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การจดัการตามวงจรโครงการ (PCM) 
  
แนวทางท่ีโครงการถกูออกแบบและด าเนินการท่ีเป็นไปตามล าดบัขัน้ตัง้แต ่การมีข้อตกลงร่วมในเป้าหมายท่ี
ปรารถนา ท่ีต้องการท าให้เกิดขึน้ ซึง่จะกลายมาเป็นตวัชีน้ าความคิดในกระบวนการออกแบบโครงการท่ีมี
รายละเอียดท่ีเฉพาะมากขึน้ และก่อรูปเป็นแผนปฏิบติัการท่ีจะต้องน าไปด าเนินการ โดยมีการติดตาม เรียนรู้
เพื่อยกระดบัคณุภาพของงาน และ ประเมินผลเม่ือโครงการจบ ซึง่จะช่วยในการปรับปรุงยทุธศาสตร์และ
ปฏิบติัการในอนาคตตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจดัการตามวงจรโครงการ (PCM) มีเพื่อท าให้เกิดความมัน่ใจวา่ 
1.  โครงการได้เอาใจใสแ่ละมีสว่นในการสร้างความส าเร็จในระดบันโยบายขององค์กรหรือหนว่ยงานใดๆ (หรือ
ในระดบัท่ีสงูกวา่โครงการ เช่น แผนงาน / นโยบาย) ไม่วา่จะเป็น การลดปัญหาความยากจน การลดการ
พงัทลายของสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การกินดีมีสขุของประชาชนในท้องถ่ิน เป็นต้น  
2. โครงการได้ให้ความส าคญัและสมัพนัธ์ปัญหาของกลุม่เป้าหมาย และผู้ รับประโยชน์อยา่งแท้จริง  
3. โครงการมีความเป็นไปได้ท่ีจะท าให้วตัถปุระสงค์เกิดขึน้ได้ ภายใต้ข้อจ ากดัในการปฏิบติัการและศกัยภาพ
ของผู้ รับผิดชอบ  
4.  จะมีความยัง่ยืนในประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จากโครงการจะมีความตอ่เน่ืองยัง่ยืน  
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และเพื่อท่ีจะบรรลเุป้าหมายข้างต้น ในการจดัการโครงการ 
1. จึงใช้แนวทางของกรอบคิดเชิงตรรกะ ‟ เหตผุล (Logical Framework Approach) ในการวิเคราะห์ปัญหา 
ค้นหาทางออก เช่น ในการออกแบบโครงการ และปฏิบติัการ  
2.  ต้องมีการจดัท าเอกสารที่มี (ข้อมลู) คณุภาพในทกุขัน้ตอน เพื่อใช้ประกอบในการตดัสนิใจ  
3.  ต้องด าเนินการปรึกษาหรือกบัผู้ มีสว่นได้เสยีท่ีเก่ียวข้องให้ได้มากท่ีสดุเทา่ที่เป็นไปได้  
4.  ต้องเน้นไปท่ีวตัถปุระสงค์ของโครงการท่ีมีความชดัเจน (จึงควรมีเพียง 1 วตัถปุระสงค์ตอ่ 1 โครงการ) โดย
เน้นไปท่ีความยัง่ยืนของผลท่ีเกิดขึน้กบักลุม่เป้าหมาย กลุม่ผู้ รับประโยชน์ 
 
 

การประสานระหว่างการจัดการตามวงจรโครงการกับกรอบคิดเชิงตรระกะ – เหตุผล 
 

 
 
 
 

องค์กรท่ีรับผดิชอบ จะต้อง
ตดัสนิใจและปฏิบตักิาร 

 

การจัดการตามวงจร
โครงการ (PCM) 

เคร่ืองมือและวธีิการจดัการ 
โครงการ 

 

กรอบคิดเชิงตรรกะ – เหตุผล 
(Logical Framework) 

การจัดการตามวงจร
โครงการ (PCM) 

ประกอบด้วยขัน้ตอนต่างๆ ใน
โ ค ร ง ก า ร  ด้ ว ย ก า ร มี
รายละเอียดในการจัดการ
กิจกรรมและกระบวนการ
ตดัสนิใจที่ดี  

กรอบคิดเชิงตรรกะ – เหตุผล 
(Logical Framework)  

เป็นวิธีวิทยากรในการวางแผน, 
จัดการและประเมินผลโครงการ 
โดยใช้เคร่ืองมือเพื่อสง่เสริมการมี
สว่นร่วมและความโปร่งใส เพื่อ
พฒันาให้งานบรรลวุตัถปุระสงค์ 
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กรอบแนวคดิเชงิตรรกะ (Logical Framework) 
 
กรอบแนวคิดเชิงตรรกะ / เหตุผล (logical framework) คืออะไร? 
 
Logical Framework หรือ ท่ีเรียกกนัติดปากวา่ Log Frame นัน้ ถกูพฒันาขึน้เม่ือทศวรรษ 1970s และมีการ
น าไปใช้อยา่งกว้างขวางในองค์กรตา่งๆ ทัว่โลก โดยเฉพาะแหลง่ทนุหลายองค์กรยงัใช้แนวทางของ Log 
Frame เป็นแนวทางที่ให้ผู้จะขอทนุ วิเคราะห์และเขียนข้อเสนอโครงการตามแนวทางนี ้
 
วิธีการของ Log Frame เก่ียวข้องกบั ผลของการวิเคราะห์ถึงหนทางที่เป็นไปได้อยา่งเป็นระบบและเป็นตรรกะ 
(เหตุ-ผล) ท่ีจะท าให้วตัถปุระสงค์และเป้าหมายของโครงการบรรล ุ ซึง่สามารถสะท้อนได้จากการพิจารณา
ความสมัพนัธ์เชิงเหตผุลระหวา่งระดบัของวตัถปุระสงค์ (objective hierarchy) ท่ีชีแ้ละใช้เพื่อการตรวจสอบวา่ 
วตัถปุระสงค์เหลา่นัน้จะสามารถบรรลผุลได้อยา่งไร และยงัได้ก าหนดถึงสมมติฐาน ‟ เงื่อนไขที่อยูน่อกเหนือ
การควบคมุท่ีจะมีอิทธิผลตอ่ความส าเร็จ (หรือไม่ส าเร็จ) ของโครงการอีกด้วย 
 
ผลหลกัของกระบวนการ คือ ตารางสรุปท่ีแสดงประเด็นหลกัๆ ท่ีมีความส าคญัในโครงการท่ีอยูใ่นรูป
ความสมัพนัธ์เชิงตรรกะ ซึง่เรียกกนัวา่ Log Frame ประกอบด้วยชอ่ง 16 ช่องท่ีแสดงให้เห็นมิติท่ีมีความส าคญั
ส าหรับการพฒันาโครงการ 
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- ท าไมโครงการจึงต้องด าเนินการให้ส าเร็จ  (คอลมัภ์วตัถปุระสงค์ หรือ Intervention Logic) 
- อะไรคือผลส าเร็จท่ีโครงการต้องการ (คอลมัภ์วตัถปุระสงค์  / คอลมัภ์ตวัชีว้ดั)  
- โครงการจะบรรลเุป้าหมายได้อยา่งไร (กิจกรรม หมายเลข 13) 
- อะไรคือปัจจยัภายนอกท่ีส าคญัท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จ (คอลมัภ์สมมติฐาน ‟ ปัจจยัภายนอก)   
- จะหาข้อมลูหลกัฐานได้จากไหน เพื่อน ามาใช้ประเมินความส าเร็จ (คอลมัภ์หลกัฐาน) 
- วิธีการ-ทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับงานนี ้(ช่อง วิธีการ ‟ ทรัพยากร หมายเลข 14)   
- คา่ใช้จ่ายเทา่ไร (ช่อง งบ หมายเลข 15)  
- มีเงือ่นไขก่อนหน้าอะไรบ้าง (pre-conditions) ท่ีจะมีสว่นท าให้โครงการสามารถเร่ิมต้นได้ (ช่อง

หมายเลข 4)  
 
จาก Logical Framework เราสามารถน าเอาข้อมลูตา่งๆ มาใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการ (proposal) ไม่วา่
จะเป็น หลกัการและเหตผุล เป้าหมายโดยรวมของโครงการ วตัถปุระสงค์ของโครงการ ผลท่ีได้ กิจกรรม วธีิการ
งบประมาณ ตวัชีว้ดั รวมถึงเง่ือนไขภายนอก การวิเคราะห์อยา่งตรงไปตรงมา ถึงเงื่อนไขภายนอกและเร่ือง
ความยัง่ยืน ซึง่จะช่วยจดัปรับทัง้วตัถปุระสงค์โครงการ ผลท่ีได้ กิจกรรม และตวัชีว้ดั 
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ข้อจ ากัดของ Logical Framework 
 
Logical Framework  มีประโยชน์อยา่งมากในการช่วยเตรียมและด าเนินโครงการ ทัง้ในเร่ืองการมีโครงสร้างท่ี
ดีและการค้นหาแนวทางท่ีเหมาะสมเพื่อใช้เป็นยทุธศาสตร์ในการด าเนินงานท่ีมีความชดัเจนและเป็นมาตรฐาน  
 
อยา่งไรก็ตาม สิง่เหลา่นีก็้ยงัไม่ได้เป็นหลกัประกนัความส าเร็จ เน่ืองจากยงัมีปัจจยั ‟ เงื่อนไขจ านวนมากท่ีมี
อิทธิพลตอ่ความส าเร็จของโครงการ ได้แก่ เงื่อนไขจากภายใน เช่น การมีทกัษะในการจดัการองค์กรและ
ทีมงานท่ีดี การติดตาม สรุปบทเรียน ในขัน้ตอนของกระบวนการวางแผน ก็มีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องอาทิ ข้อมลู
ท่ีเพียงพอในการท าแผน ความสามารถของทีมในการวางแผน มีการปรึกษาหารือกบัผู้ มีสว่นได้เสยีท่ีเป็น
ตวัแทนจากกลุม่ผลประโยชน์ตา่งๆ และสมดุลระหวา่งชาย-หญิง  
 
ขณะเดียวกนัในมิติของโครงการพฒันา เงื่อนไขภายนอก เช่น ความสลบัซบัซ้อนของสาเหต ุการตดัสนิใจของ
ผู้ รับประโยชน์และกลุม่เป้าหมาย เหลา่นีล้้วนแล้วแตอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุได้ของโครงการทัง้สิน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยูภ่ายใต้การ

ควบคมุของ

โครงการ 

อยูเ่หนือการ

ควบคมุของ

โครงการ 

กิจกรรม 

ผลที่ได้ 

วตัถปุระสงค์ 

เป้าหมายรวม 

 

อยูภ่ายใต้การ

จดัการ ควบคมุ

ของโครงการ 
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Logical framework ประกอบด้วย 2 ขัน้ตอน 
 
เราสามารถจ าแนกขัน้ตอนของ Logical Framework ได้เป็น 2 ขัน้ตอนใหญ่ๆ 
 
ขัน้ตอนท่ีหนึง่ ขัน้ของการวิเคราะห์ (Analysis Stage) คือการวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่เพื่อการพฒันา 
สถานการณ์ท่ีคาดหวงัในอนาคต และเลอืกยทุธศาสตร์ท่ีจะน าไปสูค่วามส าเร็จ ซึง่ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนยอ่ย 
ได้แก่ 

 การวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้เสยี (stakeholder analysis) 

 การวิคราะห์ปัญหา (problem analysis) 

 การวิเคราะห์วตัถปุระสงค์ (analysis of objective) 

 การวิเคราะห์ยทุธศาสตร์ (analysis of strategies) 
 
ขัน้ตอนท่ีสอง ขัน้ของการวางแผน (Planning Stage) เม่ือแนวคิดโครงการได้ถกูพฒันาขึน้และแผนปฏิบติัการ
ก็เตรียมพร้อมอยูแ่ล้ว ในขัน้นี ้logframe จะช่วยเจาะลกึลงสูต่วักิจกรรม ทรัพยากร-งบประมาณ และ
ตารางเวลาการปฏิบติัการ 
 
1. ขัน้ของการวิเคราะห์ (Analysis Stage)  
 

1.1 วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้ มีสว่นได้เสยี หมายถึง ปัจเจก กลุม่ องค์กร หรือ บริษัทท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัโครงการ และเพื่อท่ีจะสร้าง
ประโยชน์มากท่ีสดุตอ่สงัคมและตอ่องค์กรผู้ด าเนินโครงการ การวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้เสยีจะช่วยระบุถึงการ
ได้รับผลกระทบ (ทัง้ลบและบวก) ของผู้ เก่ียวข้อง ซึง่เป็นขัน้ตอนท่ีต้องท าในช่วงแรก 
 

ในอุดมคติ การวางแผนโครงการควรต้องออกแบบให้มีกระบวนการมีสว่นร่วมของตวัแทนผู้ มีสว่นได้เสยีหลกั 
เพื่อให้แนใ่จวา่ในการวางแผนนัน้เราได้มมุมองท่ีรอบด้านจากตวัแทนกลุม่ผลประโยชน์ตา่งๆ ทัง้เพศชายและ
หญิง อยา่งสมดลุ และเม่ือไรก็ตามท่ีมีการทบทวนโครงการในระหวา่งที่โครงการด าเนินการอยู ่ก็ควรต้องมีการ
ทบทวนผู้ มีสว่นได้เสยีด้วย 
 
การวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้เสยีกบัการวิเคราะห์ปัญหานัน้มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกล้ชิด เพราะหากปราศจาก
มมุมองท่ีแตกตา่งของผู้ มีสว่นได้เสยี ซึง่เป็นทัง้เร่ืองธรรมชาติและเป็นเร่ืองท่ีเป็นความต้องของผู้ มีสว่นได้เสยี  
โครงการก็จะเห็นทางออกไม่ชดัเจน ทัง้นี ้มีขัน้ตอนการท าการวิเคราะห์ดงันี ้
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1.  เร่ิมจากการระบุ ผู้ มีสว่นได้เสยีท่ีหลากหลาย ความแตกตา่งของเพศ ซึง่  

 อาจเป็นผู้ ได้รับผลกระทบจากโครงการ  

 อาจเป็นผู้ มีอิทธิพลตอ่โครงการ   

 อาจเป็น ภาคียทุธศาสตร์ท่ีสนบัสนุนโครงการ  

 อาจเป็นคูข่ดัแย้งกบัโครงการ เม่ือบทบาทและผลประโยชน์ของเขาได้รับผลกระทบจากโครงการ   
2. อธิบายลกัษณะ ผู้ มีสว่นได้เสยีข้างต้น ตามบทบาท และเพศชาย ‟ หญิง  

 เป็นกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสยีท่ีคาดวา่จะเข้าร่วมในโครงการ ร่วมทนุ หรือ ได้รับประโยชน์จากโครงการใช่หรือไม?่   

 เป็นกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสยีท่ีท าหน้าที่สนบัสนนุใช่หรือไม่?   

 มีการกลไกในการควบคมุหรือไม?่  
3.  อธิบายลกัษณะของผู้ มีสว่นได้เสยีจากมมุทางสงัคม องค์กร (และเพศชายหญิงด้วย)  

 ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสงัคมเป็นอยา่งไร?  

 ก่อตวัมาอยา่งไร? / มีการตดัสนิใจอยา่งไร? (ในองค์กร) 

 มีบทบาทอะไร?   
4.  วิเคราะห์กลุม่ผู้ มีสว่นได้เสยีจากมิติ ความคาดหวงั และความสมัพนัธ์  (และเพศชายหญิงด้วย) 

 ระบุ ความสนใจ ผลประโยชน์และความคาดหวงัจากโครงการ ของผู้ มีสว่นได้เสยี   

 วิเคราะห์ ความเช่ือมโยง-ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ    
5.  อธิบายลกัษณะ การตอบสนอง และการเอาใจใสต่อ่ประเด็นท่ีหลากหลาย (ความเทา่เทียมกันด้านเพศ, 
การปกป้องด้านสิง่แวดล้อม ทัง้ชายและหญิง)  

 กลุม่ผู้ มีสว่นได้เสยีตอบสนองถึงประเด็นเหลา่นัน้ไหม?   

 พวกเขาได้ตระหนกัถึงผลกระทบของบทบาทหน้าที่ของเขาและกิจกรรมตา่งๆ ของประเด็นเหลา่นัน้ไหม?  
6.  ประเมิน ศกัยภาพ ทรัพยากร และความสามารถของผู้ มีสว่นได้เสยี (ชาย และ หญิง)   

 อะไรเป็นจุดแข็งท่ีมีอยูแ่ล้ว ซึง่โครงการจะสามารถท าให้เพิ่มขึน้ได้อีก?  

 กลุม่ผู้ มีสว่นได้เสยีมีศกัยภาพภาพด้านใดท่ีจะสนบัสนนุได้บ้าง?  

 อะไรที่สิง่ท่ียงัขาด ‟ พร่องท่ีโครงการต้องพิจารณา?  
7.  สรุปและท าข้อเสนอส าหรับโครงการ 

 จะน ากลุม่เข้าสูก่ระบวนการอยา่งไร?  

 กิจกรรมใดบ้างที่ต้องลงมือท า?  

 จะประสานงานกบักลุม่อยา่งไร? 
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ตัวอย่าง ตารางการวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้เสยี 
 
ผู้มีส่วนได้

เสีย 
ลักษณะ 

 มิติทางสงัคม ‟ศก. 
 เพศ 
 องค์กร ‟ สถานภาพ 

 ทศันคติ.... 

ส่วนได้เสียและ
ความคาดหวัง 

  ส่วนได้เสีย 
  ความคาดหวงั 

 

การตอบสนอง
และความเอาใจ
ใส่ต่อประเดน็

ต่างๆ 

ศักยภาพและ
ความขาด 

 ทรัพยากร 
 ความรู้ 
ประสบการณ์ 

 

นัยยะและข้อสรุป
ส าหรับโครงการ 
 ความเป็นไปได้ที่จะ
ลงมือปฏิบตัิ 
 จะท างานร่วมกบั
กลุ่มอย่างไร 

เลีย้งปลาใน
กระชัง 

- เป็นกลุม่เลก็ๆ แต่
รวมกลุม่เข้มแขง็ 
 
 

- ตอ่ต้านหากมีน า้
เสียปลอ่ยออกมาจาก
ชมุชน 
 

- ตระหนกัอย่าง
มากเร่ืองน า้เสีย 
 

- สนบัสนนุการ
จดัการน า้เสีย 
- รู้วา่ตรงจดุไหนมี
น า้เสีย 

- มีความตระหนกั
เพิม่ขึน้ในกลุม่ผู้
เลีย้งปลา 
- รับมาตรการ
ควบคมุมลพิษ 

อุตสาหกรรม - แหลง่เศรษฐกิจของ
คนในท้องถิ่น 
- สมัพนัธ์ดีกบัผู้น า
ท้องถิ่น 
 

- จะตอ่ต้านหากเสีย
ประโยชน์ 

- ตระหนกัไมม่าก
ในผลกระทบตอ่
ระบบนิเวศ 
 

- มีความสามารถ
ลงในการลงทนุ
ระบบบ าบดั หาก
ท าให้เห็นว่าคุ้ม
ทนุ 

- กระตุ้นความ
ตระหนกัใน
ผลกระทบของน า้
เสียตอ่ภมูภิาค 
- พจิารณากระตุ้น
ภาพลกัษณ์ของ
โครงการ 

ครัวเรือน - ครัวเรือนสว่นใหญ่ยงั
ไมต่ระหนกัเร่ืองน า้เสีย 
 

- สามารถเข้าถึง
โครงขา่ยการจดัการ
น า้เสีย 
- สามารถน าบาง
ครัวเรือนเข้าสู่ระบบ
รวบรวมน า้เสีย 

- ตระหนกัไมม่าก
เร่ืองน า้เสีย สนใจ
แต ่น า้ประปา 

- มีความสามารถ
ในการจ่ายคา่
บ าบดั 

- กระตุ้นความ
ตระหนกัใน
ผลกระทบของน า้
เสียตอ่ภมูภิาค 
- ท าให้รับรู้ถึง
คา่ใช้จ่ายในการ
ปกป้องสิง่แวดล้อม 

.............      
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1.2  การวิเคราะห์ปัญหา 
การวิเคราะห์ปัญหาจะระบุถึงภาพในเชิงลบของสถานการณ์ท่ีเป็นอยูแ่ละจดัท าความสมัพนัธ์เช่ือมโยงของ 
สาเหตแุละผลกระทบ (cause ‟ effects) กบัปัญหาที่ด ารงอยู ่ซึง่มีขัน้ตอนอยู ่3 ขัน้ 
- นิยามกรอบและประเด็นท่ีต้องวิเคราะห์ให้ชดัเจน 
- ระบุปัญหาหลกัท่ีกลุม่เป้าหมายและผู้ รับประโยชน์เผชิญอยู ่(อะไรคือปัญหา) 
- จดัท า ผงัต้นไม้ (problem tree) ท่ีแสดงความสมัพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่ง สาเหต ุปัญหา และผลกระทบ 

(ทกุข์ ‟ สมทุยั) 
 
การวิเคราะห์เป็นการน าเสนอในรูปของ diagram ท่ีแสดงผลกระทบ (effect) ของปัญหาที่อยูด้่านบน และ 
สาเหต ุ(cause) ของปัญหาจะอยูด้่านลา่ง เป้าหมายการวิเคราะห์เพื่อระบุค้นหาจุดคอขวดท่ีผู้ ท่ีมีสว่นได้เสยี
จะให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกๆ และพยายามจะเอาชนะ 
 
โดยมีขัน้ตอนการท าดงันี ้
1.  ระบุปัญหาหลกัท่ีด ารงอยู ่ภายใต้สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ (ได้จากการระดมความคิดเห็น)   
2.  เลอืกปัญหาเร่ิมต้น  
3.  ค้นหาปัญหาอ่ืนๆ ท่ีสมัพนัธ์กบัปัญหาเร่ิมต้น 
4.  จดัท า ล าดบัของสาเหตแุละผลกระทบ  

 ปัญหาที่เป็นสาเหตโุดยตรงกบัปัญหาเร่ิมต้น วางลงในด้านลา่ง   

 ปัญหาที่เป็นผลกระทบโดยตรงกบัปัญหาเร่ิมต้น วางไว้ด้านบน   
5.  ท าเช่นเดียวกบักบัปัญหาอ่ืนๆ จนครบ  
6.  เช่ือมตอ่ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัญหา กบั สาเหตแุละผลกระทบด้วยลกูศร   
7.  ทบทวน diagram ตรวจสอบความถกูต้องและความสมบูรณ์   
 
ข้อสงัเกต 
1.  ปัญหาเป็น ค าบอกเลา่ถึงสถานการณ์ในเชิงลบ    
2.  ปัญหา คือ สิง่ท่ีเป็นปัญหาอยูใ่นปัจจุบนั ไม่ใช่เป็นเร่ืองอนาคตท่ียงัไม่เกิด หรือ จินตนาการเอาเอง   
3.  ต าแหนง่ของปัญหาในผงัล าดบัชัน้ (hierarchy) ไม่ได้เป็นตวัชีล้ าดบัความส าคญั  
4.  ปัญหา ไม่ใช่เป็นเร่ืองของการไม่มีหรือเพราะขาดแนวทางการแก้ไข แตเ่ป็นสถานการณ์ด้านลบท่ีเป็นอยู่ 
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ภาพแสดง ผังปัญหา / ต้นไม้ของปัญหา (problem tree) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในขัน้ตอนของการระบุและวิเคราะห์ปัญหา โดยทัว่ไปจะมีความยากอยู ่2 ประการ กลา่วคือ  
1) ปัญหาไม่ได้ถกูระบอุยา่งชดัเจนมีรายละเอียดไมม่ากพอ ซึง่ท าให้การสือ่สารข้อเท็จจริงไมช่ดัเจน  อยา่ง

การอธิบายวา่ การจดัการไม่ดีจ าเป็นต้องยติุ ซึง่เราเข้าใจวา่นัน่คือปัญหา และดงันัน้จึงวิเคราะห์สาเหตท่ีุ
อาจเป็นเพราะ การควบคมุการเงินท่ีไม่ดี หรือการสง่บริการท่ีส าคญัๆ ลา่ช้า เป็นต้น 

2) ค าอธิบายปัญหา ไม่ได้เขียนเป็น อธิบายสถานการณ์ท่ีเป็นลบ แตเ่ขียนเป็นการขาดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือขาดทางออก ตวัอยา่งเช่น การขาดเจ้าหน้าที่ท่ีผา่นการฝึกอบรม ไม่ได้อธิบายปัญหาที่
เฉพาะเจาะจง (อยา่งเจ้าหน้าที่มีทกัษะไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม) และเสีย่งท่ีจะมีอคติด าเนินกิจกรรม
เพื่อเติมแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ขาดหาย (เช่น การฝึกอบรม) ในขณะท่ีจริงๆ แล้ว ปัญหาอาจเป็นเร่ือง
การรับสมคัรคนท างานหรือการจดัการบุคคลากร 

 

คณุภาพน า้ก าลงัแย่ลง 

ไมส่ามารถควบคมุการ
ทิง้ของเสียลงแมน่ า้ 

โรงงานและครัวเรือนปลอ่ย
น า้เสียลงสู่แมน่ า้โดยตรง 

น า้เสียท่ีผา่นการ
บ าบดัไมไ่ด้มาตรฐาน 

ไมส่ามารถควบคมุผู้
ทิง้ของเสียได้ 

ประชาชนขาดความ
ตระหนกัเร่ืองผลเสีย
จากการทิง้ของเสีย 

มีแรงจงูใจท่ีจะปลอ่ย
น า้เสีย 

กฎหมายไมเ่ข้มแขง็
เพียงพอท่ีจะป้องกนั 

ปลาในแมน่ า้มีคณุภาพแย่ลง แรงดงึดดูนกัท่องเท่ียวลดลง จบัปลาได้น้อยลง 

รายได้ของประชาชน
ลดลง 

เกิดโรคกบั
ผู้บริโภคปลา

บอ่ยๆ 

เง่ือนไขการด าเนินชีวติเลวร้าย 

สาเหตุ 

ผลกระทบ 
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1.3  การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ 
การวิเคราะห์วตัถปุระสงค์เป็นวิธีวิทยาที่ใช้เพื่อ 
- อธิบายสถานการณ์ในอนาคตท่ีปัญหาได้คลีค่ลายหรือได้รับการแก้ไข ด้วยการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้เสยี 
- ตรวจสอบล าดบัชัน้ของวตัถปุระสงค์ (objective hierarchy) 
- แสดงให้เห็นแผนภาพความสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงของ วิธีการ กบั เป้าหมาย (นิโรธ ‟ มรรค) 

 
สถานการณ์ด้านลบของแผนภาพปัญหา จะถกูพลกิกลบัไปสู ่ทางออก ท่ีแสดงให้เห็น การบรรลผุลในทางบวก 
ตวัอยา่งเช่น “ผลผลติการเกษตรต ่า” ก็จะถกูเปลีย่นเป็น “ผลผลติการเกษตรสงู”  การบรรลผุลในทางบวกนีคื้อ 
วตัถปุระสงค์ และถกูน าเสนอผา่นแผนภาพวตัถุประสงค์ท่ีแสดงให้เห็น วิธีการ และเป้าหมายตามล าดบัชัน้ 
แผนภาพจะแสดงภาพรวมท่ีมีความชดัเจนถึงสถานการณ์ในอนาคตท่ีอยากให้เกิดขึน้ มีขัน้ตอนดงันี ้
 
ขัน้ท่ี 1 ท าให้ สถานการณ์ท่ีเป็นลบ กลายเป็น บวก   

 ความปรารถนาที่ต้องการ (เป้าหมายสงูสดุ)  

 ผลท่ีสามารถบรรลไุด้จริง   
 
ขัน้ท่ี 2 ตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่ง วิธีการ ‟ เป้าหมาย วา่สมเหตสุมผลและครบถ้วนตามล าดบัชัน้ 
(ความสมัพนัธ์ สาเหต ุ‟ ผลกระทบ จะถกูเปลีย่นเป็น วิธีการ ‟ เป้าหมาย)    
 
ขัน้ท่ี 3  ถ้ามีความจ าเป็น :   

 ทบทวนข้อความใหม่  

 เพิ่มเติม วตัถปุระสงค์ใหม่ ถ้าเป็นเร่ืองส าคญัและจ าเป็นเพื่อให้บรรลเุป้าหมายในระดบัท่ีสงูกวา่  

 ลบวตัถปุระสงค์ ท่ีดเูหมือนจะไม่เหมาะสม / ไมจ่ าเป็น  
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ภาพแสดง ผังวตัถุประสงค์ / ต้นไม้ของวตัถุประสงค์ (objective tree) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณุภาพน า้ดีขึน้ 

สามารถควบคมุการทิง้ของ
เสียลงแมน่ า้ได้มากขึน้ 

โรงงานและครัวเรือนปลอ่ย
น า้เสียลงแมน่ า้ลดลง 

น า้เสียท่ีผา่นการ
บ าบดัได้มาตรฐาน 

การควบคมุการทิง้ของ
เสียมีประสทิธิผล 

ประชาชนมีความ
ตระหนกัเร่ือง

ผลเสียจากการทิง้
ของเสีย 

มีแรงจงูใจท่ีจะ
ไมป่ลอ่ยน า้เสีย 

การบงัคบัใช้
กฎหมาย
ได้ผล 

ปลาในแมน่ า้มีคณุภาพมาตรฐาน แรงดงึดดูนกัท่องเท่ียวเพิ่ม จบัปลาได้ปกติ 

รายได้ของประชาชน
เพิม่ขึน้ 

อตัราการเกิดโรคจากการ
บริโภคปลาลดลง 

เง่ือนไขการด ารงชีวติได้รับการ
ปรับปรุงให้ดีขึน้ 

วิธีการ 

เป้าหมาย 

น า้เสียจาก
ครัวเรือนและ

โรงงานเข้าสูร่ะบบ 

ความสามารถใน
การบ าบดัมีมากขึน้ 
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1.4  การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ 
เป็นขัน้ตอนสดุท้ายของขัน้การวิเคราะห์ ซึง่เก่ียวข้องกบัการคดัเลอืกยทุธศาสตร์ท่ีจะใช้เพื่อการบรรลเุป้าหมาย 
การวิเคราะห์ยทุธศาสตร์ เป็นเร่ืองของการตดัสนิใจวา่จะน าวตัถปุระสงค์ใดใสไ่ว้ในโครงการและวตัถปุระสงค์
ใดยงัไม่ใสไ่ว้ในโครงการ ซึง่มีขัน้ตอนดงันี ้
- ก าหนดเกณฑ์การเลอืกท่ีชดัเจน 
- จ าแนกความแตกตา่งของยทุธศาสตร์ท่ีเป็นไปได้ท่ีจะท าให้วตัถปุระสงค์ประสบความส าเร็จ 
- ทางเลอืกยทุธศาสตร์ตา่งๆ ของโครงการ 

 
ในแผนภาพวตัถปุระสงค์ กลุม่วตัถปุระสงค์ท่ีคล้ายๆ กนั จะเรียกวา่ ยทุธศาสตร์ (strategies) ซึง่จะถกูเลอืกมา
เพื่อใช้เป็นยทุธศาสตร์ท่ีจะน าไปสูเ่ป้าหมาย ยทุธศาสตร์ท่ีมีความส าคญัท่ีสดุและเป็นไปได้มากท่ีสดุจะถกู
เลอืกตามเกณฑ์ท่ีเราก าหนดขึน้มา อาทิ ล าดบัของผู้ มีสว่นได้เสยี (ทัง้ชายและหญิง) ความเป็นไปได้ท่ีจะท าให้
ส าเร็จ งบประมาณ ความสมัพนัธ์ของยทุธศาสตร์ เวลาที่ต้องใช้ การชว่ยลดความไม่เทา่เทียม รวมถึงความไม่
เทา่เทียมกนัทางเพศสภาพ เป็นต้น 
 
ขัน้ตอนการวิเคราะห์ยทุธศาสตร์ 
ขัน้ท่ี 1 แยก วตัถปุระสงค์ท่ีไม่ได้มีความต้องการท าให้ลลุว่ง (ไม่ได้ต้องการ หรือ เป็นไปไม่ได้)   
ขัน้ท่ี 2 จดักลุม่วตัถปุระสงค์ เพื่อให้ได้ยทุธศาสตร์ท่ีเป็นไปได้ หรือองค์ประกอบประเภทตา่งๆ    
ขัน้ท่ี 3 ประเมินวา่ยทุธศาสตร์ใดบ้าง สามารถเป็น ตวัแทนยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสมได้  
ขัน้ท่ี 4  ตดัสนิใจในเป้าหมายภาพรวมและวตัถปุระสงค์ของโครงการ  
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ภาพแสดง การเลือกยุทธศาสตร์ของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณุภาพน า้ดีขึน้ 

สามารถควบคมุการทิง้ของ
เสียลงแมน่ า้ได้มากขึน้ 

โรงงานและ
ครัวเรือนปลอ่ยน า้
เสียลงแมน่ า้ลดลง 

น า้เสียท่ีผา่น
การบ าบดัได้
มาตรฐาน 

ควบคมุการทิง้ของเสีย
มีประสทิธิผล 

ประชาชนมีความ
ตระหนกัเร่ือง

ผลเสียจากการทิง้
ของเสีย 

 

มีแรงจงูใจท่ีจะ
ไมป่ลอ่ยน า้เสีย 

การบงัคบัใช้
กฎหมาย
ได้ผล 

ปลาในแมน่ า้มีคณุภาพมาตรฐาน แรงดงึดดูนกัท่องเท่ียวเพิ่ม จบัปลาได้ปกติ 

รายได้ของประชาชน
เพิม่ขึน้ 

อตัราการเกิดโรคจากการ
บริโภคปลาลดลง 

เง่ือนไขการด ารงชีวติได้รับการ
ปรับปรุงให้ดีขึน้ 

น า้เสียจาก
ครัวเรือนและ

โรงงานเข้าสูร่ะบบ 

ความสามารถ
ในการบ าบดัมี

มากขึน้ 

ท า 

ไม่ท า 

เป้าหมาย
ภาพรวม
โครงการ 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ผลที่ได้ 

การตัดสินใจอยู่บนพืน้ฐาน : ความเร่งดว่น / 

งบประมาณ / ล าดบัทางนโยบาย / ทรัพยากรคน 

/ การยอมรับของสงัคม 

ยุทธศาสตร์จัดการของเสีย ยุทธศาสตร์จัดการน า้เสีย 
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2. ขัน้ของการวางแผน (Planning Stage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1  สร้างตารางแม่แบบ logframe 
หลกัคิดเชิงเหตผุล เป็นแนวทางการน าเสนอสาระส าคญัหลกัของโครงการอยา่งครอบคลมุและอยูใ่นรูปแบบท่ี
สามารถเข้าใจได้งา่ย  ซึง่เม่ือน ามาใสใ่นแม่แบบ (Matrix) ก็ยิ่งช่วยให้การมองภาพรวมโครงการมีความงา่ย
และชดัเจนมากขิ่งขึน้ แม่แบบมาตรฐานมี 4 แถว และ 4 คอลมัภ์ (4x4) ประกอบด้วย 
 

 ตรรกะในแนวด่ิง (vertical logic) จะระบุวา่โครงการตัง้ใจจะท าอะไรบ้าง เพือ่สร้างความชดัเจนใน
ความสมัพนัธ์ท่ีเห็นมลูเหตุ-สาเหต ุและระบุสมมติฐานท่ีส าคญัอยา่งเฉพาะเจาะจง หรือเงื่อนไขทีอ่ยูเ่หนือ
การควบคมุของผู้จดัการโครงการ 
 

7 

9 

11 

8 

10 

12 

6 

5 

16 

เปา้หมาย

รวม 

วัตถปุระสงค ์

ผลทีไ่ด ้

กจิกรรม 

ตัวชีว้ดั หลกัฐาน วัตถปุระสงค ์ สมมตฐิาน 

14 
วธีิการ - means 

15 
งบ - cost 

4 
เงื่อนไขส าคัญ
ก่อนเร่ิมงาน 

13 
กิจกรรม-activities 

3 
ผลที่ได้ 

2 
วัตถุประสงค์ 

1 
เป้าหมายรวม 
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 ตรรกะในแนวนอน (horizontal logic) จะสมัพนัธ์กบัการวดัผลงานและการใช้ทรัพยากรในโครงการ โดยมี
การก าหนดตวัชีว้ดัหลกั และแหลง่ข้อมลูท่ีจ าเป็นต้องใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2  คอลัมภ์แรก : ตรรกะการด าเนินการ (intervention logic) 
คอลมัภ์แรกของ logframe นัน้ เรียกวา่ ตรรกะการด าเนินการ (intervention logic) เป็นยทุธศาสตร์หลกัท่ีถกู
วางไว้ส าหรับโครงการ  

 วิธีการและทรัพยากรตา่งๆ (ปัจจยัน าเข้า) ท่ีจะน ามาใช้ในโครงการ (คอลมัภ์ 2 แถวที่ 4)  

 โดยการด าเนินกิจกรรมตา่งๆ (activities) จะท าให้เกิด ผลท่ีได้ (output-result)  

 ผลรวมของผลท่ีได้ (output-result) จะน าไปสู ่ผลส าเร็จของวตัถปุระสงค์โครงการ (project purpose) 

 วตัถปุระสงค์โครงการ (project purpose) จะมีสว่นในการสนบัสนนุให้ เป้าหมายโครงการเกิดขึน้  
(overall objective - goal) 

 
โดยทัว่ไปเรียกคอลมัภ์แรกนีว้า่ วตัถปุระสงค์ (Objectives) ซึง่มีอยู ่4 ระดบั ได้แก่ 
1. เป้าหมายของโครงการ (overall objective – goal – development objective) จะอธิบายวา่ท าไมเร่ืองนีจ้ึง
ส าคญัส าหรับชุมชน สงัคม ในรูปของผลประโยชน์ท่ีจะเกิดในระยะยาวกบัผู้ รับประโยชน์กลุม่สดุท้าย และ
ประโยชน์อ่ืนๆ กบักลุม่อ่ืนๆ  
2. วตัถปุระสงค์โครงการ (project purpose) วตัถปุระสงค์โครงการควรจะต้องบรรลผุลโดยการด าเนินงานของ
โครงการ ซึง่มกัอยูพ้่นช่วงเวลาในการด าเนินโครงการ วตัถปุระสงค์ควรชีช้ดัไปท่ีปัญหาหลกั และนิยามในรูป
ของผลประโยชน์ท่ียัง่ยืนส าหรับกลุม่เป้าหมาย ควรจะมีเพียงหนึง่วตัถปุระสงค์ตอ่โครงการ กรณีท่ีมีมากกวา่ 1 
วตัถปุระสงค์นัน้หมายความวา่ โครงการมีความซบัซ้อนมากและนัน่อาจหมายถึงปัญหาในการจดัการด้วย  อีก

  

ตรรกะในแนวดิ่ง (vertical logic) ตรรกะในแนวนอน (horizontal logic) 
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ทัง้การมีหลายวตัถปุระสงค์อาจชีไ้ด้วา่โครงการยงัขาดความชดัเจนหรือมีความขดัแย้งกนั ความชดัเจนและการ
มีความเห็นรวมวา่อะไรคือความส าเร็จของโครงการ คือ ขัน้ตอนท่ีมีความส าคญัในการออกแบบโครงการ 
3. ผลทีไ่ด ้(output-result) คือ ผลผลติของกิจกรรมที่ด าเนินการ ซึง่ผลรวมของผลผลติจะน าไปสู ่วตัถปุระสงค์
โครงการ (project purpose)  
4. กิจกรรม (activities) คือ ปฏิบติัการ / การกระท า / กิจกรรม ท่ีท าเพื่อให้เกิดผลท่ีได้ กลา่วโดยสรุปสิง่เหลา่นี ้
คือสิง่ท่ีโครงการจะต้องลงท า 
 

ภาพแสดง ระดับของวัตถุประสงค์  (level of objectives) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 
วิธีการ - means 

วธีิการตา่งๆ ท่ีจ าเป็นใน   
การหนนุการท ากิจกรรม 

งานตา่งๆ ท่ีต้องท าในฐานะสว่นหนึ่ง
ของโครงการ เพ่ือผลติผลท่ีได้ 

 

ผลผลิต/ ผลท่ีได้จากการท า  
กิจกรรมตา่งๆ  

 

วตัถปุระสงค์ของโครงการท่ีจะก่อ
ประโยชน์อย่างยัง่ยืนกบักลุม่เป้าหมาย 

 

เป้าหมายโดยรวมท่ีโครงการจะมีส่วน
ในการหนนุเสริมความส าเร็จ 
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2.3  คอลัมภ์ที่สอง : ตัวชีว้ัดตามวตัถุประสงค์ (objectively verifiable indicators) 
ซึง่ประกอบด้วยค าอธิบายของตวัชีว้ดั1  ใน 3 ระดบั คือ  

 เป้าหมายโครงการ (overall objective - goal) 

 วตัถปุระสงค์โครงการ (project purpose) 

 ผลท่ีได้ (output-result) 
 
ในสว่นของ คอลมัภ์ท่ีสอง แถวลา่งสดุ (หมายเลข 14) จะไม่มีตวัชีว้ดัในตารางแม่แบบ แตจ่ะระบุวิธีการ / และ 
ประมาณการทรัพยากรที่จ าเป็น (means) ในช่องนี ้ 
 
2.4 คอลัมภ์ที่สาม : แหล่งข้อมูล-วิธีพิสูจน์ (source of verification – mean of verification)  
เป็นรายละเอียดวิธีวดั ท่ีชีบ้อกวา่ ตวัชีว้ดัความส าเร็จทัง้ในระดบัเป้าหมายรวม / วตัถปุระสงค์ และผลท่ีได้ 
ได้มาอยา่งไร เช่น จากสถิติ รายงานส ารวจ รายงานการศกึษาวิจยั   
 
สว่นใน คอลมัภ์ท่ีสาม แถวลา่งสดุ (หมายเลข 15) ให้ระบุ งบประมาณและแหลง่งบประมาณ (cost)  
 
2.5 คอลัมภ์ที่ส่ี : สมมติฐาน – เงื่อนไขความส าเร็จ (assumptions)   
สมมติฐาน ‟ เงื่อนไขตา่งๆ อาจปรากฏให้เห็นในช่วงของการวิเคราะห์ ซึง่โครงการเพียงอยา่งเดียวจะไม่
สามารถท าให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามผงัวตัถปุระสงค์ได้ (objective tree) เงื่อนไขเหลา่นีอ้าจมีผลกระทบ (ทัง้
บวก และ ลบ) กบัการปฏิบติัการและผลในระยะยาวของโครงการ แตอ่ยูเ่หนือการควบคมุของโครงการ 
 
สมมติฐาน ‟ เงื่อนไขตา่งๆ เป็นเหมือนข้อก าหนดเบือ้งต้น ซึง่อธิบายถงึสิง่ท่ีคาดหมายเพื่อสนบัสนนุวา่
โครงการจะประสบความส าเร็จ ถ้าสภาพแวดล้อมเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ลา่วไว้ ตวัเงือ่นไขที่ก าหนดขึน้จะต้องมี
ความเป็นไปได้และสมเหตสุมผล สอดคล้องกบัแหลง่ข้อมลู และ/หรือ วิธีพิสจูน์ตวับง่ชีค้วามส าเร็จและค าสรุป 
ในลกัษณะท่ีเป็นเหตเุป็นผลกนั ดงันัน้ เม่ือต้องการพิสจูน์ความส าเร็จของโครงการในขัน้ต้นจะสามารถ
ตรวจสอบจากเงือ่นไขได้ก่อนวา่ สมเหตสุมผลหรือมีทางเป็นไปได้มากน้อยเพยีงใด การก าหนดเงือ่นไขจึงเป็น
สิง่ท่ีกระท าได้ไม่งา่ยนกั  
 

                                                             
1

 โดยทัว่ไป ลกัษณะตวัชีว้ดัท่ีดี ควรสะท้อน SMART ได้แก่ Specific ‟ วดัในสิง่ท่ีสมควรวดั / Measurable ‟ วดัได้ และ 

Available ‟ เป็นไปได้ภายใต้งบประมาณ Relevant ‟ สมัพนัธ์กับวตัถปุระสงค์และครอบคลมุ / Time ‟ ทนัการณ์ 
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เงือ่นไขจะมีอยูท่กุระดบั  เช่น  
ระดบักิจกรรม ---- กิจกรรมที่ด าเนินไป + เงื่อนไขระดบักิจกรรมที่ต้องเอือ้        ------------> ผลท่ีได้ 
ระดบัผลท่ีได้ ----- ผลท่ีได้รวมจากกิจกรรม + เงื่อนไขในระดบัผลได้ท่ีต้องเอือ้  ------------> วตัถปุระสงค์ 
 
นัน่แสดงให้เห็นวา่ กิจกรรมทีจ่ะน าไปสูผ่ลผลตินัน้ ไมได้ปลอ่ยไปตามสถานการณ์ ถ้าไม่เข้าไปดแูลเงือ่นไข 
โครงการอาจจะติดขดัไม่บรรล ุดงันัน้จึงต้องติดตามดเูงือ่นไขทกุขัน้ตอนเพื่อให้บรรลเุป้าหมายรวม เงือ่นไขถือ
เป็นสิง่ส าคญัมากในการวางแผน เพราะผู้วางแผนไม่ใช่ผู้ปฏบิติั ซึง่มกัจะไมไ่ด้พิจารณาถึงเงือ่นไขความส าเร็จ 
ด้วยเงือ่นไขที่เหมาะสมเทา่นัน้จึงจะท าให้กิจกรรมได้ผลผลิตท่ีจะท าให้วตัถปุระสงค์และเป้าหมายรวมเกิดขึน้
ได้ 
  
ในคอลมัภ์แนวดิ่ง ระหวา่ง คอลมัภ์ท่ีหนึง่ และ คอลมัภ์ท่ีสี่ 

 เม่ือเงื่อนไขเบือ้งต้น (pre-conditions) เกิดขึน้ก่อน (หมายเลข 4)  กิจกรรมจึงจะสามารถเร่ิมด าเนินการ
ได้ (หมายเลข 13) 

 เม่ือกิจกรรมได้ด าเนินการแล้ว (หมายเลข 13) และถ้า สมมติฐานหรือเงื่อนไขเกิดขึน้จริง(หมายเลข 
16) ผลท่ีได้ก็จะได้ตามท่ีวางแผน (หมายเลข 3) 

 เม่ือผลท่ีได้ (หมายเลข 3) และ สมมติฐาน ‟ เงื่อนไข เกิดขึน้จริง (หมายเลข 5) วตัถปุระสงค์ของ
โครงการจะบรรล ุ(หมายเลข 2)  

 และเม่ือ วตัถปุระสงค์ของโครงการบรรล ุ(หมายเลข 2) และ สมมติฐาน ‟ เงื่อนไข เกิดขึน้จริง 
(หมายเลข 6) ในระดบันี ้ผลของวตัถปุระสงค์จะมีสว่นช่วยให้ เป้าหมายโดยรวมของโครงการเป็นจริง
ได้ด้วย (หมายเลข 1) 
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2.6 จะระบุ สมมติฐาน – เงื่อนไข อย่างไร? (How to identify Assumptions?) 
 
สมมติฐาน ‟ เงื่อนไขภายนอกท่ีเป็นไปได้ และมีความส าคญัท่ีอาจพบ ควรจดัให้เป็นสว่นหนึง่ของการประเมิน
ระดบัความเสีย่งของโครงการ เงื่อนไขบางอยา่งอาจเป็นเงื่อนไขส าคญัของความส าเร็จ และบางอยา่งก็อาจ
เป็นเร่ืองเลก็น้อย วิธีการประเมินวา่ สมมติฐาน ‟ เงื่อนไขใดส าคญัหรือไม่อยา่งไร อาจใช้ flowchart ด้านลา่ง
เป็นแนวทาง ดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หรือ มีล าดบัตามนี ้ 
1.  พจิารณาดวูา่ในล าดบัชัน้ของวตัถปุระสงค์ (hierarchy of objectives) อยา่งเช่น วตัถปุระสงค์ท่ีไม่
ครอบคลมุโดยตวัยทุธศาสตร์ท่ีเลือก แตมี่ความส าคญัในการสร้างความส าเร็จให้โครงการ  
2.  น าประเด็นนัน้ๆ ใสเ่ป็น ปัจจยัภายนอก ในระดบัท่ีเหมาะสม  

สมมติฐาน – เงื่อนไขนีส้ าคัญหรือไม่? 

ใช่ ไม่ใช ่

มีโอกาสเกิดขึน้จริงไหม? 

เกือบจะแนน่อน 

อาจจะเกิดขึน้ได้ 

ไม่นา่จะเกิดขึน้ 

ไม่รวมอยูใ่น logframe 

ไม่รวมอยูใ่น logframe 

เป็น สมมติฐาน-เง่ือนไข 

มีความเป็นไปได้หรือไมท่ี่จะ
ออกแบบโครงการใหมเ่พ่ือควบคมุ
สมมตฐิาน-เง่ือนไขภายนอก? 

ออกแบบโครงการใหม ่โดยเพิม่
กิจกรรม หรือ ผลท่ีได้ / หรือ คดิถึง

วตัถปุระสงค์ใหม ่ถ้าจ าเป็น โครงการเป็นไปไม่ได้ 

เป็นไปได้ ไม่ใด้ 



23 

 

3.  พจิารณาปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้รวมอยูใ่นล าดบัชัน้ตา่งๆ ของวตัถปุระสงค์ ซึง่ต้องพิ่มเข้าไปเพื่อ 
ความส าเร็จของเป้าหมายรวมของโครงการ (Overall Objective) วตัถปุระสงค์โครงการ (Project Propose) 
และ ผลท่ีได้ (Results) 
4.  พจิารณา เงื่อนไขเบือ้งต้นท่ีมีความจ าเป็น (Pre-conditions) ท่ีต้องพร้อมก่อน โครงการจึงจะเร่ิมลงมือท า
กิจกรรมได้  
5. ประเมินปัจจยัภายนอกท่ีส าคญั โดยการใช้ ชาร์ท ให้คะแนน เช่น :  

 เอาออก (เกิดขึน้เกือบจะแนน่อน)  

 เอาปัจจยัภายนอกเป็น สมมติฐาน (อาจจะเกิดขึน้ได้)  

 ออกแบบโครงการใหม่ (ไม่นา่เป็นไปได้)  
6.  ตรวจสอบ ตรรกกะการด าเนินการ ในคอลมัภ์แรก (Intervention Logic) และ สมมติฐาน เพือ่ความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ตัง้แต ่เงื่อนไขเบือ้งต้น เพื่อพิจารณาวา่ ตรรกะการด าเนินการนัน้เป็นเหตเุป็นผลดีแล้ว หรือ
วา่มีบางอยา่งที่มองข้ามไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

9 

11 

8 

10 

12 

กจิกรรม 

โรงงานและ
ครัวเรือนปล่อยน า้
เสียลงแม่น า้ลดลง 

 

แมน่ า้มี
คณุภาพดีขึน้ 

เงื่อนไขการ
ด ารงชีวิตได้รับการ
ปรับปรุงให้ดขีึน้ 

 

วัตถปุระสงค ์ ตัวชีว้ดั หลกัฐาน สมมตฐิาน 

เปา้หมาย

รวม 

วัตถปุระสงค ์

ผลทีไ่ด ้

 

1) วเิคราะห์การลงทนุทางสิง่แวดล้อมของบริษัท 
2) พจิารณาเลือกเทคโนโลยีสะอาด 
3) ออกแบบแรงจูงใจ 
4) ทดสอบและปรับปรุงแรงจูงใจ 
5) จดัเตรียมระบบแรงจูงใจ 
6) เร่ิมด าเนนิการปรับปรุงกฎระเบียบและติดตาม 
7) เช่ือมต่อกบัครัวเรือนและโรงงาน 
8) สร้างความตระหนกัต่อผลกระทบของน า้เสีย 
9) อบรม จนท. ให้สามารถดูแลระบบ 

การใช้ระบบรวมรวบน า้เสีย
ได้รับการยอมรับ 15 

งบ - cost 

ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง 

 คณุภาพน า้ตอนบนยงัคงท่ี 

 สามารถควบคมุการทิง้ของ
เสียลงแมน่ า้ได้มากขึน้ 

 

 

 อยา่งน้อยความต้องการปลา
ชนิด y คงท่ี 

 นกัท่องเท่ียวได้รับการแจ้งว่า 
สถานการณ์ดีขึน้ 

 

14 
วิธีการ - means 
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2.7 จะระบุ ตัวชีว้ดั (objectively verifiable indicators) และ แหล่งข้อมลูหรือวิธีพสูิจน์ (source of 
verification – mean of verification) อย่างไร? 
 
ตวัชี้วดั จะอธิบาย วตัถปุระสงค์โครงการ (คอลมัภ์หนึง่) ในรูปแบบท่ีสามารถตรวจวดัได้ (ปริมาณ คณุภาพ 
กลุม่เป้าหมาย เวลา สถานท่ี) ตวัชีว้ดัท่ีเฉพาะเจาะจงจะท าหน้าที่ตรวจสอบ ความเป็นไปของวตัถปุระสงค์ 
และรูปแบบของระบบการติดตาม ตวัชีว้ดัควรจะตรวจวดัได้ในวิธีท่ีได้รับการยอรมรับและไม่แพง 
 

ตวัชีว้ดัในระดบัผลท่ีได้ (output ‟ result) ไม่ควรจะเป็นการสรุปของสิง่ท่ีเกิดขึน้ในระดบักิจกรรม แตค่วร
อธิบายสิง่ท่ีเกิดขึน้ และบอ่ยครัง้ จ าเป็นต้องมีหลายตวัชีว้ดัส าหรับวตัถปุระสงค์แตล่ะตวั และจ าเป็นต้องแสดง
ให้เห็นถึงสารสนเทศท่ีนา่เช่ือถือเก่ียวกบัการการบรรลผุลตามวตัถปุระสงค์   
 

แหล่งขอ้มูลหรือวิธีพิสจูน์ คือ เอกสาร รายงาน หรือแหลง่ข้อมูลท่ีให้ สารสนเทศท่ีจะใช้เพื่อตรวจสอบตาม
ตวัชีว้ดั แหลง่ข้อมลูหรือวิธีการพิสจูน์ ควรจะต้องระบุในช่วงพฒันาโครงการ แตบ่อ่ยครัง้ท่ีมกัท าให้ชดัเจนมาก
ยิ่งขึน้ในช่วงที่โครงการเร่ิมปฏิบติัการ ซึง่จะท าให้สามารถหาข้อมลูท่ีเพิ่มขึน้ได้ 
 

จะระบุตวัชีว้ดัอยา่งไร? 
1.  ระบุตวัชีว้ดัทัง้ในระดบั ผลท่ีได้ / วตัถปุระสงค์โครงการ / เป้าหมายรวมของโครงการ   

ปริมาณ เท่าไร 
คุณภาพ อะไร 

กลุ่มเป้าหมาย ใคร 
เวลา – ช่วง เร่ิมเม่ือไร ‟ ยาวนานขนาดไหน 
สถานที่ ท่ีไหน 

ข้อสงัเกต : โดยทัว่ไปตวัชีว้ดัในระดบั เป้าหมายรวมจะเป็นเชิงคณุภาพมากกวา่ระดบัวตัถปุระสงค์และผลท่ีได้  

2.  ตรวจสอบวา่ ตวัชีว้ดั ได้อธิบาย เป้าหมายโดยรวม วตัถปุระสงค์โรงการ และผลท่ีได้ อยา่งแมน่ย าไหม ถ้า
ไม่ใช่ ควรเพิ่มหรือเปลีย่นตวัชีว้ดั 
3.  ให้ความใสใ่จตวัชีว้ดัระดบัวตัถุประสงค์โครงการซึง่ถือเป็นหวัใจวา่ในทางปฏิบติัจะสง่ผลท่ียัง่ยืนตอ่
กลุม่เป้าหมายหรือไม ่
จะเลอืกวิธีพิสจูน์อยา่งไร 
1.  ตดัสนิใจวา่อะไร คือ แหลง่ข้อมลูท่ีส าคญัท่ีจะท าให้ได้มาซึง่ข้อมลูตามตวัชีว้ดั  
2.  ระบุวา่แหลง่ข้อมลูไหนท่ีต้องเก็บรวบรวมต้องมี หรือเก็บไว้ส าหรับโครงการ และอะไรที่เป็นแหลง่ข้อมลูภายนอก  
3.   ตรวจสอบแหลง่ข้อมลูภายนอก เพื่อให้มัน่ใจวา่ :  
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 รูปแบบของข้อมลูมีความเหมาะสม  

 เฉพาะเจาะจงเพียงพอ  

 เช่ือถือได้  

 เข้าถึงได้ (สถานท่ีและเวลา)  

 ไม่แพง สมเหตสุมผล  
4.  กรณีท่ีไม่อาจหาแหลง่ข้อมลูได้ ก็จ าเป็นต้องเปลี่ยน ตวัชีว้ดัใหม่  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม 

โรงงานและ
ครัวเรือนปล่อยน า้
เสียลงแม่น า้ลดลง 
 

แมน่ า้มี
คณุภาพดี

ขึน้ 

เงื่อนไขการ
ด ารงชีวิตได้รับการ
ปรับปรุงให้ดขีึน้ 

 

วัตถปุระสงค ์ ตัวชีว้ดั หลกัฐาน สมมตฐิาน 

เปา้หมาย

รวม 

วัตถปุระสงค ์

ผลทีไ่ด ้

1) วเิคราะห์การลงทนุทางสิง่แวดล้อมของบริษัท 
2) พจิารณาเลือกเทคโนโลยีสะอาด 
3) ออกแบบแรงจูงใจ 
4) ทดสอบและปรับปรุงแรงจูงใจ 
5) จดัเตรียมระบบแรงจูงใจ 
6) เร่ิมด าเนนิการปรับปรุงกฎระเบียบและติดตาม 
7) เช่ือมต่อกบัครัวเรือนและโรงงาน 
8) สร้างความตระหนกัต่อผลกระทบของน า้เสีย 
9) อบรม จนท. ให้สามารถดูแลระบบ 

การใช้ระบบรวมรวบน า้เสีย
ได้รับการยอมรับ 

ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง 

 คณุภาพน า้ตอนบนยงัคงท่ี 

 สามารถควบคมุการทิง้ของ
เสียลงแมน่ า้ได้มากขึน้ 

 

 

 อยา่งน้อยความต้องการปลา
ชนิด y คงท่ี 

 นกัท่องเท่ียวได้รับการแจ้งว่า 
สถานการณ์ดีขึน้ 

 

„ รายได้จากปลาชนิด Y เพิ่ม 30% ในปี.... 
„ รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่ม.......ในปี.... 

รายงานส ารวจ

ภาวะศก. สังคม

ของกระทรวง 

„อตัราโรคจากการกินปลาลด...% ในปี.... 
„อตัราจบัปลาชนิด Y มากขึน้...% ในปี... 
 

„70 % ของน า้เสียโรงงานและ 80% 
น า้เสียครัวเรือน ได้รับการบ าบดัใน
ปี..... 
 

รายงานการส ารวจ

ของเทศบาล 

„ สถิติจากโรงพยาบาล 
„ รายงานองค์กรการจดัการ
น า้และสหกรณ์ 
 

วิธีการ - means 
14 

งบ - cost 
15 
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2.8 จะระบุ วิธีการและงบประมาณอย่างไร? 
 
ในช่องหมายเลข 14  (วิธีการ - means) และ หมายเลข 15 (งบ - cost) จะใช้แทน ตวัชีว้ดั และ แหลง่ข้อมลู ใน
ระดบักิจกรรม  
 
วิธีการ – means หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในรูปแบบตา่งๆ บางทีก็เรียกวา่ ปัจจยัน าเข้า ‟ input  ซึง่จ าเป็นท่ี
จะต้องใช้ไปตามแผนกิจกรรม  
 
งบ – cost  งบประมาณทัง้หมด ท่ีแปลงมาจาก ทรัพยากร ‟ วิธีการท่ีใช้ ซึง่ควรน าเสนอในรูปมาตรฐานทัว่ไป 
และควรจดัท าในช่วงของการพฒันาโครงการเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม 

โรงงานและ
ครัวเรือนปล่อยน า้
เสียลงแม่น า้ลดลง 
 

แมน่ า้มี
คณุภาพดี

ขึน้ 

เงื่อนไขการ
ด ารงชีวิตได้รับการ
ปรับปรุงให้ดขีึน้ 

 

วัตถปุระสงค ์ ตัวชีว้ดั หลกัฐาน สมมตฐิาน 

เปา้หมาย

รวม 

วัตถปุระสงค ์

ผลทีไ่ด ้

1) วเิคราะห์การลงทนุทางสิง่แวดล้อมของบริษัท 
2) พจิารณาเลือกเทคโนโลยีสะอาด 
3) ออกแบบแรงจูงใจ 
4) ทดสอบและปรับปรุงแรงจูงใจ 
5) จดัเตรียมระบบแรงจูงใจ 
6) เร่ิมด าเนนิการปรับปรุงกฎระเบียบและติดตาม 
7) เช่ือมต่อกบัครัวเรือนและโรงงาน 
8) สร้างความตระหนกัต่อผลกระทบของน า้เสีย 
9) อบรม จนท. ให้สามารถดูแลระบบ 

การใช้ระบบรวมรวบน า้เสีย
ได้รับการยอมรับ 

ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง 

 คณุภาพน า้ตอนบนยงัคงท่ี 

 สามารถควบคมุการทิง้ของ
เสียลงแมน่ า้ได้มากขึน้ 

 

 

 อยา่งน้อยความต้องการปลา
ชนิด y คงท่ี 

 นกัท่องเท่ียวได้รับการแจ้งว่า 
สถานการณ์ดีขึน้ 

 

„ รายได้จากปลาชนิด Y เพิ่ม 30% ในปี.... 
„ รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่ม.......ในปี.... 

รายงานส ารวจ

ภาวะศก. สังคม

ของกระทรวง 

„อตัราโรคจากการกินปลาลด...% ในปี.... 
„อตัราจบัปลาชนิด Y มากขึน้...% ในปี... 
 

„70 % ของน า้เสียโรงงานและ 80% 
น า้เสียครัวเรือน ได้รับการบ าบดัใน
ปี..... 
 

รายงานการส ารวจ

ของเทศบาล 

„ สถิติจากโรงพยาบาล 
„ รายงานองค์กรการจดัการ
น า้และสหกรณ์ 
 

งบ วิธีการ 
1.ผู้ เชี่ยวชาญ  5 คน 
2.เงินลงทนุ 
3.การบ ารุงดแูล 
4.ส่ือ
ประชาสมัพนัธ์…… 
 

x,xxx,xxx  บาท 
xx,xxx,xxx บาท 

xx,xxx  บาทต่อปี 

................. 
 

 



27 

 

2.9 แปลง Logframe ไปสู่ ตารางกิจกรรม และตารางการใช้งบประมาณ 
 
Logical Framework  ท่ีใช้ส าหรับโครงการนัน้มีลกัษณะกว้างๆ บอกเพียงแตว่า่ กิจกรรมอะไรบ้างจะถกู
ด าเนินการ และเม่ือตารางแม่แบบ Logframe ใสข้่อมลูจนเสร็จแล้ว จากนัน้การวางแผนก็สามารถท า
รายละเอียดในแผนด าเนินการได้เลย 
 
ตารางกิจกรรมเป็นวิธีการน าเสนอกิจกรรมตา่งๆ ของโครงการ ซึง่ระบุถึงล าดบัเชิงตรรกะและความสมัพนัธ์ท่ี
ด ารงอยูร่ะหวา่งกนั และเป็นพืน้ฐานในการจดัสรรความรับผิดชอบในการจดัการเพื่อท าให้กิจกรรมแตล่ะ
กิจกรรมได้ด าเนินการ ด้วยการจดัเตรียมตารางกิจกรรมและวิธีการท่ีเฉพาะเจาะจง รวมถึงตารางคา่ใช้จ่ายก็
ควรจะต้องเร่ิมต้น ทัง้ตารางกิจกรรมและตารางงบประมาณควรต้องเร่ิมท าในช่วงการศกึษาความเป็นไปได้  
 
ตารางกิจกรรมทัง้หมด (บางครัง้เรียกวา่ ตารางการด าเนินการ) รวมถึงรายละเอียดของกิจกรรมและ
งบประมาณท่ีทนัสมยั (update) จะถกูด าเนินการในระยะเดือนแรกของการด าเนินการ (inception phase)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Logframe 

ตารางเวลากจิกรรม 

ตารางการใช้งบประมาณ 
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การเตรียมตารางกิจกรรม 
สารสนเทศทัง้หมดในตารางกิจกรรม สามารถสรุปรวมในรูปของตารางท่ีเรียกวา่ Gantt Chart ตามตวัอยา่ง
ข้างลา่งนี ้ตาราง Gantt Chart สามารถปรับเปลีย่นช่วงเวลาให้เหมาะสมได้ตามความต้องการ เช่น หาก
ช่วงเวลาเป็นตาราง 1 ปี ก็อาจปรับตารางให้เป็นแบบรายไตรมาส หรือ แบบรายเดือน ในขณะท่ีหากช่วงเวลา
เป็นตารางไตรมาส หรือเดือน ตารางก็อาจใช้เป็นรายสปัดาห์แทนก็ได้ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 1 ปี 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M…… 

        
        

 
กิจกรรม ไตรมาส 1 

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 
 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 

             
             
             

 
การเตรียมตารางงบประมาณ 
การจดัเตรียมงบประมาณต้องท าอยา่งรอบคอบ เน่ืองจากสว่นนีส้ าคญัตอ่การตดัสนิใจที่จะลงทนุในโครงการ
หรือไม่ อีกทัง้ยงัมีสว่นท่ีจะท าให้โครงการสามารถด าเนินการได้อยา่งราบร่ืนอีกด้วย ตารางงบประมาณอาจมี
ลกัษณะคล้ายตารางด้านลา่ง 
 

กิจกรรม หน่วย ระยะเวลา 1 ปี รวม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1.ตัง้ศนูย์ท างาน       
   1.1 วสัด ุ‟ อปุกรณ์       
         Notebook 5      
         Fax 2      
  1.2 คา่จ้าง       
        ผู้ เช่ียวชาญ        
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เกณฑท์ีใ่ชป้ระเมนิคณุภาพของโครงการ2 
 

ในการพิจารณาวา่โครงการเขียนขึน้มามีคณุภาพหรือไม่นัน้ อาจใช้เกณฑ์คณุภาพ 3 ด้าน เป็นเกณฑ์พิจารณา 
ดงันี ้
 

ค าถาม เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ 
ประเด็นความส าคัญ (relevance) 
ผู้ มีสว่นได้เสยีหลกัๆ ได้ถกูระบุและ
อธิบายอยา่งชดัเจนหรือไม่ 

ผู้ มีสว่นได้เสยีท่ีส าคญัท่ีสดุส าหรับโครงการ ได้มีโอกาสให้ค าปรึกษาหารือ / 
กลุม่เป้าหมายและผู้ได้รับประโยชน์อ่ืนๆ ได้ถกูระบุอยา่งเช่นกนัเช่นกนั และ
ได้ตรวจสอบแนน่อนถึงความสนใจ และความคาดหวงั บทบาทท่ีเขา
อยากจะท า ทรัพยากรและความสามารถที่เขาจะสนบัสนนุ 

ผู้ รับประโยชน์ / กลุม่เป้าหมาย ได้
ถกูอธิบายอยา่งชดัเจน 

มีรายละเอียดเก่ียวกบับทบาททางเศรษฐกิจ สงัคมและต าแหนง่แหง่ท่ีทาง
สงัคม องค์กร การลงทนุทรัพยากร เป็นต้น / มีการอธิบายรายละเอียดของ
ระดบัการศกึษา ทกัษะ ความสามารถในการจดัการและศกัยภาพท่ี
เฉพาะเจาะจง / การวิเคราะห์ได้แสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่โครงการจะ
สง่ผลดีและได้สนบัสนนุทกัษะ หรือศกัยภาพตอ่กลุม่เป้าหมายได้อยา่งไร 

ปัญหาของกลุม่เป้าหมายและผู้ รับ
ประโยชน์ได้อธิบายอยา่งชดัเจน
เพียงพอ 

มีการอธิบายรายละเอียดในข้อมลูของปัญหาที่กลุม่เป้าหมายและผู้ รับ
ประโยชน์ก าลงัเผชิญ  มีการอธิบายรายละเอียดของปัญหาของภาคี
โครงการท่ีแสดงให้เห็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจงและสมัพนัธ์กบัปัญหาของ
กลุม่เป้าหมาย 

การวิเคราะห์ปัญหาท าได้อยา่ง
ครอบคลมุสมบูรณ์ 

สาเหตขุองปัญหาของกลุม่เป้าหมาย และผู้ รับประโยชน์ ได้ถกูวิจยัค้นคว้า 
(มีข้อมลูชดัเจน) และการวิเคราะห์ปัญหาได้ให้รายละเอียดท่ีชดัเจนวา่ 
ปัญหาเหลา่นีส้มัพนัธ์กนัอยา่งไร (สาเหต ุ‟ ผลกระทบ) 

เป้าหมายรวมได้อธิบายถึง
ความส าคญัของโครงการวา่ท าไม
จึงต้องด าเนินการ 

ข้อเสนอโครงการ (proposal) ชีอ้ยา่งชดัเจนวา่ อะไรคือ ประโยชน์ระยะยาว
ของผู้ รับประโยชน์ของโครงการ 
 

วตัถปุระสงค์โครงการได้แสดงให้
เห็นวา่เป็นประโยชน์ตอ่
กลุม่เป้าหมาย 

วตัถปุระสงค์โครงการได้อธิบายวา่ ผลประโยชน์โดยตรงจะถกูสง่ให้
กลุม่เป้าหมายในฐานะที่เป็นผลท่ีเกิดขึน้จากโครงการ 
 

                                                             
2

 ค าถาม หรือ เกณฑ์ที่ระบใุนตารางนี ้ถือเป็นเพียงตวัอยา่งทีส่ามารถน าไปใช้ได้กบัโครงการพฒันาทางสงัคม และ ผู้ใข้สามารเพิ่มเติม 
ค าถาม หรือ เกณฑ์ให้สอดคล้องกบั เง่ือนไขของตนเองตอ่ไปก็ได้ 



 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการจดัการตาม

วงจรโครงการ และ 

กรอบแนวคดิเชิงตรรกะ 

(PCM and Logical Framework) 
 

 
 

วีรบูรณ์ วิสารทสกุล 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

งานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ Creative Commons แบบ Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa) 

โดยผู้สร้างอนุญาตให้ท้าซ้้า แจกจ่าย แสดง และสร้างงานดัดแปลงจากส่วนใดส่วนหนึ่งของงานนี้ได้โดยเสรี แต่

เฉพาะในกรณีที่ให้เครดิตผูส้ร้าง ไม่น้าไปใช้ในทางการค้า และเผยแพร่งานดัดแปลงภายใต้ลิขสิทธิเ์ดียวกันนี้

เท่านั้น 
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ค าถาม เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ 
ประเด็นความเป็นไปได้ (feasibility) 
วตัถปุระสงค์ของโครงการจะมีสว่น
สง่ผลตอ่เป้าหมายโดยรวมหรือไม่ 
(กรณีเงื่อนไขเกิดขึน้จริง) 

จากประสบการณ์เดิม (ในโครงการอ่ืนๆ ท่ีเคยท าผา่นๆ มา)ได้แสดงให้เห็น
อยา่งชดัเจนถึงความสมัพนัธ์เชิงเหตผุลระหวา่งวตัถปุระสงค์โครงการกบั
เป้าหมายโดยรวม 

ผลท่ีได้ (results /outputs) เป็นสิง่
ท่ีจะเกิดจากกิจกรรมหรือไม ่

ผลท่ีได้ทัง้หมดเป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรมตา่งๆ  

วตัถปุระสงค์โครงการจะประสบ
ผลส าเร็จหรือไม่ ถ้าผลท่ีได้ 
(results) ทัง้หมดเกิดขึน้ 

มีความชดัเจนวา่ มีความเช่ือมโยงอยา่งเป็นเหตผุลและเป็นตรงไปตรงมา
ระหวา่ง ผลท่ีได้ กบั วตัถปุระสงค์ ในรูปของ วธีิการ กบั เป้าหมาย 

วิธีการ ‟ ทรัพยากร สมเหตสุมผล
เม่ือเทียบกบัวตัถปุระสงค์ท่ีเป็นเชิง
ปริมาณหรือไม ่

ตวัชีว้ดั ผลท่ีได้ และ วตัถปุระสงค์ มีความเฉพาะและอธิบายในหนว่ยวดัเชิง
ปริมาณ เช่น ระยะเวลา จ านวนกลุม่เป้าหมาย สถานท่ี และคณุภาพ และ
สามารถเกิดขึน้ได้ในระยะเวลาที่โครงการก าหนด 

สมมติฐาน ‟ เงื่อนไขส าคญั
ภายนอกได้ถกูระบุไว้ชดัเจนหรือไม่ 

สมมติฐาน ‟ เงื่อนไขภายนอก และ ตวัชีว้ดั ได้ถกูระบุไว้อยา่งครอบคลมุใน
ทกุระดบั 

ความเป็นไปได้ของความเป็นจริง
ของสมมติฐาน ‟ เงื่อนไข ยอมรับ
ได้หรือไม่ 

สมมติฐานในแตล่ะข้อ ยอมรับได้วา่มีข้อมลูสนบัสนนุท่ีชดัเจนถึงความ
เป็นไปได้ของความเป็นจริงของสมมติฐาน 

ประเด็นความยั่งยืน (sustainability) 
กลุม่เป้าหมาย ‟ ผู้ รับประโยชน์ มี
ความเป็นเจ้าของโครงการ 

กลุม่เป้าหมาย และผู้ รับประโยชน์ ริเร่ิมท่ีจะแสดงความคิดเห็น และเข้ามามี
สว่นร่วมอยา่งกระตือรือร้นในทกุๆ ขัน้ตอนของกระบวนการวางแผน และมี
สว่นในการตดัสนิใจในเร่ืองส าคญั และตกลง มุ่งมัน่ท่ีจะท าให้วตัถปุระสงค์
ของโครงการประสบความส าเร็จ 

ผู้ รับประโยชน์สามารถเข้าถึง
ประโยชน์ บริการและผลผลติทัง้ใน
ระหวา่งและหลงัโครงการ  

ได้มีการวิเคราะห์ทศันคติและบรรทดัฐานทางสงัคมวฒันธรรม ส าหรับกลุม่
ผู้ รับประโยชน์ตา่งๆ และได้ให้รายละเอียดวา่ จะผนวกเอาเร่ืองบรรทดัฐาน
ทางสงัคมวฒันรรมเข้าสูใ่นโครงการเพื่อเป็นหลกัประกนั ผลประโยชน์ได้มี
การกระจายอยา่งเทา่เทียม 

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ผกูมดัพร้อม
ท่ีจะสนบัสนนุตอ่ หรือไม่ 

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้แสดงให้เห็นวา่ พร้อมท่ีจะสนบัสนุนโครงการเหลา่นี ้
ตอ่เน่ือง 
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การจดัการและเรยีนรูเ้พื่อใหโ้ครงการเกดิผลกระทบ 
 
ในการด าเนินโครงการพฒันาใดๆ นัน้ แหลง่ทนุ รวมถึงผู้ รับผิดชอบโครงการ ตา่งก็มุ่งท่ีจะท าให้โครงการพฒันา
ท่ีตนลงทนุและด าเนินการนัน้ สง่ผลกระทบในทางบวกแก่ผู้ รับประโยชน์ให้ได้มากท่ีสดุและยัง่ยืน ประเด็น
ส าคญัท่ีมีสว่นเกือ้หนนุให้โครงการสามารถสร้างผลกระทบที่ต้องพิจารณาได้แก่  
 
1. การชีน้ ากลยทุธส าหรับโครงการ เพื่อสร้างผลกระทบ 
ต้องมีความเข้าใจใน เป้าหมายรวม (goals) และวตัถปุระสงค์ของโครงการ รวมถึงการจดัสรรทรัพยากรที่มี 
และการใช้ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ มีสว่นได้เสยีเพื่อสร้างผลกระทบให้มากท่ีสดุ เช่น การด าเนินการกบัภาคี ซึง่
รวมถึงผู้ มีสว่นได้เสยีโดยตรงด้วย, การเก็บข้อมลู และการประชุมอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อติดตามผลกระทบที่อาจ
สงัเกตเห็นทัง้ท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั 
 
2. ด าเนินการอยา่งมีประสทิธิภาพ  
การวางแผน การจดัการ และก าลงัคน สิง่ของ-อุปกรณ์ ภาคี ผู้ มีสว่นได้เสยี แหลง่เงินทุน แผนงานประจ าปี 
และการสือ่สาร ท่ีจะช่วยให้การท ากิจกรรมตา่งๆ ด าเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เช่น ระบบการ
ติตตามประสทิธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ หรือการใช้วสัดอุุปกรณ์ตา่งๆ เป็นต้น เจ้าหน้าที่ทกุคนมีความ
ชดัเจนในความรับผิดชอบและกรอบระยะเวลาของงาน และการมีความพร้อมในทรัพยากรที่หนุนการท างาน
ของโครงการ 
 
3. สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 
กระตุ้นและช่วยให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ สะท้อนความก้าวหน้าอยา่งสร้างสรรค์ เรียนรู้จากความผิดพลาด 
และสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพื่อยกระดบัการท างานให้ดีขึน้ เช่น เจ้าหน้าที่โครงการและภาคี และ ผู้ ท่ีมีสว่น
ได้เสยีโดยตรง มีการประชุมเป็นประจ าเพื่อติดตามความก้าวหน้าและค้นหาปัญหา อุปสรรคในการท างาน 
 
4. พฒันาและใช้ระบบการติดตามและประเมินผล 
ออกแบบและด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู และใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อช่วยพฒันาการด าเนินงานและ
ทิศทางเชิงยทุธศาสตร์ เช่น การจดัการโครงการ เจ้าหน้าที่ ภาคีความร่วมมือ ผู้ มีสว่นได้เสยี และกลุม่ผู้ รับ
ประโยชน์ สามารถเข้าถึงข้อมลูท่ีเป็นความก้าวหน้าของโครงการ และใช้เพื่อการพฒันางาน 
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1. ชีน้ ากลยุทธส าหรับโครงการ เพื่อสร้างผลกระทบ 
 
มีค าถามส าคญั 5 ประการ ท่ีจะช่วยสร้างผลกระทบได้แก ่

 โครงการที่ท าสัมพันธ์กับประเดน็ปัญหา (Relevance) 
สิง่ท่ีเราท าเป็นสิง่ท่ีดีท่ีจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึน้ในเวลาอนัใกล้ จริงหรือไม่?  เราก าลงัท าเพื่อกลุม่เป้าหมายท่ี
ส าคญัอนัดบัแรกๆ ไหม? ท าไม? 

 ประสิทธิผล (Effectiveness) แผนงานหรือโครงการ (วตัถปุระสงค์ จุดมุ่งหมาย ผลท่ีได้ และกิจกรรม) 
บรรลผุลไหม? การลงมือท าด้วยกิจกรรมของเรามีเหตผุลท่ีมีน า้หนกัไหม? ท าไม? สิง่ท่ีเราท าในปัจจุบนัเป็น
หนทางที่ดีท่ีสดุท่ีจะสร้างผลกระทบไหม?  

 ประสิทธิภาพ (Efficiency) ทรัยพยากรถกูใช้ในแนวทางที่ดีท่ีสดุหรือไม่? ท าไม? เราสามารถท าอะไรที่
แตกตา่งเพื่อท าให้การท างานดีขึน้ เพื่อสร้างผลกระทบที่มากขึน้ ด้วย ต้นทนุท่ีเป็นไปได้และมีความยัง่ยืน
หรือไม?่ 

 ผลกระทบ (impact) โครงการจะมีสว่นในการลดความยากจน (หรือเป้าหมายระยะยาวอ่ืนๆ) มากขนาด
ไหน ? ท าไม? อะไรคือผลท่ีเกิดตามมาที่ไม่ได้คาดหวงัทัง้ทางบวกและทางลบ? ท าไมจึงเกิดขึน้? 

 ความย่ังยืน (Sustainability) จะมีความตอ่เน่ืองในผลกระทบทางบวกซึง่เป็นผลจากโครงการหลงั
โครงการจบใน 4-5 ปีข้างหน้าหรือไม?่ ท าไม? 
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2. ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
การด าเนินการอยา่งมีประสทิธิภาพ หมายถึง การใสเ่งื่อนไขและความสามารถที่จ าเป็นได้อยา่งถูกต้อง ซึง่
ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่ : จ านวน, เงินเดือน, ความสามารถ, คณุภาพของการด าเนินงาน 
อุปกรณ์, ส่ิงของ, อาคาร : จ านวนและคณุภาพของสิง่เหลา่นี ้และการจดัการทรัพยากรเหลา่นี  ้
จัดการสัญญา: ติดตามและชีแ้นะคณุภาพของโครงการยอ่ยๆ รวมถึง สญัญาที่ท ากบัชมุชนเก่ียวกับสทิธิและ
ความรับผิดชอบ 
การเงิน : ติดตามคา่ใช้จ่ายเพื่อท่ีจะทบทวนการโยกทรัพยากรเม่ือจ าเป็น และการจดัท ารายงานตรวจสอบ
ทางการเงิน (financial audit) ก็อาจเป็นเร่ืองจ าเป็นตามกฎหมาย 
การวางแผนการท างาน : มีการด าเนินงานและติดตามเป็นรายเดือน, คร่ึงปีและแผนปีส าหรับเจ้าหน้าที่แตล่ะ
คน ทีมงานและโครงการทัง้หมด 
การส่ือสาร : ตารางเวลาของการสือ่และการกระจายสือ่ และเอกสารตา่งๆ เพื่อการตดัสนิใจรวมและเพื่อการ
ตรวจสอบได้ 
 
 
3. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
 
คือ การน าผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในโครงการท่ีมีสว่นในการก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลว เข้าสูก่ระบวนการ
เรียนรู้ท่ีจะปรับปรุง – พฒันาโครงการตลอดระยะเวลาท่ีโครงการยงัด าเนินการอยู ่
 
ซึง่หมายถึง 

 จดัประชุมผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีร่วมกนั เพื่อถกเถียง อภิปราย วา่กิจกรรมใด / การด าเนินการอยา่งไร
ใช้ได้ หรือ ใช้ไม่ได้ ท าไมปัญหาจึงยงัไม่ถกูแก้ไข และสิง่ท่ีจ าเป็นต้องพฒันาให้ดีขึน้มีอะไรบ้าง 

 ระบบการติดตามประเมินท่ีดี ท่ีให้และสือ่สารข้อมลูเพื่อช่วยให้ ผู้ มีสว่นได้เสยีสามารถวิเคราะห์
ความก้าวหน้าได้ 

 ผู้จดัการให้ก าลงัใจ รางวลั แก่ผู้ มีสว่นได้เสยี ท่ีสะท้อนมมุมมองท่ีเป็นประโยชน์ 

 คิดและตดัสนิใจวา่ช่วงเวลาใดและในวิธีการใดท่ีจะดงึกลุม่เป้าหมายเข้ามามีสว่นร่วม 
 



34 

 

การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้หมายถึง การสร้างแรงบนัดาลใจและช่วยให้ผู้ เข้าร่วมกบัโครงการ 
สะท้อนข้อมลูอยา่งสร้างสรรค์ถึงความก้าวหน้าของโครงการ เรียนรู้จากสิง่ท่ีผิดพลาดเพื่อพฒันาแนวคิดใหม่ท่ี
จะปรับปรุงโครงการให้ดีขึน้  
 
องค์ประกอบส าคญั คือ การมีสว่นร่วม กระบวนการเรียนรู้ และการจดักระบวนการ 
 
ท าไมการเรียนรู้อยา่งมีสว่นร่วมจึงส าคญั 

 เพิ่มพลงัแรงผลกัดนัการด าเนินโครงการ 

 เพิ่มความส าคญัตอ่ผลกระทบ ปัญหาที่แท้จริงและความจ าเป็นท่ีแท้จริงจะชดัเจนมากขึน้ 

 เพิ่มประสทิธิผล ประสทิธิภาพ ความยัง่ยืน เพราะ มมุมองของปัญหา เป้าหมายและทางออกมาจากผู้
มีสว่นได้เสยีท่ีส าคญั โดยเรียนรู้จากปัญหาเพื่อท าให้โครงการท างานได้ดีขึน้ และเสริมพลงัเพื่อการ
สร้างผลกระทบ 

 
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ จึงหมายถึง 

 การท่ีแตล่ะคนรู้สกึวา่ ความเห็นและค าแนะน าของตนเองนัน้มีคา่ 

 ความผิดพลาดและความล้มเหลวได้รับการพิจารณาอยา่งจริงจงัจากทกุๆ คนเพื่อเรียนรู้ อยา่งไมอ่าย 

 ทกุกลุม่ท่ีมีสว่นร่วมในโครงการสามารถสือ่สารอยา่งเปิดใจและท าอยา่งสม ่าเสมอ 

 ผู้ รับผิดชอบโครงการ รวมถึงผู้ มีสว่นได้เสยีโดยตรง มีการประชุมท่ีไม่เป็นทางการ ติดตามความ 
ก้าวหน้าอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อหาหนทางปรับปรุงงานให้ดีขึน้ 

 ผู้จดัการต้องรับฟังอยา่งระมดัระวงั และค้นหาทางออก ร่วมกนั 

 ประชุมและประชุมเชิงปฏิบติัการอยา่งสม ่าเสมอ ให้เวลาในการถกเถียงข้อผิดพลาดและสรุปบทเรียน 

 ตัง้ค าถาม ท าไมสิง่นีจ้ึงขึน้? 
 
จดักระบวนการเพื่อการเรียนรู้อยา่งมีสว่นร่วม 
เพื่อท่ีจะแนะน ากระบวนการเรียนรู้อยา่งมีสว่นร่วม จ าเป็นต้องใช้กระบวนกรท่ีมีทกัษะ ซึง่หมายถึงมีทศันคติ
และพฤติกรรมที่ถกูต้อง (การฟัง, ความอดทน, และการเคารพ) ด้วยความรู้ในเคร่ืองมือและวิธีการท่ีเหมาะสม 
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4. การพัฒนาและใช้ระบบตดิตามประเมินผล 
 
ระบบติดตาม เป็นชุดของการวางแผน การเก็บรวบรวมข้อมลูและการสงัเคราะห์, การสะท้อนกลบัและการ
รายงาน, ซึง่เป็นเงื่อนไขสนบัสนนุท่ีจ าเป็นและต้องการเสริมศกัยภาพเพ่ือยกระดบัการมีสว่นในการตดัสนิใจ
และการเรียนรู้ ท่ีจะพฒันาองค์ประกอบตา่งๆ ของโครงการร่วมกนัโดยน าผลท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุงการ
ท างาน  
 
การพฒันาระบบติดตามประเมินผลนัน้ มีขัน้ตอนอยู ่6 ขัน้ ซึง่เป็นเร่ืองของการออกแบบและเร่ิมปฏิบติัการ  
ก าหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตงาน 

 ระบุประเด็นค าถามท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการ ข้อมลูท่ีต้องการและตวัชีว้ดั (หากค าถามกว้าง ก็จะ
เสยีเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลู และเสยีงบประมาณมากในการท างานมาก) 

 วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมลูและจดัการข้อมลู 

 วางแผนการสะท้อนข้อมลูกลบัอยา่งสร้งาสรรค์ 

 วางแผนเร่ืองการสือ่สารที่มีคณุภาพและการท ารายงาน 

 วางแผนส าหรับเงื่อนไขและความสามารถที่จ าเป็นต้องพฒันา 
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