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บทคัดย่อ
การวิ จั ย เรื่ อง ปั จ จั ย ความส าเร็จ และศึ กษาปั ญ หาในการบริ ห ารจั ด การโครงการ วิ ท ยาลั ย นานาชาติ
มหาวิ ท ยาลั ยมหิ ดล มีวั ต ถุป ระสงค์เ พื่ อ 1. ศึ กษาปั จ จั ยที่ส่ง ผลให้ การบริ ห ารและการด าเนิ นโครงการประสบ
ความสาเร็จ 2. ศึกษาปั ญหาและแนวทางแก้ ไขปั ญหาในการบริหารโครงการและการดาเนินโครงการ วิธดี าเนินการ
วิจัยเป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้ วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แ ก่
ผู้รับผิดชอบโครงการของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี งบประมาณ 2559-2560 เครื่องมือที่ใช้ การวิจัย
ได้ แก่ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา ผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยความสาเร็จ
ของการบริหารจัดการโครงการที่เป็ นปัจจัยที่สาคัญที่สดุ คือ ปั จจัยด้ านบุคลากร ได้ แก่ การสนับสนุนของผู้บริหารใน
การให้ จัดโครงการ การที่ผ้ บู ริหารและผู้รับผิดชอบโครงการให้ ความสาคัญกับโครงการ การมีเครือข่ายของผู้บริหาร
หรือผู้บงั คับบัญชา ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ดาเนินการหลักมีการศึกษาโครงการอย่างรอบด้ าน และต้ องมีความรู้
ความเข้ าใจในเนื้อหาของโครงการเป็ นอย่างดี มีบุคลากรทั้งภายในและภายนอกให้ ความร่วมมือเป็ นทีมทางานที่ดี
รองลงมาคือปั จจัยด้ า นงบประมาณ ได้ แก่ หน่ วยงานมีงบประมาณให้ ดาเนินการ โครงการมีการบริหารจัดการ
งบประมาณอย่างรัดกุม ปัจจัยด้ านกระบวนการ ได้ แก่ นโยบายขององค์กรมีความชัดเจน มีการวางแผนโครงการที่ดี
ครอบคลุม ชัดเจน การดาเนินโครงการมีความยืดหยุ่น และมีความสามารถในการแก้ ปัญหาได้ ดี และปั จจัยด้ าน
อื่น ๆ ได้ แก่ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจนและทั่วถึง ปัจจัยเหล่านี้ทาให้ การบริหารจัดการโครงการ
ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ท่วี างไว้ ตามลาดับ และปั ญหาที่พบ
ด้ านบุคลากร ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย การมอบหมายหน้ าที่ให้ บุคลากรไม่เหมาะกับงาน ด้ านกระบวนการ
ได้ แก่ การกาหนดวัตถุประสงค์ไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน กลุ่มเป้ าหมายไม่เข้ าร่ วม วิทยากรไม่สามารถมาได้ ตาม
กาหนด การกาหนดตัวชี้วัดล่วงหน้ าเมื่อถึงเวลาดาเนินการจริงอาจทาตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ ใช้ ไม่ได้ กลุ่มเป้ าหมาย
ให้ ความสนใจในการเข้ าร่วมโครงการแบบไม่เต็มที่ ด้ านงบประมาณ อัตราการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร และการตั้ง
งบประมาณไม่เพียงพอ ด้ านอื่น ๆ ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
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Abstract
This research on the success factors and problems related to project management at Mahidol
University International College aims to: 1. Study the factors that lead to the successful management of
projects, and 2. Study the problems and the solutions to solve the problems in project management.
Qualitative research methodology was used in this research. Data was collected by conducting interviews with
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the projects managers at Mahidol University International College in the budget year of B.E.2559-2560
(2016-2017) as the sample population. The research tool used in this research was an interview record
form which was analyzed by descriptive interpretation. The research results are summarized as follows. It
was found that the factors contributing to successful project management in the personnel aspect included;
support’s acknowledgement of the project’s importance, the network of the executives or superiors, the ability
of the project manager or the main project operator to comprehensively study and understood the contents of
the project well, and the collaboration of internal and external staffs as a good team. In the budget aspect, the
most significant success factor was careful management of the budget. In the process aspect, the success
factors were clarity of organization policy, good and comprehensive planning of the project, flexibility of
project operation, and the ability to solve problems well. In other aspects, a success factor was the provision
of clear and thorough communication and public relations. These are the factors that lead to the success and
achievement of the objectives of the project management at Mahidol University International College. From
the interviews, it was found that the problems in the personnel aspect were caused by changes in policy and
inappropriate job assignment. In the budget aspect, the problems were the inadequate rate of compensation for
the guest speaker and the insufficient budget. In the process aspect, the problems were the incomprehensive
and vague project planning and objective setting, lack of participation of the target group, the guest lecturer
could not come as scheduled, inability to achieve the KPI that had been set in advance, and the lack of
attention from the target group. In other aspects, a noted problem was the change of technology.
Keywords: Success Factors/ Problem in Project/ Project Management

1. บทนา
องค์กรไม่ ว่ า จะเป็ นภาครั ฐ หรื อภาคเอกชน
ต้ องมีการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรอยู่
ตลอดเวลาเพื่อสร้ างความได้ เปรียบในการแข่งขันหรือ
ยืนอยู่เหนือกว่ าคู่แข่งขัน โดยในองค์กรจะมีการจัดทา
โครงการที่ ใ ช้ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการวางแผน พั ฒ นา
ติ ด ตาม และประเมิ น ผลเพื่ อ ให้ การบริ ห ารประสบ
ผลสาเร็จสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้ ดังนั้น
ทุกองค์กรจึงต้ องให้ ความสาคัญในทุกขั้นตอน และทุก
ปั จจัยที่ส่งผลให้ โครงการประสบความสาเร็จ มีผ้ ูกล่าว
ว่ าความล้ มเหลวของโครงการจ านวนมากเกิดจากใช้
งบประมาณเกิน วงเงิ น เสร็จ ไม่ ทั น ตามกาหนดเวลา
ผลงานไม่ตรงวัตถุประสงค์และไม่มีคุณภาพ ทั้งนี้โดยมี
สาเหตุพ้ ื นฐานคือ ไม่มีผ้ ูรับผิดชอบที่ชัดเจน ไม่ ได้ ใช้
หลักการจัดการโครงการ ขาดการประกันคุณภาพ ขาด
ความรู้ทางเทคนิค และบุคลากรไม่มีความสามารถ [1]
จากเหตุผลดังกล่าวการบริหารโครงการจึงมีความสาคัญ
และถูกนามาใช้ ในการดาเนินงาน เนื่องด้ วยการบริหาร
โครงการเป็ นกระบวนการเพื่ อให้ สามารถด าเนิ น
กิจกรรมภายในระยะเวลาที่กาหนด และเพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ตี ้งั ไว้ โครงการที่กาหนดขึ้นจะดาเนินไป
ได้ ด้วยดี บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพต้ องมี
การบริหารโครงการ และมี ผ้ ูบริหารโครงการซึ่งต้ องมี

ศักยภาพสูงเข้ าดาเนินการ [2] และการบริหารโครงการ
ที่สมบูรณ์ต้องมีข้นั ตอนการวิเคราะห์โครงการที่มีความ
เสี่ ย งหรื อ การผิ ด พลาดน้ อย [3] นั้ น หมายถึ ง หาก
ผู้ บ ริ ห ารโครงการทราบถึ ง ปั จ จั ย ความส าเร็ จ และ
มองเห็นปั ญหาที่เกิดขึ้นก็จะทาให้ ความเสี่ยงลดลง ซึ่ง
โครงการที่ประกอบด้ วยกิจกรรมย่อยๆ ที่ใช้ ทรัพยากร
มีความคาดหวังที่จะได้ รับ ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า [4]
ดังนั้นการบริหารโครงการจึงเป็ นการจัดการทรัพยากรที่
มีอยู่ อย่ างเหมาะสมด้ ว ย [5] สุพาดา สิริ กุตตา และ
คณะกล่ าวว่ าการบริหารงานที่ดีช่วยให้ การดาเนินงาน
ตา ม โ ค ร ง ก า ร มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ส า ม า ร ถ บ ร ร ลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นแต่ ล ะขั้ น ตอนของการด าเนิ น งาน
ในทางตรงกันข้ ามแม้ ว่าโครงการนั้นจะออกแบบไว้ ดี
มาก มีความเป็ นไปได้ ทางด้ านเทคนิค งบประมาณ และ
เงื่ อ นไขอื่ น ใดในระดั บ สู ง ก็ต าม ถ้ าบริ ห ารจั ด การ
โครงการนั้นไม่ดกี ไ็ ม่บรรลุวัตถุประสงค์ [6] ดังนั้น การ
บริหารโครงการจึงเป็ นกระบวนการนาทรัพยากรด้ าน
บุคคลและทรัพยากรอื่นมาใช้ อย่ างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามขั้นตอนการบริหาร คือ การวางแผน
การจัดโครงสร้ าง การนา และการควบคุม เพื่อให้ บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เป้ าหมาย [7] ทั้ ง นี้ การจั ด การ
ทรัพยากรต่าง ๆ ทรัพยากรหมายถึง บุคลากร รวมถึง
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ความเชี่ยวชาญ และความสามารถที่มีอยู่ ความร่วมมือ
ของทีมงาน เครื่ องมือเครื่ องใช้ และสิ่ง อานวยความ
สะดวกต่ า ง ๆ ตลอดจนข้ อ มู ล ระบบงาน เทคนิ ค
เงินทุน เวลา [8] และความสาเร็จของโครงการนั้นต้ อง
เป็ นความสาเร็จที่แท้ จริงโดย 1) โครงการนั้นต้ องไม่
ก่ อให้ เ กิด ปั ญ หาต่ อโครงการหรื อนโยบายอื่น ๆ 2)
โครงการต้ องไม่ก่อให้ เกิดปั ญหาความเชื่อถือได้ ของมิติ
ของโครงการ 3) โครงการที่สาเร็จจะต้ องไม่ มีปัญหา
ทางด้ านมาตรการของโครงการที่นาไปใช้ ในทางปฏิบัติ
4) โครงการที่สาเร็จจะต้ องไม่มีปัญหามนุษยธรรมหรือ
ศีลธรรม [9] จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงเห็นว่าวิทยาลัยฯ
จึง ควรมีก ารศึ ก ษาทั้งปั จ จั ย ที่จ ะส่ ง ผลต่ อ การบริ ห าร
จัดการโครงการ และปั ญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น
เพื่ อ เป็ นการลดความเสี่ย ง ลดความผิ ด พลาด และ
ส่งผลให้ โครงการบรรลุความสาเร็จ อย่ างแท้ จริ งตาม
วัตถุประสงค์ท่แี ต่ละโครงการตั้งไว้
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลให้ การบริหารและ
การดาเนินโครงการประสบความสาเร็จ
2. เพื่อศึกษาปั ญหาและแนวทางแก้ ไขปั ญหา
ในการบริหารโครงการและการดาเนินโครงการ

2. วัสดุและวิธีการ
การวิจัยเป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ผู้วิจัยใช้ วิธกี ารเก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์
แบบมีการกาหนดแนวทางการสัมภาษณ์ (Interview
guide) อย่ า งกว้ า ง ๆ และเก็บข้ อมู ลจากเอกสาร
เพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลและข้ อคิดเห็น
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ผู้วิจัยได้ นาข้ อมูลจากการทบทวนแนวคิดและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง มากาหนดตัวแปรต้ นและตัวแปร
ตามดังนี้ ฉัตรชัย ประภัศร กล่ าวว่ าการดาเนินการ
บริ ห ารโครงการ คื อ การบริ ห ารงานประจ า หรื อ
บริ ห ารงานทั่ ว ไป ประกอบด้ วย 1 )องค์ ก รหรื อ

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินงาน 2) ผู้บริหาร
โครงการ (Project manager) และบุคลากรเจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบ 3) การวางแผนการดาเนินงานและจัดทา
โครงการ 4) การติดตามและควบคุมการดาเนินงาน 5)
การประเมินโครงการ [2] โดยปกรณ์ ปรียากรกล่าวว่า
มี 12 ปัจจัยความสาเร็จของการบริหารโครงการ ได้ แก่
1) ผู้จัดการโครงการ ทีมงาน เข้ าใจภารกิจโครงการ
อย่ างชัดเจน 2) การสนับสนุ นของผู้บริหารระดับสูง
3) การจัดทากาหนดการ 4) การปรึกษาหารือและการ
สร้ างการยอมรรับ 5)ความรู้พ้ ืนฐานและสภาพแวดล้ อม
6) การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ 7) การจั ด การด้ า น
เทคนิค งบประมาณ และการบริหารสัญญาการจัดซื้อ
จัดจ้ าง 8) การจั ดวางระบบการควบคุม 9) กาหนด
ระบบการสื่อสารและการรายงาน 10) การแก้ ปัญหาที่
อยู่ น อกเหนื อความคาดหมาย 11) การแก้ ไ ขความ
ขัดแย้ ง 12) การอานวยความสะดวกในการถ่ายโอน
โครงการสู่ภาระงานประจา [10] โดยผู้วิจัยได้ จัดกลุ่ม
ปั จจัยเป็ น 4 ด้ านและตั้งเป็ นกรอบแนวคิดการวิจัยดัง
ภาพที่ 1
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ ผู้รับผิดชอบ
โครงการของวิทยาลัย นานาชาติ มหาวิ ทยาลั ย มหิ ด ล
ปี งบประมาณ 2559-2560 จานวน 69 โครงการ มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการทั้งหมด 24 หน่วยงาน
ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธีก ารเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบอาศั ย ทฤษฎี
ความน่ า จะเป็ นแบ่ ง ประชากรออกเป็ นกลุ่ ม ตาม
ยุทธศาสตร์ 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการวิจัย ด้ านการศึกษา
ด้ า นบริ ก ารวิ ช าการและสั ง คม และด้ า นการบริ ห าร
จั ด การ และใช้ วิ ธีก ารสุ่ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย (Simple
random sampling) จนได้ กลุ่มตัวอย่าง 12 หน่วยงาน
(คิ ด เป็ นร้ อยละ 50 ของหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการทั้ง หมด)และผู้ วิจั ยใช้ วิ ธีการสัมภาษณ์แบบ
Depth-Interview

ตัวแปรต้ น
1.
2.
3.
4.

ด้ านบุคลากร
ด้ านกระบวนการ
ด้ านงบประมาณ
ด้ านอื่น ๆ

ตัวแปรตาม
1. ความสาเร็จของโครงการ
2. ปัญหาและแนวทางแก้ ไขปัญหา
ของโครงการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4 วารสารการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (ปี ที่ 6 สิงหาคม 2562)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ อ งมือ ที่ใ ช้ ก ารวิ จั ย นี้ ได้ แ ก่ แบบบัน ทึก
การสัมภาษณ์ ซึ่งเป็ นการกาหนดแนวทางการสัมภาษณ์
(Interview guide) แบบกว้ าง ๆ แบ่งการบันทึกการ
สัมภาษณ์เป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้
โครงการประสบความส าเร็จ โดยแบ่ ง ออก 4 ด้ า น
ได้ แก่ ด้ านบุคลากร ด้ านกระบวนการ ด้ านงบประมาณ
และด้ านอื่น ๆ
ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับปั ญหาที่พบใน
การบริหารจัดการโครงการและวิธกี ารแก้ ไขปัญหา
โดยเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการการวิจัย (Research Committee) ของ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิ ดล และได้ รับการ
รั บ รองจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน จากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสัง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล (เอกสารเลขที่ COA. N0. 201610-112)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้ อมู ล จากกลุ่ มเป้ าหมายใช้ วิ ธีการ
สัมภาษณ์ช นิดมีโครงสร้ าง (Structured Interview)
เก็ บ ข้ อมู ล จากผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการและ/หรื อ
ผู้ดาเนินการหลักของโครงการ ที่ดาเนินโครงการของ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี งบประมาณ
2559-2560 เป็ นการสั ม ภาษณ์ แ บบรายบุ ค คล
(Individual interviews) โดยผู้วิจัยได้ ทาการนัดหมาย
เวลา สถานที่ ผู้ถูก สัมภาษณ์ล่ว งหน้ า ผู้ถูกสัมภาษณ์
บางท่านอาจไม่สะดวกในการเดินทางมา ผู้สมั ภาษณ์จึง
ใช้ การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ซึ่งในการสัมภาษณ์ ผู้
สัมภาษณ์จะแจ้ งผู้ถูกสัมภาษณ์ถึงวัตถุประสงค์ในการ
สัมภาษณ์อย่างชัดเจนก่อนการสัมภาษณ์
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
หลังจากที่ผ้ ูวิจัยได้ ดาเนินการสัมภาษณ์เสร็จ
สิ้นเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว ผู้วิจัยรวบรวมข้ อมูลที่ได้ จาก
การสัมภาษณ์มาจัดเก็บอย่ างเป็ นระบบ วิเคราะห์และ
แปลผลข้ อมูลโดยการจาแนกชนิดข้ อมูล (Typological
Analysis)
คื อ การจ าแนกข้ อมู ล เป็ นชนิ ด ๆ
(Typologies) ตามเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นต่อเนื่องกันไป
โดยการใช้ แนวคิ ด และทฤษฎี เ ป็ นแนวทางในการ
วิเคราะห์ โดยผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาข้ อมูลอย่างละเอียด
จับใจความหลัก จัดกลุ่มข้ อมูลแต่ละประเภท พิจารณา
เชื่อมโยงความเหมือนและแตกต่าง แล้ วจึงนาเสนอข้ อ
ค้ น พ บทั้ ง ห มด ด้ ว ย วิ ธี ก า รพ รรณ น า วิ เ คร า ะ ห์

(Descriptive Analysis) พร้ อมตารางตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย

3. ผลการวิจยั และการอภิปรายผล
ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่ าง 12 คนที่
เป็ นผู้รับผิดชอบและหรือผู้ดาเนินการหลักของโครงการ
วิ ท ยาลั ย นานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ประจ าปี
งบประมาณ 2559-2560 สรุปผลการวิจัยดังนี้
1 . ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผล ใ ห้ โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ส บ
ความสาเร็จ โดยเรียงตามลาดับความสาคัญของปั จจัย
ความสาเร็จมีผลการวิจัยดังนี้
1.1 ด้ านบุคลากร ปัจจัยที่ส่งผลให้ โครงการ
ประสบความสาเร็จด้ านบุคลากร ได้ แก่
(1) ผู้ บริ ห ารหรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ให้ การ
สนับสนุนและให้ ความสาคัญในการจัดโครงการ
( 2 ) ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ห รื อ
ผู้ดาเนินการหลัก และผู้บงั คับบัญชา ต้ องมีเครือข่ายกับ
หน่ วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างกว้ างขวาง เพื่อ
ทาให้ สามารถได้ วิทยากร หรือหน่วยงานที่ต้องการให้ มี
ความร่ ว มมื อ เป็ นบุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญจริงและตรงกับความต้ องการ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้หรือวิธีการได้ อย่ างน่ าสนใจในการจัด
โครงการ
(3) ผู้รับผิด ชอบโครงการต้ องมีการศึกษา
ข้ อดีแ ละข้ อเสีย ในการด าเนิ น การซึ่ ง ต้ องเรี ย นรู้แ ละ
ศึกษาอย่ างรอบด้ าน และต้ องมีความรู้ความเข้ าใจใน
เนื้อหาของโครงการและมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
วิธดี าเนินการเป็ นอย่างดี
(4) บุคลากรที่เกี่ยวข้ องทั้งภายในหน่วยงาน
และภายนอกหน่ ว ยงานให้ ความร่ ว มมื อ ในการช่ ว ย
ดาเนินการด้ านต่าง ๆ เป็ นอย่างดี การมีบุคลากรที่เป็ น
ทีมทางานที่ดีมีประสิทธิภาพ รวมถึงความร่ วมมือที่ดี
ของผู้เข้ าร่วมโครงการด้ วย
1.2 ด้ านงบประมาณ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลให้
โครงการประสบความสาเร็จด้ านงบประมาณ ได้ แก่
(1) องค์กรต้ องมีงบประมาณสนับสนุ นใน
แต่ละโครงการอย่างเหมาะสม
( 2 ) ผู้ รั บ ผิ ดช อบ โ ค รง ก า ร แล ะ ห รื อ
ผู้ดาเนินการหลัก ต้ องมีการบริหารจัดการงบประมาณ
อย่ า งรั ด กุ ม ให้ เ ป็ นไปตามแผนการใช้ ง บประมาณที่
กาหนดไว้ และเนื่องจากในการเสนอโครงการเป็ นการ
เขียนเสนอโครงการที่เป็ นการคาดการณ์ล่วงหน้ า ดังนั้น
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จึงต้ องมีความยืดหยุ่นในการใช้ งบประมาณ แต่ต้องอยู่
ในวงเงินงบประมาณที่กาหนดไว้
(3) งบประมาณที่ ใ ช้ อาจไม่ ไ ด้ มาจาก
งบประมาณที่เ สนอขอโครงการเท่ านั้น โครงการอาจ
เสนอของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐบาลและหรือ
ภาคเอกชน/บริษัทที่สามารถเอื้อประโยชน์ซ่ึงกันและ
กัน เพื่อสามารถทาให้ โครงการทาประโยชน์ได้ มากขึ้น
1.3 ด้ านกระบวนการ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลให้
โครงการประสบความสาเร็จด้ านกระบวนการ ได้ แก่
(1) หน่วยงานมีนโยบายด้ านการจัดโครงการ
ที่ชัดเจน
(2) มี ก ารวางแผนโครงการที่ดี ใ นทุ ก ด้ า น
เช่ น การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย วิธกี ารดาเนินงาน การ
กาหนดหัวข้ อที่ตรงกับความต้ องการของกลุ่มเป้ าหมาย
ระยะเวลาในการดาเนินงาน สถานที่ในการจัดกิจกรรม
ผลลัพ ธ์ท่ีต้อ งการให้ เ กิดขึ้น ซึ่ง ต้ องมีการดาเนิ นการ
ตามแผนและเวลาที่กาหนดไว้
(3) การด าเนิน การต้ องมีความยืด หยุ่ นใน
การปรั บ วิ ธี ก ารด าเนิ น งาน เนื่ อ งจากในการเสนอ
โครงการเป็ นการเขี ย นเสนอโครงการที่ เ ป็ นการ
คาดการณ์ล่ ว งหน้ า ทาให้ ไม่ ส ามารถทราบถึง ปั จ จั ย
ภายนอกที่ส่งผลกระทบในขณะที่มกี ารดาเนินโครงการ

(4) มีการแก้ ปัญหาการจัดการโครงการที่ดี
(5) มีการประชาสัมพันธ์ท่ดี ี เน้ นช่องทางที่
เข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ ถูกต้ องและรวดเร็ว
1.4 ด้ านอื่น ๆ
(1) การสื่อสาร การสื่อสารกับทีมทางาน ไม่
ว่าจะเป็ นการสื่อสารแนวคิด วัตถุประสงค์ หรือวิธีการ
จัดโครงการ ต้ องมีการสื่อสารให้ ชัด เจน และที่สาคัญ
ต้ องสื่อสารกับกลุ่มเป้ าหมายให้ เห็นถึงความสาคัญและ
สื่อสารอย่างทั่วถึง
2. ปั ญ หาและแนวทางแก้ ไ ขในการบริ ห าร
จัดการโครงการ มีดงั นี้
2.1 ด้ านบุคลากรปัญหาและแนวทางแก้ ไขใน
การบริหารจัดการโครงการด้ านบุคลากร ดังตารางที่ 1
2.2 ด้ านกระบวนการ ปั ญหาและแนว
ทา ง แก้ ไ ขใ น กา รบริ ห า รจั ดกา รโ ค รง กา รด้ า น
กระบวนการ ดังตารางที่ 2
2.3 ด้ านงบประมาณปัญหาและแนวทางแก้ ไข
ในการบริ ห ารจั ด การโครงการด้ า นงบประมาณ ดั ง
ตารางที่ 3
2.4 ด้ านอื่น ๆ ปั ญหาและแนวทางแก้ ไขใน
การบริหารจัดการโครงการด้ านอื่น ๆ ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 1 แสดงปัญหาและแนวทางแก้ ไขในการบริหารจัดการโครงการด้ านบุคลากร
ปั ญหา
1. องค์กรมีนโยบายที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีข้อเสียที่อาจทา
ให้ ไม่ได้ ผลลัพธ์ตามเป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์เดิม แต่
มีข้อดีคอื สามารถออกแบบกิจกรรมใหม่ได้ ตรงกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั มากขึ้น
2. การมอบหมายหน้ าที่ให้ บุคลากรไม่เหมาะกับงาน

แนวทางแก้ไข
1.1 เป็ นปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงต้ อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม ให้ สอดคล้ องกับ
นโยบาย
2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการต้ องพิจารณาอย่างละเอียดถี่
ถ้ วนและต้ องรู้ถงึ ความสามารถของทีมงานแต่ละคน เพื่อ
สามารถมอบหมายงานให้ บุคลากรใช้ ความสามารถตามที่
บุคลากรนั้นถนัด

ตารางที่ 2 แสดงปัญหาและแนวทางแก้ ไขในการบริหารจัดการโครงการด้ านกระบวนการ
ปั ญหา
1. การวางแผนงาน การกาหนดวัตถุประสงค์ไม่
ครอบคลุม ไม่ชัดเจน หรือกาหนดไว้ กว้ างเกินไป

แนวทางแก้ไข
1.1 ต้ องให้ ผ้ ทู ่มี ปี ระสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้เกี่ยวข้ องช่วยพิจารณา และผู้รบั ผิดชอบโครงการต้ อง
รับฟังและนามาปรับปรุงแก้ ไข
1.2 ผู้รับผิดชอบโครงการต้ องมองรอบด้ านทั้งภายใน
และภายนอก บนพื้นฐานที่มขี ้ อมูลจริง และต้ องมีการ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
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ตารางที่ 2 แสดงปัญหาและแนวทางแก้ ไขในการบริหารจัดการโครงการด้ านกระบวนการ (ต่อ)
ปั ญหา
2. กลุ่มเป้ าหมายไม่เข้ าร่วมเนื่องจากไม่เห็นความ
สาคัญ หรือติดภารกิจหลัก

แนวทางแก้ไข
2.1 ไม่จัดกิจกรรมในโครงการมากเกินไป
2.2 จัดกิจกรรมที่เป็ นหัวข้ อที่น่าสนใจและตรงกับ
กลุ่มเป้ าหมายจริงๆ
2.3 ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น โดยใช้ การ
ประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบร่วมกัน
2.4 หากเป็ นกิจกรรมที่มคี วามสาคัญและส่งผลมากกับ
องค์กรต้ องมีการสื่อสารให้ กลุ่มเป้ าหมายทราบว่าต้ องเข้ า
ร่วมกิจกรรมไม่ใช่แล้ วแต่ความสมัครใจ
2.5 ประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่าย หรือบุคลากร
นอกเหนือกลุ่มเป้ าหมายที่มคี วามสนใจให้ เข้ าร่วมได้
3. วิทยากรไม่สามารถมาตามวันและเวลาที่กาหนดใน 3.1 ติดต่อประสานงานกับวิทยากรล่วงหน้ านาน ๆ และ
โครงการได้
ควรมีการติดต่อกับวิทยากรอย่างสม่าเสมอ
3.2 ขยายเวลาในการจัดโครงการตามที่วันเวลาที่
วิทยากรสามารถมาได้
3.3 จัดหาวิทยากรสารอง
4. การกาหนดเวลาดาเนินการของโครงการไม่ตรงกับ
4.1 ทาการสารวจก่อนการจัดโครงการ หรือ ศึกษาจาก
เวลาที่กลุ่มเป้ าหมายสามารถเข้ าร่วมได้
การจัดโครงการในลักษณะเดียวกันในปี ก่อน ๆ
5. การกาหนดตัวชี้วัดไว้ ล่วงหน้ า เมื่อถึงเวลาดาเนินการ 5.1 ควรมีการทบทวนและหรือปรับปรุงตัวชี้วัดก่อนการ
จริงอาจทาตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ ไม่ได้ อาจตั้งตัวชี้วัด ดาเนินโครงการจริง
ละเอียดเกินไปทาให้ จากัดความคิดในการปรับเปลี่ยน
วิธกี ารดาเนินงาน
6. สถานที่จัดกิจกรรมเป็ นภายในวิทยาลัยฯ ซึ่งทาให้
6.1 จัดกิจกรรมในสถานที่ท่ไี ม่มคี นพลุกพล่าน หรือ
กลุ่มเป้ าหมายให้ ความสนใจในการเข้ าร่วมโครงการแบบ อาจจัดนอกสถานที่เพื่อให้ กลุ่มเป้ าหมายมีสมาธิอยู่ใน
ไม่เต็มที่ หรืออาจให้ ความสนใจในช่วงเวลาเดียว
กิจกรรมที่ทา
ตารางที่ 3 แสดงปัญหาและแนวทางแก้ ไขในการบริหารจัดการโครงการด้ านงบประมาณ
ปั ญหา
1. การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรที่มชี ่ อื เสียงหากใช้ ตาม
ประกาศของวิทยาลัยฯ อาจเป็ นค่าตอบแทนที่น้อย
เกินไป หรือน้ อยเกินกว่ามาตรฐานที่วิทยากรกาหนดไว้
2. การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ

แนวทางแก้ไข
1.1 ชี้แจงปัญหาแก่ผ้ บู งั คับบัญชาหรือผู้บริหาร และขอ
อนุมตั วิ งเงินในส่วนของค่าตอบแทนเพิ่มเป็ นกรณีพิเศษ
2.1 ก่อนการดาเนินการผู้รับผิดชอบโครงการต้ องหา
งบประมาณและแหล่งทุนให้ เพียงพอ อาจใช้ หลาย ๆ
แหล่งทุน
2.2 ปรับเปลี่ยนวิธกี ารดาเนินการแต่ต้องยังสามารถ
ตอบวัตถุประสงค์ท่ตี ้งั ไว้
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ตารางที่ 4 แสดงปัญหาและแนวทางแก้ ไขในการบริหารจัดการโครงการด้ านอื่นๆ
ปั ญหา
1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ไี วมาก ๆ ทาให้
อาจดาเนินโครงการไม่ได้ ตามที่ต้งั ไว้

อภิปรายผล
1. จากผลการวิ จั ย พบว่ า การจะท าให้ การ
บริหารจัดการโครงการประสบความสาเร็จนั้น จะต้ อง
ขึ้นอยู่กับปั จจัยที่สาคัญดังนี้ ปั จจัยด้ านบุคลากรได้ แก่
การสนับสนุ น การให้ ความสาคัญ และการมีเครือข่าย
ของผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา ผู้รับผิดชอบโครงการ
หรือผู้ดาเนินการหลักของโครงการ การมีบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกให้ ความร่ วมมือเป็ นทีมทางานที่ดี
ปั จจัยด้ านงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ
อย่ างรัดกุม ปั จจัยกระบวนการ นโยบายขององค์กรมี
ความชั ด เจน มีก ารวางแผนโครงการที่ดี ครอบคลุ ม
ชั ด เจน การด าเนิ น โครงการมี ค วามยื ด หยุ่ น มี ก าร
สื่อสารและการประชาสัมพั นธ์อย่ า งชัด เจนและทั่วถึง
และมีค วามสามารถในการการแก้ ปัญหาได้ ดี ปั จจั ย
เหล่ านี้ ทาให้ การบริ หารจัด การโครงการของวิ ทยาลั ย
นานาชาติ มหาวิทยาลัย มหิ ด ล ประสบผลส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ท่วี างไว้ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของปกรณ์
ปรียากรที่กล่าวถึง 12 ปัจจัยความสาเร็จของการบริหาร
โครงการได้ แก่ 1) ผู้ จัด การโครงการ ทีมงาน เข้ า ใจ
ภารกิจ โครงการอย่ า งชั ด เจน 2) การสนั บสนุ น ของ
ผู้บริ ห ารระดับสูง 3) การจั ด ทากาหนดการ 4) การ
ปรึ ก ษาหารื อ และการสร้ างการยอมรั บ 5) ความรู้
พื้นฐานและสภาพแวดล้ อม 6) การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 7) การจัดการด้ านเทคนิค งบประมาณ และการ
บริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้ าง 8) การจัดวางระบบการ
ควบคุม 9) กาหนดระบบการสื่อสารและการรายงาน
10) การแก้ ปัญหาที่อยู่นอกเหนือความคาดหมาย 11)
การแก้ ไขความขัดแย้ ง 12) การอานวยความสะดวกใน
การถ่ายโอนโครงการสู่ภาระงานประจา [10]
2. จากผลการวิจัยพบว่า วิทยาลัยฯ มีปัญหา
ในการบริ ห ารจั ด การโครงการทั้ง ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า น
กระบวนการ และด้ า นงบประมาณ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย เห็น ว่ า
โครงการส่ ว นใหญ่ ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ าหมาย
ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ และการประเมินผล
โครงการไม่ค่อยสัมพันธ์กนั เนื่องจากโครงการที่จัดทา

แนวทางแก้ไข
1. ปรับเปลี่ยนสถานที่ท่สี ามารถรองรับเทคโนโลยีท่ี
ต้ องการใช้ ได้ อย่างเพียงพอ
2. ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และเตรียม
วางแผนเพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้ านการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี

ขึ้นเพื่ อเสนอของบประมาณมากกว่ า คานึ งถึงผลลัพ ธ์
ของโครงการที่ รองรั บ กั บ นโยบาย ผู้ บริ ห ารให้
ความสาคัญกับโครงการก่อนดาเนินการค่ อ นข้ างมาก
แต่ เ มื่ อ อยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น การโครงการจะให้
ความสาคัญกับโครงการน้ อยลงซึ่งอาจเป็ นเพราะว่ ามี
การมอบหมายให้ ผ้ ูรับผิดชอบโครงการแล้ ว ประเด็นนี้
อาจท าให้ โครงการประสบปั ญ หาจากการขาดการ
ติดตามเพื่อให้ ความช่วยเหลือหรือแก้ ไขปัญหา ซึ่งบางที
อาจมีการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ ากันเอง เมื่อดาเนินการ
โครงการเสร็จ สิ้นแล้ ว ผู้รั บผิด ชอบโครงการขาดการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความสาเร็จของโครงการระหว่าง
วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ าหมาย และงบประมาณ ท าให้ ไม่
สามารถสรุปความคุ้มค่าของโครงการได้ และไม่มีการ
น าผลการประเมิ น มาประกอบการจั ด ท าแผนงาน
โครงการครั้งต่อไป ดังนั้นจึงอาจทาให้ เกิดปั ญหาในการ
บริหารจัดการแบบเดิมซา้ อีก สอดคล้ องกับแนวคิดของ
ฉัตรชัย ประภัศร กล่าวว่า โครงการของมหาวิทยาลัยที่
กาหนดขึ้น จะด าเนิ น ไปได้ ด้ ว ยดี บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
อย่ างมีประสิทธิภาพ ต้ องมีการบริหารโครงการ และมี
ผู้บริหารโครงการซึ่งต้ องมีศักยภาพสสูง เข้ าดาเนินการ
วางแผนควบคุ ม ก ากับ และติ ด ตามขั้ น ตอนในการ
ดาเนินการ และมีการประเมินโครงการทั้งในขณะการ
ดาเนินการและภายหลังสิ้นสุดโครงการเพื่อนาผลที่ได้
จากการดาเนินโครงการมาปรับปรุงให้ เป็ นมาตรฐานใน
การปฏิบตั กิ ารในอนาคต [2]
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
1.ในการบริ ห ารโครงการ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการอาจต้ องพู ด คุย กับผู้ รับผิด ชอบโครงการอื่น
หลังได้ รับการอนุ มัติโครงการแล้ ว หากเห็นว่าโครงการ
สามารถจั ด ร่ วมกั น ได้ ควรมี ก ารจั ด ร่ วมกั น เพื่ อ
ประหยั ด เวลา และควรสามารถจั ด สรรแบ่ ง ปั น
งบประมาณกันได้
2. การวางแผนโคร งการล่ วงหน้ าเป็ น
กระบวนการที่ดี แต่ควรมีการปรับหรือทบทวนโครงการ

8 วารสารการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (ปี ที่ 6 สิงหาคม 2562)

ณ เวลาปัจจุบันทั้งเรื่องวิธกี าร ตัวชี้วัด และงบประมาณ
ที่ใช้
3. บางโครงการอาจได้ รั บทุ นสนับสนุ นจาก
ภายนอกหน่วยงานหลังจากที่ได้ รับอนุมัติโครงการแล้ ว
จึงทาให้ มงี บประมาณโครงการเหลือ จึงควรสามารถนา
งบประมาณที่เหลือไปทากิจกรรมอย่างอื่นของหน่วยงาน
เพื่อให้ เกิดประโยชน์มากขึ้น
4.ควรมี ร ะบบที่ สามารถดู ร ายละเอี ย ด
โครงการของหน่ วยงานทั้งการดาเนินการ การรายงาน
ผล ซึ่งควรเป็ นระบบที่สามารถรายงานผลได้ ตลอดเวลา
และดูรายละเอียดโครงการของหน่วยงานอื่นได้ เพื่อจะ
ได้ ทราบว่ ามีใครทาอะไร และดาเนินการอย่ างไร เพื่ อ
อาจนามาบูรณาการร่วมกันได้
5. การจั ด ท าโครงการอย่ า มุ่ ง ประเด็น ว่ า
ยกเลิก หรือ ดาเนินการไม่สาเร็จ แต่ขอให้ ดูเหตุผลและ
ปั จ จั ยแวดล้ อมของการเลื่ อนหรือการยกเลิ ก ซึ่ งหาก
มุ่งเน้ นแค่การยกเลิก จะทาให้ ทุกหน่ วยงานเร่ งใช้ เงิน
เพื่ อ ด าเนิ น การโดยไม่ ต ระหนั ก ถึ ง ความคุ้ ม ค่ า หรื อ
ประโยชน์ท่ไี ด้ รับในปัจจุบนั
6. ควรมีการจัดโครงการแบบบูรณาการมาก
ขึ้น ซึ่งใน 1 โครงการต้ องสามารถตอบโจทย์ได้ หลาย
บริบทโดยนาตัวชี้วัด PA มาเป็ นตัวเชื่อมโยง โครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์จะแยกเป็ นหน่ วยงานมากเกินไป
หน่ ว ยงานที่ ท างานร่ ว มกั น หรื อ คล้ ายคลึ ง กั น ยั ง ไม่
สามารถคุ ย กัน อย่ า งเป็ นรูป ธรรม และควรมี ร ะบบที่
สามารถดู รายละเอีย ดโครงการของหน่ ว ยงานทั้ง การ
ดาเนินการ การรายงานผล ซึ่งควรเป็ นระบบที่สามารถ
รายงานผลได้ ต ลอดเวลา เพื่ อ จะได้ ป้ องกั น การไม่
ดาเนินโครงการ หากเกิดปัญหาหรือโครงการมีแนวโน้ ม
ไม่ ป ระสบผลส าเร็จ จะได้ แ ก้ ไ ขได้ ทัน เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ สีย
ทรัพยากรที่องค์กรมีโดยไม่เกิดประโยชน์อนั ใด
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