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บทคัดย่อ

	 นักธุรกิจ	เจ้าของธุรกิจ	หรือผู้ประกอบการ	นอกจากอาศัยความรู้ในด้านการบริหารธุรกิจแล้ว	ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการตลาด	
ด้านกฎหมาย	เศรษฐกิจ	การเมือง	การเงิน	การลงทุน	และต้องติดตามสถานการณ์ปัจจุบัน	ส�าหรับผู้ประกอบการยุคใหม่นอกจากจะมี
ความรู้ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว	 ควรมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการบริหารโครงการเพื่อช่วยให้สามารถควบคุมงานต่างๆ	 ได้ดียิ่งขึ้น	
ซึ่งกระบวนการของการบริหารโครงการทุกประเภทประกอบด้วย	4	ขั้นตอน	คือ	การก�าหนดโครงการ	การวางแผนโครงการ	การปฏิบัติ
โครงการ	และการปิดโครงการ	

Abstract

 Businessmen, business owners, and entrepreneurs should know about the marketing, legal, economic, political, 
finance and investment. They should keep up with the current situation. New entrepreneurs should also understand project 
management	for	effective	controlling	of	their	organization.	There	are	4	steps	for	project	management:	defining	the	project,	
planning the project, executing the project and closing the project.

	 เมื่อกล่าวถึงการบริหารโครงการ	คนส่วนใหญ่มักนึกถึงธุรกิจก่อสร้างหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	แต่ในความเป็นจริง	ไม่ว่าจะเป็น
ธุรกิจบริการ	ธุรกิจร้านค้าปลีกและผู้จัดจ�าหน่าย	ธุรกิจเกษตรกรรมและเหมืองแร่	ธุรกิจสารสนเทศ	ธุรกิจขนส่ง	ธุรกิจรถยนต์	ล้วนจ�าเป็น
ต้องใช้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องการบริหารโครงการ	(Project	Management)	ในการด�าเนินกิจการ	
	 เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการเป็นบุคคลที่จัดตั้งธุรกิจใหม	่ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นระหว่าง
ด�าเนินกิจการ	 ต้องจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 ต้องจัดการกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	 ที่เกิดขึ้น	 ในช่วงเวลาที่
จ�ากัด	เพื่อให้ได้ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	และได้มาซึ่งผลก�าไร	และการเติบโตจากโอกาสในการประกอบธุรกิจ	ดังนั้นเจ้าของ
ธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่มีความรู้ด้านการบริหารโครงการ	(Project	Management)	 จะได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่นๆ	 เนื่องจากมี
การน�ากระบวนการของการบริหารโครงการทั้ง	4	ขั้นตอน	มาประยุกต์ใช้กับกิจการ	ท�าให้การด�าเนินกิจการเป็นไปอย่างมีระบบมากขึ้น	
มีการแบ่งงานและหน้ารับผิดชอบกันอย่างชัดเจน	 มีการวางแผนแบ่งงานล่วงหน้า	 มีการจัดล�าดับงานก่อนหลัง	 มีการควบคุมงาน	 และ
วางแผนป้องกนัปัญหาต่างๆ	ทีอ่าจจะเกดิ	สิง่ต่างๆ	เหล่านีเ้มือ่มกีารวางแผนไว้ล่วงหน้าโอกาสทีจ่ะท�าให้ธรุกจิประสบความส�าเรจ็กม็มีาก
ขึ้น
	 การบริหารโครงการถือเป็นงานที่ท้าทายส�าหรับนักธุรกิจ	เจ้าของธุรกิจ	หรือผู้ประกอบการยุคใหม่	ตัวอย่างเช่น	โครงการน�้าพริก
ส�าเร็จรูปพร้อมรับประทาน	เนื่องจากผู้ประกอบการบางคนคิดว่า	ตนเองมีฝีมือในการท�าน�้าพริกซึ่งน่าจะท�าโครงการนี้ได้ส�าเร็จ	แต่แท้ที่
จรงิแล้ว	งานด้านการบรหิารโครงการโดยเฉพาะผูท้ีเ่ป็นเจ้าของธรุกจิจะต้องมองการบรหิารทกุช่วงงานของโครงการ	ไม่ว่าจะเป็นกระบวน
การผลิตน�้าพริก	การจัดท�างบประมาณ	การวางแผนงานในแต่ละช่วงงาน	การประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ฝ่ายจัดซื้อ	ฝ่ายขาย	
ฝ่ายการตลาด	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโฆษณา	 ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจและมีเทคนิควิธีการบริหารงานที่ดีถึงจะส่งผลให้ธุรกิจ
ประสบความส�าเร็จ
	 จากตัวอย่างข้างต้น	โครงการน�้าพริกส�าเร็จรูปพร้อมรับประทาน	จัดว่าเป็น	“โครงการ”	ได้	ตรงตามความหมายคือ	กิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน	 มีก�าหนดเวลาเริ่มและสิ้นสุด	 มีการด�าเนินงานที่อยู่ภายใต้ข้อจ�ากัดของงบประมาณ	 ก�าหนดเวลาของงานต่างๆ	
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และคุณภาพของงานตามก�าหนด	(วิสูตร	จิระด�าเกิง,	2547)	ส่วน
ค�าว่า	“การบรหิาร”	(Management)	หมายถงึ	ภารกจิของผูป้ฏบิตัิ
งานคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนที่เข้ามาท�าหน้าที่ประสานให้การ
ท�างานของผูป้ฏบิตังิานซึง่ต่างฝ่ายต่างท�าแล้วไม่ส�าเรจ็จากการแยก
กันท�า	ให้สามารถบรรลุผลส�าเร็จได้	เมื่อน�าสองค�าข้างต้นรวมกัน
ได้ค�าว่า	“การบรหิารโครงการ”	(Project	Management)	จงึหมาย
ถงึ	แผนงานทีจ่ดัท�าขึน้เพือ่ก�าหนดกจิกรรมและใช้ทรพัยากรทีม่อียู่
อย่างจ�ากัด	ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสทิธผิล	โดยผูบ้รหิารโครงการต้องมคีวามรอบรูใ้นเรือ่งการ
จัดการเป็นอย่างดี
	 การบริหารโครงการ	(Project	Management)	มีลักษณะ
ต่างจากการบริหารงานประจ�าเนื่องจากการบริหารโครงการส่วน
ใหญ่จะมีลักษณะงานเป็นแบบ	“ชั่วคราว”	ถ้าเป็นโครงการขนาด
ใหญ่	 อาจประกอบด้วยโครงการย่อยอีกหลายโครงการ	 และ
วตัถปุระสงค์ของการบรหิารโครงการ	คอื	การจดัการให้บรรลตุาม
เป้าหมาย	 งบประมาณ	 และก�าหนดเวลา	(Austin,	2004)	 ทั้งนี้
กระบวนการของการบริหารโครงการทุกขนาดและทุกประเภทมี
ส่วนประกอบอยู่ภายในกระบวนการที่มี	4	ขั้นตอน	(ภาพที่	1)	โดย
แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้	 (Hoffer,	George,	&	
Valacich,	2004)	

ขั้นตอนที่ 1 การกำาหนดโครงการ (Defining the Project) 

	 เป็นขั้นตอนที่ผู ้บริหารโครงการจะต้องประเมินขนาด	
ขอบเขต	วตัถปุระสงค์ของโครงการอย่างชดัเจน	เพือ่จดัคนทีเ่หมาะ
สม	และทรพัยากรทีจ่�าเป็นให้สามารถตอบสนองตามวตัถปุระสงค์
ทีต่ัง้ไว้	และสร้างระเบยีบปฏบิตัใินการด�าเนนิกจิกรรม	ซึง่ประกอบ
ไปด้วย

	 •	 การสร้างทมีงานในการเริม่ต้นโครงการ	เป็นการก�าหนด
สมาชิกส�าหรับด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 และก�าหนดหน้าที่ต�าแหน่ง
ของสมาชิกหรือทีมงาน	เช่น	ผู้รับผิดชอบในการผลิต	ผู้รับผิดชอบ
ในการจัดซื้อวัตถุดิบ	 ผู้รับผิดชอบออกแบบบรรจุภัณฑ์	 และผู้รับ
ผิดชอบบรรจุผลิตภัณฑ์	เป็นต้น
	 •	 การสร้างแผนเริม่ต้นโครงการ	เป็นการก�าหนดขอบเขต	
ขั้นตอน	เวลาและเป้าหมายของโครงการ	โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่มีอยู่เพื่อก�าหนดงานที่จะต้องท�า	 รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละ
งานให้เหมาะสมส�าหรบัสมาชกิในทมีงาน	เช่น	การก�าหนดขอบเขต
ของงานการผลิตว่าจะต้องผลิตสินค้าจ�านวนเท่าใด	 ใช้คนในการ
ผลิตกี่คน	ใช้เวลากี่วัน	เป็นต้น	งานต่างๆ	ที่ถูกก�าหนดขึ้นจากขั้น
ตอนนีจ้ะถกูน�าไปจดัล�าดบังานในขัน้ตอนการวางแผนโครงการต่อ
ไป	การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้น	โดยการสร้าง
ความไว้วางใจให้แก่ลูกค้า	 และการมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้า	
เช่น	การจัดประกวดออกแบบโลโก้ให้กับผลิตภัณฑ์	เป็นต้น
	 •	 การสร้างกระบวนการบริหาร	 โดยการก�าหนดกฎ
ระเบยีบทีเ่ป็นมาตรฐานส�าหรบัสมาชกิในทมีงาน	เช่น	การจดัล�าดบั
ความส�าคญัของงาน	การมอบหมายหน้าที	่สร้างระเบยีบวธิปีฏบิตัิ
หรอืมาตรฐานส�าหรบัการควบคมุการด�าเนนิงาน	การตดิต่อสือ่สาร	
การรายงาน	และการก�าหนดวิธีการเบิกจ่าย	เป็นต้น
	 •	 การจัดท�าสมุดท�าการโครงการ	 เป็นการหาเครื่องมือที่
จะมาใช้ในการบรหิารโครงการ	น�ามาจดัท�าเป็นเอกสารหรอืจดัเกบ็
ในแฟ้ม	โดยสมาชิกในทีมงานสามารถใช้ข้อมูลในสมุดโครงการนี้
ร่วมกันได้	 ข้อมูลในสมุดโครงการประกอบด้วย	 ข้อมูลทั่วไปของ
โครงการ	 แผนเริ่มต้นโครงการ	 ขอบเขตและความเสี่ยงของ
โครงการ	ตลอดจนระเบียบการบริหาร	อธิบายค�าศัพท์	ค�าอธิบาย
เกี่ยวกับกระบวนการ	ทีมงาน	ใบสั่งงาน	และตารางงานโครงการ		
เป็นต้น

ภาพที่	1	:	กระบวนการของการบริหารโครงการ
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ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนโครงการ (Planning the 

Project)

	 เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดรายละเอียด
ของงานในแต่ละกจิกรรมของโครงการ	การประมาณทรพัยากร	
เช่น	วัสดุ	อุปกรณ์	วัตถุดิบ	และบุคลากร	มีกิจกรรมที่ต้อง
ปฏิบัติ	ดังนี้
	 •	 การก�าหนดทางเลือก	 และความเป็นไปได้ของ
โครงการ	โดยการตกลงท�าความเข้าใจในเรื่องของโครงการ
นีจ้ะช่วยแก้ปัญหาให้แก่องค์กรหรอืสร้างโอกาสให้แก่องค์กร
ได้อย่างไร	 ผลลัพธ์ที่ได้ของโครงการคืออะไร	 จะต้องมีขั้น
ตอนอะไรบ้างในการด�าเนินการ	จะมีวิธีการวัดความส�าเร็จ
ได้อย่างไร	และโครงการจะเสร็จสิ้นเมื่อใด	
	 •	 การแบ่งงานของโครงการ	 เป็นการแบ่งงานทั้ง	
หมดที่จะต้องท�าในโครงการและเรียงล�าดับก่อนหลัง	 โดย
ศึกษาจากความสัมพันธ์ของงาน	 อาจสร้างเป็น	 “ผังความ
ก้าวหน้าของงาน”	(GANTT	Chart)	ตัวอย่างเช่น	ภาพที่	2	
แสดงให้เหน็รายการกจิกรรมของโครงการ	วนัเริม่และวนัสิน้
สุดของกิจกรรม	 โดยแสดงในแนวตั้งทางคอลัมน์ซ้ายมือ	
ส่วนระยะเวลาของกิจกรรมจะแสดงในแนวนอนในรูปของ
กราฟแท่ง	หรอืใช้การแบ่งกจิกรรมทีท่�าในรปูแบบของ	“การ
แบ่งงานเชิงโครงสร้าง”	(Work	Breakdown	Structure)	ใน
การจ�าแนกงานของโครงการออกมาเป็นลกัษณะของแผนภมูิ	
เพื่อให้เห็นถึงส่วนประกอบของโครงการ		โดยบอกถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างผู ้รับผิดชอบงาน	 การกระจายงานและ
โครงสร้างขององค์กร	 จากภาพที่	3	 จะเห็นว่าโครงการถูก
แบ่งออกเป็น	2	โครงการย่อย	และมกีารก�าหนดผูร้บัผดิชอบ	
แต่ละโครงการย่อยจะมีงานหลัก	(Main	Work	Package)	
และผู้รับผิดชอบในงานหลัก	และงาน	(Work	Package)	ซึ่ง
อยู่ในระดับต�่าที่สุดของโครงการมีช่วงเวลาไม่นานเพื่อบอก
เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด	พร้อมทั้งทรัพยากรและต้นทุนที่ใช้
	 •	 การประมาณความต้องการใช้ทรัพยากร	 เป้า
หมายคือการประมาณทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด�าเนินงาน
ทั้งหมด	 เพื่อวางแผนความต้องการทรัพยากรของโครงการ	
เช่น	จ�านวนคนทีใ่ช้ในแต่ละงาน	วตัถดุบิทีใ่ช้ต่อครัง้ของการ
ผลิต	เป็นต้น
	 •	 การจัดตารางเวลางานเบื้องต้น	โดยน�างานที่ถูก
แบ่งทั้งหมดในขั้นตอนการแบ่งงานของโครงการมาค�านวณ
เวลาทีเ่หมาะสมส�าหรบัแต่ละงาน	ท�าให้สามารถก�าหนดวนั
เริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการได้	 ซึ่งอาจน�าเสนอในรูปแบบ
ของ	“ผังความก้าวหน้าของงาน”	(GANTT	Chart)	ดังภาพ
ที	่2	หรอื	“ผงัแสดงข่ายงาน”	(Program	Evaluation	Review	

ภาพที่	2	:	ตัวอย่าง	GANTT	Chart	
ที่มา:	http://www.coulthard.com/index.php?/reviews/comments/gantt_
project

ภาพที่	3	:	ตัวอย่าง	Work	Breakdown	Structure
ที่มา:	http://projectsystems.files.wordpress.com/2007/12/wbs_exp.gif

Technique	หรอื	PERT)	จากภาพที่	4	แสดงให้เหน็ความสมัพนัธ์ของงาน
ต่างๆ	 และจุดเด่นของ	PERT	 นั่นคือ	 การแสดงล�าดับการเชื่อมต่อของ
งานต่างๆ	ในโครงการ	และยังเหมาะกับโครงการที่มีขนาดใหญ่อีกด้วย
	 •	 การวางแผนการติดต่อสื่อสาร	เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกใน
ทีมงาน	ทราบถึงกระบวนการในการติดต่อสื่อสาร	เช่น	การพูดหรือการ
เขียนเป็นรายงาน	 และก�าหนดวันที่ต้องส่งรายงานหรือน�าเสนอต่อผู้
บริหาร	และให้ลูกค้าทราบถึงกระบวนการติดต่อสื่อสาร	เช่น	รูปแบบวิธี
การติดต่อ	เงื่อนไขการรักษาความลับและข้อมูลของลูกค้า	เป็นต้น
	 •	 การก�าหนดมาตรฐานการด�าเนินงานของโครงการ	 ผู้บริหาร
และสมาชิกในทีมงานระบุผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนการด�าเนินงานใน
แต่ละขั้นตอน	และทดสอบผลของการด�าเนินงาน	 เช่น	การก�าหนดรูป
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แบบการเขยีนรายงานสรปุของแต่ละขัน้ตอน	ต้องมรีปูแบบรายงานทีจ่ะ
ต้องใช้แสดงความก้าวหน้าของงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
	 •	 การประเมินและการระบุถึงความเสี่ยง	 เป้าหมายคือการ
วเิคราะห์ทีม่าของความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้	เช่น	ความเสีย่งจากการใช้
เทคโนโลยีใหม่	 การต่อต้านจากลูกค้า	 หรือคู่แข่งที่ท�าธุรกิจประเภท
เดียวกัน	และไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจนี้มาก่อน	เป็นต้น	พร้อม
ทั้งประเมินถึงระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
	 •	 การก�าหนดงบประมาณเบื้องต้น	 โดยจัดท�าเป็นงบประมาณ
รายรบัและรายจ่ายของโครงการ	การวเิคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทนที่
ได้รับ	(Cost-Benefit	Analysis)	การค�านวณมูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	(Net	
Present	Value)	 การค�านวณผลตอบแทนจากการลงทุน	(Return	on	
Investment)	 และการวิเคราะห์กระแสเงินสด	(Cash	Flow	Analysis)	
เป็นต้น
	 •	 การจัดท�าใบสั่งงาน	 เป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดของ
งานที่ต้องท�าทั้งหมด	 และผลที่จะได้รับอย่างชัดเจน	 	 เพื่อช่วยให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้บริหารโครงการและสมาชิกในทีมงาน	
	 •	 การจดัท�าแผนงานหลกัของโครงการ	เพือ่ใช้ในการแสดงราย
ละเอยีดและกจิกรรมของโครงการ	และการศกึษาความเป็นไปได้ทัง้หมด
ทุกทางในการด�าเนินงานตามแผนของโครงการ	 ข้อมูลทุกอย่างมีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ	 ในขั้นตอนสุดท้ายของโครงการต้องมีการ
ตรวจสอบข้อมูลของแผนทั้งหมดอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง	 และส่งให้ผู้
บริหารเห็นชอบหรือปรับปรุงเปลี่ยนแผนต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติโครงการ (Executing the 

Project)

	 เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุดในกระบวนการของ
การบรหิารโครงการ	ซึง่จะต้องปฏบิตัติามแผนโครงการทีไ่ด้
ก�าหนดไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า	 โดยผู้บริหารโครงการต้อง
ติดตามการท�างานของสมาชิกในทีมงานให้ตรงตามแผนที่
ได้วางไว้	ประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ	ดังนี้
	 •	 การลงมือปฏิบัติตามแผนโครงการ	คือ	การเริ่ม
ต้นท�ากิจกรรมต่างๆ	 และควบคุมการท�างานตามขั้นตอน
และตรวจสอบคุณภาพของงานที่ท�า
	 •	 ตรวจสอบความก้าวหน้าเทียบกับแผนโครงการ	
เพื่อใช้ประเมินถึงอนาคตของโครงการได้อย่างถูกต้อง	และ
ตดิตามงานทีล่่าช้า	เพือ่น�ามาใช้ในการปรบัปรงุแผนงานล่วง
หน้าได้อย่างถูกต้องตามความเหมาะสม
	 •	 การจัดการการเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ	 ผู ้
บริหารโครงการจะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ภายในโครงการ	และปรับปรุงแผนการด�าเนินงานให้เหมาะ
สมและทันต่อสถานการณ์	และหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เพือ่ให้ตรงตามคณุภาพ	เวลา	และงบประมาณทีไ่ด้ตัง้ไว้	ใน
กรณทีีเ่กดิเหตกุารณ์ทีไ่ม่สามารถควบคมุได้โดยมผีลกระทบ
ต่อแผนโครงการ	เช่น	การปรับเปลี่ยนบุคลากรที่รับผิดชอบ
งานนั้นๆ	 การก�าหนดกิจกรรมขึ้นมาใหม่	 การล่าช้าของ
กจิกรรมบางกจิกรรมในโครงการ	และอบุตัเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้	
เป็นต้น
	 •	 การปรับปรุงข้อมูลในสมุดท�าการโครงการ	 เป็น
หน้าที่ของผู้บริหารโครงการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ภายในโครงการ	เพือ่ความสะดวกในการศกึษาความเป็นมา
ของโครงการ	หรอืเมือ่มสีมาชกิในทมีงานเข้ามาร่วมงานใหม่
ก็สามารถท�างานต่อได้เร็วขึ้น
	 •	 การแจ้งความก้าวหน้าของโครงการ	 ผู้บริหาร
โครงการจะรับผิดชอบในการแจ้งข่าวสารที่จ�าเป็นให้แก่
สมาชิกในทีมงานของโครงการ	 เพื่อให้การท�างานภายใน
โครงการมีประสิทธิภาพ	และเป็นการแจ้งความคืบหน้าของ
โครงการ

ขั้นตอนที่ 4 การปิดโครงการ (Closing the Project)

	 เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ	มีลักษณะการ
ปิดอยู่	2	รูปแบบคือ	
	 •	 การปิดโครงการเมื่องานนั้นส�าเร็จ	 จะกระท�าต่อ
เมื่อโครงการนั้นบรรลุเป้าหมาย	 หัวหน้าโครงการจะต้อง	
เตรียมแก้ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร	เช่น	การหมดสัญญาจ้าง	

ภาพที่	4	:	ตัวอย่าง	PERT
http://www.intaver.com/images/RP_Lite_PERT.html
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สรปุการจดัท�าเอกสารโครงการและข้อมลูทางด้านการเงนิ	แจ้งข่าว
ให้ผู ้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ	 การทบทวนโครงการที่ผ่านมา	 เพื่อ
ประเมนิถงึข้อบกพร่องทีผ่่านมา	เพือ่เป็นแนวทางในการด�าเนนิงาน
ในครั้งต่อไป
	 •	 การปิดเมื่อโครงการนั้นล้มเหลว	 หรือการปิดโครงการ
แบบไม่ปกตินั้น	 จะเกิดขึ้นต่อเมื่อโครงการนั้นถูกระงับก่อนเสร็จ
สมบูรณ์	 เช่น	 ใช้เวลามากกว่าที่ได้ก�าหนดไว้	 ระบบงานที่พัฒนา
ไม่ได้คุณภาพเพียงพอ	และใช้งบประมาณมากกว่าที่ได้ตั้งไว้

					ถึงแม้ว่ากระบวนการของการบริหารโครงการทั้ง	4	ขั้นตอน	
จะมกีารจดัล�าดบัเป็นขัน้ตอนเรยีงล�าดบัจากขัน้ตอนทีห่นึง่ไปยงัขัน้
ตอนถัดไปเป็นลักษณะเหมือนกับเส้นตรง	แต่ในงานของโครงการ
จริงนั้น	มักไม่พบลักษณะของโครงการที่เรียบง่ายเช่นนี้		ผู้บริหาร
โครงการหรือผู้ประกอบการทุกคนต้องจัดการการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ	 ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด	 เพื่อให้ด�าเนิน
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้		แนวปฏิบัติในการบริหาร
โครงการทีก่ล่าวมาจงึเป็นอกีแนวทางหนึง่ส�าหรบัผูบ้รหิารโครงการ
หรือผู้ประกอบการที่รับผิดชอบโครงการที่ต้องการให้โครงการ
ประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
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