในการที่จะหาคำตอบผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารของหน่วยงานจะต้องกำหนดคำตอบร่วมกัน  

การเลือกผู้จัดการโครงการ 
การเลือกผู้บริหารโครงการโดยมอบหมายให้ผู้ที่เคยทำโครงการลักษณะนี้มาก่อนหรือผู้ที่มีประสบ- 

การณ์สูง (Veterlan) โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มีประสบการณ์จะเน้นที่วิธีการก่อน เพราะเคยทำงานนี้มาก่อนจึงรู้วิธีการ
และข้ันตอนของการดำเนินงาน ข้อดีคืองานเสร็จทันเวลา แต่ข้อเสียคืออาจไม่ได้งานในมุมมองใหม่ ๆ  ได้งาน
ในรูปแบบเดิม ๆ แต่หากมอบหมายให้ผู้ที่ไม่่เคยทำ(แต่มีประสบการณ์ในงานอ่ืน) หรือผู้ที่ไม่ประสบการณ์ 
สำหรับงานด้านนี้ ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ เนื่องจากเพราะไม่เคยทำงานด้านนี้มาก่อน จึงยังไม่รู้วิธีการ ในการ
บริหารจึงเน้นกำหนดผลผลิตและผลลัพธ์เป็นลำดับแรก  

จากที่กล่าวไว้ว่าผลผลิตและผลลัพธ์ คือคำตอบของประเด็นยุทธศาสตร์ ฉะนั้นในการเขียนโครงการ 
ลำดำแรกจะต้องดูว่า KPI หรือคำคำตอบของประเด็นยุทธศาสตร์นำมาทบทวนกำหนดให้มีรายละเอียดของ 
การทำงานมากขึ้น กำหนดผลผลิตและผลลัพธ์ ให้ชัดเจน โดยที่ผลผลิตส่วนใหญ่จะเป็นรูปธรรม และผลลัพธ์ 
จะเป็นนามธรรม ตัวอย่างดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การแปลงเป้าหมายที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “SMART” 
S = Specific   แปลว่า มีขอบเขตเฉพาะ 
M = Measurable  แปลว่า สามารถวัดผลได้ 
A = Attainable  แปลว่า สามารถบรรลุผลได้ 
R = Relevant   แปลว่า มีความเกี่ยวข้อง 
T = Timed   แปลว่า มีกรอบเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
งานโครงการ : เป้าหมาย (Goal) = ทรัพยากร (Resources) 
งานประจำ   : เป้าหมาย (Goal) = ทรัพยากร (Resources) + ความพยายาม (Effort) 
สำหรับงานโครงการเป้าหมายและทรัพยากรต้องสอดคล้องกัน เป้าหมายใหญ่ทรัพยากรต้องมีเยอะ 

เป้าหมายเล็กทรัพยากรก็น้อยได้ แต่ถ้ากำหนดเป้าหมายไว้ใหญ่แต่ใส่ทรัพยากรน้อยเป้าหมายนั้น เป้าหมาย 
ที่วางไว้จะประสบความสำเร็จได้ยากหรืออาจไม่ประสบความสำเร็จเลย 



 

1.2  การวางแผนโครงการ (Project Planning) 
เมื่อทราบประเด็นปัญหาหรือรู้โจทย์และสามารถกำหนดผลผลิตและผลลัพธ์ และกำหนดเป้าหมายใน 

เชิงปริมาณได้แล้วแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะไปกำหนดทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงาน  เนื่องจากทรัพยากรกับเป้า- 
หมายมีความเกี่ยวข้องกัน ซ่ึงการกำหนดทรัพยากรก็เพ่ือทำให้เกิดการทำงาน (ทรัพยากร เช่น คน งบประมาณ 
อุปกรณ์ เครื่องจักร สถานที่) เมื่อรู้ว่ามีทรัพยากรอะไรที่นำมาใช้บ้างก็จะสามารถวางแผนงาน ฉะนั้นเป้าหมาย 
ที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวกำหนดขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ จากนั้นแผนงานจะกำหนดแผนเงิน และแผนงาน 
จะกำหนดแผนเวลา ดังนั้น แผนการดำเนินโครงการประกอบด้วย แผนงาน แผนเงิน และแผนเวลา ในการ 
ดำเนินโครงการ  เป้าหมายจะกำหนดเนื้องาน และเนื้องานจะกำหนดงบประมาณและระยะเวลา สิ่งสำคัญของ 
การวางแผน คือ การมีข้อมูล  

ข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผนโครงการ แบ่งเป็น 3 ประเภท  
1. ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง (Fact) หรือข้อมูลดิบ (Data) เป็นข้อมูลที่เกิดข้ึนตามข้อเท็จจริง จะข้ึนอยู่ 

กับว่าหน่วยงานหรือองค์กรของเรามีการเก็บข้อมูลที่เป็น Fact/Date อย่างไร หรือมีระบบสารสนเทศในการ 
เก็บข้อมูลดีหรือไม่ ถ้ามีก็สามารถใช้ข้อมูลประเภทนี้ได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นจุดอ่อนของระบบการทำงานของ 
องค์กรในประเทศที่ไม่ค่อยมีการใช้ Fact/Data เนื่องจากไม่มีการเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ผลที่ 
ตามมาคือมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศหรือ Fact/Data ในการวางแผนโครงการน้อยเมื่อเทียบกับองค์กรในต่าง- 
ประเทศที่มีระบบสารสนเทศที่ดี และในต่างประเทศจะมีการใช้ข้อมูลที่เป็น Fact/Data  

2. Expert Opinion เป็นข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นของผู้ที่เคยทำงานนั้นมาก่อน หรือผู้ที่มี 
ประสบการณ์ เช่น การสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหา เป็นต้น  

ข้อมูลที่เป็น Fact/Data และ Expert Opinion มีความสำคัญพอ ๆ กัน ดังนั้นในการนำข้อมูล 
มาใช้จะต้องให้ความสำคัญกับข้อมูลทั้ง 2 ประเภทนี้เท่า ๆ กัน 

3. Potential Problem คือ ข้อมูลที่อาจจะเป็นปัญหาในอนาคต หรือปัญหาและอุปสรรค หากเรา
มีองค์ความรู้หรือมีโครงการในอดีตท่ีเคยทำมาก่อน จะทำให้ทราบว่าในการทำโครงการลักษณะนี้มีปัญหาและ 
อุปสรรคอะไรบ้าง ก็สามารถนำปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นมาช่วยในการวางแผนงานให้เป็นให้เป็นแผนงาน 
ที่ดีได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ขั้นตอนการวางแผนโครงการ 
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนงาน มีหลักคิด คือ “ควรวางแผนงานให้มาก ทำจริงทำให้น้อยกว่าที่วาง 

แผน” หรือ “วางแผนให้ละเอียด ทำจริงทำหยาบ อย่าวางแผนหยาบ ทำจริงทำละเอียด” เพราะถ้าเราวาง 
แผนหยาบ หากในเกิดปัญหาหรือเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดซึ่งอยู่นอกแผน ซึ่งเมื่อไม่มีในแผนงานก็จะไม่มีงบประมาณ 
และไม่ได้กำหนดเวลาไว้ และไม่มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารโครงการจะต้องคิดหาวิธีการที่จะทำให้ 
โครงการนั้นสำเร็จลุล่วงนั่นเอง ฉะนั้นโดยหลักคิดจึงให้มีการวางแผนให้ละเอียด วางแผนให้มาก และทำให้น้อย 
เพราะการวางแผนไม่ต้องใช้งบประมาณ เสียเพียงแค่เวลาและความคิดแต่ถ้ามองในมุมกลับการวางแผนน้อย 
แล้วเกิดเหตุไม่คาดคิดสิ่งที่ต้องเสียคือการใช้ทรัพยากรที่เพ่ิมข้ึน หากมีทรัพยากรไม่เพียงพอโอกาสที่งาน 
โครงการจะล้มเหลวก็มีมากข้ึนด้วย 

การวางแผนกิจกรรมและเวลาของโครงการ โดยใช้เครื่องมือ Work Breakdown Structure (WBS) 
คือ เครื่องมือที่เป็นโครงสร้างการแบ่งแยกของงาน โดย 

Work  =  งาน 
Breakdown  =  แบ่งแยก 
Structure  =  โครงสร้าง 

ในการแบ่งงานเพ่ือต้องการที่จะแบ่งความรับผิดชอบ หากแบ่งงานออกแล้วยังพบว่ามีงานท่ีมีผู้รับผิด- 
ชอบมากกว่าหนึ่ง หรือมีหลายคนที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนั่นแสดงถึงปัญหาที่ไม่สามารถแบ่งผู้รับผิดชอบได้ 
การจะช่วยให้เข้าใจขอบเขตของโครงการได้ดีจำเป็นต้องแตกโครงการออกเป็นส่วน  ๆ การทำ Work 
Breakdown Structure (WBS)  จึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะงาน 
โครงการที่ทางบริษัทไม่เคยทำมาก่อน  และยังสามารถบอกถึงงานย่อย ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละ 
กิจกรรม กำหนดการ ประมาณการรายจ่าย และข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ ในการทำ Work Breakdown 
Structure (WBS) ทีมงานที่ร่วมกันทำโครงการนั้นควรจะร่วมกันระดมความคิดและมีส่วนร่วมในการคิดงาน 
ในโครงการว่ามีรายละเอียดของงานหรือเนื้องานอะไรบ้าง เพราะถ้าให้ผู้จัดการโครงการคิดเพียงคนเดียว ก็อาจ 
ทำให้รายละเอียดของงานขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปได้ โดยหลักคิดของการวางรายละเอียดหรือเนื้องานควรวาง 
จากเป้าหมายที่เกิดขึ้น โดยแต่ละเป้าหมายควรวางเนื้องานในแต่ละเป้าหมาย ซึ่งอาจจะมีเนื้องานบางส่วนของ 
แต่ละเป้าหมายซ้ำกัน แต่ก็สามารถตัดงานที่ซ้ำกันนั้นออกไปได้ในภายหลัง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. เขียนกิจกรรมหลักที่ต้องทำเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย กิจกรรมทั้งหมดที่ต้องทำในโครงการนั้น 
2. กระจายความรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมให้กับแผนกหรือบุคคล แตกกิจกรรมหลักแบ่งออกเป็น 

กิจกรรมรอง และกิจกรรมย่อย 
3. แบ่งกิจกรรมรองลงไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครอบคลุมเนื้องาน โดยที่ระดับของกิจกรรมข้ึนอยู่กับ 

ความซับซ้อนของโครงการ 
  รูปแบบของการแบ่งงาน 

- แบ่งตามกระบวนการ (Process Base) = ลำดับของการทำงาน (งานใดทำก่อน - ทำหลัง) 
- แบ่งตามลักษณะของงาน (Task Base) = ประเภทของงานที่เหมือนกัน 
- แบ่งตามลักษณะหน้าที่ (Function Base) = หน้าที่การทำงานที่เหมือนกันแบ่งตามโครงสร้าง 
    ขององค์กร 
 



 

Linear Responsibility Chart (LRC) คือ การกำหนดผู้รับผิดชอบงาน มีได้หลายรูปแบบ ส่วนมาก 
จะเขียนในรูปแบบของ Matrix หรือตาราง โดยจะแสดงถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละกิจกรรม 
ที่ประกอบเป็นโครงการ และแสดงให้เห็นว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยใด ตัวอย่างดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนงบประมาณ  
สำหรับการวางแผนงบประมาณมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการวางแผนงาน 

ที่สิ่งสำคัญสำหรับการวางแผนงบประมาณจะต้องใช้แผนงานเป็นตัวตั้ง เพราะการประมาณการการใช้ 
งบประมาณมาจากการใช้ทรัพยากร และทรัพยากรเกิดข้ึนจากการทำงาน ในการวางงบประมาณ 
ก็ข้ึนอยู่กับว่าทำงานอะไร และใช้ทรัพยากรใดบ้างจึงจะนำมาสรุปงบประมาณท่ีจะใช้ในโครงการได้ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบแผนการจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์กรในแต่ละกิจกรรม แบ่งได้ 2 วิธี ได้แก่ 
- การจัดทำงบประมาณแบบบนลงล่าง (Top-down budgeting) หมายถึง มุมมองฝ่ายบริหาร 

มองภาพรวมของงบประมาณในโครงการ และกระจายงบประมาณจากบนลงล่างตาม Work Breakdown 
Structure (WBS) โดยส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลในอดีตจากต้นทุนจริงที่มาจากโครงการอื่นนำมาปรับให้เหมาะสม 
กับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งเรื่องอัตราเงินเฟ้อหรือสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปทำให้เห็นค่าใช้จ่ายหลัก ๆ โดยอาศัย 
ประสบการณ์จากด้านบนลงสู่ด้านล่าง 

- การจัดทำงบประมาณแบบล่างขึ้นบน (Build-up budgeting) หมายถึง มุมมองผู้รับผิดชอบงาน 
มองจากการทำงานว่ามีงบประมาณแต่ละงานเท่าไร แล้วทำการกระทบยอดขึ้นไปจนได้ภาพรวมของ 
งบประมาณตาม Work Breakdown Structure (WBS) โดย Overhead ของโครงการมีการบวกในตอน 
ท้ายและมีการประมาณการค่าเผื่อของต้นทุนโครงการ 

โดยในการวางแผนงบประมาณควรจะใช้ทั้ง 2 วิธี ร่วมกัน โดยเริ่มทำ Top-down ก่อน บนพื้นฐาน 
ของ Work Breakdown Structure (WBS) จากนั้นจึงทำ Build-up ขึ้นไป ซึ่งทั้ง Top-down และ Build-up 
จะมีความแตกต่างกันทั้ง 2 วิธี ตัวอย่าง เช่น ในกิจกรรมหนึ่งของโครงการ Top-down ประมาณการไว้ 
90,000 บาท Build-up ประมาณการ 20,000 บาท ความต่างนี้เป็นเพียงการประมาณการไว้แบบเผื่อมาก 
เผื่อน้อย เป็นความแตกต่างในการคาดการณ์ซึ่งอาจจะมีการเผื่อหรือมีการปรับเพ่ือความเหมาะสม แต่ถ้า Top-
down ประมาณการ 400,000 บาท Build-up ประมาณการ 20,000 บาท แบบนี้ความแตกต่างนั้นอาจจะ 
เกิดจากการวางสมมติฐานที่ต่างกัน ซึ่งในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการพูดคุยหรือหาข้อสรุปว่าจะเลือกใช้สมมติฐาน 
ใดในการทำงาน เพราะสมมติฐานที่ต่างไปส่งผลต่องบประมาณท่ีใช้นั่นเอง  

พฤติกรรมในการจัดทำงบประมาณ  
- Top-down จะมีการประมาณการค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าความเป็นจริงหรือ Underestimate 

งบประมาณในการใช้ 
- Build-up จะมีการประมาณการแบบเผื่อ หรือ Overestimate 
การประมาณงบประมาณท้ัง 2 แบบ เป็นการต่อรองกันเพ่ือสร้างความถูกต้องในงบประมาณ 

การทำงานเพ่ือทำให้การทำงานตรงกับสภาพความเป็นจริงที่สุดเท่าที่จะทำได้ 



 

หลังจากได้งบประมาณในการทำโครงการแล้วจะเห็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมโดยสามารถแบ่ง 
ค่าใช้จ่ายออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Fix Cost หรือ ต้นทุนคงที่ กับ Variable Cost หรือ ต้นทุนแปรผัน 

มุมมองเก่ียวกับต้นทุนโครงการ ซึ่งโดยทั่วไปในระบบบริษัททั่วไปจะแบ่งเป็น 3 มุมมอง แต่สำหรับ 
ระบบราชการจะมีเพียงมุมมองเดียวคือมุมมองของผู้จัดการโครงการ แต่ในความเป็นจริงแล้วทั้ง 3 มุมมอง 
ส่งผลต่อการติดตามโครงการ โดยมุมมองทั้ง 3 มีดังนี้ 

1. มุมมองของผู้จัดการโครงการ 
2. มุมมองของนักบัญชี 
3. มุมมองของนักการเงิน 

ตัวอย่าง  โครงการ A ตั้งงบประมาณไว้ 1,000,000 บาท โครงการเริ่มในเดือนมกราคม 
โดยเมื่อเริ่มโครงการผู้จัดการโครงการได้มีการเซ็นสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมูลค่า 300,000 บาท 

- ในมุมมองของผู้จัดการโครงการจะตัดเงินงบประมาณออก 300,000 บาท จึงทำให้ 
งบประมาณในโครงการคงเหลือ 700,000 บาท เทียบกับงานที่คงเหลือ และจะบริหารงานภายในวงเงิน 
ที่เหลืออยู่ให้เพียงพอ 

- ในมุมมองของนักบัญชี จะดูไปถึงว่าสัญญาที่เซ็นในเดือนมกราคมนั้น จะมีการส่งมอบเครื่อง 
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายจริงในเดือนเมื่อไร ซึ่งคำตอบของสัญญานี้จะมีการส่งมอบในเดือนตุลาคม นักบัญชีก็จะลง 
บัญชีค่าใช้จ่ายตามหลักทางบัญชี โดยนำค่าใช้จ่าย 300,000 บาท มาลงบัญชีแสดงการรับรู้ค่าใช้จ่ายย่อย 
ออกจำนวน 10 เดือนเท่า ๆ กัน (มกราคม - ตุลาคม) ซึ่งส่วนนี้จะแตกต่างจากมุมมองของผู้จัดการโครงการ 

- ในมุมมองนักการเงิน นักการเงินจะแตกต่างจากนักบัญชี นักการเงินจะต้องการทราบว่า 
มีในแต่ละเดือนรายรับ รายจ่ายอะไรเกิดขึ้นบ้าง จากนั้นนักการเงินจะมีการจัดสรรเงินและชำระค่าใช้จ่ายโดย 
เรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง เช่น ชำระค่าภาษีก่อน จากนั้นชำระค่าน้ำ ค่าไฟ เงินเดือนพนักงาน เงินเดือน
ผู้บริหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามลำดับ นักการเงินจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการดำเนิน 
โครงการ แต่หากค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดข้ึนแต่ไม่มีการแจ้งให้ทางนักการเงินทราบรอแจ้งจนเมื่อใกล้สิ้นสุด 
โครงการหากในโครงการไม่มีเงินคงเหลือพอชำระค่าใช้จ่ายนั้นเพราะไม่มีการแจ้งนักการเงิน จึงไม่ได้มีการ 
กันเงินค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไว้ จนทำให้เมื่อถึงกำหนดชำระไม่มีงบประมาณเพียงพอ จะส่งผลให้โครงการล่าช้าได้ 
และเม่ือเกิดปัญหานี้ขึ้น นักการเงินจะต้องหาเงินมาเพ่ือชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว อาจกระทำโดยการกู้เงิน 
หรือออกหุ้นกู้ เป็นต้น 

 
ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนเวลา  
การวางแผนด้านเวลาจะใช้วิธีจัดลำดับงาน เหตุผลคือในการจัดลำดับงานที่เปลี่ยนไปจะส่งผลต่อการ 

เสร็จสิ้นโครงการที่เปลี่ยนไป เทคนิคที่ใช้ในการจัดลำดับของงานในโครงการ (Project Scheduling) ได้แก่ 
- เทคนิคของ PERT/CPM และ Critical Chain เป็นเทคนิคที่เกิดขึ้นในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 โดย 

PERT ย่อมาจาก: Program Evaluation Review Technique มาจากการพัฒนาของโครงการ US Navy for 
Polaris missile/submarine Project กองทัพเรื่องของสหรัฐอเมริกา ในปี 1958 เป็นเทคนิคที่เกิดมานาน 
และปัจจุบันยังคงใช้อยู่ เป็นเทคนิคการวางแผนและควบคุมการทำงานโดยใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือแก้ไขความไม่ 
แน่นอนของเวลาสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ  
CPM  ย่อมาจาก Critical Path Method มาจากการพัฒนาของ Dupont Inc.  เกิดในเวลาไล่เลี่ยกันกับ 
เทคนิค PERT มีแนวคิดและมีวิธีการคล้ายกันจึงถูกเรียกรวมกันว่า PERT/CPM เรียกว่าเป็นเทคนิคของคนรุ่น 
โบราณเนื่องจากเกิดขึ้นมามากว่า 60 ปีแล้ว 



 

- เทคนิค Critical Chain มาจากการพัฒนาแนวความคิดของ Goldratt’s Theory of Constraint  
เทคนิคนี้ถือว่าเป็นเทคนิคของคนรุ่นใหม่เพราะเพ่ิงเกิดข้ึนในปี 1997 ซึ่งมีพ้ืนฐาานมาจาก Critical Path 
Method จะแตกต่างกันตรงมุมมองของเวลา  

ในการวางแผนเวลาของโครงการด้วยเทคนิค PERT/CPM นั้นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทราบ คือ 
1. ในโครงการมีกิจกรรมหรืองานย่อยอะไร แต่ละกิจกรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

กิจกรรมใดควรทำก่อนทำหลัง และเวลาที่ใช้ในการทำแต่ละกิจกรรม 
2. โครงการมีระยะเวลาแล้วเสร็จเป็นเท่าไร 
3. กิจกรรมใดที่เมื่อเกิดความล่าช้า จะส่งผลต่อเวลาแล้วเสร็จของโครงการและกิจกรรมที่เม่ือ 
เกิดความล่าช้าจะไม่มีผลกระทบต่อเวลาแล้วเสร็จของโครงการและกิจกรรมเหล่านี้ล่าช้าที่สุดได้นานเท่า

ไร จึงจะไม่มีผลต่อเวลาแล้วเสร็จของโครงการ 
 
การจัดลำดับกิจกรรมด้วย CPM 
 

ตัวอย่างการจัดลำดับงานด้วย CPM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลังจากแบ่งกิจกรรมที่ต้องทำในโครงการออกมาแล้ว โดยเริ่ม
ตั้งแต่ กิจกรรม A การสำรวจตลาด กิจกรรม B สำรวจค่าโฆษณา กิจกรรม C วางแผนการเงิน กิจกรรม D 
วางแผนการเงิน กิจกรรม E ออกแบบผลิตภัณฑ์ กิจกรรม F ทดลองผลิต กิจกรรม G ผลิตจริง กิจกรรม H 
วางแผนโฆษณา และกิจกรรม I ออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาด โดยที่ในกิจกรรมต่าง ๆ จะถูกกำหนดเวลาที่ใช้ในการ 
ดำเนินการและจัดลำดับกิจกรรมที่ต้องทำก่อน ทำหลัง จากภาพตัวอย่างจะเห็นว่าโครงการนี้มีระยะเวลา 
ดำเนินการรวม 51 สัปดาห์ นั่นหมายถึงเราดำเนินการทีละกิจกรรมคือ เริ่มจากกิจกรรม A เสร็จจากกิจกรรม 
A จึงเริ่มทำกิจกรรม B ไปตามลำดับ แต่ในความเป็นจริงเราสามารถดำเนินกิจกรรมแบบขนานกันได้ ซึ่งจะต้อง 
ไปดูเงื่อนไขของงานหรือลำดับก่อน - หลังของแต่ละกิจกรรม จะเห็นว่า จากตาราง กิจกรรม A และ B ลำดับ
ก่อนหลังคือ “ - “ หมายถึงสามารถเริ่มกิจกรรมได้ทันที กิจกรรม C, D, E เริ่มดำเนินการหลังจากกิจกรรม A 



 

เสร็จแล้ว ต่อไปกิจกรรม F ดำเนินการหลังจากกิจกรรม E กิจกรรม G ดำเนินการหลังกิจกรรม D, F กิจกรรม 
H ดำเนินการหลังกิจกรรม B, C และกิจกรรม I หลังดำเนินการกิจกรรม G, H ทำให้เขียนลำดับก่อนหลังของ 
กิจกรรมโดยวิธีเขียนออกมาเป็นรูป ดังนี้ 

 
การจัดลำดับของกิจกรรมในโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากภาพ กิจกรรม A และกิจกรรม B เร่ิมต้นพร้อมกัน กิจกรรม A ใช้เวลา 5 สัปดาห์ เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดคือ 0  
สัปดาห์ และเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุดคือ 5 สัปดาห์ กิจกรรม E, D, C เริ่มต้นหลังจากทำกิจกรรม A เสร็จเรียบ-
ร้อยแล้ว โดยที่กิจกรรม E ใช้เวลา 1 สัปดาห์ เวลาเร ิ่มเร็วสดุคือ 5 สัปดาห์ และเวลาแล้วเสร็จเร็วสุดคือ 6 
สัปดาห์ กิจกรรม D เริ่มต้นหลังจากทำกิจกรรม A เสร็จแล้ว โดยกิจกรรม D ใช้เวลา 3 สัปดาห์ เริ่มกิจกรรม 
ได้เร็วสุดคือ 5 สัปดาห์ และแล้วเสร็จเร็วที่สุดคือ 8 สัปดาห์ และกิจกรรม C เริ่มต้นหลังจากทำกิจกรรม A 
เสร็จแล้ว โดยกิจกรรม C ใช้เวลาดำเนินการ 4 สัปดาห์ เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดคือ 5 สัปดาห์์ และเวลาแล้วเสร็จ
แล้วเร็วที่สุด 9 สัปดาห์ กิจกรรม F เร ิ่มหลังจากทำกิจกรรม E แล้วเสร็จ โดยกิจกรรม F ใช้เวลาดำเนินการ 4 
สัปดาห์ เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดคือ 6 สัปดาห์ และเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุดคือ 10 สัปดาห์ กิจกรรม H เริ่มหลังจาก 



 

ทำกิจกรรม B, C แล้วเสร็จ โดยกิจกรรม H ใช้เวลาดำเนินการ 12 สัปดาห์ เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดคือ 9 สัปดาห์ 
เวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุดคือ 21 สัปดาห์ กิจกรรม G เริ่มดำเนินการหลังจากทำกิจกรรม D, H เสร็จแล้ว โดย 
กิจกรรม G ใช้เวลาดำเนินการ 14 สัปดาห์ เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดคือ 10 สัปดาห์ แล้วเสร็จเร็วที่สุดคือ 24 
สัปดาห์ และกิจกรรมสุดท้ายคือ กิจกรรม I เริ่มหลังจากทำกิจกรรม G, H เสร็จแล้ว โดยกิจกรรม I ใช้เวลา 
ดำเนินการ 2 สัปดาห์ เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดคือ 24 สัปดาห์ และเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุดคือ 26 สัปดาห์ จาก 
การคำนวณแบบ forward Schedul จะเห็นว่าโครงการนี้ใช้เวลาดำเนินการ 26 สัปดาห์ แต่ยังไม่สามารถ 
ค้นหาว่าสายงานไหนเป็นสายงานที่ยาวที่สุดได ้โดยต้องทำวิธีที่เรียกว่า Backward Schedul คือการคำนวณ 
ย้อนกลับ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากภาพ เริ่มจากกิจกรรม I เวลาแล้วเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรม I คือ 26 สัปดาห์ และเวลาที่เริ่มต้นช้าที่สุดคือ 
24 สัปดาห์ แต่จะเริ่มก่อน 24 สัปดาห์ก็ได้ แต่ต้องไม่ช้ากว่า 24 สัปดาห์ กิจกรรม G จะแล้วเสร็จช้าสุด คือ 
24 สัปดาห์ และจะเริ่มต้นหลังจากที่ทำกิจกรรม F, D ซึ่งช้าสุดต้องเริ่มใน 10 สัปดาห์ แต่จะเริ่มต้นก่อน 10 
สัปดาห์ก็ได้ แต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 10 สัปดาห์ กิจกรรม D ถ้าจะแล้วเสร็จช้าทีสุ่ดคือ 10 สัปดาห์ กิจกรรม D 
จะต้องเริ่มอย่างช้าคือ 7 สัปดาห์ กิจกรรม F ก็เช่นเดียวกัน ถ้าจะให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ 10 จะต้องเริ่ม 
อย่างช้าสุดในสัปดาห์ที่ 6 ทำให้กิจกรรม E ต้องเสร็จช้าสุด คือ 6 สัปดาห์ และเริ่มช้าสุดคือ 5 เช่นเดียวกันกับ 
กิจกรรม H แล้วเสร็จช้าสุด 24 สัปดาห์ เริ่มต้นช้าสุด 12 สัปดาห์ เริ่มได้ก่อน 12 สัปดาห์แต่ต้องไม่ช้ากว่า 
12 สัปดาห์ ทำให้กิจกรรม C ต้องเสร็จช้าสุด 12 สัปดาห์ และเริ่มช้าสุด 8 สัปดาห์ และกิจกรรม B ต้องแล้ว 
เสร็จช้าสุด 12 สัปดาห์ และเริ่มต้นช้าสุด 6 สัปดาห์ สุดท้ายกิจกรรม A จะต้องเสร็จช้าสุดเมื่อไรเพื่อที่จะให้ 
กิจกรรม E, D, C เร ิ่มได้ 5, 7 และ 8 สัปดาห์ตามลำดับ ถ้ากิจกรรม A แล้วเสร็จ 8 สัปดาห์ จะมีเพียงกิจกรรม 
C ที่เริ่มได้ตามแผน ในขณะที่กิจกรรม E และ D ไม่ทัน ฉะนั้นกิจกรรม A จะต้องแล้วเสร็จช้าที่สุดคือ 5 สัปดาห์ 
และเริ่ม 0 เมื่อเราคำนวณแบบย้อนกลับเสร็จแล้ว จะทำให้ทราบว่าการเริ่มกิจกรรมช้าสุดและเสร็จช้าสุดได้ 
เท่าไร และยังทำให้ทราบด้วยว่างานใดมีเวลาเผื่อเหลือเผื่อขาด โดยดูไดจ้ากตัวเลขในตารางด้านบนกับด้านล่าง
ถ้าตัวเลขเท่ากันแสดงว่ากิจกรรมนั้นไม่มีเวลาเผื่อเหลือเผื่อขาดเลย เรียกงานแบบนี้ว่าเป็น “งานวิกฤต” หาก 
งานวิกฤตหลายงานมารวมกันเรียกว่า “สายงานวิกฤต” หรือ Critical Path จากตัวอย่างงานวิกฤตจะมี 
กิจกรรม A, E, F, G ประกอบกันเรียกว่า สายงานวิกฤต และกิจกรรม B, D, C, H มีเวลาเผื่อเหลือเผื่อขาด 



 

เรียกว่างานไม่วิกฤต หรือ Non Critical Path ที่มีเวลาเผื่อเหลือก็เนื่องจากงานเหล่านี้เป็นสายงานที่สั้นกว่า 
วิธีการนี้เรียกว่า Critiacal Path Method 

สายงานวิกฤต หรือ Critical Path แสดงลำดับการทำกิจกรรมของโครงการที่ยาวที่สุด หรือสายงานที่ 
ยาวที่สุด หากกิจกรรมบนสายงานวิกฤตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนจะส่งผลกระทบต่อจำนวนวันและระยะเวลา 
สิ้นสุดของโครงการ 

การจัดลำดับกิจกรรมด้วย Critical Chain  
เทคนิคคนรุ่นใหม่หรือที่เรียกกันว่า Critical Chain นี้เกิดจากการศึกษาของ Dr.Goldrat ที่พยายามจะ 

ศึกษาในเรื่องของการวางแผนงานในแต่ละกิจกรรมหรืองานย่อยที่ต้องมีการเผื่อเวลาว่าจะเผื่อเวลากี่เปอร์เซ็นต์ 
และในภาพรวมของโครงการก็มีการเผื่อเวลาเพิ่มข้ึนอีกสำหรับโครงการ การเผื่อเวลาเผื่อเพ่ือให้โครงการสำเร็จ 
ได้ตามแผน จากการศึกษากลับพบว่ายิ่งมีการเผื่อเวลาไว้มากโอกาสในการสำเร็จกลับลดลง เพราะมีการเปลี่ยน 
แปลงที่ผิดไปจากที่วางแผนไว้หรือทรัพยากรหรืองานที่รอไม่มาตามที่คาดหวัง ซึ่งเกิ ดจากอาการที่เรียกว่า 
อาการนักเรียนทำการบ้าน (Student Syndrome) หรือทำงานเสร็จแล้วแต่ไม่รายงาน หรืองานเสร็จแล้วมีการ 
รายงานต่อหัวหน้างานแล้ว แต่ไม่สามารถได้ประโยชน์ ตัวอย่าง เช่น ทำงานเสร็จแล้วก่อนกำหนด จึงรายงาน 
ต่อหัวหน้างาน และหัวหน้างานประสานไปยังหน่วยงานที่รับช่วงต่อ แต่ปรากฎว่าหน่วยงานนั้นไม่สามารถเริ่ม 
งานได้ทันทีเนื่องจากยังติดงานอ่ืน หรือมีปัญหาบางประการที่ทำให้เริ่มงานไม่ได้ ทำให้งานนี้ถึงแม้ว่าจะทำงาน 
เสร็จก่อนกำหนดแต่ก็ไม่สามารถทำขั้นตอนต่อไปได้ ก็เท่ากับว่าถึงแม้จะทำงานเสร็จก่อนกำหนดแต่ก็ไม่ 
สามารถใช้ประโยชน์จากการทำงานเสร็จก่อนได้ งานเสร็จก่อนเวลาก็ไม่อาจจะใช้ประโยชน์ไม่ได้ แต่หากงาน 
เสร็จเกินเวลาก็มีผลกระทบทั้งโครงการ การวางแผนแบบนี้่จึงส่งผลให้เกิดปัญหาขึ้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้เราต้อง 
มาจัดลำดับงานด้วยวิธีใหม่ที่เรียกว่า “Critical Chain” โดยมีหลักคิดว่า กำหนดแล้วเสร็จให้น้อยกว่าเวลา     
ที่เดิมท่ีกำหนดไว้ เช่น ถ้าโครงการต้องแล้วเสร็จภายใน 12 เดือนตามกำหนดเดิม ตอนวางแผนให้วางแผนไว้ 
เพียง 9 เดือน เพราะหากวางแผนไว้ 12 เดือนโครงการจะต้องใช้เวลาเกิน 12 เดือนอย่างแน่นอน  ดังนั้น 
ในการวางแผนจะต้องวางแผนเรื่องของเวลาให้กระชั้นชิดเข้าไว้ บีบเวลาให้น้อยกว่าเวลาดำเนินการตามแผน 
เข้าไว้ เพราะในเวลาดำเนินการจริงแล้วเสร็จตอน 9 เดือน 10 เดือน 11 เดือน หรือ 12 เดือน ก็ไม่มีปัญหา 
ความล่าช้า เพราะความจริงโครงการต้องใช้เวลา 12 เดือนอยู่แล้วตามกำหนดเดิม คำถามว่าทำไมต้องบีบเวลา 
ให้น้อยก็เพราะว่ายิ่งเผื่อเวลาโอกาสสำเร็จยิ่งน้อย เพราะเมื่อมีเวลาเยอะทุกคนจะคิดว่ายังไม่เวลาและไม่รีบเร่ง 
ทำงาน และไม่เกิดประโยชน์จากการวางแผนการทำงาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวอย่างการเปรียบเทียบเผื่อเวลา “Critical Chain” 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการที่จะลดเวลาหรือบีบเวลาของแต่ละกิจกรรมลงให้ใช้วิธีหารสอง จากภาพ จะห็นว่า กิจกรรม C 
วางแผนไว้ 8 วัน แต่จะลดเวลาจาก 8 วัน โดยการหารสอง จะเหลือ 4 วัน แต่ผู้รับผิดชอบงานอาจแย้งมาว่า 
4 วัน ไม่มีทางทำงานเสร็จ ได้จึงเกิดการต่อรองเวลาขึ้น และผลจากการต่อรองสุดท้ายไปจบที่ 5 วัน  

 
หลังจากท่ีเราทำ Critical Chain จะได้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จากภาพ เดิมใช้เวลา 29 วัน และได้เวลาใหมเ่ป็น 17 วัน มีส่วนต่าง 12 วัน และจากส่วนต่าง 12 วัน 
เราจะมีการเผื่อเวลาโดยใช้วิธีหารสอง จะเหลือเวลาที่เผื่อคือ 6 วัน หรือเรียกกว่า Profect Buffer 
เวลาทั้งหมดที่ใช้จะได้ 17 + 6 = 23 วัน  

เวลาทำจริง เดิมกำหนด C1 = 8 วัน ลดลงมาเหลือ 5 วัน แต่เวลาทำจริงใช้เวลาไป 7 วัน Buffer 
ที่เผื่อไว้ 6 ถูกใช้ไป 2 คงเหลือ 4 วัน และงาน C2 = 14 ลดลงมาเหลือ 8 วัน แต่เวลาทำจริงใช้เวลาไป 12 
วัน เกินจากแผนใหม่ไป 4 วัน Buffer ถูกใช้หมดในงาน C2 เหลืองานสุดท้าย D1 วางไว้ 7 ถูกลดลงมาเหลือ 
4 วัน ปรากฎว่าทำจริงใช้เวลา 7 วัน ทำให้เกินจากแผนใหม่ไป 3 วัน สรุปโครงการนี้ใช้เวลาดำเนินการไป 26 
วัน ซึ่งก็ไม่เกินจากที่วางแผนไว้ครั้งแรก ก็ถือว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จ 

หลักคิดว่าทำไมจึงต้องใช้วิธีหารสอง ย้อนกลับไปดูเวลาตามแผนเดิมที่กำหนดกิจกรรม C1 ไว้ที่ 8 วัน 
ซึ่งเป็นเวลาที่คิดเผื่อเอาไว้แล้ว และทุกกิจกรรมก็มีการคิดเวลาเผื่อไว้ด้วยเช่นกัน ด้วยความคิดว่ายิ่งมีเวลามาก 
โอกาสในการสำเร็จจะมาก เวลาทำจริงอาจจะใช้เวลาเพียงแค่ 6 วัน และเพราะเราเผื่อเวลาเอาไว้จาก 6 เป็น
เป็น 8 วัน ฉะนั้นโอกาสสำเร็จเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่สำหรับหลักการ Critical Chain ต้องการคำนวณ 
โดยใช้ค่าของโอกาสสำเร็จเพียงแค่ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในหาค่าเปอร์เซ็นต์ถ้าหากไม่ได้มีการเก็บข้อมูลไว้ 
เราจะไม่สามารถรู้ค่าเปอร์เซ็นต์ของเวลาได้ ดังนั้นจึงมีการใช้วิธีการที่เรียกว่า กฎหัวแม่มือ (Rule of Thumbs) 
เข้ามาช่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากภาพ A คือค่าความสำเร็จ กราฟด้านขวาคือความสำเร็จ จากนั้น นำ A หาร 2 ทำให้ค่า A ลดลงไปอยู่ด้าน 
ซ้ายมือ จากนั้นเกิดการต่อรองขึ้น ทำให้เกิดค่า X - Bar คือค่าเฉลี่ย โดยที่ X - Bar  คือโอกาสสำเร็จครึ่งหนึ่ง 
เพราะเม่ือดูตรงกลางของกราฟแบ่งกราฟออกเป็นครึ่งเท่า ๆ แสดงว่าถ้าเราใช้ค่าเฉลี่ยในการประมาณการใด ๆ 
ก ็ตามจะม ี โอกาสสำเร ็จคร ึ ่ งหน ึ ่ ง  โอกาสล ้มเหลวคร ึ ่ งหน ึ ่ ง ส ่วนค่ าเฉล ี ่ยท ี ่ ได ้อาจจะไม ่ ใช ่  50 
เปอร์เซ็นเสมอไปก็ได้เพราะนี่เป็นเพียงวิธีในการประมาณการเพ่ือให้ได้ค่าเฉลี่ยออกมาในการคำนวณ แต่สิ่งที่น่า 
สนใจคือการที่เราคำนวณเวลาออกมาได้ 17 วัน (ตามในตาราง Critical Chain) ใน ขณะที่ตารางเดิม 29 วัน 
Project Buffer ที ่ม ีส ่วนต่างถึง 12 วัน ถึงใช ้เพียงแค่ 6 ว ัน หลักการง่าย ๆ คือ  หากเราต้องการ 
ให้โครงการมีความอ่อนไหวสูงควรกำหนด Project Buffer ไว้น้อย ความอ่อนไหวก็เปรียบได้กับงานที่มีความ



 

เสี่ยงสูงที่ต้องมีการติดตามว่ามีปัญหาอุปสรรคหรือจำเป็นต้องมีควบคุม และถ้าโครงการใดมีความอ่อนไหวต่ำ 
กำหนดค่า Project Buffer ไว้สูง เพราะเป็นงานที่มีความเสี่ยงต่ำจึงไม่ต้องคอยควบคุมหรือติดตามบ่อยมากนัก
โดย Buffer จะเป็นตัวบอกความอ่อนไหวของโครงการ นี่คือวิธีการที่เรียกว่า Critical Chain 
 

ตัวอย่างการคำนวณ Buffer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการคำนวณว่า Buffet ที่จะใช้นั้นเป็นเท่าไร จะต้องทราบเวลาที่จะมีโอกาสสำเร็จเป็นกี่วัน จากภาพ 
โอกาสสำเร็จของงาน C1 คือ 5 วัน , C2 = 8 วัน, D1 = 4 วัน เมื่อเทียบกับแผนเดิม โอกาสที่ทั้ง 3 งานจะ
ล้มเหลวพร้อมกันมี 0.5 x 0.5 x 0.5 = 12.5 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นนำ Buffet 12 วัน คณูด้วย 12.5 
เปอร์เซ็นต์ จะได้ตัวเลขของ Buffer ที่แท้จริง แต่จากตัวอย่าง กำหนด Buffer = 6 วัน เพราะว่ากรณีนี้โอกาส 
ล้มเหลวเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ และโอกาสสำเร็จเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ แต่โอกาสที่จะล้มเหลวทั้ง 3 งานพร้อม 
กันเป็น 0.8 x 0.8 x 0.8 =  51.2 เปอร์เซ็นต์ นำ 51.2% x 12 = 6 วัน 

นอกจากการใช้วิธีหารสองยังมีอีกวิธีหนึ่งเรียกว่า วิธีการ 3 เวลา หรือ Tree time estimated 
approach คือ ให้แบ่งเวลาของการดำเนินโครงการเป็น 3 เวลา ได้แก่ 

- เวลาที่ดีที่สุด Optimistic time = เวลาที่สั้นที่สุด 
- เวลาที่น่าจะเป็นที่สุด Most probable time = เวลาที่น่าจะเป็นที่สุด 
- เวลาที่แย่ที่สุด Pessimistic time = เวลาที่มากที่สุด 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

ได้รับความรู้และความเข้าใจเก ี่ยวกับการบริหารโครงการ แนวคิด หลักการ และองค์ประกอบ 
ที่สำคัญต่าง ๆ ในการแปลงเป้าหมายสู่การวางแผน การทำกิจกรรม การกระจายความรับผิดชอบ การจัดทำ 
งบประมาณ และการลำดับกิจกรรมโครงการเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 

 
 


