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รองศาสตราจารย ์ดร.ปกรณ ์ปรียากร 

คณะรฐัประศาสนศาสตร ์

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

 

1. ความน า 
สาระส าคญัของเอกสารฉบบันี้  มีจุดมุ่งหมายที่จะน าเสนอแนวความคิดและแนวทางที่เป็น

ประโยชน์ในเชิงประยุกต์ ส าหรับการวางแผน การวเิคราะห์ การบริหารและการจัดการโครงการ 

โดยครอบคลุมประเดน็ต่างๆ ที่ส าคัญดังต่อไปน้ี 
1.1 อธบิายความหมาย ความจ าเป็น และความส าคัญของโครงการ 
1.2 วิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างนโยบายหรือยุทธศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ ์ และ

กระบวนการบริหารโครงการ โดยพิจารณาจากการบริหารและการจดัการตามวงจร

โครงการ (Project cycle management) ตั้งแต่จุดเร่ิมต้นไปถึงจุดสิ้นสดุ 
1.3 ระบุแนวความคิดและแนวทางในการวางแผนโครงการม่ีมุ่งเน้นผลสมัฤทธิ์ 
1.4 ชี้ ให้เหน็ถึงแนวทางในการศึกษาและวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
1.5 อธบิายวิธกีารจัดท าข้อเสนอโครงการ โดยใช้กรอบความคิดเชิงเหตุผลสมัพันธ ์

(Logical Framework) และการเขยีนแผนโครงการเชงิประเพณีนิยม (Conventional 
method) หรือแบบพรรณนาความ 

1.6 สงัเคราะห์แนวความคิดและแนวทางในการบริหารและการจดัการโครงการให้ส าเรจ็ 
โดยในประเดน็ต่างๆ น้ีผู้เขยีนจะอธบิายสาระส าคัญต่างๆ โดยสงัเขปเพ่ือประโยชน์การ

จัดท าโครงการของผู้สนใจในเรื่องน้ีต่อไป 
 
2. ความหมายและความส าคญัของโครงการ 

ในการบริหารงานขององคก์ารทุกประเภท โครงการ (Project) ถือเป็นงานส าคญัประเภท
หน่ึงที่ถูกก าหนดขึ้น ให้สอดคล้องกบัประเดน็ยุทธศ์าสตร์และกลยุทธใ์นการบริหารการพัฒนาของ

หน่วยงานต่างๆในองค์การน้ัน ทั้งน้ี เพ่ือที่จะผลกัดันให้เจตนารมณใ์นเชิงกลยุทธ ์ (Strategic 
intent) อนัได้แก่วสิยัทศัน์ พันธกจิและประเดน็ยุทธศาสตร์ของผู้บริหารระดับสงู สามารถน าไปสู่
การก าหนดกลยุทธข์องฝ่ายและกลวิธใีนการจัดการของหน่วยงานระดบัปฏบิัตการ (Operational 
management) บรรลุผลส าเรจ็ ไม่ว่ากลยุทธท์ี่ก าหนดขึ้นน้ันจะเป็นกลยุทธใ์นลกัษณะที่เป็นการตั้ง
รับ (Defensive or reactive strategy) เพ่ือแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการด้านต่างๆที่



การบริหารและการจดัการโครงการ 

ปกรณ ์ปรียากร                                              3       

เกดิขึ้นมาแล้ว หรืออาจจะเป็นกลยุทธก์ารด าเนินงานในเชิงรกุ (Offensive or proactive strategy) 
เพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหาหรือเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนากต็าม 

มักมีผู้เข้าใจอย่างไม่ค่อยถูกต้องนักว่า ในการจัดการเชิงกลยุทธไ์ม่จ าเป็นต้องกระท าโดย

การคิดและด าเนินการในรปูของโครงการ โดยเชื่อว่าการด าเนินงานของหน่วยงานระดบัปฏบิัติการ

ตามปกติ น่าจะรับมอืกบังานหรือกจิกรรมทุกประเภทได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วมิได้เป็นเช่นน้ัน 

ดังน้ันเพ่ือความชัดเจนจึงควรท าความเข้าใจให้กระจ่างว่า โครงการมีลกัษณะและขอบเขตอย่างไร 

อนัจะท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้ถึงความส าคัญของโครงการมากยิ่งขึ้น 
 

2.1 ความจ าเป็นในการคิดและจดัท าโครงการ 
ภาระหน้าที่ของผู้รับผดิชอบในการบริหารงานประจ า (Operations or routine 

management) มีความส าคัญต่อการสร้างความส าเรจ็ในการด าเนินงานขององคก์ารอย่างมาก แต่
ข้อจ ากดัที่ส าคัญกค็อื จะต้องเป็นการท างานภายใต้เงื่อนไขหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเรว็มากนักหรือไม่สลับซบัซ้อนจนเกนิไป โดยผู้ปฏบิัติงานในระดบัปฏบิัติการจะใช้ทกัษะ

เก่งงานด้านใดด้านหน่ึงเพียงด้านเดียวในการท างานให้ส าเรจ็  
อย่างไรกต็ามในการปฏบิัตงิานขององค์การทุกประเภท ผู้บริหารและผู้จดัการใน

ระดบัปฏบิัตกิาร จะต้องเผชิญกบัสถานการณ์ต่างๆ ในลักษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปนี้ เสมอ 
 
2.1.1 สถานการณด์า้นการบริหารทัว่ไป  
 เป็นเร่ืองปกติธรรมดาส าหรับการบริหารงานโดยทัว่ไปขององคก์ารทุก

ประเภท ผู้บริหารมกัจะเผชิญกบัสถานการณ์เชิงรับ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

ก. ปัญหาทางการบริหารที่เกดิขึ้นในองค์การอยู่เสมอ เร่ิมมีลักษณะหรือ
สภาพปัญหาที่สลับซบัซ้อนมากยิ่งขึ้น หรือเกดิขึ้นซ า้แล้วซ า้อกี จน

เป็นผลให้หน่วยงานที่รับผดิชอบในการบริหารงานประจ าเพียงหน่วย

เดียว ไม่อาจที่จะด าเนินการแก้ปัญหาเหล่าน้ันได้ 
ข. มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าและผู้รับบริการ จากเดิม 

ไปสู่ความต้องการใหม่ หรือมีความต้องการทีห่ลากหลายมากยิ่งขึ้น 
จนเป็นผลให้รปูแบบและวธิกีารแบบเดิม ไม่อาจจะตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้าได้อย่างแม่นตรงต่อไป 
ค. ทรัพยากรด้านต่างๆ มีมูลค่าสงูมากยิ่งขึ้น จนเป็นผลให้เกดิข้อจ ากดั

เกี่ยวกบักรรมวิธใีนการจัดสรร การกระจาย และหรือการจัดการ

ทรัพยากรที่ดีเพียงพอ ซึ่งถ้าไม่ด าเนินการแก้ไขย่อมจะส่งผลให้

ประสทิธภิาพในการจัดการลดลง 
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ง. การใช้เทคโนโลยก้ีาวหน้ามีความจ าเป็น และมีความส าคัญต่อการ

บริหารงานโดยทัว่ไปของกจิการมากขึ้น หากไม่ด าเนินการอย่างใด

อย่างหน่ึง เช่น ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือจดัให้มีขึ้นใหม่ ย่อมจะ

เป็นผลให้กจิการมีข้อเสยีเปรียบในเชิงเปรียบเทยีบกบักจิการอื่น 
จ. องค์การมีข้อจ ากดัในการใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากร

บุคคล ทรัพยากรประเภททุน เช่น อาคาร ที่ดนิ สิ่งก่อสร้าง สถานที่

ปฏบิัติงาน เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการด าเนินการ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
2.1.2 สถานการณด์า้นการพฒันาและการแข่งขนั 
 แม้ว่ากจิการจะมกีารคิดโครงการด้านต่างๆ เพ่ือรองรับสถานการณด้์าน

ต่างๆที่ช้ีให้เหน็แล้วในหัวข้อ 2.1.1 แต่ยังมีสถานการณ์อกีประเภทหน่ึงที่ถือเป็น

สถานการณ์เชิงรุก ที่กจิการทั้งหลายมักจะใช้ความคิดสร้างสรรค์และการมอง

การณไ์กล เพ่ือป้องกนัปัญหาหรือสร้างโอกาสในการพัฒนาของกจิการ ทั้งน้ี เพ่ือ

รักษาความได้เปรียบหรือพัฒนาองค์การอย่างยั่งยนืต่อไป สถานการณ์ที่น่าสนใจ

ประกอบด้วย 
ก. การเพ่ิมความรวดเรว็ ความถูกต้อง และความแม่นตรงในการ

ให้บริการลกูค้าหรือผู้รับบริการ ในด้านปริมาณและคุณภาพ ทั้งน้ี  

เพ่ือรักษาความได้เปรียบในการแข่งขนักบักจิการอื่น ทั้งน้ี เพ่ือ

น าไปสูก่ารสร้างความพึงพอใจอย่างถาวรต่อกลุ่มลกูค้ากลุ่มเดิม ขณะ 

เดียวกนัยังมุ่งไปสูก่ารแสวงหาหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้า

หรือผู้รับบริการรายใหม่อกีด้วย 
ข. การพัฒนาคุณภาพของสนิค้าและบริการ ให้มีมาตรฐานสงูกว่า หรือ

ดีกว่าเดิม รวมทั้งลดต้นทนุในการผลิต การจัดจ าหน่าย การให้บริการ 

รวมไปถึงความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
ค. การเสนอสนิค้าหรือบริการใหม่ (New products) ที่เป็นประโยชน์ต่อ

ลูกค้าและผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างโอกาสใหม่ในรปูของ

การเสริมสร้างคุณค่า (Value creation) ในระยะยาวให้แก่ผู้รับบริการ 
ง. การเตรียมความพร้อมในอนัที่จะเผชิญกบัภาวะวกิฤต และความเสี่ยง

ทั้งหลาย อนัถอืเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ด้วยการศกึษา ค้นคว้า วิจยั 
ทดลอง หรือบุกเบกิงานด้านต่างๆ ที่เป็นการคาดหมายล่วงหน้าว่าจะ

ลดทอนความสญูเสยีลง ถ้าหากเหตุการณ์เหล่าน้ันเกดิขึ้นจริง 
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ผู้เขยีนมีความเชื่อว่า ในการที่จะเตรียมตัวรับมือกบัสถานการณ์ทั้งสองกรณีดงักล่าวน้ัน 

นักบริหารทุกคนควรที่จะเตรียม “คิดและท างานเป็นโครงการ (Projectization)” ไว้ล่วงหน้าซึ่ง
หมายความว่า นักบริหารจะก าหนดและพัฒนาแนวคิดโครงการประเภทต่างๆ ขึ้นเพ่ือใช้เป็น

กลวิธใีนการแก้ไขสถานการณ์ทั้งหลายที่ได้น าเสนอไว้แล้ว 
 
2.2 ประเภทของโครงการ 

โครงการมีลกัษณะที่หลากหลายทั้งในเร่ืองของขนาด ขอบข่าย เวลา กลุ่มลูกค้า

หรือผู้รับบริการ รวมทั้งอายุการใช้งานโครงการ (Project life period) ดังน้ัน การแบ่งประเภท
โครงการจึงเป็นเรื่องยาก แต่เพ่ือให้ง่ายในการท าความเข้าใจ ผู้เขยีนจะแบ่งประเภทของโครงการ 

ตามลักษณะของสถานการณ์ที่จะเผชิญรวมสามประเภทคือ 
2.2.1 โครงการปรบัปรุงหรือแกไ้ขปัญหาต่างๆ (Improvement project) ทั้ง

ภายในและภายนอกกจิการ ซึ่ง หมายความรวมถึง โครงการเพ่ือมุ่งที่จะ
ปรับสมรรถนะด้านต่างๆขององคก์ารและบุคลากร (Competences)   เพ่ือ
น าไปสูก่ารท างานที่กระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นด้วย 

2.2.2 โครงการริเริม่หรือพฒันานวตักรรม (Innovative project) ด้านต่างๆทั้ง
ในส่วนของทุน อปุกรณ ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร เทคโนโลยี ความรู้  

วิทยาการ และปัญญาประดิษฐ์ ทั้งหลายที่มีคุณค่าอย่างสงูยิ่งต่อองค์การ 
2.2.3 โครงการวิจยัและพฒันา (Research and Development project or 

R&D) ทั้งน้ีเพ่ือทุม่เทหรืออุทศิให้กบัการค้นคว้า การท าการทดลอง การ
ฝึกปฏบิัติ  การบุกเบิกหรือน าร่อง (Pilot) ในพ้ืนที่หรือกลุ่มคนแต่ละ
ประเภท เพ่ือหาข้อสรปุที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการใน

ระยะยาว 
 
 ผู้เขยีนมีข้อสงัเกตว่า ในบางสถานการณ์ โครงการทั้งสามประเภทอาจจะแยกขาดจากกนั

อย่างเป็นอสิระได้ ในขณะที่บางสถานการณผู้์บริหารที่เกี่ยวข้องอาจจะคิดโครงการทั้งสามประเภท

ที่มีความสมัพันธก์นักไ็ด้ ในอกีนัยหน่ึงการคดิโครงการในเชิงบูรณาการเพ่ือการพัฒนาเพียง

โครงการเดียว (Integrated development project) ที่สามารถรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆมากกว่า
หน่ึงสถานการณ์ หรือการคิดโครงการในลกัษณะที่เป็นองค์รวม (holistic) ย่อมจะบังเกดิผลดกีว่า
การคิดโครงการแบบแยกสว่น (separated or split) เปรียบได้กบัวลีที่ว่า “ยิงปืนนดัเดียวไดน้ก
หลายตวั” ในขณะที่บางสถานการณ์ที่มีความสลบัซับซ้อนสงู อาจจะต้องคิดโครงการหลาย

โครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการเพียงหน่ึงเดียวที่เกดิขึ้นกไ็ด้ 
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2.3 ลกัษณะส าคญัของโครงการ 
โครงการที่ผู้บริหารก าหนดขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเภทใด จะมีลักษณะเฉพาะที่ส าคัญ

คล้ายคลึงกนัดังต่อไปน้ี 
2.3.1 ผลลัพธข์องโครงการ (Project outcomes or results) ที่มีความชัดเจนที่จะ

น าไปสูก่ารแก้ปัญหา ตอบสนองความต้องการ และการสร้างโอกาสในการ

พัฒนา 
2.3.2 ขอบข่ายของงานโครงการ (Project scope) อนัหมายถึงผลผลิตของ

โครงการ (Project outputs) และการแตกย่อยไปสูก่จิกรรมที่ส าคัญด้าน
ต่างๆของโครงการ (Project activity packages) อนัมีลกัษณะเป็นเอกเทศ 

หรือมีลกัษณะเฉพาะ (unique) ที่แตกต่างไปจากงานประจ าบ้างไม่มากก็
น้อย หรืออาจจะเป็นผลผลติและกจิกรรมใหม่ทั้งหมดกไ็ด้ 

2.3.3 มีหน่วยงานหรือองค์กรโครงการ (Project organization) ที่รับผดิชอบใน
การจัดการโดยเฉพาะ (หรือที่มักจะเรียกขานกนัว่าองค์กรที่เป็นเจ้าภาพ) 

โดยองค์กรดังกล่าวน้ี จะท าหนา้ที่เป็นการชัว่คราว (Temporary unit) 
2.3.4 มีตวัช้ีวดัดา้นต่างๆทุกระดบัที่ชดัเจน (Key performance indicators or 

objectively verification indicators)  มีคุณค่าและคุณประโยชน์อย่าง
ส าคัญต่อกลุ่มคน หรือพ้ืนที่เป้าหมายได้เป็นอย่างดี  
 ทั้งน้ี อาจจะมีการระบุถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์โดยตรง 

(Intended benefit) ในลกัษณะใดลักษณะหน่ึง หรือก่อให้เกดิผลประโยชน์ 
(Interest) อย่างใดอย่างหน่ึง ที่มีสามารถวัดได้ (Measurable) หรือ 

สามารถชี้ ให้เหน็ถึงผลการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นในเชิงบวก (Positive 
consequences) หลังจากการด าเนินงานโครงการแล้วเสรจ็ได้ โดยเมื่อ

เปรียบเทยีบกบัสภาพการณ์ ที่ปราศจากโครงการ (Without project) แล้ว 
ถือว่าการมีโครงการ (With project) ก่อให้เกดิประโยชน์โดยแท้จริง   

2.3.5 ในการจัดการโครงการ ผู้บริหารและทมีงานโครงการ ต้องพร้อมที่จะ

เผชิญกบัความไม่แนน่อนและความเสีย่ง (Uncertainty and risk)ดา้น
ต่างๆเสมอ ดังน้ันในการวางแผนและเตรียมการโครงการ ควรที่จะมี

การศึกษาและวเิคราะห์ความเป็นไปได้ และประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า 

เพ่ือประโยชน์ในการแสวงหาลู่ทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยง 

(Risk management) ไว้ล่วงหน้า  
2.3.6 ในการบริหารและการจัดการโครงการ จ าเป็นต้องเน้นถึงความส าคญั

ของการเช่ือมโยงหรือบูรณาการ (Interfacing or integration) ระหว่าง
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องค์กรที่เป็นเจ้าของโครงการ (Project owner) กบัองค์กรที่ท าหน้าที่ใน
การจัดการโครงการ (Project management organization) โดยผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งผู้จัดการโครงการ (Project manager) จะถูกมอบหมายอ านาจหน้าที่
และความรับผดิชอบอย่างชัดเจน ต้องมีความสามารถที่จะปฏบิตัิงานตาม

เงื่อนไขหรือข้อก าหนดโครงการ (Terms of reference) ที่เจ้าของโครงการ
ก าหนดไว้  

ดังน้ัน ในการบริหารและการจัดการโครงการทุกประเภท จึงให้

ความส าคัญต่อการบริหารสญัญา (Contract management) ที่กระท า
ร่วมกนัอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผน ระหว่างองคก์าร

ที่เกี่ยวข้องเสมอ 

2.3.7 ในการจัดการโครงการ ผู้บริหารโครงการและผู้จัดการโครงการ ต้อง

ค านึงถึงหรือระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเกีย่วกบัขอ้จ ากดัดา้นเวลา (Limited 
time) ค่าใชจ่้าย (Limited cost) และคุณภาพ (Specific quality) ตามที่
ก าหนดไว้ในเงื่อนไขของโครงการเสมอ 

 
ในบรรดาลักษณะส าคญัเหล่าน้ี Project Management Institute (PMI) ซ่ึงเป็น

องคก์รทางวิชาชีพโครงการของสหรฐัอเมริกา พิจารณาว่าสิ่งส าคัญที่สดุของคุณลักษณะที่ส าคัญ

ที่สดุมีอยู่สองเร่ือง คือ 
 
ก. ลักษณะงานเป็นเอกเทศ หรือลักษณะพเิศษ (Unique) 

ในเร่ืองน้ีค าว่าเอกเทศหรือลักษณะพิเศษมีความหมายว่า ผลผลิตหรือ

บริการที่เป็นผลงานของโครงการ มีความแตกต่างในบางด้านจากผลผลิตหรือบริการต่างๆ ที่มีอยู่

เดิม (Unique means that the product or service is different in some distinguish way from all 
similar products or services.) 
 

ข. ลักษณะชัว่คราว (Temporary) 
ลักษณะชั่วคราว มีความหมายว่า โครงการทุกโครงการมีระยะเวลาเร่ิมต้น

และสิ้นสดุที่แน่นอน (Temporary means that every project has a definite beginning and a definite 
end) ดังน้ัน ความส าคัญของการก าหนดเวลาที่ดี ทั้งในส่วนที่ต้องตอบค าถามหลักที่ว่า โครงการ
ควรจะเร่ิมเมือใด ควรจะเสรจ็เมื่อใด ควรใช้เวลาในการด าเนินงานเทา่ไร จงึจะสอดคล้องกบั

ความจ าเป็น เหมาะสมกบัเน้ือหาเชิงเทคนิค (Technical aspect) และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากโครงการอย่างถูกต้อง แม่นตรง และทนักาล  
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จากลักษณะต่างๆ ดังกล่าวน้ี จะเหน็ได้ว่าโครงการกบังานประจ าหรือการ

ปฏบิัติงานภาวะปกติ แม้จะมีความคาบเกี่ยวข้องต่อเน่ืองกนัคอื เมื่องานประจ ามีปัญหาหรือไม่

สามารถตอบสนองต่อความต้องการต่างๆได้ จ าเป็นจะต้องใช้โครงการเป็นกลไกในการแก้ไข และ

เมื่องานโครงการสิ้นสดุลง จ าเป็นจะต้องถ่ายโอน (Transfer) ผลงานขั้นสดุท้ายของโครงการ (Final 
outputs) น าไปสู่การด าเนินงานของฝ่ายประจ าหรือฝ่ายปฏบิัตกิาร (Operations) ต่อไป 
 
3. วงจรโครงการ (The Project Cycle) 

โครงการมีจุดเร่ิมต้นและสิ้นสดุเป็นวงจร (Cycle) เปรียบได้เช่นเดียวกบัวงจรชีวิตของคน
หรือกจิการ ทั้งน้ีในแต่ละขั้นหรือวาระของวงจรจะ ใช้ทกัษะในการท างานแตกต่างกนั เพ่ือความ

เข้าใจที่ชัดเจนในเร่ืองน้ี จะขออธบิายโดยแยกแยะให้เหน็ทั้งจากวงจรโครงการขององคก์าร

ภาคเอกชน และองคก์ารภาครัฐ เพ่ือเปรียบเทยีบกนัดังน้ี 
 

3.1 วงจรโครงการขององคก์ารภาคเอกชน 
แบ่งวงจรออกเป็น 4 ขั้นตอนต่อเน่ืองกนัคอื  
3.1.1 ขั้นตอนการก าหนดแนวคิดโครงการ (Conceptualization or initiate 

project ideas)  
ในการก าหนดแนวคิดโครงการของภาคธุรกจิเอกชนนั้น ปกติแล้ว

จะหน้าที่และความรับผดิชอบโดยสมบูรณ์ของเจ้าของกจิการ แต่ส าหรับ

กจิการธุรกจิขนาดใหญ่ที่เจ้าของกจิการมิได้บริหารกจิการด้วยตนเอง มัก 

จะมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสงูที่มีความเป็นมืออาชีพ (Professional 
managing director) เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดแนวคิดโครงการต่างๆ 
(Project ideas) ของกจิการ แนวคิดโครงการดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนจุด
ศูนยก์ลางของวงจรโครงการ อนัจ าเป็นจะต้องก าหนดตัวชี้ วัดให้ชัดเจน 

โดยระบใุนลกัษณะที่เป็นเงื่อนไขหรือข้อก าหนดโครงการ (Terms of 
reference or TOR)  

3.1.2 ขั้นตอนการวางแผนโครงการ (Project planning)  
เป็นการน าเงื่อนไขหรือข้อก าหนดหรือ TOR ที่วางไว้ ไปวางแผน

โครงการเบื้องต้น ติดตามด้วยการด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้ของโครงการด้านต่างๆ หลังจากน้ันจึงเสนอผลการประเมิน

โครงการให้ผู้บริหารตดัสนิใจว่าควรจะลงทุนในโครงการต่อไป 
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3.1.3 ขั้นตอนการด าเนนิงานโครงการ (Project implementation) 
เป็นการมอบหมายให้องคก์รโครงการที่จัดตั้งขึ้น ไปด าเนินงาน

เพ่ือการจัดการโครงการ ให้แล้วเสรจ็ตามเง่ือนไขที่ผู้บริหารก าหนด ทั้งน้ี 

โดยมีผู้จัดการโครงการ (Project manager) เป็นผู้รับผดิชอบหลกัในการ
ด าเนินงานร่วมกบัทมีงาน 

3.1.4 ขั้นตอนการยุติโครงการ (Project termination) 
เป็นการสรุปงานขั้นสดุท้าย ตรวจสอบความเรียบร้อยหรือความ

สมบูรณ์ จากน้ันจึงจะด าเนินการยุตโิครงการพร้อมกบัการส่งมอบและ

ถ่ายโอนโครงการ (Project completion & handover) ให้กบัหน่วยงานที่จะ
ด าเนินงานในภาวะปกติ เพ่ือการปฏบิัติงานด้านต่างๆให้เป็นประโยชน์ต่อ

ผู้รับบริการต่อไป 
 
 เพ่ือความสะดวกในการท าความเข้าใจ ขอให้พิจารณาความสมัพันธข์องขั้นตอนต่างๆ 

จากแผนภาพต่อไปน้ี 
     

แผนภาพที่ 1 : แสดงวงจรองคก์รภาคเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ก าหนดแนวคดิโครงการ 

(Project Ideas) 

การวางแผน ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้                    

และประเมนิความเหมาะสมของโครงการ 

TOR Feasibility 

Studies Report 

ด าเนนิการเองหรือจ้างเหมา 

การด าเนนิงานโครงการ  การยุตแิละส่งมอบ      

ลงทุน 

ควบคุม 

ด าเนนิการเองหรือจ้างเหมา 

ส่งมอบ 

ตรวจรับ 



การบริหารและการจดัการโครงการ 

ปกรณ ์ปรียากร                                              10       

3.2 วงจรโครงการขององคก์ารภาครฐั 
วงจรโครงการขององคก์ารภาครัฐ ค่อนข้างสลับซบัซ้อนกว่าวงจรโครงการของ

ภาคเอกชน คอื แนวคดิโครงการ (Project ideas) มิได้มาจากผู้บริหารระดบัสงู แต่เป็นข้อก าหนดที่
ได้จากนโยบายของรัฐบาลในด้านการบริหารรัฐกจิและการบริหารการพัฒนาเป็นส าคัญ ดังน้ันจึง

กล่าวได้ว่ายุทธศาสตร์รัฐบาลและกลยุทธข์องหน่วยงานของรัฐ ถอืเป็นจุดศนูย์กลางของวงจร

โครงการ จากน้ันจึงมีการด าเนินงานตามวาระหรือขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 
3.2.1 ขั้นตอนการวางแผน การประเมิน และการจดัท าโครงการ (Planning, 

Appraisal and Design) อนัประกอบด้วยขั้นตอนย่อย คือ 
(1) การระบุและก าหนดแนวคดิโครงการ (Project identification and 

formulation) 
(2) การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ และการประเมนิความ

เหมาะสมโครงการ (Feasibility studies and appraisal) 
(3) การออกแบบหรือการวางแผนในรายละเอยีดด้านต่างๆของโครงการ   

(Project design) 
 

3.2.2 ขั้นตอนการคดัเลือก การอนุมติั และการเตรียมความพรอ้มก่อนการ

ด าเนนิงาน (Selection, Approval and Activation) อนัประกอบด้วย
ขั้นตอนย่อย คือ 
(1) การคัดเลือกและอนุมัตโิครงการ (selection and approval) 
(2) การเตรียมการด้านต่างๆ หรือการเตรียมความพร้อมในรายละเอยีด

ที่จ าเป็นก่อนการด าเนินงาน (project activation) 
 

3.2.3 ขั้นตอนการด าเนนิงานโครงการ การควบคุม การยุติและการส่งมอบ 

(Project operation, Control and Handover) อนัประกอบด้วยขั้นตอน
ย่อย คือ 
(1) การปฏบิัติการ (Implementation) 
(2) การก ากบัดูแลและควบคุม (Supervision and control) 
(3) การยุติและการส่งมอบโครงการ (Completion and handover) 

3.2.4 การประเมินผลและการกลัน่กรองในรายละเอียด (Evaluation and 
Refinement) อนัประกอบด้วยขั้นตอนย่อย คอื 
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(1) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (follow-up evaluation) 
(2) การปรับนโยบายและแผน (refinement of policy and planning) 
 

เพ่ือความสะดวกในการพิจารณา ขอเสนอวงจรในรูปของแผนภมูิต่อไปนี 
 

แผนภาพที่ 2 : แสดงวงจรขององคก์ารภาครฐั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในการอธบิายเรื่องการวางแผน การวิเคราะห์และการบริหารโครงการในเอกสารน้ีจะให้

ความสนใจเฉพาะวงจรโครงการขององค์การภาครัฐ โดยจะเน้นไปที่วงจรในวาระที่หน่ึงถึงวาระที่

สามเป็นส าคัญ 
 อน่ึงเพ่ือช้ีให้เหน็ถึงความสมัพันธข์องขั้นตอนต่างๆ ที่ต่อเน่ืองกนัตามระยะเวลาของการ

ด าเนินงาน ผู้เขยีนจะปรับวงจรดังกล่าวในแผนภาพที ่ 2 ให้ดูง่ายขึ้น ในแผนภาพที่สาม โดยใช้

เส้นทางเดินของานโครงการ (Project roadmap) เป็นเคร่ืองมือช่วยในการระบุถึงงานที่จะต้อง

ด าเนินการในแต่ละล าดับขั้นตอน ซึ่งจะช่วยท าให้เหน็ว่า การบริหารและการจัดการโครงการมี

ความละเอยีดอ่อน ที่จะต้องค านึงถึงความเกี่ยวข้องสมัพันธร์ะหว่างขั้นตอนต่างๆ โดยข้อก าหนด

Feasibility Studies Report 

      2.2 การเตรียม    

         ความพร้อม 

2. การคัดเลือกการ 

อนุมัติ/เตรียมการ 

     2.1 การคัดเลือก         

         และอนุมัติ  

   4.1 การติดตาม      

        และประเมินผล 

   4.2 การปรับนโยบาย    

        และแผน 

1. การวางแผน การประเมินผล และการออกแบบ 

1.1 การระบุและก าหนด     

      แนวคิดโครงการ 

1.2 การศึกษาความเป็นไปได้     

      และการประเมินโครงการ 

1.3 การจัดท าข้อเสนอ   

      และรายละเอยีด 

3. การด าเนินงาน การควบคุม และส่งมอบ 

3.1 การปฏบิัติการ 

     โครงการ 

3.2 การก ากบัดูแลและ    

     ควบคุมโครงการ 

3.3 การยุติและ 

     ส่งมอบโครงการ 

ยุทธศาสตร์และ

กลยุทธใ์นการ

บริหารการพัฒนา 

TOR 

4. การประเมินผลและ

การกลั่นกรอง  
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การติดตามและประเมินผลโครงการ 

หรือเงื่อนไขโครงการต่างๆ (Terms of reference) ในขั้นการวางแผน จะเป็นเงื่อนไขต่อเน่ืองจาก
ระยะเวลาเร่ิมต้นไปถึงระยะเวลาสิ้นสดุโครงการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนภาพที่ 3: แสดงความเช่ือมโยงของขั้นตอนในวงจรโครงการ 
 
 จากแผนภาพที่ 3 จะเหน็ได้ว่าข้อสงัเกตที่น่าสนใจมีอยู่สองด้านคือ ดา้นแรก เกี่ยวข้อง

กบัเงื่อนไขหรือข้อก าหนดโครงการ (Terms of reference) และ ดา้นที่สอง เกี่ยวข้องกบัค่าใช้จ่าย
หรืองบประมาณ และผลประโยชน์ตอบแทนตลอดช่วงอายุโครงการ (Project life period) ซึ่งจะขอ
อธบิายดังน้ี 
 ประการแรก เรือ่งเงือ่นไขหรือขอ้ก าหนดโครงการ (Terms of reference) ถอืเป็น
จุดเร่ิมต้นที่ส าคัญของโครงการ กล่าวคือ ถ้าเง่ือนไขดังกล่าวมีข้อก าหนดที่ชัดเจน ย่อมจะเป็น

ประโยชน์ต่อการวางแผนโครงการที่ด ี โดยหลักการทัว่ไป การเขยีนเง่ือนไขหรือข้อก าหนด

โครงการ ควรที่จะมีองค์ประกอบต่างๆที่ส าคัญได้แก่ 

ค่าใช้จ่ายหรือ

งบประมาณส าหรับการ

ด าเนินงานประจ าโดยมี

โอกาสได้ผลประโยชน์

ตอบแทน  

การถ่ายโอน

โครงการไปสู่การ

ปฏบัิติการโดย

หน่วยงานประจ า 

แล้วเสรจ็ 

การบริหาร    

และการจัดการ

โครงการ    

ตั้งแต่เร่ิมต้น   

จนแล้วเสรจ็ 

ค่าใช้จ่าย

ส าหรับ

การ    

เตรียม 

การ 

การ

คัดเลือก

การอนุมัติ

และการ

เตรียมการ

ก่อน

ด าเนินงาน 

เร่ิมต้น 

การวางแผน 

การศึกษาความ

เป็นไปได้      

การวิเคราะห์  

และประเมิน

โครงการ 

 
กลยุทธ ์ 

ในการ

บริหาร 

การ  

พัฒนา 
(TOR) 

ค่าใช้จ่าย

ส าหรับ

การศึกษา

ความ

เป็นไปได้ 

การเร่ิมโครงการ 

1 2 3 

ค่าใช้จ่ายหรือ

งบประมาณ

ส าหรับการ

ลงทุนโครงการ  

4 

ระยะเวลาด าเนินงาน อายุโครงการ 

(Project life) 

ส าเรจ็ 
5 
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ก. การระบุผลลพัธที์่พงึประสงค ์(Expected outcomes) ทั้งในระดบัผลลัพธอ์นัเป็นผลที่
เกดิขึ้นหลังจากการด าเนินงานของโครงการแล้วเสรจ็ ที่จะต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(Specific outcomes) หรือจะเรียกว่าการระบุวัตถุประสงค์ (Objective) ของโครงการที่
ชัดเจน วัดได้ ตรวจสอบความถูกต้องได้ กบัอกีระดบัหน่ึงคือผลลัพธส์ดุท้ายที่ตามมา

หลังจากน้ัน (Ultimate outcomes) อนัเป็นเป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย (Goal) ใน
ระดบัแผนงานหรือระดบักลยุทธน่ั์นเอง 

ข. การระบุผลผลิตและกิจกรรมหลกั (Outputs and major activities) ที่จะต้อง

ด าเนินการ เพ่ือประโยชน์ในการใช้งานด้านต่างๆขององค์กรเจ้าของโครงการ 
ค. การระบุอายุโครงการ (Project life period) ที่สอดคล้องกบัปัญหา ความต้องการ 

หรือความจ าเป็นในการด าเนินการ โดยค านึงถึงหลักการขั้นพ้ืนฐานในเชิงเทคนิคของ

งานและความสามารถในการจัดการ  
ง. การระบุกลุ่มผูร้บับริการเป้าหมาย (Target customers) ที่คาดว่าหรือมีเจตนาที่จะ

ให้เป็นผู้ใช้ประโยชน์หรือรับประโยชน์ของโครงการ  
จ. การระบุกรอบวงเงินที่จะใชใ้นการลงทุน (Expected investment cost) อนัถอืเป็น

ประมานการรายจ่ายล่วงหน้าของโครงการ ที่เป็นประโยชน์ในการก าหนดวงเงิน

งบประมาณ 
ฉ. การระบุเงือ่นไขอ่ืนๆ ที่ส าคญั (Other important conditions) อนัเป็นความต้องการ

เฉพาะด้านขององค์กรเจ้าของโครงการ ที่จะเป็นประโยชน์ในขั้นการวางแผนโครงการ 

เช่น การจดัองคก์รโครงการ เงื่อนไขเฉพาะในด้านการบริการ อตัราค่าบริการที่จะคิด

หลังจากโครงการแล้วเสรจ็ การป้องกนัผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกดิขึ้น เป็นต้น 
ประการที่สอง ในเรือ่งของค่าใชจ่้ายหรืองบประมาณโครงการ (Expected cost or 

budget) และผลประโยชนต์อบแทนที่เกิดข้ึน (Expected return or benefit) นั้น เป็นที่เข้าใจกนั
โดยชัดเจนว่า โครงการทุกประเภทมีค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทน ที่สามารถค านวณเป็น

เงินและที่ไม่อาจคิดเป็นเงิน ดังน้ันในการวางแผนโครงการ การบริหารและการจัดการโครงการ 

รวมทั้งหลังจากการถ่ายโอนโครงการไปสู่การด าเนินงานในภาวะปกติ จ าเป็นต้องค านึงถึง

ค่าใช้จ่ายทุกประเภทโดยละเอยีด ในขณะเดียวกนักค็วรจะคาดการณ์ถึงผลประโยชน์ตอบแทนที่

จะได้รับ เพ่ือ พิจารณาว่าเม่ือใดโครงการจึงจะบรรลจุุดคุ้มทุน (Break-even point)  รวมทั้งการ
ประเมนิความคุ้มค่าล่วงหน้าได้ 

จากแผนภาพที่ 3 มีข้อสงัเกตต่างๆที่น่าสนใจดังน้ี 
ก. จากจุดเร่ิมต้นระหว่างหมายเลขที่ 1 ไปจนถึงหมายเลขที่ 2 เป็นขั้นตอนของการ

วางแผนและวิเคราะห์โครงการ ในขั้นตอนน้ีมีค่าใช้จ่ายในการศกึษาวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้และประเมนิความเหมาะสมของโครงการ ในกรณีผลการวิเคราะห์ปรากฏ

ว่า ไม่มีความเป็นไปได้ในการบริหารและจัดการโครงการให้ส าเรจ็ ควรที่จะยุติ
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โครงการ ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นแล้วควรจะช้ีให้ผู้บริหารเหน็ว่า เป็นทุนที่ควรจะยอม

สญูเสยี หรือถอืเป็นทุนจม (Sunk cost) ที่จ าเป็นต้องสญูเสยี เข้าท านอง “เสยีน้อย
เสยียาก เสยีมากเสยีง่าย” ยกเว้นผู้บริหารยืนยันว่าจะต้องด าเนินการให้ได้ กจ็ะต้อง
ไปปรับแก้โครงการ 

ข. จากหมายเลขที่ 2 ถึงหมายเลขที่ 3 เป็นขั้นตอนการคัดเลือกและอนุมัตโิครงการ ซึ่ง

ขั้นนี้  โดยเน้ือแท้เป็นกระบวนการทางการเมืองอย่างแท้จริง และเมื่อได้รับอนุมัตแิล้ว 

ผู้รับผดิชอบโครงการ คอื ผู้จัดการโครงการและทมีงาน จะด าเนินการวางแผน

ด าเนินงาน ทั้งในส่วนของแผนงาน แผนเงิน และแผนก าลังคน เพ่ือเสนอให้เจ้าของ

โครงการให้ความเหน็ชอบ ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีอาจจะมีอยู่บ้างตามความจ าเป็น แต่คง

จะไม่มาก เพราะโดยส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิงานระดบัต่างๆ 
ค. ภายหลังจากได้รับความเหน็ชอบจากเจ้าของโครงการแล้ว การบริหารและการจดัการ

โครงการ จะเร่ิมต้นจากหมายเลขที่ 3 และไปยุติทีห่มายเลขที่ 4 ในขั้นตอนน้ีเป็น

ขั้นตอนที่จะมีการใช้จ่ายเงินของโครงการ ตามงวดงานและงวดเงินที่ตกลงกนั โดย

ยึดถอืเอาวงเงินงบประมาณเป็นกรอบในการบริหารการเงินที่ส าคัญ 
ง. โครงการยุติและส่งมอบไปยังองค์กรเจ้าของโครงการที่หมายเลขที่ 4 หลังจากน้ันจะ

มีการถ่ายโอนไปสูก่ารด าเนินงานในภาวะปกติ ของหน่วยงานระดับปฏบิัตกิาร 

(Operations management) อนัถือเป็นขั้นตอนของการใช้ประโยชน์จากการใช้ผลผลติ
ของโครงการ ให้น าไปสูผ่ลลัพธร์ะดบัต่างๆ ตลอดอายุการใช้งานโครงการ พึงระลกึ

เสมอว่า ขั้นนี้ จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนินงาน แต่กมี็โอกาสที่จะได้รับ

ผลตอบแทน (Return) ที่อาจจะเป็นรายได้ที่เป็นเงิน (Incomes) หรือผลประโยชน์ 
(Benefits) ในรปูอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเงินกไ็ด้  

จ. ส าหรับการติดตามและประเมินผลน้ัน สามารถที่จะด าเนินการย้อนกลบัได้โดยตลอด

จากหมายเลข 5 จนถึงหมายเลข 1 หรืออาจจะย้อนไปสูก่ารบรรลุผลสมัฤทธิ์ ใน

ระดบักลยุทธก์ไ็ด้  
 

4. การวางแผนโครงการ 
 การอธบิายความในส่วนน้ี ผู้เขยีนจะให้ความสนใจในเร่ืองแนวความคิดหรือเคร่ืองมือทาง

ความคิด ที่เป็นประโยชน์ส าหรับการวางแผนโครงการทั้งหลายเป็นประเดิม จากน้ันจึงตามด้วย

การพิจารณารายละเอยีดของการวางแผนโครงการในแต่ละขั้นตอนอกีชั้นหน่ึง 
 
4.1 แนวความคิดท่ีใชใ้นการวางแผนโครงการ 

ในการวางแผนโครงการจะน าเอาแนวความคิดต่างๆ หรือเคร่ืองมือทางความคิด

ต่อไปนี้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ตามล าดับคือ 
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4.1.1 กระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving Process) 
4.1.2 กระบวนการและเน้ือหาของวิธกีาร (Process and Substance of Methods) 
4.1.3 ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
4.1.4 กระบวนการตัดสนิใจ (Decision Making Process) 

 
(1) กระบวนการแกปั้ญหา (problem solving process)  

ให้นักวางแผนใช้ข้อมูล ข้อเทจ็จริง ความรู้  และความสามารถต่างๆ ตอบ

ค าถามต่อไปนี้ ให้ชัดเจน คอื 
(1.1) ปัญหาและความต้องการ หรือความจ าเป็น คอือะไร ? 
(1.2) ปัญหาและความต้องการ มีสาเหตุมาจากอะไร ? 
(1.3) วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาและตอบสนอง

ความต้องการคอือะไร ? 
(1.4) วิธกีารในการแก้ไขปัญหามีอะไรบ้าง ? อย่างไร ?  
 
ค าถามทั้งสี่ค าถามข้างต้นมีความสมัพันธใ์นเชิงตรรกะ หรือเชิงเหตุผล

สมัพันธ ์(Logical relations) ดังแสดงไว้ในแผนภมิูที่ 2 ข้างล่างน้ี 
 

แผนภูมิที่ 4 :  แสดงความสมัพนัธเ์ชิงตรรกะของกระบวนการแกปั้ญหา 
 
                       
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ปัญหา วตัถุประสงค ์

 
 

 
 

วิธีการ 
 

 

 

สาเหตุ 

ปัจจุบัน 

การคาดการณ์อนาคต(สภาพเชิงบวก) 
 

การพิจารณาข้อมูลในอดีต (สภาพเชิงลบ) 
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จากแผนภมูิน้ีจะเหน็ความสมัพันธใ์นเชิงตรรกะรวม 4 ด้าน คือ 
ดา้นแรก เป็นความสมัพันธร์ะหว่าง ปัญหาและสาเหตุ (Problems and causes) อนั
เป็น ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงที่รวบรวมจากสิ่งที่เกดิขึ้นในอดตี 

ซึ่งแสดงสภาพปัญหาหรือปรากฏการณใ์นด้านลบ ที่ระบุให้เหน็ช่องว่าง (Gap) 
ระหว่างสภาพที่ต้องการหรือมาตรฐานที่ควรจะเป็น กบัสภาพของความเป็นจริงที่

เกดิขึ้น อนัหมายถึงปัญหาที่ต้องแก้ไขหรือปัญหาทีต้่องป้องกนัหรือโอกาสที่ควร

ริเร่ิมหรือพัฒนา 
 จากน้ันจึงเป็นการวิเคราะห์ว่าปัญหาที่ระบุไว้ มีสาเหตุจากอะไรบ้าง ปกติ

แล้วปัญหาหน่ึงปัญหามักจะมีผลมาจากสาเหตุหลายสาเหตุเสมอ หรือในทาง

กลับกนั สาเหตุเพียงเร่ืองเดียวกอ็าจจะน าไปสูปั่ญหาต่างๆ หลายปัญหากไ็ด้ 
 
ดา้นทีส่อง เป็นความสมัพันธร์ะหว่างปัญหากบัวัตถุประสงค์คือ การเปลี่ยน

ปัญหา ซึ่งเป็นภาพในเชิงลบในเวลาปัจจุบันให้เป็น วตัถุประสงค์ (Objectives) คือ
สภาพที่แสดงให้เหน็อย่างชัดเจนว่าปัญหาที่เกดิขึ้นมาแล้วในอดีต เม่ือได้รับการ

แก้ไขแล้วจะน าไปสูส่ภาพที่พึงประสงค์ในอนาคต โดยจะระบุในรปูของผลลัพธใ์น

เชิงบวกที่ต้องการ รวมทั้งระบุถึงค่าเป้าหมายต่างๆ (Targets) ในรปูของอตัราการ
เปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกดิขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพกบัก ากบัด้วยกลุ่ม

คนหรือพ้ืนที่เป้าหมายที่ต้องการให้ได้รับผลประโยชน์ รวมทั้งระบุเวลาที่ต้องการ

ให้ผลลัพธน้ั์นเกดิขึ้น 
 
ดา้นทีส่าม เป็นความสมัพันธร์ะหว่างวัตถุประสงค์กบัวิธกีาร คือการคดิค้นวิธกีาร

หรือทางเลือกต่างๆ (means or alternatives) ที่จะใช้ในการด าเนินการให้ส าเรจ็หรือ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 
ดา้นทีสี่ ่ เป็นความสมัพันธร์ะหว่างวิธกีารกบัสาเหตุ กล่าวคอืในการคิดค้นวิธกีาร

ต่างๆน้ัน จะต้องค านึงถึงว่าวิธกีารเหล่าน้ันจะต้องสมัพันธก์บัสาเหตุของปัญหาที่

ได้วิเคราะห์ไว้ ซึ่งเป็นการช้ีให้เหน็ว่าทางเลือกในการด าเนินงานที่เป็นจริง จะต้อง

น าไปสูก่ารลด ควบคุม หรือขจัดสาเหตุต่างๆที่ระบุไว้ล่วงหน้าได้ 
 
(1.2) กระบวนการและเนื้ อหาของวิธีการ 

เมื่อได้วิธกีารดังที่ได้อธบิายมาแล้ว การท างานในขั้นตอนต่อไปคือ การจัด

วางรายละเอยีดของวิธกีาร ซึ่งแนวทางกค็ือ การตอบค าถามที่เรียกรวมกนัว่า 6W + 2H (Why, 
What, Where, When, Who, Whom, How & How much) กล่าวคือ 



การบริหารและการจดัการโครงการ 

ปกรณ ์ปรียากร                                              17       

(1.2.1) จะท าท าไม (WHY) เป็นการอธบิายถงึหลักการและเหตุผล 

ตลอดจนความจ าเป็น จากการระบุปัญหาและระบุสาเหตุ ในชั้นนี้ จะเป็น

การระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้มีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง 

เพ่ือช้ีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเหน็ว่าผลลัพธแ์ละผลงานของโครงการคืออะไร 
 ในการก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ควรใช้หลักการส าคญัที่

นักวางแผนรู้จักกนัดี คือ SMART PRINCIPLE ซึ่งมาจากหลักคิดดังน้ี 
S = Sensible and Specific  = เป็นไปได้และชัดเจน 
M = Measurable  = วัดได้ในเชิงเวลา ปริมาณและคุณภาพ 
A = Attainable and Assignable = บรรลุผลได้และสามารถมอบหมายได้ 

   R = Reasonable and Realistic = อธบิายได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นจริง 
   T = Time Available  = ก าหนดเวลาที่เหมาะสม 
    

(1.2.2) จะท าอะไร (WHAT) 
เป็นการพิจารณาว่าวิธกีารต่างๆที่ก าหนดไว้น้ัน จะต้องมี กจิกรรม

หลักที่ส าคัญตั้งแต่จุดเร่ิมต้น ไปถึงจุดสดุท้ายอะไรบ้าง 
 

(1.2.3) จะท าเมือ่ไร (WHEN)  
เป็นการวางกรอบเวลาในการด าเนินโครงการ ให้สอดคล้องกบั

เวลาเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อนัเป็นการวางก าหนดการของกจิกรรมต่างๆ 

ด้วยการเรียงล าดบักจิกรรมเหล่าน้ัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดท า

แผนปฏบิัตกิารต่อไป 
 

(1.2.4) จะท าที่ไหน (WHERE) 
เป็นการพิจารณาเร่ืองของสถานที่ด าเนินการ ว่าจะใช้สถานที่ใดมี

ความเกี่ยวข้องกบัสภาพทางกายภาพต่างหรือไม่อย่างใด เช่น การใช้

ประโยชน์จากที่ดิน การจัดการด้านสภาพแวดล้อมหรือระบบนิเศน์ที่

เกี่ยวข้อง หรือในบางกรณีอาจจะต้องด าเนินการในการออกกฎหมาย

เวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
 

(1.2.5) จะท าโดยใคร (WHO) 
เป็นการคาดการณด้์านก าลงัคนที่ต้องการ ลักษณะหรือประเภท

ของหน่วยงานที่รับผดิชอบ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความ
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รับผดิชอบต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ การก าหนดจ านวน และคุณสมบัติ

ของบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ที่จะเกี่ยวข้อง 
 
(1.2.6) จะท าเพือ่ใคร (WHOM) 

เป็นการพิจารณาถึงกลุ่มบุคคล หรือพ้ืนที่ที่จะได้รับผลประโยชน์ 

ขณะเดียวกนักต้็องพิจารณาครอบคลุมไปถึงกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบทั้ง

ในเชิงบวกและลบ 
 

(1.2.7) จะท าอย่างไร (HOW) 
เป็นงานส าคัญที่สดุด้านหน่ึงในการวางแผน เพราะถ้าตอบค าถาม

น้ีไม่ชัดเจน แผนที่ก าหนดกจ็ะเป็นเพียงความคาดหวงั หรือความฝนัที่ไม่

เป็นจริง หรือที่จะเรียกว่าสร้างวิมานในอากาศกว่็าได้ 
การตอบค าถามน้ี จึงมีค าถามย่อยตามมาอกีหลายค าถามคือ 
ก. ขั้นตอนในการด าเนินกจิกรรมที่ระบุไว้ใน4.1.2.2 มอีะไรบ้าง 
ข. แต่ละขั้นตอนจะต้องท างานตามกฎเกณฑท์ี่มีอยู่เดิม มีเร่ือง

ใด อะไรบ้าง 
ค. จะต้องมีการแก้ไขกฎเกณฑเ์ดิมหรือไม่ อะไรบ้าง และต้อง

เสนอกฎเกณฑใ์หม่ในเร่ืองใดบ้าง จะมีขั้นตอนอย่างไร 
ง. จะต้องใช้ความรู้หรือเทคโนโลยี (technical know-how) และ

ความช านาญการในเร่ืองใดบ้าง จะแสวงหาการสนับสนุนจาก

ที่ใด ภายในองค์การหรือภายนอก 
จ. จะก าหนดมาตรฐานการปฏบิัติงาน (standard operating 

procedure or SOP) อะไรบ้าง อย่างไร 
 

(1.2.8)จะใชค่้าใชจ่้ายเท่าไร (HOW MUCH) 
การค านวณรายละเอยีดของค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ หรือต้นทุนที่

จ าเป็น (expenditure or cost) ที่ครอบคลุมงบประมาณด้านต่างๆ ที่
ครบถ้วนทกุด้าน ไม่ว่าจะเป็นงบลงทุน งบด าเนินการและค่าใช้จ่าย

ทางตรงและทางอ้อมทุกรายการ โดยฐานการคิดค่าใช้จ่ายตาม

รายละเอยีดของกจิกรรม (Activity Based Cost or ABC) 
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(1.3) การใชค้วามคิดสรา้งสรรค ์
  เป็นเร่ืองของการใช้ “ความรูแ้ละภูมิปัญญา (Knowledge & 
Wisdom)” ในการตอบค าถาม ในข้อ (1.1) และ (1.2) โดยความรู้และ
ภมูิปัญญาเช่นนี้ ได้มากจาก 
  
(1.3.1) ความรูที้ป่ระมวลจากประสบการณ ์ หรือ สญัชาติญาณในการ

เรียนรู ้ (Intuition) ที่เรียกขานกนัในภาษาชาวบ้านว่า “ชั่วโมง
บิน” ของนักบริหาร ที่ช้ีแสดงถึงความช านาญการที่ได้จากการ

ท างานต่อเน่ือง จนเกดิการหยั่งรู้  
 
(1.3.2) ความรูที้่ไดจ้ากการเรียนรูร่้วมกนัในองคก์าร (Learning 

organization) ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากข้อเทจ็จริงร่วมกนัระหว่าง

ฝ่ายต่างๆในกจิการ ที่องค์การของสามารถค้นพบสิ่งใหม่ 

(discovery or invention) ที่ท าให้ปรับตัวได้อย่างรวดเรว็ต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกดิขึ้น เป็นผลให้สามารถรักษาเสถียรภาพ 

และรักษาความได้เปรียบเชิงเปรียบเทยีบในการแข่งขนัได้

ตลอดเวลา 
 

(1.3.3) การเรียนรูจ้ากผูอ่ื้น (learning from others) หมายถึง ความ
พยายามที่จะมองออกสู่ภายนอก โดยการศกึษาเปรียบเทยีบ

บทเรียนแห่งความส าเรจ็ของกจิการอื่นๆ (benchmarks) ของ

กจิการอื่นๆ หรือการพิจารณาผลการศกึษาที่ส าคัญของ

สถาบนัการศกึษาต่างๆ การศึกษาดูงาน การรับรู้ทฤษฎหีรือ

ผลงานวิจัยต่างๆ การศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการลงทนุ

ของภาครัฐบาล การติดตามและท าความเข้าใจเกยีวกบั

สถานการณ์ทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมือง และกจิการระหว่าง

ประเทศ 
 

(1.3.4)  
(1.4) ความรูใ้นการวิเคราะหส์ถานการณ ์ (situation analysis) กรณีนี้
เป็นเร่ืองที่จ าเป็นอย่างมาก เพราะการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม ทั้ง

ภายในและภายนอกกจิการ หรือการใช้เคร่ืองมือที่รู้ จักกนัว่า SWOT 
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Analysis และ SWOT Matrix  จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการ
ท างาน

 ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่กล่าวมาน้ี จะถูกประมวลรวมกนั เพ่ือให้นักวางแผนใช้เป็น

เคร่ืองมือทางความคิดในการจัดรวบรวมระบบการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จะใช้เป็นฐาน

ในการตัดสนิใจ เพ่ือตอบค าถามที่กล่าวไว้ก่อนหน้าน้ีได้อย่างรอบรู้  รอบคอบ และรอบด้านมาก

ที่สดุเทา่ที่จะได้ 
4.2 ขั้นตอนในการวางแผนโครงการ 

จากแนวคิดที่ได้อธบิายมาแล้ว สามารถสรุปรวบรวมเป็นขั้นตอนในการวางแผน

โครงการได้ดังต่อไปน้ี 
 
แผนภูมิที่ 5 : แสดงขั้นตอนการวางแผนโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การรวบรวมข้อมูลและข้อเทจ็จริงต่างๆ 

วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 

ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

เสนอเพ่ือพิจารณา 

การคิดค้นทางเลือก 

วิเคราะห์เปรียบเทยีบทางเลือก 

เสนอเพ่ือพิจารณา 

การจัดท าข้อเสนอโครงการ 

รู้ปัญหาและความต้องการ 

รู้สาเหตุ 

รู้ผลลัพธแ์ละผลงานที่จะท า 

อนุมัติ 

รู้วิธกีารต่างๆ 

รู้ล าดับทางเลือก 

เลือกทางเลือกที่เหมาะสม 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ไม่อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 
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จากแผนภมูิน้ี สามารถอธบิายได้ว่าในการจัดท าโครงการควรเรียงล าดบัขั้นตอน

ดังน้ี 
 

ขัน้ทีห่นึง่ :  การรวบรวมข้อมูลและข้อเทจ็จริงต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือที่จะเป็นตัวบ่งช้ีว่าเกดิอะไร
ขึ้นบ้างทั้งภายในและภายนอกองค์การ ผลลัพธข์องขั้นตอนนี้คอื การรับรู้ถึง

ปัญหาหรือความต้องการต่างๆ 
ขัน้ทีส่อง :    การวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการ เพ่ือที่จะพิจารณาว่า สาเหตุที่ท  าให้  

   เกดิปัญหาหรือความต้องการเช่นน้ันมีอะไรบ้าง มีกี่สาเหตุ 
ขัน้ทีส่าม : การก าหนดวัตถุประสงค์คือ สภาพของผลลัพธท์ี่ต้องการจะให้เกดิพร้อมกบั

การก าหนดเป้าหมายคือ ผลงานที่จะด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุผลลัพธท์ี่

ก าหนด โดยผลงานนี้ จะระบุทั้งปริมาณหรือคุณภาพและเวลา รวมทั้งข้อมูล

อื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการวัดความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 
ขัน้ทีสี่ ่: การพิจารณาวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในขั้นนี้ เป็นการปรึกษาหารือขอ

ความเหน็ชอบจากผู้บริหาร ทั้งในลักษณะที่เป็นทางการและหรือไม่เป็น

ทางการสดุแล้วแต่กรณี 
  ผลจากการปรึกษาหารือ อาจน าไปสูก่ารปรับปรุง ยกเลิก หรืออนุ

วัติวัตถุประสงค์และเป้าหมายอนัถือเป็นข้อตกลงเบื้องต้นที่ส าคัญและ

น าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดวิธกีารต่อไป 
ขัน้ทีห่า้ :  การคิดค้นและแสวงหาทางเลือก โดยพิจารณาว่าสาเหตุต่างๆ ที่ได้วิเคราะห์

ไว้แล้ว ควรจะมีวิธกีารในการแก้ไขอย่างไร ซึ่งมักจะมทีางเลือกมากกว่าหน่ึง

ทาง 
   จากน้ันในแต่ละทางเลือกจะจัดท ารายละเอยีดของวิธกีารโดยใช้

ค าถามตั้งแต่ Why, What, Where, When, Who, Whom, How, How much 
ดังที่ได้เสนอไว้แล้ว 

ขัน้ทีห่ก : การวิเคราะห์เปรียบเทยีบความเหมาะสมของทางเลือกต่างๆ ด้วยการใช้

ข้อมูลจากผลการศึกษาความเป็นไปได้มาใช้ในการพิจารณา ส าหรับวิธกีาร

ศึกษาความเป็นไปได้จะอธบิายในหัวข้ออื่นต่อไป 
ขัน้ทีเ่จด็ :   การน าข้อมูลในการวิเคราะห์เปรียบเทยีบความเหมาะสม ของทางเลือกเสนอ

ให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณา เพ่ือตัดสนิว่าควรจะเลอืกทางเลือกที่

เหมาะสมที่สดุ 
ขัน้ทีแ่ปด :   น าทางเลือกทีเ่หมาะสมไปจัดท าข้อเสนอโครงการตามแบบ   แผนที่ก าหนด 

ทั้งน้ีหมายถึงการจัดท าเอกสาร แผน และส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งในแต่ละ

หน่วยงานอาจมีข้อเกี่ยวกบัการจัดท าเอกสารแผนตามที่เหน็เหมาะสม 
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ส าหรับวิธกีารเขยีนแผนจะได้อธบิายต่อไป 
 
(2. การศึกษาความเป็นไปไดแ้ละประเมินความเหมาะสมของโครงการ 
 

การเลอืกทางเลอืกที่เหมาะสมในขั้นตอนของการวางแผน จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจาก

การศึกษาและวเิคราะห์อย่างแยบยล มิเช่นนั้นจะท าให้การเลอืกทางเลอืกขาดความรอบคอบ 

ดังน้ันเอกสารในส่วนนี้ จะอธบิายถึงแนวคิดและแนวทางในการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ

โดยสงัเขป 
 

(2.3. เหตุผลที่จ าเป็นตอ้งศึกษาความเป็นไปได ้
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการมีความส าคญัสามประการคอื 

5.1.1 เพ่ือตรวจสอบว่าวัตถุประสงค์และวิธกีารต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในโครงการมี

ความเป็นไปได้ (Feasible) ที่จะประสบผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ 
5.1.2 เพ่ือประเมิน (Appraisal) ว่าโครงการที่วางไว้ควรลงทุนหรือไม่ มีความ

คุ้มค่าอย่างไร 
5.1.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางรายละเอยีดด้านต่างๆ ในขั้นการวางแผน

ด าเนินงาน 
 

5.2 ประเด็นที่ควรศึกษาความเป็นไปได ้
ปกตใินโครงการพัฒนาของรัฐ จะให้ความสนใจต่อการศกึษาความเป็นไปได้ในเร่ือง

ต่างๆ ดังน้ี 
5.2.1 การศึกษาด้านเทคนิคหรือด้านวิชาการ (Technical study) 
5.2.2 การศึกษาด้านการจดัการ (Management study) 
5.2.3 การศึกษาด้านการตอบสนองความต้องการต่อกลุ่มเป้าหมายหรือด้าน

การตลาด (Responsiveness or Market studies) 
5.2.4 การศึกษาด้านการเงิน (Financial study) 
5.2.5 การศึกษาด้านเศรษฐกจิ (Economic study) 
5.2.6 การศึกษาด้านสงัคมและการเมือง (Social and political study) 
5.2.7 การศึกษาด้านสภาพแวดล้อมและสภาวะนิเวศน์ (Environmental and 

ecological study) 
5.2.8 การศึกษาด้านสขุภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน (Health and Quality 

of Life study) 
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5.3 การศึกษาดา้นเทคนคิ 
เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัขั้นตอนต่างๆในกระบวนการด าเนินงานโครงการ และ

ความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคหรือวิชาความรู้  รวมทั้งการใช้วิทยาการแขนงต่างๆ (Technical 
know-how) อนัจ าเป็นต่อการท างานในแต่ละกจิกรรมให้สมบูรณ์ 

ประเดน็ค าถามที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
5.3.1 ขั้นตอนในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของโครงการ ควรจะเป็นอย่างไร มี

ความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
5.3.2 ในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนจะต้องใช้ความรู้  เทคนิค รวมทั้ง

เทคโนโลยีที่จ าเป็นอะไรบ้าง 
5.3.3 ประเมนิความพร้อม และความเหมาะสมของเทคโนโลยี เคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ต่างๆ 
5.3.4 ประเมนิความเพียงพอและการสนับสนุนต่างๆ ในกรณีที่ต้องการปรับ

เทคโนโลยี หรือต้องการการสนับสนุนอุปกรณ์หรืออะไหล่ 
5.3.5 ประเมนิเปรียบเทยีบกบัเทคนิคและเทคโนโลยีของกจิการอื่น 
5.3.6 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้วัตถุดบิ จะประเมินถึงแหล่งที่มาและความ

เพียงพอของวัตถุดิบ 
5.3.7 ในกรณีที่มีโรงงาน อาคารส านักงาน ร้านค้า ศนูย์สาธติให้ประเมนิความ

เหมาะสมของสถานที่ที่ตั้ง รวมทั้งความพร้อมของระบบสาธารณปูโภค

พ้ืนฐานต่างๆ 
5.3.8 ประเมนิความต้องการหรือแผนก าลังคน (Manpower planning) แผนการ

ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 
5.3.9 แนวทางและความเป็นไปได้ในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือประสทิธภิาพ 

คุณภาพและโอกาสในการแข่งขนั 
 

5.4 การศึกษาดา้นการจดัการ 
เป็นการศึกษาความเหมาะสมและความพร้อมด้านองค์การและการจดัการ ใน

ประเดน็ต่างๆ ที่ส าคัญ คือ 
5.4.1 ความส าคัญของโครงการ เมื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องหรือการ

สนองตอบของโครงการต่อนโยบายของรัฐบาล 
5.4.2 การพิจารณากฎเกณฑแ์ละเงื่อนไขด้านกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ที่

ก าหนดโดยหน่วยงานภาครัฐและหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง กบัผลที่

อาจจะเกดิขึ้นต่อโครงการทั้งในด้านบวกและลบ 
5.4.3 การวิเคราะห์ศกัยภาพและความสามารถในเชิงเปรียบเทยีบกบัคู่แข่งขนั 
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5.4.4 การวางแนวทางในการจัดองค์กรโครงการที่เหมาะสม ในรปูแบบใด

รูปแบบหน่ึง ระหว่างการจัดการโครงการ โดยหน่วยงานประจ า 

(Functional organization) หรือ โดยคณะท างาน (Pure project or task 
organization) หรือ ด้วยการจัดองค์กรแบบผสมผสานระหว่างหน่วยงาน 
(Matrix organization) 

5.4.5 การจัดวางระบบการบริหารงานบุคคล นับตั้งแต่การก าหนดตัวผู้จัดการ

โครงการ ทมีงานโครงการ เงินเดือนและค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายด้านอื่นที่

เกี่ยวข้องกบัตัวบุคคล การก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบ 
5.4.6 แนวทางในการจัดวางระบบการควบคุม ระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสาร

และระบบอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบ 
5.4.7 แนวทางและวิธกีารจัดการโครงการในด้านต่างๆ โดยเน้นทีก่ารจัดการใน

เชิงคุณภาพ (quality management) การบริหารเวลา (time management) 
และการจดัการด้านการเงิน (financial management) 

5.4.8 การพิจารณาเร่ืองโอกาสในการได้รับการสนับสนุนหรือความช่วยเหลือ

ด้านต่างๆ (เช่น การเงนิ วิชาการ เทคโนโลย)ี จากรัฐบาล องค์กรภาครัฐ 

ภาคเอกชนและองค์กรประชาชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 

5.5 การศึกษาดา้นการตลาด 
เป็นการศึกษาความเหมาะสม ในอนัที่จะตอบสนองความต้องการของลกูค้าและ

ผู้รับบริการโดยอาศัยหลกัการวิเคราะห์ด้านการตลาดมาประยุกต์ ส าหรับค าถามที่เป็นประโยชน์

ประกอบด้วย 
5.5.1 การพิจารณาสภาพความต้องการสนิค้าหรือบริการโดยรวม และพิจารณา

ถึงแนวโน้มของการเตบิโตด้านความต้องการ 
5.5.2 การศึกษาสภาพความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (target groups) ใน

ประเดน็ต่อไปนี้  
(1) สถานะทางเศรษฐกจิและสงัคม 
(2) จุดมุ่งหมายและความตั้งใจในการใช้สนิค้าและบริการ 
(3) ก าลังซื้อ 
(4) ค่านิยมของลูกค้าที่มีต่อตัวสนิค้าและบริการ 
(5) ค่านิยมด้านราคา 
(6) ค่านิยมด้านการบริการ 

5.5.3 รูปแบบทางการตลาดของคู่แข่งเดิม และคู่แข่งรายใหม่ ที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบัน และที่น่าจะเป็นในอนาคต 
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5.5.4 รูปแบบการจัดจ าหน่าย และการจัดส่งสนิค้าที่เป็นอยู่ และที่ควรจะเป็น 
5.5.5 กลไกราคา และสภาพการแข่งขนัในตลาด 
5.5.6 การพิจารณาเร่ืองสนิค้าและบริการ ที่สามารถทดแทนกนัได้ 
5.5.7 โอกาสและข้อจ ากดัในการเจาะตลาดใหม่ และรักษาตลาดเดิม 
5.5.8 ความสมัพันธข์องกจิการของเรา กบักจิการของ Suppliers 
5.5.9 สภาพการยอมรับและการใช้ประโยชน์ ในตัวสนิค้าของลกูค้าและ

ผู้รับบริการ 
 

5.6 การศึกษาและวิเคราะหท์างการเงิน 
การวิเคราะห์ทางการเงินถอืเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะโครงการ

โดยแท้ที่จริงคือการลงทุน ดังน้ันการวิเคราะห์เร่ืองน้ีจึงเป็นการตอบค าถามที่ส าคัญดังต่อไปน้ี 
5.6.1 โครงการต้องใช้งบประมาณหรือต้นทุนในการด าเนินงานทุกด้านรวมกนั

ทั้งหมดเทา่ไร 
5.6.2 แหล่งที่มาของงบประมาณมีอะไรบ้าง มีกี่ช่องทาง 
5.6.3 การวิเคราะห์การใช้จ่ายทางการเงินล่วงหน้า (projected cash flow) ตาม

กรอบเวลาของโครงการ เพ่ือก าหนดแผนการระดมทุน แผนการใช้เงนิ 

แผนการกู้ยืม แผนการจัดเกบ็รายได้ และแผนการใช้เงินคืน 
5.6.4 การก าหนดแบบแผนที่เหมาะสมในการจัดวางระบบบญัชีและรายงาน

ทางการเงินควรเป็นเช่นไร 
5.6.5 การวิเคราะห์รายได้และผลประโยชน์ต่างๆ ของโครงการเมื่อเปรียบเทยีบ

กบัค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน 
 

5.7 การศึกษาและวิเคราะหท์างเศรษฐกิจ 
เป็นการวิเคราะห์ที่กระท าพร้อมกบัการวิเคราะห์ทางการเงิน คือเป็นการวิเคราะห์

ความเหมาะสมของการลงทุนและผลทางเศรษฐกจิทีจ่ะมีต่อองค์การในการวเิคราะห์ที่ดีจะ

ครอบคลุมประเดน็ต่อไปนี้  
5.7.1 โครงการมีความเหมาะสมที่ควรจะลงทุนหรือไม่เม่ือวเิคราะห์จาก 

(1) ระยะเวลาคืนทนุ (payback period) โดยอาศัยการค านวณจุดคุ้มทุน 
(2) มูลค่ารวมของโครงการเมื่อคิดค่าเป็นปัจจุบนัสทุธ ิ (net present 

value) 
(3) อตัราผลตอบแทนภายใน (internal rate return) 
(4) อตัราผลตอบแทนหรือผลก าไรเมื่อเปรียบเทยีบกบัค่าใช้จ่ายหรือ

ต้นทุน (benefit/cost ratio) 
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5.7.2 การวิเคราะห์ผลทางเศรษฐกจิที่จะเกดิขึ้นต่อสงัคม เช่น 
(1) ผลของโครงการที่มีต่อการจ้างงาน 
(2) ผลต่อเน่ืองของโครงการทีจ่ะมีต่อการออมและการลงทุนด้านต่างๆ 
(3) การสร้างโอกาสใหม่ๆ ในแง่ของการกระจายบริการหรืออื่นๆ 
(4) ผลลัพธข์องโครงการที่น่าจะมีผลต่อการกระจายรายได้ 
(5) ผลกระทบในด้านลบทีน่่าจะเกดิขึ้น ตลอดจนค่าสญูเสยีโอกาสต่างๆ 

(opportunity cost) ที่จะพึงมีต่อสงัคม รวมทั้งแนวทางในการป้องกนั
หรือชดเชยการสญูเสยี 

5.7.3 การวิเคราะห์ผลลัพธแ์ละผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกจิและการค้าระหว่าง

ประเทศ 
5.8 การศึกษาและวิเคราะหท์างสงัคมและการเมือง 

การวิเคราะห์เร่ืองน้ีเป็นความหมายที่จะตอบค าถามด้านต่างๆ คือ 
5.8.1 ผลลัพธแ์ละผลกระทบ (หรือผลประโยชน์และความเสยีหายที่น่าจะ

เกดิขึ้น) ของโครงการทีน่่าจะมีต่อปัจจัยทางสงัคม เช่น การศึกษา การ

สาธารณสขุ วัฒนธรรม วิถชีีวิตชุมชน สวัสดิการสงัคม สวัสดิภาพต่างๆ 
5.8.2 ผลลัพธแ์ละผลกระทบทีโ่ครงการจะพึงมีต่อภาวะทางการเมือง เช่น 

ลักษณะของการกระจายประโยชน์ การวิเคราะห์กลุ่มที่ได้ประโยชน์ และ

กลุ่มที่จะเสยีประโยชน์ 
5.8.3 การคาดหมายล่วงหน้าว่าโอกาสที่สงัคมจะยอมรับหรือสนับสนุนโครงการ 

รวมทั้งภาพของการคัดค้านหรือต่อต้านโครงการมีมากน้อยเพียงใด เกดิ

จากปัจจัยทางสงัคมด้านใด 
5.8.4 การวิเคราะห์กฎเกณฑ ์ กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายตลอดจนพลัง

ทางการเมือง ที่จะเป็นเง่ือนไขในการสนับสนุนให้โครงการด าเนินไปได้ 

ขณะเดียวกนักต้็องวิเคราะห์สภาพการคัดค้านโครงการ ที่อาจจะเกดิจาก

ปัจจัยทางการเมือง 
 

5.9 การศึกษาวิเคราะหด์า้นสภาพแวดลอ้มและภาวะนเิวศน ์
เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการที่อาจมีต่อเง่ือนไขในสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ โดยประเดน็ที่จะวิเคราะห์อาจครอบคลุมประเดน็ต่อไปน้ี 
5.9.1 สภาพพ้ืนที่และสภาพทางธรรมชาติ เอื้ออ านวยต่อการจัดการให้ประสบ

ผลส าเรจ็หรือไม่ 
5.9.2 แนวทางในการจัดการที่เกี่ยวข้องกบั การใช้ทรัพยากรธรรมชาติมีความ

เหมาะสมหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
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5.9.3 ในกรณีที่มีการใช้วัตถุดบิเพ่ือการผลิตสนิค้าหรือบริการต่างๆ ขั้นตอนใน

กระบวนการผลิต จะก่อให้เกดิปัญหาหรือมลภาวะในสภาพแวดล้อม

หรือไม่ หากมีได้วางแนวทางในการป้องกนัไว้อย่างเหมาะสมเพียงใด 
5.9.4 การวิเคราะห์วิธกีารด าเนินงานด้านน้ี โดยค านึงถึงว่าเงื่อนไขและมาตรการ

ที่โครงการวางไว้ สอดคล้องกบักฎเกณฑท์ี่หน่วยงานภาครัฐก าหนด

หรือไม่ 
 

5.10 การประเมินโครงการในภาพรวม (Project appraisal) 
ภายหลังจากการได้ท าการศึกษาและวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการแต่ละด้าน

แล้ว ผลการศึกษาทั้งหมดจะถูกน ามาประเมินรวมกนัเพ่ือพิจารณาว่า 
5.10.1 โครงการที่เสนอจะสามารถด าเนินการให้ส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

หรือไม่ รวมทั้งจะบรรลจุุดมุ่งหมายของแผนงานตลอดจนนโยบายของ

หน่วยงานระดับสงูมากน้อยเพียงใด 
5.10.2 เมื่อเปรียบเทยีบกบัโครงการประเภทเดียวกนั โครงการนี้ เหมาะสมกว่า

หรือไม่ 
 
6 การเขียนโครงการ 

ปกตกิารเขยีนโครงการกระท าได้สองแบบคือ การเขยีนในเชิงพรรณนาความหรือแบบ

ประเพณีนิยม (Conventional method) กบัอกีแบบหน่ึงเป็นการเขยีนในรูปตารางเหตุผลสมัพันธ์
หรือที่รู้ จักกนัโดยทัว่ไปว่า Logical Framework 

 
6.1 การเขียนโครงการในรูป Logical Framework or LogFrame 

วิธกีารเขยีนโครงการอกีวิธหีน่ึงคือ การประยุกต์แนวคิดของบริษัทเอกชนในสหรัฐฯ 

และหน่วยงานช่วยเหลอืทางวิชาการของเยอรมันเข้ามาใช้ประโยชน์ 
Log-Frame มีรูปแบบเป็นตาราง Matrix 4x4 รวมเป็น 16 ช่อง ผู้วางแผนโครงการ

ต้องสรปุย่อสาระส าคัญต่างๆ ของโครงการบรรจุลงในช่องทั้ง 16 ช่องอย่างเป็นระบบและถูกต้อง 

ดังน้ันก่อนจะบรรจุข้อความต่างๆ ควรคิดอย่างละเอยีดรอบคอบเสยีก่อน 
รูปร่างของ Log-Frame ปรากฏตามแผนภมูิในหน้าถดัไป 
ตามแผนภมูิจะเหน็ได้ว่า รูปตาราง Matrix 16 ช่องน้ันเกดิจากความสมัพันธข์อง

ตารางแนวตั้ง 4 แนวและแนวนอน 4 แนว 
แนวนอนทั้ง 4 แนวหรือ 4 ช่องตามแนวนอนจากข้างล่างขึ้นข้างบนน้ันมี

ความสมัพันธก์นัอย่างมีเหตุผล เรียกว่า ตรรกะตามแนวดิ่ง (Vertical logic) หรือ “If and then 
relationship” คือ ถ้ากจิกรรมในแนวนอนที่ 1 จากข้างล่างสดุแล้วเสรจ็กจ็ะท าให้เกดิผลงานตาม
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เป้าหมายในแนวนอนที่ 2 (จากข้างล่าง) และผลงานในแนวนอนที่ 2 น้ีเม่ือท าได้แล้วกจ็ะ

ก่อให้เกดิความส าเรจ็ของโครงการในแนวนอนที่ 3 และที่ 4 ตามล าดับ 
แนวนอนทั้ง 4 แนว มีชื่อเรียกและมีลักษณะดังน้ี (พิจารณาจากล่างขึ้นบน) 

 
ก. แนวนอนแนวทีห่นึง่ (ดา้นล่างสดุ) 
  มีช่ือว่าช่อง INPUTS หมายถึง ช่องแสดงกจิกรรมและปัจจัยน าเข้า

โครงการ ได้แก่ ทรัพยากรที่ต้องใช้เพ่ือก่อให้เกดิผลงานหรือผลผลิตของ

โครงการในแนวที่ 2 
ข. แนวนอนทีส่อง (จากขา้งล่าง) 
  มีช่ือว่าช่อง OUTPUT หมายถึง ช่องแสดงผลงานหรือผลผลิตหรือ

เป้าหมายของโครงการเป็นความสมัพันธเ์ชิงตรรกะระหว่าง INPUT และ 

OUTPUTS จะเรียกได้ว่า “IF INPUTS then OUTPUTS กล่าวคือ ถ้ามีปัจจัย
น าเข้าคือมีกจิกรรมและมีงบประมาณตามที่ระบุ ในแนว INPUTS ย่อมจะ

ก่อให้เกดิผลงานหรือผลผลิตของโครงการในช่อง OUTPUTS ได้ 
ค. แนวนอนแนวทีส่าม (จากล่าง) 

มีช่ือว่า PURPOSE หรือ Project objective หมายถึง ช่องแสดง

วัตถุประสงค์ของโครงการ ช่องน้ีมีความสมัพันธ์ 
ง. แนวนอนแนวทีสี่ ่(บนสดุ)  

มีช่ือเรียกว่า GOAL หรือ Program goal หมายถึงการบรรลุวัตถุประสงค์
ของแผนงานในระดับสงูไปกว่าโครงการ และจุดน้ีคือคุณสมบัติที่ดีของการเขยีน

โครงการในรปู LogFrame กล่าวคอื จะไม่มองโครงการเฉพาะในกรอบตัว

โครงการน้ันเทา่น้ัน แต่จะเอื้อมมองขึ้นไปข้างบนอกีว่า ถ้าโครงการของตัวที่

รับผดิชอบสามารถท าได้ส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ (Purpose or objective) แล้ว 
สามารถก่อให้เกดิผลส าเรจ็หรือการบรรลุวัตถุประสงคใ์นระดบัแผนงาน 

(program) ได้ต่อไปอกี 
การบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน (Program) ในระดับน้ีไม่ได้เป็นความ

รับผดิชอบของโครงการทั้งหมด เพราะใน 1 แผนงานอาจมีหลายโครงการกไ็ด้ 

เพราะฉะน้ันโครงการทั้งหลายทุกโครงการที่อยู่ภายใต้แผนงานน้ี ถ้าจะเขยีน 

Log-Frame จะต้องเขยีนข้อความบรรจุลงในช่อง Program Goal หรือแนวนอน
ข้างบนสดุน้ีเหมือนกนัทกุโครงการ เพราะทกุโครงการรับผดิชอบต่อแผนงาน

เดียวกนั 



การบริหารและการจดัการโครงการ 

ปกรณ ์ปรียากร                                              29       

ในส่วนของแนวตั้งทั้ง 4 แนว หรือ 4 คอลัมน์น้ันเป็นส่วนที่จะขยายหรือ

ก าหนดรายละเอียดของแนวนอนทั้ง 4 ระดับดังกล่าว โดยมีช่ือเรียกและลักษณะ

ของทั้ง 4 ช่องของแนวตั้ง ดังน้ี 
 

ก. แนวตัง้ชอ่งทีห่นึง่ (ชอ่งซา้ยสดุ) 
มีช่ือเรียกว่าช่อง Narrative Summary ตัวอย่างเรียกว่า N.S. หรือช่องสรปุ

สาระส าคญัของโครงการ เป็นการสรุปให้เหน็ว่าในแต่ละระดบัของโครงการ 

ตั้งแต่ INPUT-OUTPUTS-PURPOSE และ GOAL น้ัน เป็นประเดน็และ

สาระส าคญัอย่างไรบ้างอย่างย่อๆ 
ช่องน้ีอาจเรียกว่าเป็นช่อง “โครงสร้างหลักของโครงการ” เพราะถ้าระบุ

สาระส าคญัของแต่ละระดบัในช่องน้ีผดิพลาด ย่อมจะเกดิความผดิพลาดไปทั้ง

โครงการ เน่ืองจากในคอลัมน์อื่นๆ ที่ตามมาอกี 3 ช่องจะต้องยึดสาระส าคญั

ของช่องที่ 1 น้ีเป็นหลัก 
ในการวิเคราะห์โครงสร้างหลักของโครงการ เพ่ือบรรลใุนคอลัมน์น้ีจะได้

อธบิายรายละเอยีดในตอนต่อไป 
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แผนภูมิแสดงรูปแบบของ Logical Framework 
 

Narrative 
Summary 
สาระส าคญั 
โดยสรุป 

Objectively Verifiable 
Indicators 

ตวัช้ีวดัแสดงเวลา ปริมาณ 
คุณภาพ สถานท่ี 

Means of Verification 
วธีิการตรวจสอบหรือ
ติดตามและประเมินผล 

Important Assumption              
ฐานคติท่ีส าคญั (หรือเง่ือนไขภายนอก
ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของผูบ้ริหาร
โครงการ ท่ีจะมีผลกระทบต่อโครงการ) 

Program Goal 
จุดมุ่งหมายระดบั
แผนงาน 

ช่องแสดงเวลา ปริมาณ  
คุณภาพ สถานท่ีของ
วตัถุประสงคข์องแผนงาน 

1. แหล่งท่ีมาของขอ้มูล
ของ  
   แผนงาน 
2. ประเมินผลส าเร็จของ 
    แผนงาน 

ฐานคติท่ีจะมีผลต่อการบรรลุ
ผลลพัธ์ท่ีไดข้องแผนงาน และ
ผลกระทบท่ีสูงข้ึนตามแนวตั้ง 

Project Purpose 
วตัถุประสงคร์ะดบั
โครงการ 

ช่องแสดงเวลา ปริมาณ  
คุณภาพ สถานท่ีของ 
วตัถุประสงคข์องโครงการ 

1. แหล่งท่ีมาของขอ้มูล
การ   
   บรรลุวตัถุประสงค ์
   โครงการ 
2. ประเมินผลส าเร็จของ
โครงการ 

(ฐานคติท่ีจะท าใหบ้รรลุ Goal) 
1.วตัถุประสงคร์ะดบัโครงการอ่ืนๆ 
ท่ีอยูน่อกบทบาทของผูบ้ริหาร
โครงการแต่ตอ้งเช่ือมโยงกนั 
2. ส่ิงอ่ืนๆ ท่ีเป็นธรรมชาติท่ี     
    ควบคุมไม่ได ้

Outputs 
ผลงานหรือ
เป้าหมาย 

ช่องแสดงเวลา ปริมาณ  
คุณภาพสถานท่ีของ 
แต่ละผลงาน 

1. แหล่งขอ้มูลแสดง
ความกา้วหนา้หรือ
ความส าเร็จของโครงการ
ในระหวา่ง       
การท าโครงการ 
2.วธีิประเมินผลหรือ 
ตรวจสอบผลงานของ
โครงการ 

(ฐานคติท่ีจะท าใหบ้รรลุ Purpose) 
1. ผลงานอ่ืนๆ ท่ีตอ้งมีแตอ่ยูน่อก
บทบาทของผูบ้ริหารโครงการ 
2. ส่ิงอ่ืนๆ ท่ีเป็นธรรมชาติ นอก
การควบคุมของผูบ้ริหารโครงการ 

Inputs 
กิจกรรม 

ช่องแสดงเวลาและ
ค่าใชจ่้ายรายกิจกรรม 
 

1.แหล่งประเมินผล
ความกา้วหนา้หรือ
ความส าเร็จในการท า
กิจกรรม 
2.แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ใชเ้งินงบประมาณ 
 โครงการ 

(ฐานคติท่ีจะท าใหบ้รรลุ Outputs) 
1.กิจกรรมอ่ืนท่ีอยูน่อกเหนือ
บทบาทผูบ้ริหารโครงการ 
2.เหตุการณ์ธรรมชาติและส่ิงนอก  
   เหนือการควบคุมของผูบ้ริหาร 
   โครงการ 

 
 
 

ในบทบาทของ 

ผู้บริหารโครงการ 

นอกบทบาทของ 

ผู้บริหารโครงการ 
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ข. แนวตัง้ชอ่งทีส่อง (จากซา้ยมือ) 
มีช่ือเรียกว่า Objectively Verifiable Indicators ตัวย่อว่า OVI หมายถึง 

ตัวช้ีวัดแสดงเวลา ปริมาณ คุณภาพ และสถานที่ ตวัช้ีวัดในที่น้ีเป็นตัวช้ีวัดของ

สาระส าคญัในช่องซ้ายมือ ทั้งน้ีเน่ืองจากสาระส าคัญโดยสรปุดังกล่าวของช่อ 

N.S. ไม่สามารถเขยีนรายละเอยีดให้ชัดเจนลงไปได้ 
ค. แนวตัง้ชอ่งทีส่าม (จากซา้ยมือ) 

มีช่ือเรียกว่า Means of verification ตัวย่อว่า MOV หมายถึง วิธกีารหรือ
แนวทางในการที่จะพิสจูน์ ซึ่งจะต้องระบุแหล่งข้อมูลที่สามารถอ้างองิ หรือ

วิธกีารที่จะประเมินผลว่าโครงการน้ีได้บรรลุความส าเรจ็ตามตัวช้ีวัดที่ได้ระบุไว้

ในช่องที่ 2 หรือไม่ 
คอลัมน์น้ีคงเป็นการเขยีนไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้ติดตามหรือประเมินผล

โครงการน้ีได้ใช้ประโยชน์เมื่อโครงการได้ด าเนินไปแล้วในระยะเวลาหน่ึง โดยไม่

ต้องเสยีเวลาในการค้นหาแหล่งข้อมูลอ้างองิที่สามารถระบุความส าเรจ็ของ

โครงการน้ีได้ เพราะผู้จัดท าโครงการได้ระบุเป็นแนวทางในการค้นหาไว้ใน

คอลัมน์น้ีแล้ว 
หนทางในการที่จะพิสจูน์ว่าคอลัมน์ที่ 2 ได้ส าเรจ็ตามที่ก าหนดหรือไม่ 

เพ่ือจะได้เขยีนลงในคอลัมน์ที่ 3 น้ี อาจจะระบุได้เป็น 2 ประเภทด้วยกนัคือ 
(1) ขอ้มลูปฐมภมู ิ

ได้แก่การให้ข้อเสนอแนะกบัผู้ติดตามและประเมินผลโครงการน้ีว่า

ควรระไปหาข้อมูลความส าเรจ็ดังกล่าวด้วยตนเองได้อย่างไร เช่น บอกให้

ไปศึกษาวิจัยดู ให้ไปส ารวจหรือให้ไปสุ่มตัวอย่าง หรือไห้ไปดูของจริงด้วย

ตนเอง 
(2) ขอ้มลูทุติยภมู ิ

ได้แก้ข้อมูลที่หน่วยงานอื่นๆ ได้เกบ็ไว้เรียบร้อยแล้วจึงสามารถ

ไปถามหรือไปค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานนั้นๆ ได้ จึงระบุ

ชื่อหน่วยงานในช่อง MOV 
แนวตัง้ชอ่งทีสี่ ่(ชอ่งขวามือ) 

มีช่ือเรียกว่าช่อง Important Assumption ตัวย่อว่า I.A. แปลว่า ฐานคติ
หรือสมมติฐานที่ส าคัญ เป็นช่องที่มีความส าคัญมากในฐานะทีโ่ครงการต่างๆ 

น้ันมีลกัษณะของความเป็นระบบ หมายถึงการมีสหสมัพันธข์ององค์ประกอบ

ต่างๆ 
  ความส าเรจ็ของโครงการในระดับต่างๆ ในช่อง N.S. ไม่ใช่จะเกดิขึ้นแค่เพียงตัว
แปรระดับล่างได้ ก่อให้เกดิผลในระดบัถัดขึ้นไป หรือที่เรียกว่า If and then relationship เพราะโดย
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ความเป็นจริง ความส าเรจ็ในแต่ละระดบัดังกล่าว มีองค์ประกอบหลายอย่าง บางอย่างเป็น

กจิกรรมหรือเป็นตัวแปรทีโ่ครงการน้ันท าให้เกดิขึ้นหรืออยู่ในความควบคุมดูแลของโครงการน้ัน 

ได้แก่ ข้อมูลในช่อง NS น่ันเอง แต่กมี็ปัจจัยบางประการที่มีอทิธพิลต่อความส าเรจ็ในแต่ละระดบั 
ซึ่งอยู่นอกอ านาจการควบคุมของโครงการไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็น 
  ในตาราง Log-Frame เรียกปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมดังกล่าวว่า Important 
Assumption หรือ IA 
  ช่อง NS และช่อง IA ในทุกระดับแนวมีความสมัพันธก์นัอย่างใกล้ชิด เน่ืองจาก
เป็นส่วนประกอบของระบบหรือชุดเดียวกนั เช่น ระบบของ Outputs จะประกอบไปด้วยกจิกรรม
ต่างๆ ในช่อง NS บวกกบัสมมติฐานส าคญัในช่อง IA ของระดบั Inputs ต่างกนัแต่เพียงว่า
กจิกรรมใน NS อยู่ในความควบคุมของผู้จัดการโครงการ ส่วนตัวแปรหรือสมมติฐานในช่อง IA.
เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้จัดการโครงการ 
  เพ่ือความเข้าใจในความสมัพันธร์ะหว่าง NS และ IA ดังกล่าวอาจจะพิจารณาได้
จากแผนภมูิต่อไปน้ี 
 แผนภูมิที่ 3 : แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างช่อง N.S. และช่อง I.A. 
  (N.S.) Goal 
 
 
 
 
  (N.S.) Purpose  +  I.A. ระดบั Purpose 
 
 
 

(N.S.) Outputs  +  I.A. ระดบั Outputs 
 
 
 
 
(N.S.) Inputs   +  I.A. ระดบั Inputs 
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6.2 ขั้นตอนการเขียนโครงการในรูป Log-Frame การเขยีนโครงการในรูป Log-Frame 
จะต้องท าอย่างละเอยีดและรอบคอบ โดยต้องปรึกษาหารือร่วมกนั เพ่ือหาข้อยุติว่า

จะต้องมีข้อมูลอะไรใส่ในกรอบของ Log-Frame บ้าง ในการเขยีนโครงการแบบ 

Log-Frame มีขั้นตอนที่ส าคญัดังน้ี 
ขั้นตอนที่หนึง่ 
การบรรจุโครงสรา้งหลกัของโครงการในรูป Log-Frame ลงในช่อง N.S. 
ในช่อง Narrative Summary เป็นช่องที่จะบรรจุโครงสร้างของโครงการคือ 

จุดมุ่งหมายระดับแผนงาน (Program goal) วัตถุประสงคร์ะดับโครงการ (project purpose) 
เป้าหมายของผลงาน (outputs) และกจิกรรมกบัทรัพยากร (inputs) การบรรจุโครงสร้างหลักท าได้ 
3 ขั้นตอนย่อยคอื 

ก. จดัท าแผนภมิูความสมัพนัธร์ะหวา่งแผนและโครงการ 
แผนภมูิแสดงคามสมัพันธร์ะหว่างแผนและโครงการ เป็นแผนภมูิแสดง

ให้เหน็ระบบของงานที่จะท าให้เหน็องค์ประกอบใหญ่และย่อยเป็นระดบัลดหลั่นกนัลงมา ซึ่งผู้

วางแผนควรจะได้ท าไว้เพ่ือสะดวกต่อการมองโครงการต่างๆ แผนภมูิความสมัพันธอ์าจแสดงได้

ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดมุ่งหมายของแผนงาน 

จุดมุ่งหมายของแผนงาน 

วัตถุประสงค์ 

โครงการ 1 

วัตถุประสงค์ 

โครงการ 2 

วัตถุประสงค์ 

โครงการ 3 

ผลงานด้าน 

ที่หน่ึง 

ผลงานด้าน 

ที่หน่ึง 

กจิกรรม 

ทรัพยากร 
กจิกรรม 

ทรัพยากร 
กจิกรรม 

ทรัพยากร 
กจิกรรม 

ทรัพยากร 
กจิกรรม 

ทรัพยากร 

แผน (Plan) 

แผนงาน 
 Program 

โครงการ 
 Project 

Purpose 

Outputs 

Inputs 
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ข. บรรจุโครงสรา้งลงในช่อง Narrative Summary 
เมื่อได้แผนภมูิแสดงระดับของแผนดังกล่าวแล้วกจ็ะสามารถบรรจุ

โครงสร้างหลักของโครงการลงใน Log-Frame ได้โดยพิจารณาว่า 
 บรรจุจุดมุ่งหมายของแผนงานลงในช่อง Program goal 
 บรรจุวัตถุประสงค์ของโรงการลงในช่อง Project purpose 
 บรรจุผลงานที่ได้หรือเป้าหมายของโครงการลงในช่อง Outputs 
 บรรจุกจิกรรมหรือทรัพยากรของโรงการลงในช่อง Inputs 

ทั้งน้ีในการบรรจุข้อความเหล่าน้ี จะต้องกระท าอย่างรอบคอบและถูกต้อง 

เพราะถ้าผดิพลาดกจ็ะท าให้โครงการน้ันผดิพลาดไปทั้งหมด 
ค. ตรวจสอบความสมัพนัธเ์ชิงเหตุผลในแนวตั้ง (vertical logic) ของ

โครงสรา้งหลกั เพ่ือให้แน่ใจว่าการบรรจุโครงสร้างหลักในช่อง N.S. เป็นไปอย่างถูกต้อง

สมเหตุสมผล เราสามารถตรวจสอบได้ทั้งจากบนลงล่าง หรือจากล่างขึ้นบน ดังน้ี 
 

 วิธพิีจารณาจากบนลงล่าง 
เมื่อก าหนดให้องค์ประกอบส าคัญเป็นข้อก าหนดส าคัญแล้วกต็ั้ง

ค าถามว่า “ท าอย่างไร (How) จึงจะบรรลุตามข้อก าหนดน้ัน” 
เช่น เมื่อก าหนดให้ Program goal เป็นข้อก าหนดส าคญัแล้ว การ

ท าอย่างไรคอื project purpose 
เมื่อก าหนดให้ Project purpose เป็นข้อก าหนดส าคญัแล้ว การท า

อย่างไรคอืการท าผลงานตาม outputs ที่ก าหนด 
 วิธพิีจารณาจากล่างขึ้นบน 

เป็นความสมัพันธใ์นเชิงตรรกะโดยเร่ิมจาก 
ถ้า Inputs เป็นข้อก าหนดส าคัญ ให้ตั้งค าถามว่า ท าไมจึงต้องมี

กจิกรรมและทรัพยากรเช่นน้ัน ค าตอบคอืตัว Outputs  
ถ้า Outputs เป็นข้อก าหนดส าคัญ ค าตอบค าถามที่ว่าท าไมจึงเป็น

เช่นนั้น คอื Project purpose 
 
ขั้นตอนที่สอง 
การบรรจุขอ้ความลงในช่อง OVI (Column # 2) 
 ในคอลัมน์ที่ 2 หรือช่อง OVI เป็นช่องแสดงให้เหน็ตัวช้ีวัดที่แสดงเป้าหมายอย่าง

ชัดเจนของโครงสร้างหลกัของโครงการ ซึ่งได้บรรจุไว้ในช่องที่หน่ึงแล้ว OVI ของแต่ละระดบั

จะต้องแสดงให้เหน็ลักษณะของวัตถุประสงค์ทางซ้ายมือ ในรปูของเวลา ปริมาณ คุณภาพและ
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สถานที่ความสมัพันธร์ะหว่างช่อ N.S. และ OVI. ในตอนน้ีจะออกมาในรปู Horizontal logic คือ
ช่องขวาเป็นตัวอธบิายช่องทางซ้าย ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนที่สาม 
การบรรจุขอ้ความลงในช่อง MOV (Column # 3) 
ในช่องที่ 3 (MOV)  มีความสมัพันธต์ามแนวนอน กบัช่อง OVI เช่นเดียวกบัที่

ช่อง OVI มีความสมัพันธก์บัช่อง NS กล่าวคอื MOV เป็นช่องขยาย OVI ให้เหน็ว่า โครงการน้ีถ้า
ได้ด าเนินไปตามเวลาก าหนด และเม่ือเกดิผลงานตามที่ก าหนดในช่อง OVI แล้ว ยังสามารถ

พิสจูน์ให้เหน็ว่าผลงานตามที่ก าหนดในช่อง OVI แล้ว ยังสามารถพิสจูน์ให้เหน็ว่าผลงานในทกุ
ระดบัดังกล่าวได้เกดิขึ้นหรือไม่ โดยมีข้อมูลอ้างอิงวธิกีารพิสจูน์แหล่งข้อมูลที่จะค้นพบได้ในช่อง 

MOV ดังตัวอย่าง 
 
 

ผลผลิตการเกษตร

เพ่ิมขึ้น 

มีน า้ท าการเกษตร

เพียงพอตลอดปี 

1. มีคลอง 

2. มีฝาย 

1. ขุดคลอง 

2. สร้างฝาย 

 

1. ผลผลิตข้าวเพ่ิมขึ้นเป็น 100 ถัง/ไร่ 

2.      

 

 
ต าบล ก. มีน า้ท าการเกษตรตลอดปี 

ครอบคลุมพ้ืนที่ 50,000 ไร่ 

 

 
1. มีคลอง คสล. กว้าง    

                      ยาว    

2. มีฝายขนาด     

   จ านวน    แห่ง 

 

 
1. งบประมาณขุดคลอง           บาท 

2. งบประมาณสร้างฝาย   บาท 

 

 

N.S. OVI. 

Outputs 

Inputs 

Purpose 

Goal 

Vertical 

Logic 

Horizontal Logic 
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ขั้นตอนที่สี ่
การบรรจุขอ้ความลงในช่อง Important Assumption (column # 4) 
ในคอลัมน์ที่ 4 หรือช่อง IA เป็นช่องแสดงเง่ือนไขประกอบโครงการ ซึ่งเป็นปัจจยั

ภายนอกและข้อจ ากดัของโครงการที่สามารถท าให้โครงการล้มเหลวได้ 
การที่ต้องระบุปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบโดยปัจจัยภายนอกระบบ หรือระบบ

อื่นๆ ตลอดเวลา แผนภมูิข้างล่างแสดงให้เหน็ความสมัพันธข์องระบบโครงการหน่ึงกบัปัจจยั

ภายนอกโครงการ ซึ่งมีผลต่อการเกดิขึ้นของวัตถุประสงค์ในระดับต่างๆ  
 
 
 
 
 

1. ผลผลิตข้าวเพ่ิมขึ้นเป็น  

   100 ถัง/ไร่ 

2.     

1. ส ารวจจากผลการ 

    ก่อสร้างจริง 

2. รายงานการตรวจรับ 

 

1. โดยวิธกีารส ารวจ 

2. ข้อมูลจาก สนง.เกษตร 

    อ าเภอ 

1. จากรายละเอยีด 

    งบประมาณ 

2. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

 

1. ทราบโดยวิธกีารส ารวจ 

2. ข้อมูลจาก สนง.เกษตร 

     จังหวัด 

 

ต าบล ก. มีน า้ท า

การเกษตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 

50,000 ไร่ 

 

 
1. มีคลอง คสล. กว้าง   

                      ยาว   

2. มีฝายขนาด       แห่ง 

 

 
1. งบประมาณขุดคลอง  

               บาท 

2. งบประมาณสร้างฝาย      

               บาท 

 

 

OVI. MOV. 

Outputs 

Inputs 

Purpose 

Goal 

Vertical 

Logic 

Horizontal Logic 
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เส้นประภายนอกรปูสามเหลี่ยมน้ัน คือปัจจัยนอกโครงการที่มีผลกระทบต่อการเกดิขึ้น

ของวัตถุประสงค์ในระดบัต่างๆ กล่าวคือ Outputs จะส าเรจ็ได้หรือไม่ นอกจากจะท ากจิกรรมใน
ระดบั Inputs แล้ว ปัจจัยภายนอกจะต้องเกดิขึ้นด้วย Outputs ทั้งหลายจะท าให้บรรลุวตัถุประสงค์
ระดบั Purpose หรือไม่ ปัจจัยภายนอกระดบั Outputs กจ็ะต้องเกดิขึ้นด้วย และในท านอง

วัตถุประสงค์ของแผนงาน (program goal) จะบรรลุหรือไม่ขึ้นอยู่กบัความส าเรจ็ของโครงการที่

Goal 

โครงการ 3 

โครงการอื่นๆ หรือปัจจัย

ภายนอกระดับ Purpose  

Purpose 

Outputs 

Inputs 

ปัจจัยภายนอกระดับ Outputs 

ปัจจัยภายนอกระดับ Inputs 

 
แผนงาน 

(โปรแกรม) 

โครงการ 1 โครงการ 2 โครงการ 3 
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รับผดิชอบใน Log-Frame และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นปัจจัยภายนอกระดบั 
Purpose 

 
ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่าโครงสร้างหลักของโครงการในระดบัหน่ึงเม่ือบวกกบั

เงื่อนไขในระดบันั้น จะท าให้เกดิผลในระดับถัดขึ้นไปดังแผนภมูิต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
(Goal) 

 

จุดมุ่งหมาย 
(Purpose) 

 

ผลงาน 
(Outputs) 

 

กจิกรรมและ

ทรัพยากร 
(Inputs) 

 

เงื่อนไข (Assumption) 

ระดับ (Purpose) 

 

บวกกบั 

 

บวกกบั 

 

บวกกบั 

 

เงื่อนไข (Assumption) 

ระดับ (Outputs) 

 

เงื่อนไข (Assumption) 

ระดับ (Inputs) 

 



การบริหารและการจดัการโครงการ 

ปกรณ ์ปรียากร                                              39       

ตัวอย่าง แสดงโครงสร้างหลักบวกกบัเงื่อนไขในระดบัน้ัน อาจก่อให้เกดิผลในระดับถดัขึ้น

ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Narrative Summary 

 

Goal 

ผลิตข้าวเพ่ิมขึ้น 

 

Important Assumption 

 

 

เป็นผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

 

โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปุ๋ย พันธุ์ 

และการอบรมเกษตรกรต้องส าเรจ็ 

                         

 

 

ฝนต้องตกจ านวน           ม.ม. ต่อ

ปี 

                         

 

 

1. ราคาวัสดุและค่าแรงต้องไม่สงู 

    เกนิกว่า 12 % 

                         

 

Purpose 

มีน า้ส าหรับท าการเกษตร 

 

Outputs 

1. มีคลองส่งน า้ 

2.  ฝายน า้ล้น 

 

Inputs 

1. ออกแบบ 

2. เตรียมงาน 

3. ก่อสร้าง 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Vertical 

Logic 

Horizontal Logic 
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ตวัอย่าง ตาราง Log-Frame โครงการจดัหาน ้าเพือ่การเกษตร ต าบลหว้ยแหง้ 
 

N.S. OVI. MOV. I.A. 
Goal 
ผลผลิตการเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

ตั้งแต่ปี 2549 เป็นตน้ไป ต าบลหว้ยแหง้จะ
มีผลผลิตทางเกษตรเป็นดงัน้ี 
1. ขา้ว 100 ถงั/ไร่ 
2. ขา้วโพด 3 ตนั/ไร่ 
3. ถัว่เขียว 2 ตนั/ไร่ 

1. ท า Sampling               
    Survey 
2. ขอ้มูลจาก สนง. 
เกษตรจงัหวดั 
3. ขอ้มูลจาก สนง.
สถิติจงัหวดั 

ถา้มีการตลาดและการ
ขนส่งท่ีดีจะส่งผลให ้
1.เกษตรกรรายไดสู้งข้ึน 
2. ชาวบา้นอยูดี่กินดี 
3.ประเทศอดุมสมบูรณ์ 

Purpose 
มีน ้ าเพ่ือการเกษตร
เพียงพอ 

ตั้งแต่ปี 2549 เป็นตน้ไป ต าบลหว้ยแหง้  
จะมีน ้ าท าการเกษตรเพียงพอตลอดปี 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 50,000 ไร่ 

1. ท า Sampling               
    Survey 
2. ขอ้มูลจาก สนง.    
   ชลประทานเขต 
3. ขอ้มูลจาก สนง.      
    เกษตรอ าเภอ 

โครงการปุ๋ยและโครงการ
พนัธ ์ตอ้งแลว้เสร็จ
สมบูรณ์ 

Outputs                    
1. มีคลอง 
 
2. มีฝาย 
 
 
3. มีคนัคูน ้ า 

 
1.  มีคลองคสล. กวา้ง 5 
ม.ลึก 3 ม. ยาว (กม.) 
2. มีฝาย คสล. ขนาด

ความจุ .....ลบ.ม. 
จ านวน(แห่ง) 

3. มีคนัคูน ้ า ยาว 
(กม.) 

ปี47  
 4 
 
  2  
 
 
  16   

ปี48 
  6 
 
2 
 
 
24 

 
1. ดูของจริง 
2. รายงานการ
ตรวจ 
    การจา้ง 

 
ฝนตอ้งตกโดยเฉล่ีย
ประมาณ   1,200 มม./
เดือน  เป็นเวลา 6 เดือน/ปี 

Inputs 
1.1 ส ารวจออกแบบ 
1.2 กรุยแนว 
1.3 ขดุคลอง 
2.1 ส ารวจออกแบบ 
2.2 ก่อสร้างฝาย 
3.1 ส ารวจ 
3.2 ขดุคนัคูน ้ า 
 
 

               ลา้นบาท 
1.1 ค่าส ารวออกแบบ 
1.2 ค่ากรุยแนว 
1.3 ค่าขดุคลอง 
2.1 ค่าส ารวจออกแบบ 
2.2 ค่าก่อสร้างฝาย 
3.1 ค่าส ารวจ 
3.2 812ขดุ8686 

ปี47 
0.5 
0.8 
20.0 
0.4 
4 
1.6 
8 

ปี48 
  - 
1.32 
33 
  - 
4.4 
2.7 
13.2 

 
1. ดูจากรายละเอียด  
    งปม. 
2. ดูฎีกาเบิกจ่าย 

 
ค่าวสัดุและค่าแรงงานตอ้ง
ไม่ข้ึนเกิน 10 % 

                              รวม 
                    รวมทั้งส้ิน 

33.86 52.19 
      88.05 
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6.3 การเขียนโครงการในเชิงพรรณนาความหรือแบบประเพณีนยิม 
การเขยีนโครงการแบบน้ี เป็นการเขยีนตามแบบฟอร์มที่หน่วยงานหน่ึงๆ ก าหนด

ขึ้น เพ่ือให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อจัดท าเอกสารแผนไปในทศิทางเดียวกนั 
ในเอกสารน้ีจะยกตัวอย่างและแนะน าสั้นๆ ส าหรับการเขยีนในแต่ละหัวข้อ 
อย่างไรกด็ี ขออธบิายก่อนว่ารูปแบบของการเขยีนโครงการในลกัษณะน้ีเป็นธรรม

เนียมหรือประเพณนิียมที่ใช้กนัโดยทัว่ไป โดยเฉพาะในการเขยีนของหน่วยราชการองค์การพัฒนา

ระหว่างประเทศ องค์การพัฒนาเอกชน และองค์กรประชาชนต่างๆ 
ส าหรับแบบฟอร์มในการเขยีนแผนประเภทน้ี อาจเทยีบเคียงได้จากหน่วยงาน

วางแผนกลาง (Central planning agency = CPA) ต่างๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็น

ต้น หรืออาจดูจากหน่วยงานวางแผนของกระทรวงต่างๆ กไ็ด้ 
 

ช่ือโครงการ  (ระบุชื่อที่สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของโครงการ) 
หนว่ยงานที่รบัผิดชอบ (ระบุหน่วยงานทีรั่บผดิชอบในการเสนอ อนุมัติ และ จัดการโครงการ) 
ปีงบประมาณ ........................................................ 
เป็นโครงการตามแผน (ระบุช่ือแผนงานอนัเป็นที่มาของโครงการ) 
 
1. หลกัการและเหตุผล 

- ระบุความเป็นมาของโครงการ 
- ระบุสภาพหรือสถานการณปั์จจุบัน 
- ระบุสภาพปัญหาหรือความต้องการ รวมทั้งสาเหตุต่างๆ 
- ระบุโอกาสถ้ามีการลงทุนในโครงการน้ี 
- ระบุข้อจ ากดัหากไม่มีโครงการน้ี 
- ระบุความส าคัญของโครงการที่จะมีต่อนโยบาย 

2. วตัถุประสงค ์
- ระบุผลลัพธท์ี่คาดหมายว่าจะเกดิขึ้นเม่ือเสรจ็โครงการ 
 (ท าโครงการน้ีแล้วผลตอบแทนที่ได้รับคืออะไร) 

3. เป้าหมาย 
- ระบุปริมาณและคุณภาพของผลงาน หรือผลผลติต่างๆ (ที่เม่ือท าได้จะท าให้เกดิผลลัพธ์

ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้) 
- ระบุเวลาที่ผลงานจะแล้วเสรจ็ 
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4. วิธีด าเนนิงาน 
- ระบุกจิกรรมโครงการทั้งหมด 
- ระบุขั้นตอนในการด าเนินกจิกรรม 
- ระบุเทคนิคที่ใช้ในการปฏบิัติการ 

5. ระยะเวลาโครงการ 
- ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานของแต่ละกจิกรรม 

6. สถานที่โครงการ 
- ระบุสถานที่และเง่ือนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

7. งบประมาณ 
- ระบุค่าใช้จ่ายของโครงการตามหมวดหมู่ของค่าใช้จ่าย ตามระเบยีบการจัดท างบประมาณ 

8. ผูร้บัผิดชอบ 
- ระบุช่ือบุคคลหรือคณะท างานที่รับผดิชอบในการจัดการโครงการ 
- ระบุรูปแบบขององค์กรโครงการ 

9. การติดตามและประเมินผล 
- ระบุวิธกีาร เกณฑว์ัดและระยะเวลาที่จะติดตามโครงการ 
- ระบุเกณฑท์ี่จะใช้ในการประเมินผล 

10. ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 
- ระบุผลประโยชน์ที่กลุ่มบุคคลหรือพ้ืนที่ หรือสงัคมโดยรวมจะได้รับ 
- ระบุผลกระทบในด้านบวกที่จะตามมาจากการมีโครงการ 

 
ลงช่ือ ........................................... ผู้เสนอโครงการ 

                                                   (............................................) 
ลงช่ือ ........................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

                                              (............................................) 
 
หมายเหตุ 
 แนวการเขยีนโครงการที่อธบิายไว้น้ีเป็นเพียงแนวทางทัว่ไป ส าหรับหน่วยงานต่างๆ 

อาจจะปรับแบบฟอร์มน้ีให้เหมาะสมกบัความต้องการของหน่วยงานมากยิ่งขึ้นกไ็ด้ 
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7 การจดัการโครงการใหส้ าเร็จ 
 ในขั้นตอนของการด าเนินงานโครงการ ผู้จัดการโครงการ (Project manager) หรือหัวหน้า
โครงการ ถอืเป็นบุคคลส าคัญที่มีหน้าที่และความรับผดิชอบ ในการจัดการโครงการให้ประสบ

ผลส าเรจ็ ด้วยความร่วมมือกบัทมีงานโครงการ ทัง้น้ี โดยใช้ลกูค้าหรือผู้รับบริการเป็นพลังขบั

เคลื่อนที่ส าคัญ (Customer driven project management or CDPM) ดังน้ัน ผู้จดัการโครงการจึง
จ าเป็นต้องท าความตกลงกบัทมีงาน ในสองเร่ือง คือ เคร่ืองช้ีวัดความส าเรจ็ของโครงการ และ 

ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการสร้างความส าเรจ็ 
 

7.1 เครือ่งช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ 
ในการวัดความส าเรจ็ของโครงการจะพิจารณาจากบรรทดัฐานต่อไปน้ี 
7.1.1 บรรทดัฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ (client satisfaction 

criterion) ซึ่งหมายถึง การยอมรับและการใช้ประโยชน์จากโครงการ 
7.1.2 บรรทดัฐานด้านเวลา (time criterion) 
7.1.3 บรรทดัฐานด้านการเงนิ (monetary criterion) 
7.1.4 บรรทดัฐานด้านประสทิธผิล (effectiveness criterion) 

 บรรทดัฐานด้านต่างๆเหล่าน้ี อาจแสดงให้เหน็ถึงความสมัพันธร์ะหว่างกนัได้ ดงัแผนภมูิ

ต่อไปนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 6  แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างบรรทดัฐานความส าเร็จของโครงการ 
 

ความพงึพอใจของผูร้บับริการ: 

การยอมรบัและการใชป้ระโยชน ์

คุณภาพของโครงการ 

เวลาของโครงการ ค่าใชจ่้ายของโครงการ 



การบริหารและการจดัการโครงการ 

ปกรณ ์ปรียากร                                              44       

7.2 การวางระบบการจดัการโครงการ 
หลังจากที่ผู้บริหารได้แต่งตั้งผู้จัดการโครงการแล้ว (หรือในกรณีที่เป็นโครงการที่

ด าเนินการโดยผู้รับจ้าง เมื่อมีการคัดสรรองคก์รผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างจึงแต่งตั้งผู้จัดการ

โครงการ) ผู้จัดการโครงการจะเป็นผู้พิจารณาจัดวางระบบการจัดการโครงการ ด้วยการศกึษา

สาระส าคญัของโครงการจากเอกสารแผนโครงการ 
ระบบการจัดการที่ดี มีองค์ประกอบที่ส าคัญดังน้ี 

7.2.1 จุดมุ่งหมายในระดบัแผนงาน หรือ ระดับกลยุทธ ์ (Program goal) 
7.2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project objectives) 
7.2.3 ขอบข่ายงานโครงการ (Project scope) อนัประกอบด้วย ผลงานหรือ

ผลผลิตของโครงการ  (Project outcomes) และกจิกรรมและทรัพยากรที่
จะใช้ในการด าเนินโครงการ (Project inputs) 

7.2.4 การก าหนดรปูแบบขององค์กรโครงการ (Project organization) รูปแบบใด
รูปแบบหน่ึงที่เหมาะสมกบัขอบข่ายงานโครงการ 

2
 

7.3 ปัจจยัที่มีผลต่อความส าเร็จในการจดัการโครงการ 
จากการประมวลตัวแบบว่าด้วยปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความส าเรจ็ในการจัดการ

โครงการ พบว่าปัจจัยร่วมที่ส าคัญๆ มีดังต่อไปนี้  
7.3.1 ปัจจยัทีห่นึง่: ผูจ้ัดการโครงการและทีมงานมคีวามเขา้ใจภารกิจของ

โครงการอย่างชัดเจน 
 ผู้จัดการโครงการและทมีงาน จ าเป็นต้องร่วมกนัในการสร้างความเข้าใจ

ภารกจิโครงการด้านต่างๆ คือ 

(1) จุดมุ่งหมายในระดบักลยุทธห์รือระดับแผนงาน พร้อมทั้งรายละเอยีด
เกี่ยวกบัตวัช้ีวัด 

                                              
2

  ในการจัดองค์กรโครงการ สามารถจัดได้สามรูปแบบ คือ 1) การจัดองค์กร โครงการตาม

ภาระหน้าที่ (Functional organization) คือ การมอบหมายใหห้น่วยงานท่ีปฏิบติัภาระหนา้ท่ีประจ าเป็น
องคก์รท่ีรับผดิชอบในการจดัการโครงการ 2) การจดัองคก์รโครงการโดยเฉพาะ (Projectized of Task 
Force organization) คือ การจดัตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจท่ีจะท าหนา้ท่ีรับผิดชอบเป็นองคก์รโครงการ ท่ี
ผูป้ฏิบติังานไม่ตอ้งปฏิบติังานดา้นอ่ืน และบุคลากรทั้งหมดจะท างานในโครงการนั้นร่วมกนั ตั้งแต่
เร่ิมตน้จนแลว้เสร็จ 3) การจดัองคก์รโครงการผสมผสาน (Matrix organization) คือ เป็นการจดัองคก์ร
โครงการเป็นการเฉพาะเช่นกนั แต่บุคลากรและทรัพยากรโครงการแยกเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะท างาน
ร่วมกนัในโครงการโดยตลอด ส่วนท่ีสอง จะเป็นการยมืตวับุคลากรจากฝ่ายประจ ามาท างานในโครงการ 
ตามภารกิจ เวลา และความสามารถท่ีก าหนด เม่ือแลว้เสร็จในภารกิจนั้นแลว้ บุคลากรเหล่านั้นจะกลบัไป
ท างานฝ่ายเดิม  
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(2) วัตถุประสงค์และค่าเป้าหมายหรือตัวชี้ วัดของโครงการ 
(3) แนวทางการด าเนินงานตามที่ระบุไว้ในแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

เร่ืองผลงานหรือผลผลิต (Project outputs) และรายละเอยีดเกี่ยวกบั
กจิกรรมโครงการ (Project inputs or activities) 

(4) ลักษณะเฉพาะ (uniqueness) ของโครงการ ตามข้อก าหนดว่าด้วย

เง่ือนไขภายนอกที่ส าคัญ (Important assumptions) ที่อาจจะมี

ผลกระทบต่อการบริหารและการจัดการโครงการ 
 

7.3.2 ปัจจยัทีส่อง: การสนับสนุนของผูบ้ริหารระดับสงู 
 ในการจัดการโครงการ ผู้จดัการโครงการจ าเป็นต้องเล่นบทบาท ด้านการ

เสนอขอรับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสงู ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่

เป็นทางการ โดยระบุสิ่งที่ต้องการการสนับสนุน ได้แก่ 

(1) ทรัพยากรด้านต่างๆ 
(2) อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบ 
(3) การสนับสนุนด้านอื่นๆ ทีจ่ าเป็น  เช่น การตรวจเยี่ยมโครงการ การ

อ านวยความสะดวกในการบริหาร การเจรจากบัหน่วยงานภายนอกที่

เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 

7.3.3 การจัดท าก าหนดการดว้ยการ 
 การจัดท าก าหนดการ (Project schedule) ถือเป็นภาระหน้าที่ที่ส  าคัญอย่าง
ยิ่งในการบริหารและการจดัการโครงการ โดยปกติแล้วก าหนดการโครงการจะ

ประกอบด้วย 

(1) การจ าแนกโครงสร้างของงาน 
(2) การจัดเรียงล าดบักจิกรรม 
(3) การจัดท าก าหนดเวลาของแต่ละกจิกรรม 
(4) การจัดสรรทรัพยากรด้านต่างๆ 
(5) การก าหนดความรับผดิชอบของทมีงาน 
(6) การจัดท าตารางเวลาการท างาน 

  ในการจัดท าตารางเวลาการปฏบิัติงาน ผู้จัดการโครงการควรประยุกต์

แนวความคิดและแนวทางในการท า แผนภมูิแทง่ (Gantt chart or Bar chart) หรือ
ในกรณีที่มีกจิกรรมด าเนินการมากและสลับซับซ้อน อาจดัดแปลงไปสูก่ารใช้ 

ตารางตาข่ายงาน (Network diagram) กไ็ด้ 
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7.3.4 การปรึกษาหารือและการสรา้งการยอมรับในหมู่ผูรั้บบริการ 
 เม่ือจัดเตรียมการตามปัจจัยที่ 1-3 แล้ว ผู้จัดการโครงการจะต้อง

ด าเนินการปรึกษาหารือกบัผู้รับบริการ ทั้งน้ีเพ่ือรับทราบความคิดเหน็และสร้าง

การยอมรับของผู้รับบริการ โดยมีภาระงานที่ส าคัญประกอบด้วย 

(1) ผู้จัดการโครงการท าหน้าที่เสนอหรือขายความคิดของโครงการ เพ่ือ

สร้างความเข้าใจที่ดีให้แก่ลกูค้าหรือผู้รับบริการ 
(2) สร้างการมีส่วนร่วม 
(3) ด าเนินการในการท าประชาพิจารณ์ 
(4) การเสริมสร้างประชาสงัคม หรือการจัดองค์กรชุมชนเพ่ือรองรับ

โครงการ 
(5) สร้างความรับผดิชอบร่วมกนั 
 

7.3.5 การท าความเขา้ใจเก่ียวกับพื้ นฐานและสภาพแวดลอ้มของชมุชน 
 เป็นที่ชัดเจนว่า สภาพแวดล้อมของชุมชนอนัเป็นที่ตั้งของโครงการ ย่อมมี

บริบทต่างๆ อนัมีคุณลกัษณะเฉพาะ ดังน้ันผู้จัดการโครงการจ าเป็นต้องมีความ

พยายามที่จะด าเนินการด้านต่างๆเกี่ยวกบัเร่ืองน้ี ในประเดน็ส าคัญคือ 
(1) การท าความเข้าใจโครงสร้างอ านาจทางการเมือง 
(2) การวิเคราะห์ความเป็นจริงในทางเศรษฐกจิ 
(3) การท าความเข้าใจเน้ือหาสาระทางสงัคมและวัฒนธรรม 
(4) การพิจารณาความเข้มแขง็ขององค์การชุมชน 
 

7.3.6 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
 เน่ืองจากคนเป็นหัวใจส าคญัในการท างานทกุประเภท ดังน้ัน ผู้จัดการ

โครงการจึงจ าเป็นต้องประยุกต์ทกัษะด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในการ

จัดการโครงการเช่นเดียวกนั สาระส าคัญที่ควรมุ่งเน้นได้แก่ 

(1) การพิจารณาภาระหน้าที่ของผู้จัดการโครงการ และการจัดท า

ค าอธบิายหรือพรรณนาลกัษณะงานของบุคลากรโครงการให้ชัดเจน 
(2) การสรรหา คัดเลอืก อบรมบุคลากร 
(3) การก าหนดอตัราค่าตอบแทน 
(4) การสร้างบรรยากาศการท างานเป็นทมี (Teamwork building) โดย

ผู้จัดการโครงการจะท าหน้าที่เป็นหัวหน้าทมี 
(5) การก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของบุคลากรหลกั ใน

อนัที่จะท าหน้าที่เป็นหัวหน้าทมีย่อยขององคก์รโครงการ 
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7.3.7 การจัดการดา้นเทคนิค การงบประมาณ และการจัดท านิติกรรม

สัญญา 
 เพ่ือเผชิญกบัข้อจ ากดัในการบริหารเวลา การจดัการค่าใช้จ่าย และการ

จัดการเชิงคุณภาพ การบริหารสญัญา (Contract management) ถือเป็นหัวใจส าคญั
อกีด้านหน่ึงในการบริหารและการจดัการโครงการ ดังน้ัน ผู้จดัการโครงการจึง

ต้องให้ความสนใจที่จะ 

(1) พิจารณาสาระส าคัญเชิงเทคนิค (Technical aspect) ที่ถือเป็นองค์

ความรู้หรือหลกัการปฏบิัตโิดยเฉพาะ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน

กจิกรรมโครงการ 
(2) พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ และท าความเข้าใจร่วมกนัเกี่ยวกบั

กระบวนการจัดการทางการเงิน 
(3) การจัดท านิตกิรรมที่เป็นไปตามแบบแผนของหน่วยงาน โดยค านึงถึง

ความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในด้าน

การประมูล การจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา การเช่า  การเบิกจ่าย  เป็นต้น 
 

7.3.8 การจัดวางระบบการควบคุมดา้นเวลา ค่าใชจ่้าย และคุณภาพ 
 เพ่ือให้การบริหารและการจัดการโครงการเป็นไปอย่าง มีมาตรฐานที่ตรง

กบัความต้องการของลูกค้าและผู้รับบริการ ผู้จัดการโครงการ และทมีงานที่

เกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องติดตามและควบคุมงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งระบบการควบคุม

ดังกล่าวน้ี ควรจัดวางล่วงหน้า และท าความตกลงร่วมกนั ทั้งน้ี โดยค านึงถึงเร่ือง

ที่ส าคัญๆ ได้แก่ 

(1) ก าหนดมาตรฐานของงานที่ค านึงเร่ืองคุณภาพงาน เวลาการท างาน

และค่าใช้จ่ายในการลงทุน และการด าเนินงาน 
(2) การก าหนดกระบวนการของงานและการตดิตามงานทั้งในด้าน

กจิกรรม และการใช้ทรัพยากร 
(3) ก าหนดการจัดระบบรายงานหรือสารสนเทศในการจัดการ 
(4) ก าหนดเกณฑก์ารวดัผลงานและวิธกีารวัดผลงาน 
(5) การก าหนดและมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการปรับปรงุแก้ไข ตาม

หลักการมอบหมายอ านาจ (Empowerment) ที่ดี 
 

7.3.9 การวางเครือขา่ยการสือ่สาร และการจดัท ารายงาน 
 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแขง็ของระบบการควบคุม ผู้จัดการโครงการ

จ าเป็นต้องจัดวางเครือข่ายการสื่อสาร (Communication links) ในเร่ืองต่อไปน้ี 
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(1) ก าหนดช่องทางและวิธกีารในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหาร

ระดบัสงู ผู้จัดการโครงการ ทมีงานโครงการ โครงการอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง หน่วยงานประจ าที่ต้องปฏบิัตร่ิวมกนั 
(2) ก าหนดรปูแบบของรายงานต่างๆ เช่น รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 

รายงานความก้าวหน้า รายงานการประชุม รายงานการตรวจงาน 

รายงานส าหรับการเผยแพร่และรายงานขั้นสดุท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.3.10 การแกปั้ญหาทีอ่ยู่นอกเหนือความคาดหมาย 
  ในการบริหารโครงการย่อมจะมีปัญหาด้านต่างๆ และอุปสรรคอกี

มากมาย ซึ่งมักจะเกดิขึ้นอย่างนอกเหนือความคาดหมาย (Expect the 
unexpected) จึงควรเตรียมการที่จะรับมือกบัปัญหาน้ี ด้วยการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ การจัดท าแผนส ารอง การปรับแก้ก าหนดการต่างๆ 

 
7.3.11 การแกไ้ขขอ้ขัดแยง้ 

  ความขดัแย้งในด้านต่างๆ ย่อมจะเกดิขึ้นเสมอในการจดัการ

โครงการ จึงต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการจดัการความขดัแย้ง เช่น 

ความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ จ าเป็นต้องใช้วิธรการเจรจาต่อรอง ในขณะ

ที่ ความขดัแย้งด้านความคิด ควรที่จะแก้ไขด้วยการแสวงจุดร่วม และ

สงวนจุดต่าง ส่วนเร่ืองที่มีข้อตกลงชัดเจน จ าเป็นต้องใช้ความเดด็ขาดใน

การเป็นผู้บริหาร เป็นต้น 

รายงานความก้าวหน้า 

รายงาน ทศิทาง 

ทศิทาง 

ผูจ้ดัการ 

โครงการ 

ผูบ้ริหารระดบัสูง 

บุคลากรโครงการ 

ผูร้บับริการ 
ผูจ้ดัการฝ่ายประจ า หรือ 

ผูจ้ดัการโครงการอื่นๆ 

 
 

รายงานความก้าวหน้า 

รายงาน 

นโยบาย 

แนวปฏบัิติ 
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7.3.12 การอ านวยความสะดวกในการถ่ายโอนโครงการใหแ้ก่หน่วยงานที่

รับผดิชอบในการบริหารงานประจ า 
  เมื่อโครงการใกล้จะเสรจ็ จ าเป็นต้องถ่ายโอนภารกจิของโครงการ 

ส่งต่อไปยังผู้ที่รับผดิชอบ ในการใช้ผลประโยชน์ของโครงการ การถ่าย

โอนโครงการไปสู่งานประจ า อาจประกอบด้วย 
(1) การจัดท าคู่มือการปฏบิัติงานและแนวทางในการปฏบิตัิงาน (standard 

operating procedure) 
(2) การช้ีแจงความเข้าใจกบัหน่วยงานที่จะต้องรับผดิชอบในการ

ด าเนินงาน 
(3) การฝึกอบรมบุคลากรหลักที่จ าเป็น 

จากปัจจัยทั้งหมดที่ได้อธบิายมาแล้ว สามารถเขยีนเป็นแผนภาพที่แสดงถงึ

ความสมัพันธข์องปัจจัยได้ดังน้ี 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

การศึกษาและท าความเขา้ใจภารกิจ 

การสนบัสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูง 

การจดัวางก าหนดการ 

การจดัการทรพัยากรมนุษย ์

เทคนคิ/การเงิน/สญัญา 

การวางระบบการควบคุม 

การปรึกษาหารือ 

และสรา้งการ

ยอมรบัของ

ผูร้บับริการ 

การศึกษาและ

เขา้ใจ

สภาพแวดลอ้ม

ของชุมชน 

การแกปั้ญหาที่

อยู่นอกเหนอื

ความคาดหมาย 

การแกไ้ขปัญหา

อนัเนือ่งมาจาก

ความขดัแยง้ 

การสือ่สารและการรายงาน การถ่ายโอนโครงการ 
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บทสรุป 
 โดยสรุปแล้วผู้เขยีนได้น าเสนอให้เหน็ถึง แนวความคิดและแนวทางที่เป็นประโยชน์ 

ส าหรับการวางแผนโครงการเพ่ือการจัดการเชิงกลยุทธ ์ โดยเร่ิมจากการชี้แสดงถงึความส าคัญและ

ความจ าเป็นในการก าหนดโครงการ เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ทางการบริหารทัว่ไป และ

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาและการแข่งขนัของกจิการ จากน้ันได้ช้ีให้เหน็แนวทางในการ

ใช้วงจรโครงการ (Project cycle) ให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการจัดการเชิงกลยุทธ ์ ด้วย
การระบุว่า โครงการทุกโครงการเป็นกลวิธใีนการน ากลยุทธไ์ปปฏบิตัิให้เกดิผลส าเรจ็ ดังน้ันการ

ก าหนดโครงการในองค์กรที่เป็นทางการทุกประเภท จ าเป็นต้องรู้ จุดมุ่งหมายของกลยุทธ ์
 วงจรโครงการจะมีจุดเร่ิมต้นจาก การก าหนดแนวคดิโครงการ การระบุข้อก าหนดหรือ

เงื่อนไขของโครงการ (TOR) การวางแผนโครงการเบื้องต้น การศกึษาความเป็นไปได้และประเมนิ
โครงการ การจดัท าเอกสารโครงการ โดยใช้วิธกีารสร้างตาราง LogFrame หรือการเขยีนเอกสาร
แผนในเชิงพรรณนาความ จากน้ันจึงเสนอแผนโครงการ เพ่ือการพิจารณาของผู้มีอ านาจหน้าทีท่ี่

เกี่ยวข้อง เม่ือโครงการได้รับความเหน็ชอบและได้รับอนุมัติงบประมาณจากผู้บริหารแล้ว จึงจะ

ด าเนินการบริหารและการจัดการโครงการจากจุดเร่ิมต้นจนแล้วเสรจ็ 
 ตัวแบบสบิสองปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความส าเรจ็ที่เสนอไว้ในเอกสารน้ี ผู้เขยีนเช่ือว่า

น่าจะเป็นการผลกัดันให้ผู้บริหารหรือผู้จัดการโครงการ มีแนวทางในการพิจารณาเตรียมการ

จัดการโครงการไปสู่ความส าเรจ็ ภายใต้บรรทดัฐานด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และคุณภาพของโครงการ 

ทั้งน้ีโดยผู้จัดการโครงการจะต้องตระหนักถึง การยึดผู้รับบริการหรือประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความพึงพอใจโดยรวมให้เกดิขึ้น ซึ่งหมายถึงการยอมรับรวมทั้งการใช้ประโยชน์ของ

โครงการ ทีจ่ะก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา อนัเป็นความปรารถนาสงูสดุร่วมกนั ของ

ผู้มีส่วนได้เสยีในโครงการต่างๆเสมอ  

 


