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Abstract 

This research aims to study the problems of research proposal writing to be 
allocated, and to find the solutions of invalid writing problems. The structural 
questionnaires are employed to collect data from 289 samples. The sample is 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin personnel in the four campuses. 

The results found that the first problem is the lack of efficacy in actual writing 
projects in personnel. Although it is a medium level, but it is very important. Some 
research projects were written by the authors that lack of knowledge and information 
in that area. Especially, the project had been assigned by the supervisor. Results from 
this situation would cause problems to the projects to achieve a fully operational 
quality and efficiency. The second problem is the lack of understanding in principles 
and objectives of research project. This is also medium level. Some personnel did not 
understand that it must be consistent with the strategies of Rajamangala University of 
Technology Rattanakosin. The last problem is budget problems, most personnel 
recommended that the university should provide the budgetary guideline. And also 
organize a training program for them. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปญัหา 
  โครงการ (Project) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายว่า 
“โครงการ” คือ “แผนงานหรือเค้าโครงการตามที่กําหนดไว้” โครงการเป็นส่วนประกอบส่วนหน่ึง 
ในการวางแผนพัฒนาองค์กร ช่วยให้องค์กรมองเห็นภาพและทิศทางในการพัฒนาหน่วยงานภายใน
องค์กร มีขอบเขตการติดตามและประเมินผลได้  ปัจจุบันมักจะได้ยินหน่วยงานหรือผู้ที่เก่ียวข้องกับ
การเขียนโครงการพูดอยู่เสมอว่า  เขียนโครงการไม่เป็น  เขียนโครงการไม่ชัดเจน เขียนโครงการ       
ไม่สอดคล้องกับแผนงานและกรอบนโยบาย มีข้อมูลสําหรับการตัดสินใจในการเขียนโครงการน้อย 
และที่สําคัญช่วงเวลาท่ีให้เขียนโครงการนั้นสั้น จึงทําให้เขียนโครงการแบบขอไปทีหรือนําเอา
โครงการเดิม ๆ ที่เคยทําอยู่มาปรับเสียใหม่ ปรับเปล่ียนบางประเด็นเท่าน้ัน  โครงการจึงไม่ผ่านการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด้านต่าง ๆ  ขาดการวิเคราะห์ตามหลัก “SWOT” และขาดการกลั่นกรอง
โครงการ  ดังนั้นหลายหน่วยงานจึงให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนและการเขียนโครงการมากข้ึน  
โดยมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนหรือเขียนโครงการข้ึนมาภายใต้ความเช่ือที่ว่าถ้าเราเข้าใจ
องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนและการจัดทําโครงการ ตลอดจนเทคนิคและวิธีการเขียนโครงการ
แล้วจะทําให้เขียนโครงการได้ถูกต้องครอบคลุมชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได้ง่ายการเขียน
โครงการประกอบด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรมหรืองานหลายงานที่ระบุรายละเอียดชัดเจน อาทิ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาดําเนินการ วิธีการหรือขั้นตอนในการดําเนินงาน พ้ืนที่ในการ
ดําเนินงานงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินงานตลอดจนผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังน้ันการเขียน
โครงการข้ึนมารองรับแผนงานย่อมเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นย่ิงเพราะจะทําให้ง่ายในการปฏิบัติและ
ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลเพราะถ้าโครงการบรรลุผลสําเร็จนั้นหมายความว่าแผนงานและ
นโยบาย น้ันบรรลุผลสํ าเร็จ ด้วยโครงการจึงเปรียบ เส มือนพาหนะ ท่ีนํ าแผนปฏิ บั ติการ                      
ไปสู่การดําเนินงานให้เกิดผลเพ่ือไปสู่จุดหมายปลายทางตามท่ีต้องการ อีกทั้งยังเป็นจุดเช่ือมโยง         
จากแผนงานไปสู่แผนเงินและแผนคนอีกด้วยความสามารถในการจัดทําโครงการจึงเป็นทักษะ          
ที่สําคัญท่ีสุดประการหนึ่งที่นักวางแผนทุกหน่วยงานจะต้องมีนอกเหนือจากความสามารถด้านอ่ืน ๆ 
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โครงการจึงมีความสัมพันธ์กับแผนงาน (Program) และนโยบาย (Policy) น้ันคือเร่ิมจากนโยบาย
ของรัฐบาลถูกนํามาจัดทําเป็นแผนชาติ (Plan) จากแผนชาติจะถูกนําปรับเป็นแผนกระทรวงต่าง ๆ 
(Program) จากนั้นแผนกระทรวงจะถูกปรับต่อไปเป็นแผนกรมและหน่วยงานระดับล่าง                 
(อําเภอ จังหวัด) ก็จะจัดทําโครงการน้ันขึ้นมาเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนงานของกรมในโครงการ          
หน่ึง ๆ อาจจะมีหลายกิจกรรม (Activities) หรือหลายงาน (Task) ก็ได้เม่ือพัฒนานโยบายเป็นแผนงาน
และโครงการแล้วจะเห็นได้ว่าการพัฒนาจากลักษณะท่ีเป็นนามธรรมไปสู่ลักษณะท่ีเป็นรูปธรรมนั้น
จะทําให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติได้ 

การเขียนโครงการเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายและไม่ยากเกินความสามารถของนักวางแผน หรือผู้ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนและโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้จะต้องมีความรู้  ความเข้าใจ
เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย  แผนงาน และโครงการ  เพ่ือท่ีจะได้เขียนโครงการได้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของแผนงานและนโยบายต่อไป นอกจากนั้นการจะเป็นผู้เขียนโครงการได้ดีท่านก็จะต้อง
หม่ันฝึกฝนและเขียนโครงการบ่อย ๆ มีข้อมูลมาก ข้อมูลถูกต้อง เพียงพอและทันสมัยวิเคราะห์
สถานการณ์อย่างถ่องแท้ก่อนเขียนโครงการและหลังจากน้ันก็นําข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์แล้วมา
เขียนตามแบบฟอร์มการเขียนโครงการของแต่ละหน่วยงาน 

ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาสภาพปัญหาการเขียนโครงการเพ่ือให้ได้รับจัดสรร
งบประมาณตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนเพ่ือนําข้อมูลเสนอแนะให้ผู้บริหารพิจารณา
และปรับปรุงแก้ไขและจะเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าสําหรับผู้สนใจเพ่ือประโยชน์ในการ
นําไปประกอบการเขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณต่อไป 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  1.  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการเขียนโครงการเพ่ือให้ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

  2.  เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาการเขียนโครงการท่ีไม่ถูกต้อง 
 

ขอบเขตของการศึกษา /ขอบเขตทางด้านเนื้อหา 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ทั้ง 4 พ้ืนที่ จํานวน 289 คน โดยเริ่มเก็บข้อมูลต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30  กันยายน 2557 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีกําหนดขึ้นที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% และให้ค่า
ความคาดเคล่ือนไม่เกิน 5% จะได้จํานวนตัวอย่างประชากร โดยใช้สูตรการคํานวณหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ ยามาเน่ (Yamane อ้างถึงใน บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2549,10) ดังน้ี 
    
   n    =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N  =   จํานวนประชากร 
   e  =   ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (0.05) 
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 จากสูตร 
 
 แทนค่า      
                                                                           

 n = 289           

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบสภาพปัญหาในการเขียนโครงการ 
 2. เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเขียนข้อเสนอโครงการ เพ่ือขอรับงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยฯ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
โครงการ  หมายถึง  การวางแผนล่วงหน้าที่จัดทําขึ้นอย่างมีระบบประกอบด้วยกิจกรรม

ย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการดําเนินงาน  และคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่าง
คุ ้มค่า แต่ละโครงการมีเป้าหมายเพื่อการผลิตหรือการให้บริการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพของ
แผนงานการเขียนโครงการจึงเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของการวางแผนที่จะทําให้องค์กรบรรลุผล
สําเร็จตามเป้าหมาย 

การเขียนโครงการ  หมายถึง การเขียนแผนล่วงหน้าซ่ึงต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยการใช้ภาษา
ให้ถูกต้อง รู้จักประมวลความคิดในการเรียงลําดับเรื่องราวให้สัมพันธ์กันและถ่ายทอดเป็นภาษาเขียน
ที่กะทัดรัดเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจน  

งบประมาณ  หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้ในการทํางานโครงการน้ัน              
โดยจําแนกตามหมวดและประเภทของงบประมาณน้ัน เช่น งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้  

สภาพปัญหา หมายถึง ประเด็นที่เป็นอุปสรรค ความยากลําบาก ความต้านทานหรือความ
ท้าทาย หรือเป็นสถานการณ์ใดๆ ที่ต้องมีการแก้ปัญหา 

การแก้ปัญหา หมายถึง กระบวนการทางสมองอย่างหนึ่ งที่ มีความยุ่ งยากซับซ้อน                
ซ่ึงผู้แก้ปัญหาจะต้องใช้ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ ประมวลเข้ากับส่วนประกอบของ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา 

 
 
 
 
 

 205.0041,11
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
                 ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 
 

 
นิยามศัพท์ 
 

                                                                           
 
 

 

 

ภาพที่  1 : แสดงกรอบความคิดในการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล     
1. เพศ      
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพในปัจจุบัน 
5. ประสบการณ์การเขียนโครงการ 
6. จํานวนคร้ังในการเขียนโครงการ        

การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพ่ือเสนอ
ของบประมาณ  
1. ด้านบุคลากร 
2. ด้านงบประมาณ 
3. ด้านความรู้ความเข้าใจ 

 
 



 

 บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

   
 การวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื่อ
เสนอของบประมาณ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องตามลําดับและได้
นําเสนอดังหัวข้อต่อไปนี้ 
  1. ความเป็นมาของโครงการและการเขียนโครงการ 

2. แนวทางการเขียนโครงการและงบประมาณ 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ 
4. แนวคิดเกี่ยวกับโครงการและการประเมิน 
5. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการคัดเลือกโครงการ 
6. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ความเป็นมาของโครงการและการเขียนโครงการ 
 โครงการ 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ได้ให้ความหมายของคําว่า“โครงการ” 
หมายถึง แผนหรือเค้าโครงตามท่ีกําหนดไว้นักการศึกษา นักการตลาด และนักกฎหมายมีการให้คําจํากัด
ความของความหมายของโครงการไว้มากมายทั้งซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกันพอสรุปได้ว่า     

โครงการ คือ กิจกรรมหรือแผนงานที่เป็นหน่วยอิสระหนึ่งท่ีสามารถทําการวิเคราะห์
วางแผนและนําไปปฏิบัติพร้อมท้ังมีลักษณะแจ้งชัดถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด โดยแผนสําหรับกิจการ
ต่างๆต้องระบุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กําหนด 

โครงการ คือ การวางแผนล่วงหน้าท่ีจัดทําขึ้นอย่างมีระบบประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลาย
กิจกรรมท่ีต้องใช้ทรัพยากรในการดําเนินงาน และคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า แต่ละ
โครงการมี เป้ าหมายเพ่ือการผลิตหรือการให้บริการเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพของแผนงาน            
 โครงการ คือ แผนงานย่อย แผนการดําเนินงานหรือกิจกรรมที่จะนําไปปฏิบัติได้โดยมี
วัตถุประสงค์ในการดําเนินงานอย่างชัดแจ้ง มีระยะเวลาเริ่มต้น มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
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ดังน้ัน โครงการจึงเป็นส่วนสําคัญส่วนหน่ึงของการวางแผนที่จะทําให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย 
 การเขียนโครงการ 
           การเขียนโครงการ หมายถึง กิจกรรมการสื่อสารของหน่วยงาน เป็นวิธีการที่ช่วยให้เกิดการ
สื่อสารอย่างเป็นระบบ เป็นการส่งเสริมการสื่อสารจากล่างขึ้นบน น่ันคือ ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถที่
จะใช้ความคิดสร้างสรรค ์เพ่ือเขียนโครงการเสนอไปยังผูบ้ังคับบัญชาหรือผู้บริหารเพ่ือพิจารณา  
 วัตถุประสงค์ในการเขียนโครงการ  
  1.  เพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอํานาจ  
            2.  เพ่ือของบประมาณ  
            3.  เพ่ือให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจโครงการ  
            4.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในหน่วยงาน  
           5.  เพ่ือเป็นเข็มทิศ ช้ีแนวทางในการพัฒนาระบบงาน  
            6.  เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสของภารกิจท่ีจะต้องปฏิบัติ  
 หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการประกอบด้วยคุณลักษณะสําคัญ คือ 
   1. ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๆ ที่เก่ียวข้องพ่ึงพิงและสอดคล้องกันภายใต้วัตถุประสงค์
เดียวกัน 

  2. มีการกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective) ที่ชัดเจน วัดได้ และปฏิบัติได้ ทั้งน้ีเพ่ือเป็น
แนวทางในการดําเนินงานและติดตามประเมินผลได้ โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์
ก็ได้ กล่าวคือมีวัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์รอง และต้องกําหนดวัตถุประสงค์ที่สมารถปฏิบัติ
ได้ มิใช่วัตถุประสงค์ที่เลื่อนลอย/เพ้อฝันหรือเกินความเป็นจริง 

  3. มีการกําหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกิจกรรม (Scheduled Beginning and 
Terminal Points) การเขียนโครงการโดยทั่วไปจะต้องมีการกําหนดระยะเวลาว่าจะเริ่มต้นเม่ือไร
และสิ้นสุดเม่ือไร ถ้าหากมีการดําเนินกิจกรรมไปเร่ือย ๆ  ไม่มีการกําหนดขอบเขตของเวลา (Time Boundary) 
ไว้จะไม่ถือว่าเป็นงานโครงการเพราะมีลักษณะเป็นงานประจํา (Routine) หรืองานปกติ 

  4. มีสถานท่ีต้ัง (Location) ของโครงการ ผู้เขียนโครงการต้องระบุให้ชัดเจนว่า
โครงการน้ีพ้ืนที่ดําเนินการหรือหัวงานอยู่ที่ใด เพ่ือสะดวกในการดําเนินงาน ถ้าเลือกสถานท่ีต้ังโครงการ
ไม่เหมาะสมแล้วย่อมทําให้เสียค่าใช้จ่ายหรือลงทุนมาก ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีได้อาจไม่คุ้มค่า การ
ติดตามและการประเมินผลโครงการก็อาจทําได้ยาก 

  5. มีบุคลากรหรือองค์กรท่ีเฉพาะเจาะจง (Organization) งานโครงการจะต้องมี
หน่วยงานหลักรับผิดชอบ ส่วนหน่วยงานอ่ืนถือว่าเป็นหน่วยงานเสริมหรือร่วมมือดําเนินงานเท่านั้น 
และควรระบุบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการนั้นให้ชัดเจน เพ่ือเป็นหลักประกันว่าบุคคล/องค์กรน้ันจะ
ปฏิบัติอย่างจริงจังและจริงใจ 

  6. มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ (Resource) การเขียนโครงการจะต้อง
ระบุแหล่งทรัพยากร โดยเฉพาะแหล่งงบประมาณให้ชัดเจน เช่น งบประมาณแผ่นดิน หรือเงินกู้ 
หรือเงินทุนสํารองหรือเงินบริจาค เป็นต้น และจะต้องระบุเงินที่ใช้ว่าเป็นหมวดวัสดุ หมวดค่าใช้สอย 
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หมวดค่าตอบแทนหมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งน้ีจะทําให้ง่ายในการ
ดําเนินการและควบคุมตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
 โครงการท่ีดีจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
  1. สามารถแก้ไขปัญหาของหน่วยงานหรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. สามารถสนองตอบต่อความต้องการของกลุ่ม ชุมชน นโยบายของหน่วยงาน และ
นโยบายของประเทศชาติได้ดี 

  3. รายละเอียดของโครงการต้องเข้าใจง่ายมีการใช้ภาษาที่เข้าใจกันทั่วไป 

  4. มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

  5. รายละเอียดของโครงการต้องเกี่ยวเน่ืองสัมพันธ์กันต้ังแต่ประเด็นแรกถึงประเด็นสุดท้าย 
  6. กําหนดการใช้ทรัพยากรอย่างชัดเจนและเหมาะสม 
  7. มีวิธีการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน 
ส่วนประกอบของการเขียนโครงการ   
  1. ส่วนนํา หมายถึง ส่วนท่ีจะบอกข้อมูลเบ้ืองต้นของโครงการโดยให้รายละเอียด

เกี่ยวกับช่ือโครงการผู้ ดําเนินโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ ความเป็นมาของโครงการ 
วัตถุประสงค์ ดังน้ันส่วนนําจึงต้องเขียนให้ละเอียดเพื่อมุ่งหมายให้ผู้อ่านและบุคคลที่ทํางานร่วมกัน 
หรือผู้ที่ มีหน้าที่ตัดสินใจอนุมัติให้ทําโครงการมีความเข้าใจพ้ืนฐานเป็นเบ้ืองต้นก่อนท่ีจะอ่าน
รายละเอียดของโครงการต่อไป ดังน้ันผู้เขียนจึงต้องมีความระมัดระวังในเร่ืองการใช้ภาษาให้ถูกต้องได้
ใจความเพ่ือมุ่งช้ีประเด็นสําคัญของโครงการให้ชัดเจน 
    2. ส่วนเนื้อหา หมายถึง ส่วนที่บอกสาระสําคัญของโครงการโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีดําเนินการหรือข้ันตอนการปฏิบัติอย่างละเอียดถ้าขั้นตอนการทํางานมีความสลับซับซ้อนมาก
เท่าใดผู้เขียนต้องพยายามเรียงลําดับขั้นตอนการทํางานอย่างมีระบบและเขียนแยกเป็นตอนๆ เพ่ือ
ไม่ทําให้ผู้อ่านสับสนท้ังน้ีถ้าเป็นโครงการระยะยาวอาจเขียนตารางแสดงเวลาการทํางานไว้ด้วย 
    3. ส่วนขยายความ หมายถึง ส่วนประกอบต่างๆที่บอกรายละเอียดเกีย่วกับกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลจากการดําเนินโครงการบอกกําหนดระยะเวลา กรณีที่เป็นโครงการ
ระยะสั้นต้องแสดงตารางเวลาดําเนินโครงการสถานที่งบประมาณค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการซึ่ง
อาจจะเป็นงบประมาณรวมหรือแจกแจงค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดก็ได้และส่วนของประโยชน์หรือผลที่
คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินการตามโครงการน้ัน ๆ ถ้าเป็นโครงการที่จัดเก่ียวกับการอบรมสัมมนา
ต้องมีตารางเวลาหรือกําหนดการประชุมไว้ด้วยส่วนขยายความเหล่าน้ีเป็นส่วนท่ีสําคัญเช่นเดียวกับ
ส่วนนํา เพราะจะขยายความให้บุคคลที่ดําเนินการร่วมกันเข้าใจรายละเอียดกระจ่างขึ้นและผู้มี
หน้าที่ตัดสินใจอนุมัติให้ทําโครงการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น เม่ือได้ทราบว่าผล
ที่จะได้รับน้ันเป็นประโยชน์อย่างไรและงบประมาณค่าใช้จ่ายจัดสรรให้ได้หรือไม่อย่างไร 
 ข้ันตอนการเขียนโครงการ 

  1.  วิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการ ดําเนินการโดย 
  -  ศึกษาสภาพแวดล้อมเพื่อค้นหาปัญหา 
  -  กําหนดสภาพแห่งการหมดปัญหา 
  -  กําหนดแนวทางแก้ไข 
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  2.  เขียนโครงการ  โดยมีเทคนิค ดังนี้ 
   2.1  ก่อนลงมือ ต้องต้ังคําถามและตอบคําถาม 6 W กับ 1H 
  2.1.1 W1 = WHO  หมายถึง คําถาม “ใครเป็นผู้ดําเนินโครงการ”  
   ใครบ้างเป็นผู้ทําโครงการนั้น ผู้รับผิดชอบมีคุณสมบัติและ
ความเหมาะสมหรือไม่ หากมีหลายหน่วยงานมีการกําหนดหน่วยงานหลักหรือเจ้าภาพไว้อย่างชัดเจน 
เหมาะสมหรือไม่ และมีการกําหนดบทบาทแต่ละหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 
                       2.1.2  W2 = WHAT หมายถึง คําถาม “จะทําอะไรบ้าง”  
                                   โครงการนั้นมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจนหรือไม่ 
สอดคล้องกับนโยบายมากน้อยเพียงใดมีการกําหนดแผน/แนวทางการดําเนินงาน แต่ละกิจกรรม/
ขั้นตอนอย่างชัดเจนหรือไม่กิจกรรมใดบ้างท่ีต้องดําเนินการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หรือไม่ 
  2.1.3 W3 = WHEN หมายถึง คําถาม “จะทําเม่ือไหร่”  
                                  โครงการน้ัน จะเริ่มดําเนินงานและส้ินสุดเม่ือใด ระยะเวลา
และช่วงการดําเนินงานเหมาะสมหรือไม่ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมสอดคล้องเหมาะสมหรือไม่   
      2.1.4 W4 = WHERE หมายถึง คําถาม “จะดําเนินโครงการท่ีไหน” 
                              สถานที่ของการดําเนินงานโครงการอยู่ที่ ใด เป็นแหล่งหรือ
สถานท่ีเหมาะสมหรือไม่ 
  2.1.5 W5 = WHY หมายถึง คําถามที่เก่ียวกับ “จะทําโครงการน้ีไปทําไม” 
                             โครงการน้ันมีเหตุผลอย่างไร มีความจําเป็นอย่างไรที่จะต้อง
จัดทําโครงการมีข้อมูลสภาพปัญหาข้อมูลสภาพแวดล้อมทั่วไปเกี่ยวกับโครงการท่ีนําเสนอ เพ่ือขอ
อนุมัติโครงการต้องชัดเจนครบถ้วนและเป็นจริง 
  2.1.6 W6 = TO WHOM หมายถึง คําถาม “ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์” 
                                 ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการเป็นใคร  มีความต้องการ 
ความจําเป็นเหมาะสมหรือไม่ ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี
ปฏิบัติด้านสังคมของกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไร 
     2.1.7  H1 = HOW หมายถึง  คําถาม “จะดําเนินโครงการอย่างไร” 
                                      มีวิธีการดําเนินงาน หรือบริหารโครงการอย่างไร จึงจะทําให้
โครงการบรรลเุป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ทีก่ําหนดไว้พิจารณาปัจจัยหลกัแห่งความสําเร็จ และกลยุทธ์
การดําเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสทิธิผลและความคุ้มค่า 
   2.2  ศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ 

  2.3  ลงมือเขียนโครงการ โดยใช้ภาษาเขียนท่ีกระชับสื่อความหมายได้ชัดเจน
 รูปแบบการเขียนโครงการ ประกอบด้วย 

 1. ชื่อโครงการ  เป็นการระบุเพ่ือให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติและการคาดหวัง
ผลตอบแทนท่ีสืบเน่ืองจากการปฏิบัติโครงการตลอดจนทิศทางของการดําเนินโครงการน้ัน 
  2. หลักการและเหตุผล  เป็นการระบุถึงสภาพปัญหาและความจําเป็นในการจัดทํา
โครงการข้ึนมาเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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  3. วัตถุประสงค์โครงการ  เป็นการแสดงให้เห็นถึงสิ่งหรือผลงานที่เป็นจุดหมาย
ปลายทางท่ีต้องการจะให้เกิดข้ึนจาการปฏิบัติงานน้ัน  การกําหนดวัตถุประสงค์ที่ดีจะเป็นการช่วยให้
การกําหนดขั้นตอนสําหรับปฏิบัติเป็นอย่างรัดกุม  การกําหนดวัตถุประสงค์ที่ดีควรประกอบด้วย
องค์ประกอบที่เรียกว่า “SMART” ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
  4.  กลุ่มเป้าหมาย  ระบุกลุ่มเป้าหมายและจํานวนให้ชัดเจน ใครคือผู้ที่จะได้รับผลดี
จากโครงการนี้ จํานวนผู้ที่ได้รับผลดีจากโครงการน้ี 

  5.  สถานที่ดําเนินการ ระบุสถานที่ดําเนินการโครงการระบุพ้ืนที่ โดยระบุหมู่บ้าน 
ตําบล อําเภอ จังหวัด 

  6.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  เป็นการกําหนดช่วงเวลาการปฏิบัติโครงการ
ต้ังแต่ระยะเริ่มต้นปฏิบัติโครงการจนถึงการสิ้นสุดโครงการนั้น 

  7. วิธีดําเนินการ ควรแสดงถึงกิจกรรมและกระบวนการปฏิบัติงานที่สอดรับกับ
วัตถุประสงค์แสดงรายละเอียดกิจกรรมเพียงพอ และมีกําหนดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมที่
สมเหตุสมผล และควรมีกิจกรรมต่อเนื่องหากเป็นโครงการที่มีการฝึกอบรม ดูงาน จะต้องมีกิจกรรม
ต่อเน่ืองที่จะส่งผลต่อการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุและมีกําหนดการการ
ฝึกอบรม หัวข้อที่จะฝึกอบรม 

 
  การเขียนวิธีดําเนินการ ให้แจกแจงดังน้ี 
   ขั้นเตรียมการ 
   ขั้นดําเนินงาน 
   กิจกรรมท่ีจะดําเนินงานตามโครงการ 
  8. งบประมาณ งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายของโครงการนับเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญ
ต่อการปฏิบัติโครงการโดยท่ัวไปมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
   8.1 ยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ 
   8.2 ค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมหรือแต่ละช่วงเวลาพร้อมทั้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
  9.  การประเมินโครงการ เป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ของการดําเนินโครงการและพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการน้ัน 

  10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ผลที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติโครงการสามารถแสดงให้เห็นผลท่ีเป็นประโยชน์ทางตรงทางอ้อม 

ข้อแนะนําการเขียนโครงการ  
ช่ือโครงการ เลือกช่ือท่ีชัดเจนแสดงจุดมุ่งหมายและกิจกรรมที่ชัดเจน  
ผู้รับผิดชอบ เป็นการระบุให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้รับผิดชอบโครงการคือหน่วยงานใดหรือ

คณะทางานชุดใด และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม หรือแต่ละงานเป็นของหน่วยงานใดบุคคลใด 
 หลักการและเหตุผล 1. เขียนเช่ือมโยงกับเรื่องที่ใหญ่กว่า เช่น อ้างว่าตอบสนองต่อนโยบาย 

วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนงานรวม แผนปฏิบัติงาน ว่าเช่ือมโยงกันอย่างไร 2. ยกหลักฐานมาอ้างอิง 
เช่น สภาพปัญหา ตัวเลข สถิติ รูปภาพ ผลงานวิจัย 3. เขียนอ้างอิงกับหลักวิชาการ 4. เขียนประโยค
สุดท้ายเพ่ือสรุปบอกเหตุที่โครงการนี้ต้องเกิด  
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ความมุ่งหมาย  คือการอธิบายภาพรวมของ โครงการภายใต้หลักการและเหตุผลท่ีเราเขียนไว้ 
วัตถุประสงค์ เป็นการกําหนดผลลัพธ์ที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในระยะยาว (Outcome) วิธีการ

เขียนวัตถุประสงค์ 1. ระบุ End Result ในระยะยาวที่มุ่งหวังให้เกิดข้ึน รูปแบบ เพ่ือ + คํากริยา + 
ผลลัพธ์ + คําขยาย (ถ้ามี) เช่น เพ่ือให้องค์กรมีระบบคุณภาพมาตรฐาน, เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กรให้ดีขึ้น 2. เขียนวัตถุประสงค์ที่สามารถควบคุมได้ (Controllable)  

เป้าหมาย เป็นการกําหนดผลลัพธ์ย่อย ๆ ที่มุ่งหวังให้เกิดข้ึนในระยะส้ันเป็นปริมาณสามารถ
วัดได้โดยระยะเวลา จํานวน เป็นต้น 

 ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายและวัตถุประสงค์  
  1. วัตถุประสงค์หน่ึงๆ อาจมีหลายเป้าหมายหรือเป้าหมายเดียวก็ได้  

  2. ทุกๆ เป้าหมายเม่ือทําเสร็จแล้ว จะตอบสนองต่อวัตถุประสงคท์ี่ต้ังไว้  
 
หลักการเขียนเป้าหมาย 
 S - Specific ชัดเจน เจาะจง  
M – Measurable วัดได้  
A – Achievement ระบุผลสัมฤทธ์ิ หรือผลสําเร็จได้  
R – Realistic สอดคล้องกับความเป็นจริง  
T – Timing กําหนดเป็นระยะเวลาได้ 
ระยะเวลาดําเนินการ คือนํารายละเอียดของงานแต่ละงานที่จะทําเป็นตัวกําหนดดูจาก

แผนงาน หรือกิจกรรมท่ีจะต้องทําท้ังหมดแล้วจึงนามาสรุป  
ผู้เข้าร่วมโครงการ จะต่างจากผู้รับผิดชอบ คือเข้าร่วมคือกลุ่มเป้าหมายท่ีเราต้องการ  
สรุปรายละเอียดโครงการ อันนี้ยากสุดมีรายละเอียดเยอะมากต้องเขียนด้วยความระมัดระวัง 

เพราะจะแบ่งลําดับของโครงการเป็นกระบวนการ วิธีการ กิจกรรม และงาน  
หลักการเขียนกิจกรรมและงานท่ีทํา 
  1. ให้ตอบตามเป้าหมายโดยจัดลําดับความสําคัญและลาํดับเรื่องที่จะต้องทําก่อนหลัง 

ให้เรียงกันเป็นกิจกรรมต่าง ๆ  
  2. เขียนแต่ละกิจกรรม เป็นขั้นตอนใหญ่ ๆ ที่จะต้องทําในโครงการ 
           3. งาน (Task/Task Element) เป็นส่วนย่อยของกิจกรรม โดยกิจกรรมหน่ึง มีได้หลาย Task  
งบประมาณ  เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีคาดว่าจะต้องใช้ในการทํางานโครงการน้ัน โดยจําแนกตามหมวด

และประเภทของงบประมาณ เช่น งบลงทุน งบส่งเสริม การประมาณงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการทําได้ 2 
ระดับ 1. ระดับกิจกรรม (Activity) 2. ระดับงาน (Task/Task Element)  

ผลท่ีคาดว่าได้รับ  เป็นการบอกว่า ถ้าโครงการที่น่าเสนอน้ัน ถูกนําไปใช้ประสบผลสําเร็จ 
จะทําให้เกิดผลอะไรบ้างในระยะยาว  

ความแตกต่างระหว่างผลท่ีคาดว่าจะได้รับกับวัตถุประสงค์คือ วัตถุประสงค์ เป็นการบอกว่า
จะทําให้อะไรเกิดข้ึน (What output to do?) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการบอกว่าถ้าเกิดขึ้นแล้ว จะมีผลดีอะไรตามมา (What benefit to get?)  
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การประเมินผลโครงการ ระบุตัวช้ีวัด Key Performance Indicator หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่จะนํามาใช้
เป็นหน่วยวัด (Unit of measurement) เพ่ือทําการวัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่จะนามาใช้เป็นหน่วยวัด เพ่ือทําการวัดความสําเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการนําโครงการไปปฏิบัติ 

 
 
 
หลักการสร้างตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  1. วัตถุประสงค์ของโครงการจะต้องมีความชัดเจนต้ังแต่เริ่มต้น  
  2. การกําหนดผลงานท่ีจะต้องทํา จะต้องกําหนดให้ครอบคลุมท้ังหมดเพ่ือตอบสนองต่อ

วัตถุประสงค์  
  3. ผลงานท่ีจะกําหนด จะเปน็ผลงานได้ทัง้ในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ  
  4. จะต้องค้นหาหน่วยวัด/ตัวช้ีวัดให้ได้ทุกผลงาน  
  5. ตัวช้ีวัดจะต้องครอบคลุมทัง้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  6. จะต้องมีการระบุเป้าหมายหรือเกณฑ์ความสําเร็จให้แก่ทุกตัวช้ีวัด  
  7. เป้าหมายท่ีกําหนดให้ตัวช้ีวัดหรือเกณฑ์ อาจเป็นตัวเลข หรือมาตรฐานงานก็ได้  
  8. จะต้องค้นหาเคร่ืองมือวัดท่ีดี เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล  
  9. การวัดระดับความสําเร็จ จะต้องนามาเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือเกณฑ์

ความสําเร็จในทุกตัวช้ีวัด 
  10. ความสําเร็จตามเป้าหมายในทุกตัวช้ีวัดรวมกันคือความสําเร็จของวัตถุประสงค์  

แนวทางการเขียนโครงการและงบประมาณ 
โครงการเป็นการจัดกิจกรรมที่เป็นระบบ เพ่ือการปฏิบัติหน้าท่ีองค์การให้บรรลุถึงเป้าหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงโครงการที่ดีย่อมทําให้ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และผลตอบแทนท่ี
องค์การหรือหน่วยงานจะได้รับอย่างคุ้มค่าอันจะนํามาซ่ึงการพัฒนาของหน่วยงานน้ัน ๆ ได้สรุป
ลักษณะที่ดีของโครงการดังต่อไปน้ี 

  1. สามารถตอบสนองความต้องการหรือแกปั้ญหาขององคก์ารหรือหน่วยงานได้ 
  2. มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีชัดเจนสามารถดําเนินงานและปฏิบัติได้ 
  3. รายละเอียดของโครงการต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์

ของโครงการต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เป็นต้น 

  4. รายละเอียดของโครงการสามารถเข้าใจได้ง่ายสะดวกต่อการดําเนินงานตามโครงการ 
  5. เป็นโครงการที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ สอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์การ

และสามารถติดตามประเมินผลได้ 
  6. โครงการต้องกําหนดข้ึนจากข้อมูลท่ีมีความเป็นจริง และเป็นข้อมูลท่ีได้รับการ

วิเคราะห์อย่างรอบคอบ 
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  7. โครงการต้องได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากร และการบริหารอย่างเหมาะสม 
  8. โครงการต้องมีระยะเวลาในการดําเนินงาน กล่าวคือต้องระบุถึงวันเวลาที่เริ่มต้น 

และส้ินสุดโครงการ 

ข้อสังเกต โครงการที่กําหนดขึ้นแม้เป็นโครงการที่มีลักษณะดีเพียงใด แต่ตัวโครงการก็ไม่
อาจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขององค์การ หน่วยงาน หรือสังคมของชนกลุ่มใหญ่ตามท่ีได้เขียนไว้ในโครงการได้
ทั้งหมดเพราะการดําเนินโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในโครงการยังมีวนประกอบหรือปัจจัยอ่ืน ๆ 
อีกมากมายที่อาจทําให้การดําเนินงานของโครงการบรรลุถึงเป้าหมายอย่างด้อยประสิทธิภาพ
นอกจากน้ีโครงการหนึ่งอาจเป็นโครงการที่ดีที่สุดในระยะหนึ่งแต่อาจเป็นโครงการที่ใช้ประโยชน์ได้
น้อยในอีกเวลาหน่ึงก็เป็นไปได้ 

วิธีเขียนโครงการ 
ในการเขียนโครงการนั้น รูปแบบหรือแบบฟอร์มในการเขียนโครงการมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ         

ซ่ึงสามารถจําแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ การเขียนโครงการแบบด้ังเดิม หรือการเขียนโครงการ
แบบประเพณีนิยม (Conventional Method) และการเขียนโครงการเชิงเหตุผล หรือการจัดทํา
โครงการแบบเหตุผลเชิงตรรกวิทยา (Logical Framework Method) ในการเขียนโครงการท้ังสอง
รูปแบบมีแนวคิดและวิธีการในการเขียน ซ่ึงจะขอแยกกล่าวในแต่ละรูปแบบดังนี้ 

1. การเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม (Conventional Method) 
การเขียนโครงการในรูปแบบนี้เป็นรูปแบบด้ังเดิมท่ีทํากันมานานแล้ว ปัจจุบันก็ยังเป็นท่ีนิยมเขียนกันอยู่ 
แต่การเขียนโครงการในรูปแบบน้ีมีข้อจํากัดที่สําคัญอยู่หลายประการอันได้แก่ ลักษณะของโครงการ
มีความยาวเกินความจําเป็นมุ่งเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพทําให้ผู้เขียนโครงการพยายามอธิบายถึง
หลักการและเหตุผลในการเขียนโครงการอย่างมากมายพร้อมท้ังต้ังวัตถุประสงค์ไว้อย่างเลิศเลอจนกระท่ัง
ไม่สามารถจะดําเนินงานบรรลุถึงวัตถุประสงค์ได้ทั้งหมดผลที่ตามมาคือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริง ผลของงานมักขาดประสิทธิภาพและการพิจารณาเห็นชอบโครงการมักพิจารณาแบบแยกส่วน
เป็นลักษณะรายการ (Item analysis) โดยไม่คํานึงถึงการวิเคราะห์แบบองค์รวม การวางโครงการใน
ลักษณะน้ีมีตัวอย่างให้เห็นมากมาย เช่น ขณะท่ีขาดครูในสาขาที่ขาดแคลนแต่รัฐบาลมีโครงการให้
ข้าราชการครูเกษียณอายุก่อน 60 ปี ทําให้ข้าราชการครูในสาขาขาดแคลนลาออกเป็นจํานวนมาก เป็น
ต้น ถึงแม้ว่า การเขียนโครงการในรูปแบบประเพณีนิยม จะมีข้อบกพร่องดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่การ
เขียนโครงการในรูปแบบน้ีก็ยังมีผู้นิยมเขียนอยู่เป็นจํานวนมาก เน่ืองจากความคุ้นเคยของทั้งผู้เขียน
และผู้อ่านโครงการ และเม่ือมอบหมายให้เขียนโครงการจึงสามารถเขียนได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันผู้
มีอํานาจในการอนุมัติโครงการก็คุ้นชินกับโครงการในลักษณะนี้ จึงสามารถพิจารณาโครงการได้อย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะโครงการขนาดเล็กท่ีไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือส่งผลกระทบต่อด้านอ่ืนๆ มากนัก การ
เขียนโครงการในลักษณะนี้นับว่าเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมและยังคงมีประโยชน์อย่างมากเพียงปรับแก้
จุดอ่อนและข้อจํากัดท่ีมีของวิธีการเขียนโครงการในลักษณะนี้ 

 เม่ือรูปแบบการเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม ยังเป็นรูปแบบท่ีสมาชิกในองค์การส่วน
ใหญ่เข้าใจได้ ดังน้ันจึงยังมีความจําเป็นที่จะต้องศึกษาองค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงการในการเขียน
โครงการจําเป็นที่จะต้องมีผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือที่จะดําเนินโครงการท่ีเขียนให้ได้สําเร็จตาม



13 
 

 

ความต้องการ ดังน้ันในลักษณะของโครงการบางโครงการผู้เขยีนหรือกลุ่มผู้เขียนโครงการอาจจะเป็น
คนละคนกับผู้ดําเนินงานตามโครงการหรืออาจจะเป็นคน ๆ เดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันก็ย่อมได้ ทั้งน้ี
ขึ้นอยู่กับลักษณะปัจจัยหลายประการ เช่น ขนาดและชนิดของโครงการลักษณะของโครงการและ
อ่ืนๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตามไม่ว่าโครงการจะมีขนาดเช่นใด ชนิดและประเภทใดย่อมต้องมีรูปแบบ 
(Form) หรือโครงสร้าง (Structure) ในการเขียนท่ีเหมือนกันดังน้ี (ประชุม, 2535) 
  1. ช่ือโครงการ 

  2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ 
  3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  4. หลักการและเหตุผล 
  5. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
  6. วิธีดําเนินการ 
  7. แผนปฏิบัติงาน 
  8. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
  9. งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้ 
  10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
รูปแบบหรือหัวข้อในการเขียนโครงการข้างต้น อาจจะมีหัวข้อและรายละเอียดแตกต่างกันไป

ตามลักษณะหรือประเภทของโครงการ บางโครงการมีรายละเอียดมากบางโครงการมีรายละเอียดน้อย 
บางโครงการอาจต้องเพ่ิมเติมหัวข้อท่ีมีความสําคัญเข้าไป เช่น โครงการทางด้านวิชาการอาจต้องมีการ
เพ่ิมหัวข้อเอกสารอ้างอิง เป็นต้น ทั้งน้ีแล้วแต่ผู้เขียนโครงการจะพยายามจัดทําขึ้นหรือยึดถือโดยมุ่งหวัง
ให้ผู้อ่านโครงการหรือผู้ปฏิบัติตามโครงการมีความชัดเจนและเข้าใจโดยง่ายที่สุดเพ่ือความเข้าใจที่ชัดเจน
ในเรื่องของรูปแบบ หรือโครงสร้างในการเขียนโครงการโดยละเอียดจึงขออธิบายรายละเอียดในแต่ละ
ข้อของรูปแบบในการเขียนโครงการลักษณะน้ี 

1. ช่ือโครงการ 
 การต้ังช่ือโครงการต้องมีความชัดเจน เหมาะสม และเฉพาะเจาะจง เป็นที่เข้าใจได้

โดยง่ายสําหรับผู้นําโครงการไปใช้หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับโครงการช่ือโครงการจะบอกให้ทราบว่าจะ
ทําสิ่งใดบ้าง โครงการท่ีจัดทําขึ้นน้ันทําเพ่ืออะไร ช่ือโครงการโดยทั่วไปควรจะต้องแสดงลักษณะงาน
ที่ต้องปฏิบัติ ลักษณะเฉพาะของโครงการ และจุดมุ่งหมายของโครงการ เช่น โครงการผักศึกษา 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนเขียนโครงการ โครงการขยายพันธ์ุพืชเชิงธุรกิจเป็นต้น 
นอกจากน้ีการเขียนโครงการบางโครงการ นอกจากจะมีช่ือโครงการแล้ว ผู้เขียนโครงการอาจระบุช่ือ
แผนงานไว้ด้วย ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากย่ิงขึ้น และเป็นการแสดงให้เห็นว่าโครงการที่กําหนด
ขึ้นอยู่ในแผนงานอะไร สามารถสนับสนุนและสอดคล้องกับแผนงานนั้นได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
การระบุระดับแผนงานทําให้มองเห็นภาพในมุมกว้างมากขึ้น และช่วยป้องกันปัญหาการทําโครงการ
ท่ีคิดแบบแยกส่วนได้ในระดับหน่ึงที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงหลักการท่ัวไปของการตั้งช่ือโครงการ 
แต่สถานการณ์จริงบางกรณีการตั้งช่ือโครงการอาจต้องนํากลุ่มเป้าหมายเข้ามาพิจารณาประกอบด้วย 
เช่น กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นอาจต้องนําคําท่ีดลใจวัยรุ่นหรือเม่ือวัยรุ่นเห็นช่ือโครงการแล้วเกิด
ความสนใจต้องการเข้าร่วมโครงการในบางกรณีอาจต้องพิจารณาแหล่งทุนประกอบด้วย เช่น แหล่ง
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ทุนให้งบประมาณในโครงการท่ีเก่ียวกับการจัดทําแหล่งการเรียนรู้ ดังน้ันการต้ังช่ือโครงการก็จําเป็นต้อง
มีคําสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้อยู่ในช่ือโครงการด้วยจึงจะได้งบประมาณสนับสนุน เช่น 
โครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน เป็นต้น 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
   การเขียนโครงการจะต้องระบุหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทําโครงการน้ัน ๆ โดยจะต้อง

ระบุหน่วยงานต้นสังกัดท่ีจัดทําโครงการพร้อมท้ังระบุถึงหน่วยงานท่ีมีอํานาจในการอนุมัติโครงการ
เหตุที่ต้องมีการระบุหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการนั้นก็เพ่ือสะดวกต่อการติดตามและประเมินผล
โครงการการระบุหน่วยงานควรระบุหน่วยที่เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินโครงการโดยตรง  

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   โครงการทุกโครงการจะต้องมีผู้ทําโครงการรับผิดชอบดําเนินงาน ตามโครงการที่เขียนไว้

ไม่ว่าตนเองจะเป็นผู้เขียนโครงการน้ัน หรือผู้อ่ืนเป็นผู้เขียนโครงการก็ตาม จะต้องระบุผู้รับผิดชอบ
โครงการนั้น ๆ ให้ชัดเจน ว่าเป็นใคร มีตําแหน่งใดในโครงการน้ัน เช่น นาย ก มีตําแหน่งเป็นหัวหน้า
โครงการขยายพันธ์ุพืชก็ต้องระบุตําแหน่งในโครงการนั้นไปด้วยส่วนตําแหน่งอ่ืน ๆ รองลงมาใน
โครงการอาจจะเขียนรวม ๆ ว่าเป็นผู้ร่วมโครงการ หรือจะระบุตําแหน่งหน้าท่ีที่รับผิดชอบจริงใน
โครงการด้วยก็จะมีความชัดเจนย่ิงขึ้น เช่น นายนิรันดร์ ย่ิงยวด มีตําแหน่งเป็นเลขานุการของ
โครงการขยายพันธ์ุพืช เป็นต้น ลําดับการเรียงช่ือผู้รับผิดชอบให้เรียงลําดับจากหัวหน้าโครงการเป็น
ลําดับแรก และลําดับสุดท้ายควรเป็นเลขานุการของโครงการตัวอย่างเช่น 

4. หลักการและเหตุผล 
 หลักการและเหตุผล เป็นส่วนสําคัญที่แสดงถึงปัญหาความจําเป็นหรือความต้องการที่ต้องมี

การจัดทําโครงการขึ้นเพ่ือแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการขององค์การ ชุมชน หรือท้องถิ่น น้ัน ๆ   ดังน้ันใน
การเขียนหลักการและเหตุผลผู้เขียนโครงการจําเป็นต้องเขียนแสดงให้เห็นถึงปัญหาหรือความต้องการ
พร้อมท้ังระบุเหตุผลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพ่ือสนับสนุนการจัดทําโครงการอย่างชัดเจน 
นอกจากน้ีอาจต้องเช่ือมโยงให้เห็นว่าโครงการที่เสนอนี้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ หรือ
นโยบายของชุมชน ท้องถิ่น องค์การ หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการและเป็นการวางรากฐานไปสู่
สภาพที่พึงประสงค์ในอนาคตขององค์การหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการที่ได้จัดทําขึ้นโดย
สรุป ผู้เขียนโครงการต้องพยายามหาเหตุผล หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ สนับสนุนโครงการท่ีจัดทํา
ขึ้นอย่างสมเหตุสมผล ทั้งน้ีโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจหน้าท่ีเห็นชอบและอนุมัติ
โครงการท่ีนําเสนอให้ดําเนินการได้ พร้อมท้ังให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณ บุคลากร และ
ปัจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ เพ่ือให้เห็นแนวทางการเขียนหลักการและ 

5. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 โครงการทุกโครงการจําเป็นต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นเครื่องช้ีแนวทางในการ

ดําเนินงานของโครงการ โดยวัตถุประสงค์จะเป็นข้อความที่แสดงถึงความต้องการที่จะกระทําสิ่งต่าง  ๆ  
ภายในโครงการให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมซ่ึงข้อความที่ ใช้ เขียนวัตถุประสงค์จะต้องชัดเจน                
ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได้ โครงการแต่ละโครงการสามารถมีวัตถุประสงค์ได้มากกว่า 1 ข้อ 
ลักษณะของวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับระดับและขนาดของโครงการ เช่น ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ 
วัตถุประสงค์ก็จะมีลักษณะที่กว้างเป็นลักษณะวัตถุประสงค์ทั่วไป หากเป็นโครงการ ขนาดเล็ก สามารถ
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ลงปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมายหรือปฏิบัติงานในลักษณะที่แคบเฉพาะเรื่องเฉพาะอย่าง วัตถุประสงค์ก็
จะมีลักษณะเฉพาะหรือโดยท่ัวไปจะเรียกว่าวัตถุประสงค์เฉพาะถึงอย่างไรก็ตามการเขียนวัตถุประสงค์
ในโครงการแต่ละระดับ แต่ละขนาดจะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันวัตถุประสงค์ของโครงการย่อย 
จะต้องสัมพันธ์และสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของโครงการขนาดใหญ่ในส่วนนี้หากนิสิตได้เรียนเก่ียวกับ
เร่ืองการสอนมาแล้วคงจะมีความเข้าใจมากขึ้นกล่าวคือถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจน เม่ือนิสิต
ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเกษตร ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน นิสิตก็จะต้อง
มีการเตรียมโครงการสอนระยะยาว ซ่ึงในโครงการสอนระยะยาวก็จะมีส่วนของวัตถุประสงค์อยู่ด้วย 
วัตถุประสงค์ตรงส่วนน้ีจะมีลักษณะที่กว้างหรือท่ัวไปมากกว่าเพ่ือเป็นเครื่องชี้แนวทางว่าในรายวิชา         
ที่นิสิตรับผิดชอบสอนนั้น  ต้องการให้ผู้เรียนได้รับความรู้อะไรบ้าง จากนั้นในการสอนแต่ละครั้งนิสิตก็
จะต้องเตรียมโครงการสอน ประจําวัน หรือท่ีเรียกกันทั่วไปว่า แผนการสอนประจําวัน (Lesson plan) 
ซ่ึงในแผนการสอนประจําวันก็จะมีวัตถุประสงค์อยู่ในแผนการสอนประจําวันน้ันด้วยแต่ลักษณะของ 
วัตถุประสงค์จะแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของโครงการสอนระยะยาววัตถุประสงค์ของแผน             
การสอนประจําวันจะมุ่งเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมหลังจากที่นิสิตได้ทําการสอนเรียบร้อยแล้ว 
วัตถุประสงค์ชนิดน้ีจึงเรียกว่าวัตถุประสงค์เฉพาะหรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในทํานองเดียวกัน 
ลักษณะของวัตถุประสงค์ในการเขียนโครงการก็จะคล้ายคลึงกัน 

สําหรับการเขียนเป้าหมาย ต้องเขียนให้ชัดเจนเพ่ือแสดงให้เห็นผลงานหรือผลลัพธ์ที่ระบุคุณภาพ 
หรือปริมาณงานที่คาดว่าจะทําให้บังเกิดขึ้นในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงการกําหนดผลงานอาจกําหนดเป็นร้อยละ 
หรือจํานวนหน่วยที่แสดงปริมาณหรือคุณภาพต่าง ๆ เช่น โครงการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน เป้าหมาย คือ 
ได้ผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนคุณภาพช้ันท่ี 1 จํานวน 10 ตัน หรือโครงการอบรมการขยายพันธ์ุพืช เป้าหมาย คือ 
เม่ือสิ้นสุดโครงการผู้ที่เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 สามารถขยายพันธ์ุพืชได้อย่างถูกวิธี เป็นต้น 

6. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
 ระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการ เป็นการระบุระยะเวลาต้ังแต่เริ่มต้นโครงการจนกระท่ัง

ถึงเวลาสิ้นสุดโครงการว่าใช้เวลาท้ังหมดเท่าใด โดยแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการโดยระบุ 
วันเดือน ปี ที่เริ่มทําและสิ้นสุด ถ้าหากเป็นโครงการระยะยาวและมีหลายระยะก็ต้องแสดงช่วงเวลา
ในแต่ละระยะของโครงการน้ันด้วยเพ่ือใช้เป็นรายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ 

7. วิธีดําเนินการ 
 วิธีดําเนินการเป็นงานหรือกิจกรรมที่กําหนดข้ึน เป็นขั้นตอนตามลําดับก่อนหลังเพ่ือใช้

ปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิธีการดําเนินการจึงนําวัตถุประสงค์มาจําแนก             
แจกแจงเป็นกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม โดยจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการ
ว่ามีกิจกรรมใดท่ีจะต้องทําเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  

8. แผนการปฏิบัติงาน 
 การเขียนแผนปฏิบัติงานเป็นการนําเอาข้ันตอนต่าง ๆ  ในการดําเนินงานมาแจกแจงรายละเอียด

ให้ผู้ทําโครงการสามารถลงมือปฏิบัติงานได้ โดยจะเขียนรายละเอียดแต่ละงานที่ต้องทํา มีใครเป็น
ผู้รับผิดชอบในงานน้ันบ้าง จะทําเม่ือใด และมีวิธีการในการทําอย่างไร  

9. งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช ้
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 งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้เป็นการระบุถึงจํานวนเงิน จํานวนบุคคล จํานวนวัสดุ
ครุภัณฑ์และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินโครงการน้ัน ๆ 

หลักในการกําหนดงบประมาณและทรัพยากร ในการเสนองบประมาณเพ่ือดําเนินงานโครงการนั้น 
ผู้วางโครงการควรคํานึงถึงหลักสําคัญ 4 ประการในการจัดทําโครงการ โดยจะต้องจัดเตรียมไว้อย่าง
เพียงพอและจะต้องใช้อย่างประหยัด หลักการในการจัดทําโครงการดังกล่าว ได้แก่ (ประชุม, 2535) 
  1. ความประหยัด (Economy) การเสนองบประมาณโครงการจะต้องเป็นไปโดยมี
ความประหยัดใช้ทรัพยากรทุกอย่างให้คุ้มค่าท่ีสุดและได้คุณภาพของผลงานดีที่สุด 

  2. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) โครงการทุกโครงการจะต้องมีคุณค่าเป็นที่
ยอมรับและทุกคนมีความพึงพอใจในผลงานที่เกิดข้ึน โดยใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุดประหยัดท่ีสุดและ
ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า 

  3. ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) โครงการทุกโครงการจะต้องดําเนินงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้นําผลท่ีเกิดข้ึนเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้หากได้
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ก็ถือว่ามีประสิทธิผล 

  4. ความยุติธรรม (Equity) การจัดสรรทรัพยากรทุกชนิด หรือการใช้จ่ายทรัพยากร
จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ทั้งนี้เพ่ือให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ืองคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

หลักการในการจัดทํางบประมาณโครงการและจัดสรรทรัพยากร โครงการดังกล่าวบางครั้ง 
เรียกว่า 4E'S ซ่ึงเป็นหลักสําคัญของการบริหารงานโดยทั่วไปหลักการหน่ึง นอกจากนี้ควรที่จะระบุ
แหล่งที่มาของงบประมาณและจํานวนทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้ควรระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ
และทรัพยากรด้วย เช่น จากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน งบประมาณ
จากการช่วยเหลือของต่างประเทศ งบประมาณจากการบริจาคของหน่วยงานหรือองค์กรเอกชน 
นอกจากนี้อาจเป็นงบประมาณที่ได้จากการเก็บค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมโครงการ ซ่ึงงบประมาณ
ในลักษณะหลังน้ีมักนิยมใช้กับโครงการฝึกอบรมเป็นส่วนใหญ่และเป็นโครงการที่สามารถดําเนินการ
ได้โดยง่าย เน่ืองจากไม่ต้องพ่ึงพางบประมาณจากภายนอกการเขียนแสดงรายการงบประมาณและ
ทรัพยากรท่ีต้องใช้ในโครงการควรแจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจน หากเป็นหน่วยงานของรัฐบาลท่ีใช้
งบประมาณแผ่นดิน ผู้เขียนโครงการควรศึกษาระเบียบการเงินและพัสดุของสํานักนายกรัฐมนตรี          
ให้เข้าใจหากเป็นงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานก็ต้องศึกษาระเบียบการใช้เงินรายได้ของ
หน่วยงานให้ถ่องแท้หรือหากใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืนก็ต้องศึกษาระเบียบปฏิบัติในการใช้
งบประมาณ ทั้งน้ีเพ่ือลดปัญหาในขั้นตอนของการเบิกจ่ายงบประมาณในระหว่างการดําเนินโครงการ 
นอกจากน้ียังจะต้องแจงออกเป็นรายละเอียดในการใช้อย่างชัดเจนอีกด้วยเพ่ือที่จะช่วยให้การ
พิจารณาสนับสนุนและอนุมัติโครงการเป็นไปด้วยดี 

รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซ่ึงกําหนดไว้สําหรับแต่ละส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะจําแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ 



17 
 

 

  1. งบบุคลากร 
  2. งบดําเนินงาน 
  3. งบลงทุน 
  4. งบเงินอุดหนุน 
  5. งบรายจ่ายอ่ืน 

     1.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายท่ีกําหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างช่ัวคราว และค่าตอบแทน 

 พนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใด            
ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

  1.2 งบดําเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจํา
ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภครวมถึงรายจ่าย
ที่กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
   1.2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่ จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่
ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด เช่น เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ เงินตอบ
แทนตําแหน่งเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัยเงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลน
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าพาหนะเหมาจ่ายและค่า
เบ้ียประชุมกรรมการ เป็นต้น 
   1.2.2 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายท่ี
เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ 
 1.3 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่าย            
ที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่าย
อ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
 10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

     ในส่วนน้ีจะแสดงถึงการติดตาม การควบคุม การกํากับ และการประเมินผลโครงการ
เพ่ือให้โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เสนอโครงการควรระบุ
วิธีการที่ใช้ในการควบคุมและประเมินผลโครงการไว้ให้ชัดเจน ทั้งน้ีอาจจะต้องระบุบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการประเมินโครงการพร้อมท้ังบอกรูปแบบการประเมินผลโครงการ เช่น 
ประเมินก่อนดําเนินการขณะดําเนินการหลังการดําเนินการหรือจะระบุเวลาชัดเจนว่าจะประเมินทุก
ระยะ 3 เดือน เป็นต้น  
       ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับส่วนน้ีจะเป็นการบอกถึงว่าเม่ือโครงการท่ีทําสิ้นสุดลง จะมี
ผลกระทบในทางที่ดีที่คาดว่าจะเกิดข้ึนโดยตรงและโดยอ้อม โดยระบุให้ชัดเจนว่าใครจะได้รับผลประโยชน์
และผลกระทบนั้น ได้รับในลักษณะอย่างไร ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนอกจากส่วนประกอบ
ทั้ง 10 รายการที่ได้กล่าวแล้ว การเขียนโครงการแบบประเพณีนิยมยังอาจมีส่วนประกอบอ่ืน ๆ อีก เช่น 
  1. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน หมายถึง หน่วยงานท่ีให้ความร่วมมือหรือให้
งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานเพ่ือให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
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  2. ผู้เสนอร่างโครงการ หมายถึงผู้เขียนและทําโครงการขึ้นเสนอให้ผู้มีอํานาจใน
การพิจารณาอนุมัติโครงการ ใช้ในกรณีที่ผู้ทําโครงการไม่ได้เป็นผู้เขียนโครงการเอง 

  3. เอกสารอ้างอิง หมายถึง เอกสารที่เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงในการทําโครงการใน
เรื่องน้ัน และใช้สําหรับศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมเม่ือผู้ปฏิบัติโครงการเกิดข้อสงสัยจากรูปแบบการเขียน
โครงการที่กล่าวมาท้ังหมด เป็นเพียงรูปแบบที่ใช้กันโดยท่ัวไป จึงอาจจะมีลักษณะอย่างอ่ืนท่ีแตกต่าง
กันออกไปในส่วนของรายละเอียดข้ึนอยู่กับแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้กําหนดไว้เพ่ือเป็นแนวทาง
สําหรับผู้เขียนโครงการ 

สรุปแล้วการเขียนโครงการแบบประเพณีนิยมจะต้องมีเน้ือหาสาระที่ละเอียดชัดเจน
เฉพาะเจาะจง โดยรูปแบบของโครงการจะสามารถตอบคําถามดังต่อไปนี้ได้ คือ (ประชุม, 2535) 

  1. โครงการอะไร หมายถึง ช่ือโครงการ 
  2.  ทําไมต้องทําโครงการน้ัน หมายถึง หลักการและเหตุผล 
  3.  ทําเพ่ืออะไร หมายถึง วัตถุประสงค์ 
  4.  ทําในปริมาณเท่าใด หมายถึง เป้าหมาย 
  5.  ทําอย่างไร หมายถึง วิธีดําเนินการ 
  6.  ทําเม่ือใดและนานแค่ไหน หมายถึง ระยะเวลาดําเนินการ 
  7.  ใช้ทรัพยากรอะไร เท่าใด และได้จากไหน หมายถึง งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ 
  8.  ใครทํา หมายถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  9.  ต้องทํากับใคร หมายถึง หน่วยงานหรือบุคคลท่ีให้การสนับสนุน 
  10.  ทําได้บรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหรือไม่ หมายถึง การประเมินผล 
  11.  เกิดอะไรข้ึนเม่ือสิ้นสุดโครงการ หมายถึง ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  12.  มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ หมายถึง ข้อเสนอแนะ 
 โครงการทุกโครงการ หากผู้เขียนโครงการสามารถตอบคําถามทุกคําถามดังกล่าวได้ทั้งหมด 

อาจถือได้ว่าเป็นการเขียนโครงการที่มีความสมบูรณ์ในรูปแบบและหากการตอบคําถามได้อย่างมี
เหตุผลและมีหลักการย่อมถือได้ว่าโครงการที่เขียนข้ึนน้ันเป็นโครงการท่ีดีนอกจากจะได้รับการ
พิจารณาอนุมัติโดยง่ายแล้วผลของการดําเนินงานมักจะมีประสิทธิภาพด้วย 

งบประมาณและประเภทงบประมาณ 
การจัดทํางบประมาณในแบบปัจจุบันได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษประมาณ 

คริสศตวรรษท่ี 16-17 ซ่ึงเป็นสมัยท่ีสภาผู้แทนราษฎรได้ประสบความสําเร็จในการสงวนอํานาจที่จะ
อนุมัติรายได้และรายจ่ายของรัฐบาลซ่ึงจะเห็นได้ว่าการจัดทํางบประมาณในแบบปัจจุบันมี
ความสัมพันธ์กับวิวัฒนาการการปกครองต่อมาได้มีการนําแบบอย่างมาจัดทํางบประมาณข้ึนในหลาย
ประเทศ สําหรับประเทศไทยการจัดทํางบประมาณนั้นรัฐบาลได้เริ่มทําขึ้นก่อนและต่อมาได้ขยาย
ขอบเขตไปถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน 

ความหมายของงบประมาณจะแตกต่างกันออกไปตามกาลเวลาและลักษณะการให้
ความหมายของนักวิชาการแต่ละด้าน ซ่ึงมองงบประมาณแต่ละด้านไม่เหมือนกัน เช่น นักเศรษฐศาสตร์ 
มองงบประมาณในลักษณะของการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด นักบริหารจะมอง
งบประมาณในลักษณะของกระบวนการหรือการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยบรรลุ
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เป้าหมายของแผนงานที่วางไว้นักการเมืองจะมองงบประมาณในลักษณะของการมุ่งให้รัฐสภาใช้อํานาจ
ควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาลความหมายด้ังเดิม งบประมาณหรือ Budget ในความหมายภาษาอังกฤษ       
แต่เดิม หมายถึงกระเป๋าหนังสือใบใหญ่ที่เสนนาบดีคลังใช้บรรจุเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงความต้องการ
ของประเทศและทรัพยากรที่มีอยู่ในการแถลงต่อรัฐสภา ต่อมาความหมายของ Budget ก็ค่อย ๆ เปลี่ยน
จากตัวกระเป๋าเป็นเอกสารต่าง ๆ  ที่บรรจุในกระเป๋าน้ันสรุปความหมายของงบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ 
ซ่ึงแสดงออกในรูปตัวเงินแสดงโครงการดําเนินงานท้ังหมดในระยะหน่ึงรวมถึงการกะประมาณการบริหาร
กิจกรรม โครงการและค่าใช้จ่ายตลอดจนทรัพยากรที่จําเป็นในการสนับสนุนการดําเนินงานให้บรรลุตาม
แผนนี้ย่อมประกอบด้วยการทํางาน 3 ขั้นตอน คือ (1) การจัดเตรียม (2) การอนุมัติและ (3) การบริหาร 

ความสําคัญและประโยชน์ของงบประมาณ 
งบประมาณมีความสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร หน่วยงานสามารถนําเอา

งบประมาณมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้าความสําคัญและประโยชน์
ของงบประมาณมีดังน้ี 
  1. ใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารหน่วยงาน ตามแผนงานและกําลังเงินที่มีอยู่โดยให้
มีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานท่ีวางไว้เพ่ือป้องกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานที่ไม่
จําเป็นของหน่วยงานลดลง 

  2. ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยงาน ถ้าหน่วยงานจัดงบประมาณการใช้จ่าย
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพจะสามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่หน่วยงานและสังคม
โดยหน่วยงานต้องพยายามใช้จ่ายและจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลไปสู่ โครงการ                
ที่จําเป็นเป็นโครงการลงทุนเพ่ือก่อให้เกิดความก้าวหน้าของหน่วยงาน 

  3. เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จํา กัดให้มีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก
ทรัพยากรหรืองบประมาณของหน่วยงานมีจํากัด ดังนั้นจึงจําเป็นท่ีจะต้องใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือใน
การจัดสรรทรัพยากรหรือใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใช้และจัดสรรเงิน
งบประมาณไปในแต่ละด้านและมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใช้จ่ายทรัพยากรนั้นๆ              
ด้วยเพ่ือท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาที่เร็วท่ีสุดและใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุด 

  4. เป็นเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เป็นธรรม งบประมาณ
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมไปสู่จุดที่มีความจําเป็นและท่ัวถึง             
ที่จะทําให้หน่วยงานน้ันสามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  5. เป็นเคร่ืองมือประชาสมัพันธ์งาน และผลงานของหน่วยงานเนื่องจากงบประมาณเป็นท่ีรวม
ทั้งหมดของแผนงานและงานท่ีจะดําเนินการในแต่ละปีพร้อมท้ังผลที่จะเกิดข้ึน  ดังนั้นหน่วยงานสามารถใช้
งบประมาณหรือเอกสารงบประมาณท่ีแสดงถึงงานต่าง ๆ  ที่ทําเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ลักษณะของงบประมาณที่ด ี

งบประมาณทีดี่และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานควรจะต้องมีลักษณะ ดังน้ี 
  1. เป็นศูนย์รวมของเงินงบประมาณทั้งหมด ปกติการใช้จ่ายเงินงบประมาณควรจะ

ใช้จ่ายและพิจารณาจากศูนย์หรือแหล่งรวมเดียวกันทั้งหมดทั้งน้ีเพ่ือจะได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบ
การใช้จ่ายในแต่ละรายการหรือทุกโครงการว่ารายการใดมีความสําคัญจําเป็นมากน้อยกว่ากัน                    
หากรายการใดมีความสําคัญและจําเป็นมากก็ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมาก ทั้งน้ีเพ่ือ
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ความยุติธรรมในการจัดสรรเงินงบประมาณทุกโครงการ ควรมีสิทธิเท่า ๆ กันในการเสนอเข้ารับการ
พิจารณาในการจัดสรรงบประมาณพร้อมกันเพ่ือจะได้มีการประสานงานและโครงการเข้าด้วยกัน 
ป้องกันมิให้มีการทํางานหรือโครงการซ้ําซ้อน อันจะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ ดังน้ันจึงไม่ควร
แยกการพิจารณางบประมาณไว้ในหลาย ๆ จุด หรือหลายครั้งซ่ึงจะก่อให้เกิดการพิจารณาที่ต่างกัน
และไม่ยุติธรรมแต่อย่างไรก็ตามในบางโอกาสก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องแยกต้ังเงินไว้ต่างหากเป็นงบ
พิเศษนอกเหนือจากงบประมาณ เช่น งบกลาง งบราชการลับ ซ่ึงถ้ามีจํานวนไม่มากเกินไปก็มักจะไม่
เป็นภัยท้ังยังช่วยให้เกิดความสะดวกบางอย่างด้วยแต่ถ้าการต้ังงบพิเศษมีมากเกินไปจะเกิดผลเสีย 
ต่อการบริหารงบประมาณเพราะจะทําให้เกิดการ คือ โอกาสแยกเงินมาใช้จ่ายได้ง่ายข้ึนและยังทําให้
การบริหารงบประมาณเป็นไปแบบไม่มีแผนและเป้าหมายท่ีชัดเจน 

  2. มีลักษณะของการพัฒนาเป็นหลัก งบประมาณท่ีดีควรจะดํา เนินการจัดสรรโดยยึด
หลักการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าเป็นหลัก ทั้งนี้เน่ืองจากมีงบประมาณจํากัด จึงควรมีการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตามหลักการพัฒนาที่ดีว่าด้านไหนควรมาก่อนหลังตามสถานการณ์และความจําเป็น 
  3. การกําหนดเงินต้องสอดคล้องกับปัจจัยในการทํางานการจัดงบประมาณในแผนงาน
ต้องมีความเหมาะสมให้งานนั้น ๆ สามารถจัดทํากิจกรรมได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรืออีกนัยหนึ่ง 
คือ การกําหนดเป้าหมายหรือผลท่ีจะได้รับต้องสอดคล้องกับงบประมาณและความเป็นไปได้ 
  4. มีลักษณะที่สามารถตรวจสอบได้ หรือเป็นเครื่องมือท่ีจะใช้ตรวจสอบการบริหารงาน
ของหน่วยงานได้การจัดงบประมาณในแผนงานต่างควรมีรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ อย่างพอเพียง
และเกิดผลเป็นรูปธรรม 
  5. มีระยะการดํา เนินงานที่เหมาะสม ตามปกติงบประมาณท่ีดีควรมีระยะเวลา
เหมาะสมตามสถานการณ์ไม่สั้น ไม่ยาวเกินไปโดยท่ัวไปจะใช้ระยะเวลา ประมาณ 1 ปี การเริ่มต้นใช้
งบประมาณจะเร่ิมในเดือนใด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน เช่น งบประมาณแผ่นดิน 
เริ่มเดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ของปีต่อไป งบประมาณเงินรายได้ของสถานศึกษาใช้ตามปีการศึกษา 
เป็นต้น 
  6. มีลักษณะช่วยให้เกิดการประหยัด ในการทํางบประมาณควรพยายามให้การใช้
จ่ายเงินตามโครงการต่าง ๆ ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยพยายามไม่ให้มีการใช้จ่ายเกินความจําเป็น
ฟุ่มเฟือย หรือเป็นการใช้จ่ายที่สูญเปล่าไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่า 

  7. มีลักษณะชัดเจน งบประมาณที่ดีควรมีความชัดเจนเข้าใจง่ายเน้นถึงความสําคัญ   
แต่ละโครงการได้ดี ไม่คลุมเครือง่ายต่อการพิจารณาวิเคราะห์และเป็นประโยชน์ต่อผู้นําไปปฏิบัติด้วย 

  8. มีความถูกต้องและเช่ือถือได้ งบประมาณที่ดีจะต้องเป็นงบประมาณที่มีความ
ถูกต้องทั้งในรายละเอียดท้ังในด้านตัวเลขและรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ หากงบประมาณมี
ข้อบกพร่องในด้านความถูกต้อง ซ่ึงอาจจะเกิดจากความผิดพลาดหรือความไม่รอบคอบก็ตามอาจ
เกิดผลเสียหายขึ้นได้ และต่อไปงบประมาณอาจไม่รับความเช่ือถือ 
  9. จะต้องเปิดเผยได้ งบประมาณท่ีดีจะต้องมีลักษณะที่สามารถจะเปิดเผยแก่สาธารณะ 
หรือผู้เก่ียวข้องทราบได้ไม่ถือเป็นความลับเพราะการเปิดเผยเป็นการแสดงถึงความบริสุทธ์ิและโปร่งใส 
ในการบริหารหน่วยงาน 
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  10. มีความยืดหยุ่นงบประมาณท่ีดีควรจะยืดหยุ่นได้ตามความจําเป็นหากจัดวาง
งบประมาณไว้อย่างเคร่งครัดจนขยับไม่ได้อาจจะก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวในการทํางาน                
เพราะลักษณะของการทํางบประมาณเป็นการวางแผนการทํางานในอนาคต ซ่ึงอาจมีปัจจุบันอ่ืนมา
กระทบทําให้การบริหารงบประมาณผิดพลาดและอย่างไรก็ตามถ้ามีความยืดหยุ่นมากก็อาจเกิด
ปัญหาการใช้งบประมาณท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 

  11. มีความเช่ือถือได้ในแง่ความบริสุทธ์ิ งบประมาณที่ดีต้องสามารถตรวจสอบได้
เพ่ือป้องกันการทุจริต ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความเช่ือถือได้ ประหยัด และตรงตามวัตถุประสงค์ 

ข้อจํากัดของงบประมาณ 
เน่ืองจากงบประมาณเป็นแผนงานแสดงออกถึงความต้องการของหน่วยงานในอนาคตใน

การใช้จ่ายเงินเพ่ือการดําเนินงานต่าง ๆ และงบประมาณเป็นการประมาณการรายรับและรายจ่ายที่
ได้มาและจ่ายไปในอนาคต ดังน้ันงบประมาณจึงยังไม่สมบูรณ์แน่นอนว่าจะเป็นไปตามน้ันการดําเนินงาน
ในเรื่องงบประมาณอาจต้องถูกกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทําให้การจัดสรรงบประมาณ         
ไม่เป็นตามท่ีวางแผนไว้ การบริหารงานของหน่วยงานในเรื่องงบประมาณน้ันมีความสําคัญและเป็น
ตัวการที่มากําหนดการบริหารงบประมาณว่าจะประสบผลสําเร็จหรือล้มเหลวหากผู้บริหารและองค์กร        
ที่เก่ียวข้องมีความรอบรู้ เข้าใจถึงระบบและกลไกงบประมาณดีแล้วการจัดทําและการบริหารงบประมาณ
เพ่ือไปสู่เป้าหมายวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้จะทําสําเร็จและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในการบริหาร
งบประมาณมีองค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํางบประมาณและการบริหารงบประมาณ 
องค์กรและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องมีบทบาทดังต่อไปนี้ 

 
บทบาทของผูบ้ริหารที่เก่ียวข้องกับงบประมาณ 
  1. ผู้บริหารจะต้องตระหนัก และเห็นความสําคัญของงบประมาณว่าเป็นเครื่องมือ

สําคัญที่ใช้ในการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
  2. ผู้บริหารจะต้องจัดองค์กรและวางแผนการปฏิ บั ติงานให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ เป็นอยู่และให้มีการประสานงานกันในระหว่างหน่วยงานในองค์กรโดยเฉพาะ
หน่วยงานที่เป็นหน่วยข้อมูลกลางในการบริหารงบประมาณขององค์กร 

  3. ผู้บริหารจะต้องจัดบุคลากร ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานงบประมาณท่ีต่อเนื่องและ
มีข้อมูลในด้านต่าง ๆ ไว้พร้อม 

  4. ผู้บริหารจะต้องจัดเครื่องมืออุปกรณ์ที่จํา เป็นในการบริหารงาน งบประมาณไว้
ครบถ้วน เพ่ือให้การจัดทํา งบประมาณเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

บทบาทของบคุลากรที่เก่ียวข้องกับงบประมาณ 
  1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณต้องรู้จักเข้าใจบทบาทและอํานาจหน้าท่ีของตนเอง

เป็นอย่างดีและมีเหตุผล 
  2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ต้องจัดระบบบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 บทบาทขององค์กรท่ีเก่ียวข้องกับงบประมาณ 
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  1. จัดระบบงานและองค์กรให้มีสายการบังคับบัญชาในองค์กรท่ีแน่นอนพร้อมท้ัง
มอบอํานาจและความรับผิดชอบให้ไว้เพ่ือให้งานงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. จัดให้มีการประสานงานกับในหน่วยงานขององค์กร ในการบริหารงบประมาณ
โดยเฉพาะงานงบประมาณและงานบัญชีการเงิน 

  3. จัดให้มีองค์กรกลางเป็นศูนย์รวมข้อมูลงบประมาณขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์
ในการวางแผนงาน การบริหารงบประมาณงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันในด้านข้อมูลท่ีใช้ 

ประเภทของงบประมาณ (Types of Budget) 
งบประมาณที่ประเทศต่าง ๆ ใช้กันอยู่ในขณะน้ีมีมากมายหลายประเภท แต่ที่สําคัญ ๆ และ

ที่รู้จ้ักกันโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณ 5 – 6 ประเภทด้วยกัน ซ่ึงแต่ละประเภทจะมีลักษณะการใช้และ
การดํา เนินการต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป และมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไปอีกด้วย แต่ละ
ประเภทจะเหมาะสมกับประเทศใดประเทศหน่ึงนั้น คงจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านด้วยกันไม่ว่า
จะเป็นปัจจัยทางด้านบริหาร ความรู้ความสามารถ ปัจจัยทางด้านการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และ
ปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ปัจจัยทางด้านสังคม ฯลฯ ดังนั้นแต่ละประเทศจึงใช้งบประมาณในลักษณะแบบรูป
ที่ไม่เหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศเป็นสําคัญสําหรับ
งบประมาณในแต่ละรูปแบบน้ันมีรายละเอียดพอสรุป ๆ ดังต่อไปน้ี คือ 

  1. งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line Item Budget) งบประมาณแบบน้ีมี
วัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม มีรายการต่าง ๆ มากมาย และกําหนดเอาไว้ตายตัว
จะพลิกแพลงจ่ายเป็นรายการอย่างอ่ืนผิดจากท่ีกําหนดไว้ไม่ได้ และถึงแม้จะจ่ายตามรายการที่กําหนด
ไว้ก็ตาม แต่จะจ่ายเกินวงเงินที่กําหนดไว้ไม่ได้ ถ้าจะผันแปรหรือจ่ายเกินวงเงินอย่างใดอย่างหน่ึง 
จะต้องทํา ความตกลงกับสํานักงบประมาณหรือกระทรวงการคลังและหาเงินรายจ่ายมาเพิ่มให้พอจะ
จ่ายเสียก่อน งบประมาณแบบน้ีมิได้เพ่งเล็งกิจการวางแผน วัตถุประสงค์และเป้าหมายตลอดจนถึง
ประสิทธิภาพของการบริหารงานเท่าใดนักทําให้ขาดการยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานทํางานไม่คล่องตัว
เพราะเม่ือมีเหตุการณ์ผันแปรไปอย่างใดอย่างหนึ่งซ่ึงกระทบกระเทือนไม่อาจทํางานให้เป็นไปตาม
รายการท่ีกําหนดไว้อย่างละเอียดตายตัวได้ 

  2. งบประมาณแบบแสดงผลงาน (Proformance Budget) เป็นงบประมาณท่ีใช้
เป็นเครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานให้ได้ผลตามความมุ่งหมายที่ ต้ัง
งบประมาณรายจ่ายไว้โดยมีการติดตามและประเมินผลของโครงการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และมีการ
วัดผลงานในลักษณะวัดประสิทธิภาพในการทํางานว่างานท่ีได้แต่ละหน่วยน้ันจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
เท่าไรเป็นต้น โดยงบประมาณแบบนี้จะกําหนดงานเป็นลักษณะ ดังนี้ 
   2.1 ลักษณะของงานท่ีจะทําเน้นหนักไปในทิศทางท่ีว่าจะทํางานอะไรบ้าน
เป็นข้อสําคัญ 

  2.2 แผนของการดํา เนินงานต่าง ๆ เป็นแผนที่แสดงให้เห็นว่าทําอย่างไร 
จึงจะทําให้กิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จพร้อมด้วยคุณภาพของงาน 

  2.3 วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงิน เน้นหนักไปในทิศทางที่ว่าจะใช้งบประมาณ
เป็นเครื่องมือควบคุมและตรวจสอบการดํา เนินงานตามโครงการต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปตามเจตนาที่ต้ัง
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการนั้น ๆ ไว้ 
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  3. งบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Planning or Programming Budget) มีลักษณะดังนี ้
  3.1 เลิกการควบคุมรายละเอียดท้ังหมด 
 3.2 ให้กระทรวง ทบวง กรม กําหนดแผนงาน 
  3.3 สํานักงบประมาณจะอนุมัติงบประมาณรายจ่ายใหแ้ต่ละแผนงานโดยอสิระ 
  3.4 สํานักงบประมาณจะควบคุมโดยการตรวจสอบ และประเมินผลของ

งานแต่ละแผนงานว่า ได้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานเพียงใด 
งบประมาณแบบน้ี ประเทศไทยกําลังใช้อยู่โดยเริ่มใช้ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2525 เป็นต้นมามี

รูปแบบตามตารางท่ี 3 โดยมีสาระสําคัญท่ีจะให้มีการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณท่ีมีอยู่จํากัดให้มี
ประสิทธิภาพและประหยัด ซ่ึงจะประกอบด้วยกระบวนการดํา เนินการดังต่อไปนี้ คือ 1) ให้มีการจัด
แผนงาน หรือโครงการเป็นระบบขึ้นมาโดยจัดเป็นโครงสร้างแผนงาน 2)ให้มีการระบุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของแผนงานให้ชัดเจน 3) ให้แสดงค่าใช้จ่ายท้ังหมดของแผนงาน งานหรือโครงการ            
4) ให้แสดงถึงผลท่ีได้รับจากแผนงาน งานหรือโครงการเม่ือสําเร็จเสร็จเรียบร้อยลง 5) ให้มีการ
วิเคราะห์เลือกแผนงาน งานหรือโครงการใดว่าจะมีความเหมาะสมที่จะดําเนินการก่อนหลังกัน
อย่างไรหากดําเนินการตามกระบวนการข้างต้นแล้วจะทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรงบประมาณที่อยู่
จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด ทั้งน้ีเน่ืองจากมีการกําหนดและเลือกแผนงาน งานหรือ
โครงการท่ีเหมาะสมท่ีสุดและมีการกําหนดเป้าหมายต่าง ๆ ไว้ด้วยว่าจะไปแก้ปัญหาด้านไหนอย่างไร 
ทําให้มีการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณไปในทางท่ีดีที่สุดที่จะให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัด
สามารถที่จะวิเคราะห์แผนงานหรือโครงการได้สะดวกเพราะจัดเป็นระบบข้ึนมาทําให้ง่ายต่อการ
ตรวจสอบว่าแผนงานหรือโครงการใดที่ดําเนินการอยู่มีความเหมาะสมท่ีจะดําเนินการต่อไปหรือควร
ยกเลิกทําให้สามารถมองการใช้จ่ายงบประมาณว่าได้ดํา เนินการหนักทางด้านใดอย่างไรควรโยกย้าย
หรือสับเปลี่ยนอย่างไร เพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ และนโยบายของรัฐบาลได้
รวดเร็วขึ้นทําให้ส่วนราชการต่าง ๆ นําเงินงบประมาณไปใช้ได้คล่องตัวกว่าเพราะสํานักงบประมาณจะ
พิจารณาในลักษณะผลงานมากกว่าการจัดซ้ือจัดหา 

4. งบประมาณแบบแสดงการวางแผนการ กําหนดโครงการและระบบงบประมาณ (Planning, 
Programming and Budgeting System) ระบบนี้เป็นการแสดงตัวเลขค่าใช้จ่ายระยะยาวของ
โครงการที่ได้มีการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วบวกกับมีข้อมูลท่ีถูกต้องในการสนับสนุนโครงการนั้น
ส่วนประกอบของระบบ PPBS น้ีไม่มีอะไรใหม่เลยก็ว่าได้ เพราะเป็นการรวมเอาแนวความคิดของระบบ
งบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Program Budgeting) แนวความคิดในการวิเคราะห์ค่าหน่วย
สุดท้ายทางเศรษฐศาสตร์ (Marginal Analysis) และการวิเคราะห์ที่ เกี่ยวกับผล อันถึงจะได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการน้ันๆ (Cost-Benefit Analysis)หรือ(Cost-Effectionness Analysis) นํามารวมกัน
เข้ากับการวิเคราะห์อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงเวลาหลายปีข้างหน้า 

ขั้นตอนการทํางบประมาณ 
การทํางบประมาณผู้ทํางบประมาณต้องเข้าใจกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน

จัดเตรียมงบประมาณรายรับ การจัดต้ังงบประมาณรายจ่าย การอนุมัติและบริหารงบประมาณการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งจะเก่ียวพันกับทุกหน่วยงาน กระบวนการดํา เนินงานในเรื่อง
งบประมาณทั้งหมดน้ี อาจแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
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  1. การจัดเตรียมงบประมาณ 
  2. การอนุมัติงบประมาณ 
  3. การบริหารงบประมาณ 
 
 
 
การจัดเตรียมงบประมาณ 
หมายถึง การจัดเตรียมงบประมาณทั้ง 2 ด้าน คือ วงเงินงบประมาณรายรับและวงเงิน

งบประมาณรายจ่ายในขั้นตอนการจัดเตรียมงบประมาณยังสามารถแบ่งขั้นตอนออกได้ดังนี้ 
  1. ประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ในการจัดทํา งบประมาณประจําปี
จะต้องมีการประมาณการรายรับไว้ว่าจะสามารถจัดหารายรับเพ่ือใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายเป็น
จํานวนเงินเท่าใด ซ่ึงการกําหนดรายรับ รายจ่าย จะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและสมดุลย์ 
  2. กําหนดแนวนโยบายงบประมาณ คณะผู้บริหารหน่วยงานต้องกําหนดแนวนโยบาย
งบประมาณ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องที่จะมีต่อนโยบายของหน่วยงานและผลกระทบที่จะ
เกิดข้ึนจากงบประมาณที่มีต่อสังคมและด้านอ่ืนด้วย 
  3. กําหนดวงเงินของแต่ละหน่วยงาน เม่ือได้รับนโยบายงบประมาณแล้วจะต้องมี
การพิจารณากําหนดวงเงินและจัดสรรวงเงินตามแนวนโยบายงบประมาณ 
  4. หน่วยงานจัดทําคําขอต้ังงบประมาณ เม่ือหน่วยงานได้รับทราบวงเงินงบประมาณ
ของตัวเองแล้วต้องจัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยยึดแนวนโยบายงบประมาณ          
ที่ได้กําหนดไว้แล้ว 
  5. คณะกรรมการ บริหารงบประมาณและการเงินพิจารณารายละเอียดงบประมาณ
ที่หน่วยงานต่าง ๆ  ทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายข้ึนมาโดยพิจารณาด้านความเหมาะสมความสอดคล้องต่อ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ นโยบายงบประมาณความพร้อมของหน่วยงานที่จะปฏิบัติงาน อาจมีการปรับ
ลดงบประมาณได้ตามความเหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงคําของบประมาณทําเป็นเอกสารงบประมาณ
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
  6. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายโดย
พิจารณารายละเอียดแผนงาน งานและโครงการต่าง ๆ ว่าเหมาะสมเพียงใด สมควรอนุมัติหรือไม่ 

การอนุมัติงบประมาณ 
 หมายถึง การพิจารณางบประมาณท่ีหน่วยงานเสนอขึ้นมาโดยผู้มีอํานาจในการอนุมัติงบประมาณ
มีอํานาจท่ีจะวิเคราะห์ตัดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้ แต่ต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ
ที่เสนอมา 

การบริหารงบประมาณ 
 หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน งานและโครงการท่ีได้รับอนุมัติ
งบประมาณเพ่ือป้องกันการร่ัวไหลโดยการควบคุมการเบิกจ่ายเงินการตรวจสอบตามระเบียบที่
หน่วยงานกําหนด ซ่ึงมีรายละเอียดตามขั้นตอนดังน้ี 
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  1. การทําแผนปฏิบัติการ เม่ือหน่วยงานได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วให้ทําแผนปฏิบัติ
การโดยกําหนดกิจกรรมที่จะทําและจํานวนเงินที่จะใช้ในช่วงเวลาต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับกําลังเงินที่
ประมาณการจะได้รับ 

  2. ดําเนินการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ โดยการขออนุมัติเงินตามระเบียบ
ของหน่วยงาน 

  3. การตรวจสอบ เม่ือมีการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว ต้องมีการตรวจสอบว่าได้ใช้จ่ายเงิน
ไปตามจริงท่ีเบิกไปหรือไม่ การตรวจสอบจึงเป็นวิธีการสําคัญที่จะควบคุมการบริหารด้านการเงิน
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการไม่รั่วไหล และให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบทางการเงิน 

  4. การรายงาน เป็นวิธีการหนึ่งในการตรวจสอบและประเมินผล ให้มีการรายงานผลงาน
ที่ได้ปฏิบัติไปแล้วเป็นระยะ ๆ เพ่ือสามารถทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนดไว้ว่ามี
ความคืบหน้าไปประการใดและจะต้องใช้เป็นผลในการต้ังงบประมาณในปีต่อไปด้วย 

ปัญหาในการบริหารและจัดทํางบประมาณ 
การจัดทํางบประมาณน้ันต้องเก่ียวข้องกับคนจํานวนมาก รวมท้ังจะต้องบริหารและจัดสรรให้

เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ละหน่วยงานจะมีความแตกต่างกันท้ังในด้านการดํา เนินงานบุคลากร วัฒนธรรม
องค์กร ฯลฯ ดังน้ันในการทํางบประมาณจึงประสบปัญหาที่แตกต่างกันออกไปซ่ึงพอจะสรุปได้ดังน้ี 

  1. ปัญหาด้านระบบงบประมาณ 
  2. ปัญหาด้านองค์กรประมาณ 
  3. ปัญหาด้านเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 
ปัญหาด้านระบบงบประมาณ 
  1. หน่วยงานขาดการวางแผนระยะยาวในช่วงระยะเวลา 5 ปี ต่อครั้งถึงแม้จะมีแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วแต่ก็เป็นการทําแผนพัฒนาในภาพกว้างหน่วยงานจึงควรมีวางแผน
ระยะยาวของตนเอง 

  2. หน่วยงานต่าง ๆ ทําคําของบประมาณของตนเองโดยไม่มีการพิจารณากลั่นกรอง
ขั้นตอนว่าสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ ทําให้การบริหารงบประมาณขาด
ประสิทธิภาพ 

  3. ขาดความเช่ือมโยงระหว่างโครงสร้างแผนงาน นโยบายและแผนปฏิบัติการทํา 
ให้การจัดระบบงานในทุกระดับมีความขัดแย้งกัน 

  4. โครงสร้างแผนงานที่ใช้ขาดความสมบูรณ์ในตัวเอง ขาดการลําดับความสําคัญ
ของงาน มีความซ้ําซ้อนของงานและก่อให้เกิดความสับสนและสิ้นเปลืองงบประมาณเป็นอย่างมาก 

  5. ปัญหาความซ้ําซ้อนของงานและโครงการซ่ึงมีสาเหตุมาจากการขยายขอบเขต
การดํา เนินงานของหน่วยงานเกินกว่าที่กําหนดในอํานาจหน้าที่ ขาดการพิจารณาขอบเขตของงาน
ว่าควรจะลดหรือยุบเลิกงานไปเม่ือไม่มีความจําเป็นในงานนั้นต่อไปแล้ว 
  6. ขาดข้อมูลพ้ืนฐานในการทํางบประมาณ การทํางบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต้องอาศัยข้อมูลท่ีสมบูรณ์ทุกด้าน เช่น ระเบียบการเงินต่าง ๆ  เกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ระเบียบการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการไปราชการ ข้อมูลจํานวนนักศึกษา แผนการเรียน ฯลฯ 
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  7. หน่วยงานตั้งงบประมาณรายจ่ายโดยขาดแนวทางทิศทางที่ถูกต้องและขาดการ
จัดลํา ดับความสําคัญของงบประมาณรายจ่ายมีผลทําให้งบประมาณสูงเกินความจําเป็น 
  8. คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดงบประมาณ ขาดประสบการณ์ความรู้ด้าน
การเงินงบประมาณ และความรู้รอบตัวเก่ียวกับการทํางานของหน่วยงานเพ่ือจะได้รู้ทันการจัดการ
งบประมาณของหน่วยต่าง ๆ และสามารถพิจารณาได้อย่างรอบคอบข้ึนอยู่กับฐานของความเป็นจริง 
  9. ปัญหาด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง และการวางฎีกาเบิกจ่ายเงินที่มีระเบียบข้อบังคับ 
ที่ต้องปฏิบัติตามมากมายหน่วยงานต้องเสียเวลาในการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนจนบางคร้ังไม่
สามารถดําเนินการซ้ือได้ทันเวลา 
  10. ปัญหาอ่ืน ๆ เช่น พัสดุ ครุภัณฑ์ที่จัดซ้ือตามระเบียบหลายครั้ง จะมีคุณภาพต่ํา
และไม่สามารถใช้งานได้ ซ่ึงถ้าไม่ทําตามระเบียบอาจจะถูกต้ังกรรมการสอบสวนความผิดได้ 

ปัญหาด้านองค์กรงบประมาณ 
  1. รูปแบบขององค์กรไม่สอดคล้องกับระบบงบประมาณท่ีใช้อยู่องค์กรงบประมาณ

โดยทั่วไปอยู่ในรูปแบบเก่าไม่ได้จัดในลักษณะแผนงาน ทําให้งานบางด้านขาดหายไป 
  2. ศักยภาพขององค์กรขาดความพร้อมในหลายด้าน เช่น ความพร้อมของเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานท้ังด้านปริมาณและคุณภาพขาดความพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยอย่างพอเพียงองค์กร
ขาดความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่มีผลต่อการจัดการงบประมาณ 

  3. ขาดการจัดองค์กรตามทฤษฎีองค์กรและการบริหารที่ดี ซ่ึงการบริหารท่ีดีนั้นจะต้อง
คํานึงถึงหลักการบริหารและหลักขององค์กร ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดบุคลากรการ
กํากับดูแล การประสานงาน การรายงาน และการจัดงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

  4. การจัดองค์กรงบประมาณยังให้ความสําคัญไม่เท่าเทียมกันในแต่ละด้าน 
 
 
 
ปัญหาด้านเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 
  1. เจ้าหน้าที่งบประมาณ ต้องมีวิจารณญาณทีดีมีความรู้รอบตัวด้านต่าง ๆ  เพ่ือใช้ประกอบ         

การพิจารณาให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดต้องเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่ายเพื่อนํามาเป็นข้อมูลใน
การจัดการงบประมาณ 

  2. เจ้าหน้าท่ีงบประมาณขาดประสบการณ์และคุณสมบัติไม่ตรงกับงานที่ทํา ควรมี
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่งบประมาณเพ่ือให้มีศักยภาพสูงขึ้นสามารถทํางบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3. เจ้าหน้าท่ีงบประมาณมีน้อยไม่พียงพอ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวางแผนโครงการ 
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ตามหน้าที่การบริหารงานโดยทั่วไปข้ันตอน การวางแผน (Planning) จัดเป็นขั้นตอนแรกท่ี
สําคัญของการบริหาร รวมทั้งการบริหารโครงการ (Project Management) ซ่ึงการบริหารโครงการ
ย่อมหมายถึงการบริหารงานที่หน่วยงานปกติไม่สามารถดําเนินการได้ และจะมีความเก่ียวข้องกับ
สองหลักการสําคัญคือ ประการท่ีหน่ึง ทําโครงการที่ถูกต้อง (Doing the right project) และ
ประการท่ีสองคือ ทําโครงการให้ถูกต้อง (Doing the project right) (Heerkens, Gary R., 2002:) 
หมายถึงโครงการท่ีจะดําเนินการควรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หรือ
ลูกค้าได้อย่างแท้จริง และการดําเนินโครงการให้ถูกต้องนั้นต้องอาศัยกระบวนการวางแผนโครงการ
ที่มีประสิทธิผลเพ่ือส่งผลต่อโอกาสประสบความสําเร็จ  

ส่วนประกอบของการวางแผนโครงการ ดังนี้ 
1. ความหมาย การวางแผนโครงการ 
    การทําความเข้าใจถึงความหมายการวางแผนโครงการนั้นเพ่ือสร้างความเข้าใจ           

ในภาพรวมของการวางแผนโครงการท่ีมีต่อการบริหารโครงการ ซ่ึงจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายของการวางแผน  จุดมุ่งหมายของการวางแผน ความหมายการวางแผนโครงการ 
วัตถุประสงค์ของการวางแผนโครงการ และส่วนประกอบของการวางแผนโครงการ ตามลําดับ 
  1.1 การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนซ่ึงเป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญย่ิง
ของกระบวนการบริหารงานและได้มีผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

 สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์ (2544:) กล่าวว่า การวางแผน คือการวางหรือกําหนดอนาคต
ล่วงหน้าเก่ียวกับภารกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะกระทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  

  Uher,Thomas E. (2003:) กล่าวว่า การวางแผนคือกระบวนการพยากรณ์ผลลัพธ์
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึงอาจจะไม่แน่นอน หรือไม่เคยรู้มาก่อน หรืออาจกล่าวได้ว่าคือ การประเมิน
อนาคตและการเตรียมการโดยเตรียมข้อเท็จจริง และความเห็นต่างๆ เพ่ือที่จะกําหนดเป็น             
แนวทางการดําเนินงาน 

           อนันต์  เกตุวงศ์ (2539:) กล่าวว่า การวางแผนคือการตัดสินใจล่วงหน้าในการเลือก
ทางเลือกเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ไม่ว่าเป็นวัตถุประสงค์หรือวิธีการกระทํา โดยทั่วไปจะเป็นการตอบคําถาม
ต่อไปน้ีคือ จะทําอะไร (What) ทําไมต้องทํา (Why) ใครบ้างเป็นผู้กระทํา (Who) จะกระทําเม่ือใด (When) 
จะกระทําท่ีไหนบ้าง (Where) จะกระทํากันอย่างไร (How) หรือการวางแผนคือกระบวนการจัดเตรียมการ
ตัดสินใจขึ้นชุดหน่ึงสําหรับการกระทําในอนาคตโดยมุ่งสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด 

จากความหมายดังกล่าวอาจสรุปได้ว่า การวางแผนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจเพ่ือ
กําหนดวิธีการดําเนินการในอนาคตโดยตอบคําถาม อะไร ทําไม ใคร เม่ือใด ที่ไหน และอย่างไร เพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
  1.2 จุดมุ่งหมายของการวางแผน หากพิจารณาถึงเหตุผลที่ผู้บริหารต้องทําการวางแผน
อาจกล่าวได้ว่าเพ่ือเป็นการกําหนดเป้าประสงค์ และกลยุทธ์ที่จะบรรลุเป้าประสงค์ และพัฒนาชุด
ของแผนเพ่ือจะบูรณาการและประสานกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การ (Robbins,Stephen P. and Coulter, 
Mary, 2005:) ซ่ึงการวางแผนจะส่งผลต่อการดําเนินงานกล่าวคือ 
   1.2.1 เป็นการเตรียมชุดของการดําเนินงาน การวางแผนจะช่วยเตรียมการ
ดําเนินการ คือ เม่ือผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงเป้าประสงค์ขององค์การจะส่งผลต่อการ
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เตรียมการดําเนินการทั้งในส่วนของตนเองและส่วนท่ีเกี่ยวข้องก่อให้เกิดการประสานงาน เป็นหน่ึง
เดียวเพ่ือท่ีจะบรรลุซ่ึงเป้าประสงค์ขององค์การ ถ้าหากไม่มีการวางแผนผู้ปฏิบัติงานอาจปฏิบัติในสิ่งที่
มีความขัดแย้งกัน และไม่สามารถประสานการดําเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน จนอาจส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าประสงค์ขององค์การอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
   1.2.2 เพ่ือลดความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดข้ึน การวางแผนเป็นการบังคับ
ให้ผู้บริหารต้องมองเหตุการณ์ไปข้างหน้า คาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
รวมทั้งพิจารณาถึงผลกระทบท่ีเกิดเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ถึงแม้การวางแผนจะไม่สามารถ
ป้องกันการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมด แต่การวางแผนจะสามารถช่วยให้องค์การสามารถเตรียมการ
ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้เป็นอย่างดี 

  1.2.3 ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียในการใช้ทรัพยากร หรือการใช้ทรัพยากร
มากเกินไป เนื่องจากการวางแผนท่ีดีจะส่งผลให้ทุกส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการทราบถึงขั้นตอน
ในการดําเนินงานท้ังในส่วนความรับผิดชอบของตนเองและของผู้อ่ืน โดยเฉพาะในส่วนของงานที่มี
ความสัมพันธ์ทั้งงานที่ต้องทําก่อนหน้าและงานท่ีทําตามหลัง ดังน้ันปัญหาการดําเนินงานซํ้าซ้อน และ
ข้อขัดแย้งในการทรัพยากรทั้งบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์จะถูกแก้ไขให้หมดไป 
   1.2.4 การวางแผนกระทําเพ่ือกําหนดมาตรฐานของงาน เพ่ือที่จะใช้ใน
การควบคุมงานภายในองค์การ เนื่องจากการวางแผนที่ มีความสัมพันธ์ระหว่างการกําหนด
เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ในการดําเนินการ ดังน้ันการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงานไม่
ทราบวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานหรือมาตรฐานการดําเนินงานท่ีต้องการ ผู้ปฏิบัติงานจะไม่
สามารถทราบได้เลยว่าผลการปฏิบัติงานของตนเองบรรลุผลสําเร็จ หรือไม่เนื่องจากไม่มีมาตรฐานท่ี
จะใช้เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ไม่สามารถใช้กระบวนการควบคุมที่มีประสิทธิภาพใน
การดําเนินการได้ 
 จากท่ีกล่าวมาน้ันจะเห็นได้ว่าการวางแผนจะเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ
ไว้ล่วงหน้า ดังนั้นหากการวางแผนเป็นไปอย่างถูกต้องประกอบด้วยชุดของข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้อง 
ครบถ้วน ไม่ล่าช้าและทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งผู้วางแผนใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างถูกต้องย่อม
ทําให้ได้งานท่ีมีคุณภาพนําไปสู่ความสําเร็จในขั้นการดําเนินการได้ 
  1.3 ความหมาย การวางแผนโครงการ จากการศึกษาความหมายและจุดมุ่งหมาย
การวางแผนในเบ้ืองต้นน้ันเพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถนํามาประยุกต์ทําความเข้าใจกับการวางแผน
โครงการ เนื่องจากโครงการจะมีลักษณะท่ีสําคัญคือ มีลักษณะเฉพาะในโครงการ อันหมายถึงไม่มี
โครงการใดที่มีคุณลักษณะที่เหมือนกันทุกประการ มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน และระยะเวลา
ในการดําเนินงานอย่างชัดเจน การดําเนินโครงการจะถูกคาดหวังให้สําเร็จสมบูรณ์ภายใต้
กําหนดเวลา ต้นทุน และคุณภาพงานตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ อีกท้ัง
งานโครงการเป็นงานที่มีความสลับซับซ้อน และเก่ียวข้องกับความเสี่ยง ดังน้ันผู้จัดการโครงการมี
หน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการและนําพาทีมงานโครงการให้สามารถดําเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงอาจกล่าวโดยสรุปว่าแผนโครงการ
คือแนวทางการดําเนินงานท่ีแสดงให้เห็นว่าจะทําอย่างไรท่ีจะดําเนินงานจาก ก ไป ข ได้โดยจะ
ช้ีให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติกระท่ังไปสู่ผลท่ีต้องการในอนาคต 
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 โดยปกติการวางแผนโครงการจะมีจุดเน้นเก่ียวกับ 3 องค์ประกอบ สําคัญ คือ เวลา เงิน และ
ทรัพยากร อันได้แก่บุคลากรและสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ โดยองค์ประกอบเวลาจะเกี่ยวข้องกับการทํากําหนดการ 
(Schedules) ซ่ึงอาจแสดงในรูปแกนท์ชาร์ท (Gantt Chart) องค์ประกอบด้านเงินจะแสดงในรูปของ
งบประมาณโครงการ การจัดสรรงบประมาณสําหรับแต่ละกิจกรรม และทรัพยากรด้านบุคลากรและสิ่ง
อุปกรณ์ต่างๆ จะเก่ียวข้อกับการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ เหล่าน้ีให้ดีที่สุดได้อย่างไร (Frame,              
J Davidson, 2003:) โดยการวางแผนโครงการจะมีลักษณะท่ีสําคัญคือ 
   1.3.1 เป็นการแสดงให้ทราบว่าในทีมงานโครงการ ใครมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
อะไรจะต้องกระทําท่ีไหน เม่ือไหร่ และอย่างไร รวมทั้งแสดงถึงวิธีการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนการ
ดําเนินงานในโครงการ 
   1.3.2 เป็นกลไกในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานโครงการทุกคน 
ผู้ จัดการโครงการควรให้ผู้ มีส่วนร่วมในโครงการมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์โครงการ และ
ผลประโยชน์ต่างๆ จะได้รับจากโครงการ โดยทุกฝ่ายควรมีความเข้าใจท่ีตรงกันเน่ืองจากความเข้าใจที่
ตรงกันน้ีมีผลต่อความสําเร็จของโครงการ ซ่ึงการติดต่อสื่อสารน้ีจะเป็นการเช่ือมโยงบุคลากรใน
โครงการเข้าด้วยกัน ดังนั้นเม่ือจัดทําร่างแผนโครงการแล้วเสร็จควรเสนอแผนโครงการให้ผู้บริหารทราบ 
เพ่ือทราบข้อคิดเห็นและทราบถึงแนวทางในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือดําเนินโครงการ 
   1.3.3 เป็นกําหนดลําดับของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องดําเนินการในโครงการ 
แผนโครงการควรได้รับการแก้ไขระหว่างการดําเนินการเน่ืองจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ของโครงการ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ราคาสิ่งอุปกรณ์สูงขึ้นกว่าที่กําหนดไว้ หรือผู้รับเหมาช่วงงานต่อไม่
สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเวลาส่งผลให้เกิดความล่าช้าของงานเป็นต้น อย่างไรก็ตามการ
ปรับเปลี่ยนแผนงานส่วนใหญ่จะต้องคํานึงถึงระยะเวลา และต้นทุนดําเนินการเป็นสําคัญ  
   1.3.4 เป็นการเตรียมงบประมาณ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่แน่นอนสําหรับการ
ดําเนินโครงการ รวมทั้งทราบถึงแหล่งที่มาของงบประมาณโครงการ ระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณ 
  1.4 วัตถุประสงค์ของการวางแผนโครงการ  การวางแผนโครงการเก่ียวข้องกับ
กระบวนการคิดและการตัดสินใจเพ่ือดําเนินงานในอนาคตท่ีมีความสลับซับซ้อน ซ่ึงโครงสร้างองค์การ
ตามปกติไม่สามารถดําเนินการได้ และเนื่องจากเป็นเรื่องของอนาคต ดังนั้นจึงเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ซ่ึง
บางครั้งการตัดสินใจดําเนินการนั้นจะเก่ียวข้องกับความซับซ้อนมาก แต่มีความเสี่ยงน้อย แต่บางคร้ังการ
ตัดสินใจวางแผนโครงการจะเก่ียวข้องกับงานที่มีความซับซ้อนน้อยแต่กลับมีความเสี่ยงสูง เพ่ือกําหนด
ทิศทางของการดําเนินกิจกรรมที่ต้องกระทําให้ทุกคนท่ีเก่ียวข้องทราบ ภายหลังจากที่โครงการได้รับการ
อนุมัติแล้วผู้จัดการโครงการจะต้องทําแผนโครงการในขั้นรายละเอียดลึกลงไปจนพร้อมท่ีจะนําโครงการ
ไปปฏิบัติศึกษาทําความเข้าใจถึงงานในโครงการก่อนเริ่มทํางานจริง โดยแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
ทําให้ทุกผู้ปฏิบัติงานรู้ถึงกิจกรรมหรือานท่ีต้องทํา และสามารถประสานงานระหว่างกันได้อย่างถูกต้อง 
หากปราศจากการวางแผนผู้ปฏิบัติงานอาจจะต้องทํางานภายใต้เป้าหมายท่ีขัดแย้งกัน และไม่สามารถ
ประสานผลประโยชน์ร่วมขององค์การได้ ส่งผลให้องค์การไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์ที่ต้องการได้ 
   1.4.1 เพ่ือขจัดหรือลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึน เน่ืองจาก
การวางแผนเป็นการกําหนดสิ่งที่ต้องดําเนินการในอนาคต และเป็นการทํานายการเปลี่ยนแปลงรวมทั้ง
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ถึงแม้ว่าการวางแผนจะไม่สามารถขจัดการ
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เปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนลงทั้งหมดได้ แต่ผู้จัดการโครงการควรจะกําหนดวิธีการเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดผลท่ีดีต่อการดําเนินการ ตัวอย่างเช่นหากพบว่าการดําเนินโครงการอยู่ภายใต้ความ
ไม่แน่นอน มีข้อมูลข่าวสารประกอบการพิจารณาที่ดีผู้จัดการโครงการและทีมงานจะสามารถที่จะกําหนด
รายละเอียดของแผนดําเนินการได้ดี แต่ถ้าการกําหนดแผนอยู่ในสภาวะของความไม่แน่นอนและข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือประกอบการตัดสินใจไม่มากพอ ผู้จัดการโครงการจะไม่สามารถกําหนดรายละเอียดในการ
ดําเนินการได้ซ่ึงอาจแก้ไขได้โดยการแบ่งการดําเนินโครงการเป็นช่วงๆ เช่นโครงการมีระยะเวลา 2 ปี ที่มี
ความเสี่ยงสูง อาจทําให้โครงการแยกเป็น 6 แผน คือ แผนท่ี 1 ระยะเวลาเดือนท่ี 1-4 และเม่ือดําเนินการ
จบขั้นท่ี 1 แล้วจึงนําข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลในระยะท่ี 1 มาใช้ในการวางแผนขั้นตอนที่ 2 
และทําเช่นน้ีต่อเน่ืองไปกระทั่งจบโครงการ วิธีการน้ีเรียกว่าการวางแผนแบบม้วนคลื่น (Rolling wave 
approach) (Frame,J Davidson, 2003:) 

 1.4.2 เพ่ือลดการสูญเสียจากความผิดพลาดและส่วนเกินต่างๆ ที่ไม่จําเป็น 
การวางแผนช่วยให้เห็นปัญหาล่วงหน้าและสามารถหาทางแก้ไขปัญหาไว้ได้ก่อน การวางแผนช่วยลด
ความซับซ้อนและการสูญเสียในการดําเนินกิจกรรม เน่ืองจากในองค์การจะประกอบด้วยโครงการ
หลายโครงการ และในโครงการจะประกอบด้วยกิจกรรมหรือชุดของงานหลายชุด ดังนั้นการวางแผน
จะช่วยให้ทราบถึงทรัพยากรต่างๆ ที่องค์การมีอยู่และความต้องการใช้ทรัพยากรของแต่ละโครงการ 
ส่งผลให้เกิดการจัดลําดับการใช้ทรัพยากร การประสานการใช้ทรัพยากรป้องกันการสูญเสียทําให้การ
ใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   1.4.3 เพ่ือเป็นมาตรฐานสําหรับการควบคุมการดําเนินกิจกรรมต่างๆ การ
วางแผนจะมีความสัมพันธ์กับการควบคุมอย่างใกล้ชิด เป็นการเตรียมเกณฑ์สําหรับการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานภายในโครงการ ในกระบวนการวางแผนจะมีการกําหนด
วัตถุประสงค์โครงการให้มีความชัดเจนขึ้น รวมทั้งพิจารณากําหนดวิธีการควบคุม การดําเนินการให้
เป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ อันหมายถึงการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างผลการปฏิบัติงานจริง
กับวัตถุประสงค์ แสดงถึงความเบ่ียงเบนท่ีเกิดข้ึน และสามารถปรับปรุงการดําเนินการให้ดีขึ้นได้ ซ่ึง
หากไม่มีการวางแผนจะไม่สามารถดําเนินการสิ่งน้ีได้ 
  1.5 ส่วนประกอบของการวางแผนโครงการ Meredith และ Mantel กล่าวว่าการ
วางแผนโครงการจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ที่สําคัญ ดังนี้ (Meredith, Jack R. and Mantel, 
Samuel J.,2006:)  
   1.5.1 ภาพรวมโครงการ (Overview) หมายถึง ข้อสรุปของวัตถุประสงค์
และขอบเขตของโครงการ ซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารระดับสูง และระบุถึงเป้าประสงค์ของ
โครงการ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับวัตถุประสงค์ขององค์การ 
โครงสร้างการบริหาร รวมทั้งกําหนดระยะเวลาของการตรวจสอบหลัก (Major milestone) ในการ
กําหนดโครงการ 

  1.5.2 วัตถุประสงค์ (Objectives) เป็นส่วนท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการที่จะบรรลุ 
ถึงเป้าประสงค์โดยเน้ือหาควรระบุถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการบรรลุ รวมทั้งผลประโยชน์ต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน 

  1.5.3 การกําหนดเน้ือหาทั่วไปของโครงการ (General approach) หมายถึง
การกําหนดวิธีการจัดการและเทคนิควิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติงานโครงการ รวมทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ           
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ที่ต้องนํามาใช้ในการดําเนินโครงการ เช่นงานโครงการที่กําลังดําเนินการอาจมีความสัมพันธ์กับโครงการ
อ่ืน ๆ ในองค์การ หรือบันทึกถึงงานโครงการว่ามีความแตกต่างอย่างไรกับงานประจําที่มีอยู่ในองค์การ 
เช่นอาจมีการใช้ผู้รับเหมาช่วงงานเข้ามาเกี่ยวข้อง 

 1.5.4 การพิจารณาข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Contractual aspects) ในส่วนน้ี
จัดเป็นส่วนประกอบที่สําคัญสําหรับการจัดทําแผนโครงการเน่ืองจากเก่ียวกับการกําหนดงานอย่าง
ละเอียด และอธิบายแหล่งทรัพยากรต่างๆ คําปรึกษาจากคณะกรรมการ การทบทวนโครงการ และ
การยกเลิกกฎระเบียบบางประการที่มีอยู่ในองค์การเพ่ือการดําเนินโครงการ การกําหนดเทคนิคและ
รูปแบบพิเศษของโครงสร้างโครงการ กําหนดงานโครงการ เป็นต้น 
   1.5.5 การกําหนดเวลาปฏิบัติงาน (Schedules) ในขั้นตอนน้ีเกี่ยวกับการ
กําหนดเวลาปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน และกําหนดจุดท่ีจะตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ 
งานแต่ละงานจะถูกกําหนดและประมาณเวลา โดยการพิจารณาของทีมงาน โดยผู้บังคับบัญชา        
ในระดับสูงต้องร่วมพิจารณาและลงนามให้ความเห็นชอบในการกําหนดเวลาดังกล่าวด้วย 
   1.5.6 ทรัพยากร (Resources) ทรัพยากรมีสองลักษณะท่ีต้องพิจารณา 
คือ งบประมาณ หมายถึงการลงทุน และความต้องการค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน และประการที่
สองคือต้นทุนการติดตามและควบคุมการดําเนินการตามแผนโครงการ เช่น ต้นทุนในการทดสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
   1.5.7 บุคลากร (Personel) ในขั้นตอนนี้จะระบุความต้องการบุคลากรสําหรับ
โครงการ ทักษะพิเศษ รูปแบบการอบรมที่ต้องการ ปัญหาการสรรหาบุคลากรเข้าร่วมโครงการ นโยบาย 
กฎ ระเบียบ ข้อกําหนดการปฏิบัติงานของบุคลากร กําหนดการทํางานและทรัพยากรและข้อตกลงที่สําคัญ
ต่างๆ สิ่งต่างๆเหล่าน้ีมีความสําคัญกับวงเงินงบประมาณโครงการ โดยจํานวนบุคลากร กําหนดระยะเวลา
ทํางาน และส่วนของทรัพยากร สามารถตรวจสอบซ่ึงกันและกันเพ่ือความม่ันใจในการดําเนินงาน 

 1.5.8 แผนการจัดการความเสี่ยง (Risk management plans) ในส่วนน้ี
เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้พอๆกับส่ิงดีๆ ที่อาจส่งผลกระทบกับโครงการ บางครั้งเป็นสิ่งที่
ยากท่ีจะเช่ือว่าผู้วางแผนจะสามารถคาดการณ์ถึงความยุ่งยากหรือผลประโยชน์ที่จะเกิดข้ึน เช่น การ
ผิดสัญญาจ้างของผู้รับเหมาช่วงต่อ (Subcontractor) สภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนไป ปัญหาความ
ล้มเหลวในการใช้เทคโนโลยีในโครงการ ตลาดใหม่สําหรับเทคโนโลยี การเข้มงวดของกําหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จ และงบประมาณโครงการ เป็นต้น 
   1.5.9 เคร่ืองมือในการประเมินผล (Evaluation methods) โครงการทุก
โครงการควรจะถูกประเมินผลโดยเปรียบเทียบผลของโครงการกับมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยเครื่องมือต่างๆ ที่กําหนดข้ึนในตอนเร่ิมทําโครงการ เป็นการอธิบายถึงกระบวนการ
ติดตาม (Monitoring) การเก็บข้อมูล และการประเมินผลการดําเนินงานโครงการในอดีต 
  

กระบวนการวางแผนโครงการ 
ภายหลังจากโครงการได้รับการอนุมัติให้มีการดําเนินการตามข้อเสนอโครงการแล้วผู้จัดการ

โครงการควรได้มีการจัดทําแผนโครงการโดยละเอียด มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี  
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  1. กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต คุณลักษณะเฉพาะของโครงการ และระยะเวลา
ของโครงการ ในขั้นตอนน้ีผู้จัดการโครงการต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ขององค์การในภาพรวมว่าองค์การ
ต้องการบรรลุถึงสิ่งใด และพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยปกติแล้ววัตถุประสงค์ขององค์การ 
และโครงการควรจะมีความสอดคล้องกัน อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังสําหรับผู้จัดการโครงการคือบางคร้ัง
ในระดับองค์การมักมีการกําหนดวัตถุประสงค์ในลักษณะที่คลุมเครือทําให้ผู้ปฏิบัติสามารถใช้ความคิดเห็น
ในการแปลความก่อให้เกิดความไม่เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติเช่น องค์การมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ด้านการผลิต คําถามที่ต้องพิจารณาคือ ศักยภาพในการผลิตหมายถึงสิ่งใด และสามารถวัดได้จากอะไร 
ดังน้ันในการดําเนินโครงการ ผู้จัดการโครงการควรต้องมีความชัดเจนเรื่องวัตถุประสงค์หลักของโครงการ
ทั้งสามด้านคือ ต้นทุนที่ต้องใช้ เวลาในการดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม และคุณภาพของงานท่ีโครงการ
จะส่งมอบให้แก่ลูกค้า รวมทั้งควรทราบวัตถุประสงค์ของแผนงานท่ีโครงการนั้นบรรจุอยู่ด้วย  

อน่ึง ในการดําเนินการตามแผนงานโครงการที่กําหนดไว้บางคร้ังประสบข้อขัดข้องในการ
ดําเนินงาน สาเหตุประการหน่ึงที่สําคัญ คือ ความไม่ชัดเจนของวัตถุประสงค์ซ่ึงมาจากหลายสาเหตุ
สําคัญ คือการไม่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันในวัตถุประสงค์ระหว่างผู้ดําเนินงานโครงการหรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์มีความยากที่จะบรรลุถึงได้ ขาดเวลาและข้อมูลท่ีจะต้องใช้ในการกําหนด
วัตถุประสงค์ ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างส่วนต่างๆ รวมทั้งมีการเปล่ียนแปลงบุคลากรในโครงการ
สูง (Kerzner, Harold, 2003:) ดังนั้นการที่ผู้จัดการโครงการต้องการให้วัตถุประสงค์มีความชัดเจนควร
จะแสวงหาคําตอบเกี่ยวกับประเด็นคําถามท่ีว่า มีส่วนประกอบหลักใดของงานที่ต้องดําเนินการ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ใครต้องมีความรับผิดชอบในการดําเนินงาน การใช้ทรัพยากรในการ
ดําเนินงานต้องใช้ทรัพยากรร่วมกับสายงานหลักในองค์การอย่างไร และมีข้อมูลข่าวสารใดที่ต้องการเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาในการดําเนินงาน (Kerzner, Harold, 2003:) สําหรับการกําหนดผลผลิตและ
คุณลักษณะเฉพาะของโครงการเป็นความคาดหวังและระบุจุดสุดท้ายที่ควรจะเป็นในลักษณะที่เป็น
รูปธรรม โดยอาจทําเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้ทีมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบสิ่งที่โครงการต้องการ
ส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการหรือกลุ่มเป้าหมาย จากน้ันจึงกําหนดระยะเวลาของโครงการหรือความ
ต้องการให้โครงการแล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาเท่าใด 
  2. การแตกโครงสร้างงาน คือ การกําหนดกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องดําเนินการภายใน
โครงการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายหลังจากท่ีผู้จัดการโครงการทราบถึงกิจกรรมที่
ต้องทําในโครงการทั้งสิ้นจะสามารถทําการจัดองค์การของโครงการให้สอดคล้องกับงานท่ีต้องทําได้
ประมาณการใช้ทรัพยากร คําว่าทรัพยากรน้ี ได้แก่ คน วัสดุสิ่งอุปกรณ์ ต้นทุน หรือบางครั้งรวมเวลา
ในการดําเนินการด้วย การดําเนินโครงการจะสําเร็จหรือไม่น้ันมีความสัมพันธ์กับการจัดสรร
ทรัพยากรภายในองค์การเป็นอย่างสูง เนื่องจากผู้จัดการโครงการจะต้องไม่ลืมว่าในบางคร้ังการ
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ดําเนินโครงการจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรร่วมกับผู้ดําเนินงานในสายงานประจําหรือกับผู้ดําเนินการ         
ในโครงการอ่ืนๆ จากน้ันจึงกําหนดผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานโครงการที่ชัดเจน 
  3. กําหนดผู้รับผิดชอบงาน การจัดกลุ่มงาน โดยพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมมี
ความรู้ความสามารถสําหรับงานที่ต้องรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามในการกําหนดผู้รับผิดชอบงานโครงการ
นั้นบางคร้ังอาจมีความขัดแย้งขึ้นภายในองค์การเก่ียวกับการแย่งชิงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เพ่ือร่วมดําเนินการโครงการ การกําหนดบุคลากรดังกล่าวน้ีผู้จัดการโครงการต้องให้ความระมัดระวังใน
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการทั้งทางด้านคุณสมบัติส่วนตัว ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวโครงการ รวมทั้ง
จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการนั้นไม่ควรมากหรือน้อยเกินไป เน่ืองจากหากในกรณีที่บุคลากรมี
จํานวนน้อยเกินไปอาจทําให้การทํางานไม่สามารถแล้วเสร็จทันเวลา แต่ถ้าบุคลากรมีมากเกินไปจะเกิด
ลักษณะการเกี่ยงงานกันทําได้ เช่นกัน 
  4. สร้างข่ายงาน ภายหลังจากท่ีกําหนดงานและผู้รับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ในโครงการแล้ว ผู้จัดการโครงการและทีมงานโดยเฉพาะหัวหน้ากลุ่มงานมีหน้าที่ในการ
กําหนดข่ายงานเพ่ือทราบการดําเนินงานแต่ละกิจกรรม ว่ากิจกรรมใดต้องดําเนินการก่อน กิจกรรม
ใดดําเนินการหลัง หรือมีกิจกรรมใดบ้างที่สามารถดําเนินการในเวลาเดียวกันได้ เนื่องจากการ
ดําเนินงานโครงการน้ันบางกิจกรรมไม่สามารถดําเนินการได้หากกิจกรรมที่จําเป็นต้องดําเนินการ
ก่อนหน้าไม่แล้วเสร็จ ส่งผลกระทบต่อเวลาแล้วเสร็จของโครงการ อาจทําให้โครงการล่าช้าเกิดความ
เสียหายได้ ซ่ึงการสร้างข่ายงานร่วมกันนี้จะก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน และยังมีผลต่อความเข้าใจ
ในการประสานงาน ส่งผลต่อความราบรื่นในการทํางานโครงการในอนาคต 
  5. จัดทํากําหนดการ ในขั้นตอนน้ีหมายถึง ภายหลังจากท่ีได้มีการกําหนดกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ต้องดําเนินการเพ่ือให้การดําเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ผู้จัดการโครงการและ
ทีมงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมพิจารณาความสัมพันธ์ของการดําเนินกิจกรรมก่อนและหลังของแต่ละ
กิจกรรม การจัดทํากําหนดการน้ันจะเกี่ยวกับการระบุวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของทุกกิจกรรม ตอบคําถาม
ว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมต้องใช้เวลาในการดําเนินการเท่าใด ในการประเมินเวลานี้จําเป็นต้องอยู่บน
พ้ืนฐานของประสบการณ์ หลักการและเหตุผล ดังนั้น หัวหน้าชุดงานจึงมีความสําคัญต่อการให้
ข้อคิดเห็น รวมทั้งควรพิจารณาถึงใครเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  6. กําหนดงบประมาณโครงการ โดยการประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสิ่งอุปกรณ์
ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินโครงการตามลักษณะกิจกรรมและกําหนดการท่ีกําหนด เช่น ค่าช่ัวโมง
คนงาน ค่าสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดอบรมหรือฝึกปฏิบัติการ การกําหนดงบประมาณโครงการอาจทําได้  
2 วิธีคือ การกําหนดงบประมาณจากบนลงล่าง (Top-down budgeting) หรือกําหนดงบประมาณ
จากล่างขึ้นบน (bottom-up budgeting) โดยมีลักษณะที่สําคัญคือ 
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  การกําหนดงบประมาณจากบนลงล่างเป็นลักษณะที่ผู้บริหารระดับสูงหรือ
ระดับกลางซ่ึงเป็นผู้ริเริ่มโครงการกําหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการโดยใช้
ประสบการณ์ที่เคยมีในอดีต ซ่ึงลักษณะเช่นน้ีมีข้อดีตรงท่ีองค์การสามารถจัดสรรงบประมาณให้กับ
ทุกโครงการในองค์การได้อย่างเหมาะสม และเนื่องจากผู้กําหนดงบประมาณมีประสบการณ์ในการ
ทําโครงการทําให้การกําหนดงบประมาณเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล สําหรับการกําหนดงบประมาณ
จากล่างขึ้นบน กระทําโดยภายหลังจากท่ีมีการแตกโครงสร้างของงานแล้ว ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเป็น
หัวหน้ากลุ่มงานต้องพิจารณางานที่รับผิดชอบและกําหนดทรัพยากรและงบประมาณที่ต้องการใช้ใน
งานของตน หลังจากนั้นผู้จัดการโครงการและผู้บริหารจึงจะพิจารณาความเหมาะสมของ
งบประมาณที่ได้รับการเสนอขอขึ้นมา ในการจัดทํางบประมาณรูปแบบน้ี มีข้อดีที่สําคัญคือ ได้รับ
ข้อมูลรายละเอียดในการทํางานพร้อมงบประมาณอย่างแท้จริง และสร้างความรู้สึกในการมีส่วนร่วม
ในการทํางานเป็นทีมในโครงการ แต่ข้อเสียคือ ส่วนมากแล้วหัวหน้ากลุ่มงานมักเสนองบประมาณเผื่อ
หรือมากกว่าความต้องการที่แท้จริงซ่ึงถ้าเป็นเช่นน้ีแล้วประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการจะลดลง 
  7. สรุปจัดทําเป็นแผนโครงการ เนื่องจากผู้จัดการโครงการสามารถได้ข้อมูลครบถ้วน
ตามลําดับ จึงควรนํามาสรุปจัดทําเป็นแผนโครงการ โดยผู้จัดการโครงการต้องระลึกอยู่เสมอว่าควรให้ผู้
มีส่วนเก่ียวข้องได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับแผนงานโครงการเพ่ือความเข้าใจในข้ันตอนการนําแผน
โครงการไปปฏิบัติ และในประการสําคัญควรจะมีความเห็นพ้องต้องกันระหว่างผู้บริหารระดับสูง 
ผู้สนับสนุนงบประมาณ ผู้ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ และผู้ดําเนินโครงการทั้งสิ้น 
  

เทคนิคการวางแผนโครงการ 
การวางแผนโครงการให้มีประสิทธิผลน้ันได้มีการใช้เทคนิคในการวางแผนโครงการ ซ่ึงในที่น้ี

จะศึกษาเทคนิคที่สําคัญ อันได้แก่ เทคนิคการแตกโครงสร้างของงาน เทคนิคแผนภูมิแกนท์และ
เทคนิคการวิเคราะห์ข่ายงาน ดังน้ี 
  1. เทคนิคการแตกโครงสร้างของงาน (Work Breakdown Structure) การแตก
โครงสร้างของงานเป็นการแตกงานหรือกระจายงานทั้งหมดของโครงการออกเป็นงานย่อยๆ ในระดับ
ถัดไป หรือเป็นการอธิบายถึงการจัดลําดับขั้นของการทํางานซ่ึงจะต้องถูกดําเนินการเพ่ือให้โครงการ
เสร็จสมบูรณ์ ช่วยให้การกําหนดขอบข่ายโครงการ (Project scope) มีความชัดเจน โดยการแตก
โครงสร้างงานหรือการกระจายโครงการไปสูก่ลุม่งาน (Work package) หรือกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ ลงใน
รายละเอียดของงาน การแตกโครงสร้างงานน้ันมีลําดับขั้นในการพิจารณา กล่าวคือเม่ือผู้จัดการ
โครงการและทีมงานกําหนดกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องกระทําเพ่ือท่ีจะสามรถบรรลุผลสําเร็จท่ีสมบูรณ์ของ
โครงการแล้วจะพิจารณาถึงต้นทุนที่ต้องใช้เพ่ือดําเนินการในแต่ละกิจกรรมและจํานวนต้นทุนรวม
ทั้งหมด แล้วจึงจะกําหนดระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งระยะเวลารวมของ
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โครงการหากพิจารณาภาพรวมแล้วไม่สามารถดําเนินการได้ อาจเน่ืองจากต้นทุนโครงการไม่เพียงพอ 
หรือกิจกรรมไม่สามารถแล้วเสร็จภายในระยะเวลาโครงการ จึงมีความจําเป็นต้องพิจารณา
ส่วนประกอบของงานท้ังหมดใหม่ แต่ถ้าพิจารณาแล้วทราบว่าสามารถปฏิบัติได้ ต่อจากนั้นให้พิจารณา
ว่ากิจกรรมท้ังหมดที่ได้กําหนดไว้น้ันครอบคลุมกิจกรรมท้ังหมดของโครงการหรือไม่ มีกิจกรรมใดท่ียัง
ไม่ได้ถูกกําหนดไว้ ถ้าพบว่ากิจกรรมที่กําหนดยังไม่ครอบคลุมหรือยังไม่สามารถบรรลุผลสําเร็จของ
โครงการได้ ผู้จัดการโครงการควรเริ่มต้นพิจารณากําหนดผลงานที่ต้องการใหม่ แต่หากพิจารณาว่ามี
ความครอบคลุมและเหมาะสมแล้วจึงกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องดําเนินการมาเขียนผังการแตกโครงสร้างงาน 

   อนึ่ง การแตกโครงสร้างงานน้ัน ผู้จัดการกลุ่มงานเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการให้
ข้อมูลหรือร่วมในการกําหนดและรับผิดชอบต่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้านของงาน ซ่ึงหมายถึงการกําหนด
เกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขอบเขตของงานที่รับผิดชอบรวมทั้งระบุผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดําเนินการรวมทั้งการใช้ทรัพยากรในการดําเนินการระยะเวลาในการตรวจสอบ (Milestone) 
หรือประเมินผลการดําเนินงานโครงการ ส่งผลให้ผู้จัดการโครงการได้ทราบถึงงานทั้งระบบในโครงการ
รวมทั้งยังสามารถเช่ือมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการเข้าด้วยกัน การแตกโครงสร้างงานจะกระทํา
จนกระทั่งถึงกิจกรรมสุดท้ายของแต่ละงานที่สามารถรับผิดชอบหรือตัดสินใจได้ด้วยตัวผู้จัดการ
โครงการหรือผู้จัดการกลุ่มงานโครงการ การแตกโครงสร้างงานน้ันผู้จัดการโครงการต้องกระทําด้วย
ความระมัดระวังเน่ืองจากมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดําเนินโครงการ จนกล่าวได้ว่า หากการแตก
โครงสร้างงานผิดย่อมนําไปสู่การวางแผนโครงการผิดไปด้วย โดยการแตกโครงสร้างงานมีความสําคัญ
ต่อการดําเนินโครงการเน่ืองจาก (Heerkens, Gary R., 2002:) 1.เป็นการเตรียมการแสดงรูปแบบของ
งานที่มีความชัดเจน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงานสามารถทบทวนงานต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด 
2.ทําให้ผู้ดําเนินงานทราบถึงจํานวนงานทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติในโครงการ และสร้างความเช่ือม่ันให้ผู้
ดําเนินโครงการว่าทุกงานได้ถูกกําหนดในการดําเนินงาน 3.เป็นการเตรียมการกําหนดงบประมาณได้
อย่างมีเหตุผลสําหรับการประมาณเวลาในการดําเนินงานและต้นทุนของแต่ละกิจกรรม 4. เป็นการช่วย
เตรียมหนทางที่ดีสําหรับการตรวจสอบความเสี่ยงทีเ่ก่ียวเนื่องหรืออาจเกิดข้ึนได้จากการดําเนินโครงการ  
  2. เทคนิคแผนภูมิแกนท์ (Gantt  Chart) พัฒนาข้ึนโดย Henry Gantt ต้ังแต่สมัย
สงครามโลกครั้งที่ 1 โดยแผนภูมิแกนท์เป็นเทคนิคท่ีใช้ในการวางแผนเก่ียวกับเวลาในการปฏิบัติงาน
ย่อยในโครงการขนาดเล็ก (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545:) แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกิจกรรม และลําดับของกิจกรรมโดยแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด
ของแต่ละกิจกรรม ข้อดีของแผนภูมิแกนท์ คือทําได้ง่าย และทุกคนในโครงการทําความเข้าใจง่าย 
จุดอ่อนของแผนภูมิแกนท์ คือไม่สามารถแสดงลักษณะความสัมพันธ์ของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมใน
โครงการได้  และไม่สามารถทราบได้ว่าหากกิจกรรมใดไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดแล้วจะ
ทําให้กิจกรรมใดกระทบกระเทือนบ้าง และจะกระทบกระเทือนเวลาโดยรวมของโครงการเท่าใด 

 
ตารางท่ี 1 : แสดงแผนภูมิแกนท์ของโครงการสมมุติ 
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แนวคิดเก่ียวกับโครงการและการประเมินโครงการ 
การประเมิน กับคําว่า “โครงการ” (จิระศักด์ิ สาระรัตน์, 2551,) ซ่ึงได้มีนักวิชาการหลาย

ท่านได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการ ดังน้ี 

 สุวิมล  ติรกานันท์ (2547,) ได้กล่าวว่า การประเมินโครงการเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนใน
ทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการพิจารณาการดําเนินการ         
ซ่ึงจะทําให้การดําเนินการเป็นไปได้อย่างทันท่วงที 
 จิระศักด์ิ สาระรัตน์ (2551,) ได้กล่าวถึงความหมายของการประเมินโครงการ ว่าการประเมิน
โครงการเป็นการประเมินที่ซับซ้อน จะต้องมีความละเอียด มีทัศนะกว้างว่าจะทําการประเมินจุดใด 
และในรูปแบบใด และการประเมินโครงการจะต้องกําหนดให้ชัดเจนว่าจะประเมินอะไร การหาข้อมูล
เป็นสิ่งจําเป็นในการประเมินโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือกําหนดเกณฑ์ และกําหนดเคร่ืองมือใน
การประเมินต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ การวิเคราะห์ผลของการประเมินจะต้องทําอย่างระมัดระวัง 
และมีความเท่ียงตรง เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงการให้เหมาะสมต่อไป 

เชาว์  อินใย (2553,) ได้กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสิน
คุณค่า โดยการค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากชุดกิจกรรมที่จัดข้ึนอ่างมีระบบมาประกอบการ
ตัดสินใจ ตีค่าผลการดําเนินการน้ันว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 

 พิสณุ  ฟองศรี (2553,) ได้กล่าวถึงความหมายของการประเมินโครงการโดยรวม              
ไว้ว่า เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าของโครงการในระยะหน่ึงระยะใดหรือทุกระยะโดยนําสารสนเทศ
จากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้เพ่ือตัดสินใจทําโครงการทดลองหรือนําร่อง 
ปรับเปลี่ยน ระงับ ปรับปรุง ขยายผล หรือยกเลิกโครงการนั่นเอง 

จากความหมายดังกล่าวพอสรุปได้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ             
ที่เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เกี่ยวกับโครงการที่เป็นระบบ เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีสามารถนําไปใช้
ในการพิจารณาการดําเนินงานของโครงการในครั้งต่อไป โดยการตัดสินและการประเมิน
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โครงการนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ที ่สอดคล้องกับแผนอย่างชัดเจนไม่คลุมเครือ ครอบคลุม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการประเมินโครงการจะทําให้ทราบผลของการประเมินเพ่ือนําไปใช้
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการว่าจะดําเนินงานต่อไปหรือปรับปรุงเปล่ียนแปลง

เพ่ือประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการต่อไป 
 
องค์ประกอบของโครงการ 
ในการเขียนโครงการ จําเป็นต้องกําหนดองค์ประกอบหรือโครงการสร้างของโครงการให้ครอบคลุม

ประเด็นที่สําคัญอย่างครบถ้วน ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2 : แสดงองค์ประกอบของโครงการ 
ที่มา : หน่วยศกึษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 

องค์ประกอบของโครงการ 

1. จะทาํอะไร 1. ช่ือโครงการ 

2. ทาํไมจึงตอ้งทาํ 2. หลกัการและเหตุผล 

3. ตอ้งการไดอ้ะไร 3. วตัถุประสงค ์/ เป้าประสงค ์

4. ทาํอยา่งไร 4. วิธีดาํเนินการ 

5. จะทาํเม่ือใด 5. ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

6. ตอ้งใชเ้งินและทรัพยากรเท่าใด 6. งบประมาณ 

7. ใครเป็นผูรั้บผิดชอบ 7. บุคคล/หน่วยงานท่ีรับผดิชอบโครงการ 

8. จะทราบผลการดาํเนินงานไดอ้ยา่งไร 8. การกาํกบั ติดตามและประเมินผลโครงการ 

9. จะมีผลพลอยไดอ้ะไรบา้ง 9. ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
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ตารางท่ี  2 : แสดงสาระสรปุองค์ประกอบของโครงการ 

องค์ประกอบของโครงการ สาระโดยสรุป 
1. ช่ือโครงการ - เป็นส่วนท่ีบอกว่าเป็นโครงการประเภทใด เรื่องอะไรและเกี่ยวข้อง

กับใคร เช่น โครงการพัฒนาศนูย์สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 

2. หลักการและเหตุผล - แสดงให้ทราบว่า ทําไมจึงต้องมีการทําโครงการโดยระบุถงึสภาพ
ปัญหา/ความต้องการท่ีต้องทาํให้เกิดโครงการ 
- รายละเอียดของหลักการและเหตุผลต้องช้ีให้เห็นท่ีมาความสําคัญ
ของโครงการนัน้อย่างชัดเจน 

3. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย - วัตถุประสงคเ์ป็นสิ่งกําหนดทิศทางในการดําเนินงานมีประโยชน์
อย่างมากต่อการติดตามและประเมินโครงการ 
- การระบุวัตถุประสงค์ ต้องเฉพาะเจาะจง สามารถตอบคําถามได้ว่า 
สิ่งที่ต้องทําให้เกิดข้ึนในโครงการน้ัน คือ อะไร ต้องการผลงานหรือ
ผลผลิตอะไร สิง่ที่ต้องปฏิบัติน้ันคืออะไร 
- เป้าหมาย เป็นการกําหนดขอบเขตและลักษณะของการปฏิบัติงาน
หลังจากท่ีได้กาํหนดวัตถุประสงค์แล้วเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือกํากับการ
บริหารโครงการนั้นๆ ให้ไปสู่วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
- เป้าหมาย เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นว่าถ้าจะทํางานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแต่ละข้อน้ันจะต้องทํางานอย่างไร ในประมาณ
เท่าใดและทําเม่ือใดซ่ึงมักจะบอกให้ทราบถงึปริมาณและคุณภาพ 
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องค์ประกอบของโครงการ สาระโดยสรุป 
4. วิธีดําเนินการ - เป็นส่วนท่ีระบุขั้นตอนท่ีแสดงรายละเอียดกลยุทธ์หรือวิธี

ดําเนินงานว่าจะทําอะไร อย่างไร ใครรับผิดชอบและปฏิบัติด้วยวิธี 
ใดจึงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ 
- ระบุสิง่ต่อไปน้ี 
1. ขั้นตอนสําคัญๆ ของการดําเนินงาน 
2. แผนดําเนินงาน ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของแผนกําหนดรายการ 
ปฏิบัติงาน ตารางทํางาน ปฏทิินปฏิบัติงาน PERT/CPM 

5. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

- เป็นส่วนท่ีบ่งบอกช่วงเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการ
ว่ามีระยะเวลานานเท่าใดจากวัน-เดือน-ปีใดถึง วัน-เดือน-ปีใด 

6. งบประมาณ - เป็นส่วนท่ีแสดงรายละเอียดงบประมาณและทรัพยากรของ
โครงการ โดยระบุยอดรวมของค่าใช้จ่ายทัง้หมดของโครงการ
รายละเอียดของค่าใช้จ่ายในแต่ละด้าน พร้อมท้ังระบุแหลง่การเงิน
และทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 

7. บุคคลหรือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบโครงการ 

- เป็นส่วนท่ีระบุให้ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซ่ึงอาจจะ
เป็นช่ือหน่วยงานหรือช่ือบุคคล 

8. การกํากับ ติดตามและ
ประเมินโครงการ 

- ส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการควบคุมกํากับและประเมินโครงการ 
จึงต้องระบุรายละเอียดในเรือ่งต่อไปน้ีว่า จะจัดดําเนินการอย่างไร 
1. การตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ 
2. การติดตาม ควบคุม และกํากับงาน 
3. การจัดทํารายงานการปฏบัิติ 
4. การประเมินในระหว่างการดําเนินงานและเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  - เป็นส่วนท่ีบ่งบอกถึง ผลพลอยได้ที่เกิดจากการดําเนินงาน
โครงการท่ีคาดว่าจะได้รับนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์
ของโครงการ 
- ผลท่ีคาดว่าจะได้รับก็คือ ผลกระทบในทางที่ดีที่คาดว่าจะเกิดข้ึน
จากโครงการ ไม่ใช่ผลโดยตรงท่ีได้ตามวัตถุประสงค ์
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การบริหารโครงการ 
การบริหารโครงการ หมายถึง กระบวนการดําเนินงานโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่

กําหนดไว้ ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 3 ประการ คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน 
และการประเมินผล ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของการบริหารโครงการ  

 
ภาพท่ี 3 : แสดงองค์ประกอบของการบริหารโครงการ 

ที่มา : หน่วยศกึษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

จากกระบวนการบริหารโครงการน้ี ช้ีให้เห็นว่า การบริหารโครงการจะเริ่มต้นด้วย การวางแผน 
โครงการ แล้วนําโครงการไปปฏิบัติหรือดําเนินงาน แล้วจบลงด้วยการประเมินโครงการถ้าผลการประเมิน
ช้ีบ่งว่า การดําเนินงานแล้วจบลงด้วยการประเมินโครงการ ถ้าผลการประเมินช้ีบ่งว่าการดําเนินงานได้รับ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการก็ถือว่าวงจรการบริหารโครงการก็จบเพียงเท่าน้ี แต่ถ้าผลการ
ประเมินแสดงว่าผลไม่บรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ก็ต้องมีการปรับปรุงแผน (Re-Planning)         
แล้วดําเนินการต่อไปตามแนววงจรเดิมจนกว่าจะบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

ขั้นตอนที่แสดงไว้ในกระบวนการบริหารโครงการข้างต้นเป็นเพียงการแสดงส่วนสําคัญ ๆ            
ของการบริหารโครงการเท่านั้นในการบริหารโครงการจริง ๆ อาจแบ่งขั้นตอนละเอียดได้ดังนี้ 

  1. ขั้นการวางแผนโครงการ (Planning Stage) เป็นขั้นตอนพิจารณากําหนดสิ่งที่
จะต้องปฏิบัติไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการจัดดําเนินโครงการ ประกอบด้วยงานย่อย ดังน้ี 

  1.1 การกําหนดขอบเขตของโครงการ (Project Definition) เป็นขั้นตอน
ของการวิเคราะห์ปัญหา และนิยามปัญหาให้ชัดเจนเพ่ือกําหนดโครงการให้สอดคล้อง สนองตอบต่อ
การแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
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  1.2 การเตรียมวางโครงการ (Project Formulation) เป็นการตระเตรียม
ขั้นต้นและศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของการดําเนินโครงการในด้านทรัพยากร 
บุคลากรเทคนิควิธีการ ฯลฯ 
   1.3 การร่างโครงการหรือการออกแบบโครงการ (Project Design) เป็น
การเขียนโครงการตามองค์ประกอบหรือโครงสร้างของโครงการ 

  1.4 การประเมินร่างโครงการ (Project Appraisal) เป็นการตรวจสอบ
ความเหมาะสมความสมบูรณ์ และความชัดเจนของโครงการท่ีจําทํา 

  1.5 การคัดเลือกทําสัญญา และอนุมัติโครงการ (Selection negotiation 
and Approval) ในการร่างโครงการอาจจะมีการเสนอเพ่ือดําเนินงานในหลายรูปแบบ จึงควรมีการ
คัดเลือกโครงการที่ดีที่สุดเพ่ือดําเนินงาน ทําสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือบุคคล
ที่จะร่วมกันรับผิดชอบโครงการและการอนุมัติโครงการอย่างเป็นทางการ 
  2. ขั้นการดําเนินงานตามโครงการ (Implementation Stage) เป็นข้ันตอนของการปฏิบัติงาน
ตามแผนที่กําหนดไว้ในโครงการเพ่ือให้บรรลตุามวัตถุประสงคข์องโครงการประกอบด้วยงานย่อยดังน้ี 
   2.1 การเริ่มงานและการจัดองค์การ (Activation and Organization) 

  2.2 การลงมือปฏิบัติงานแผนหรือปฏิทินปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว้ (Implementation 
and Operation) 

  2.3 การนิเทศ สนับสนุน ติดตามและควบคุมการดําเนินงาน (Formative Evaluation 
and Control) 

  2.4 การประเมินความก้าวหน้าของการดําเนินงาน (Formative Evaluation) 
และรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน (Progress Report) 

  2.5 การปิดโครงการ (Completion or Termination) 
  3. ขั้นการประเมินผลการดําเนินงาน (Evaluation Stage) เป็นขั้นตอนการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการตลอดจนความสําเร็จของการปฏิบัติงาน โดยดําเนินการหลัง
สิ้นสุดโครงการ ประกอบด้วยงานย่อย ดังน้ี 

  3.1 การประเมินผลรวมสรุป (Summative Evaluation) 
  3.2 การรายงานผลการประเมิน (Final Report) 
  3.3 การเผยแพร่และการนําผลการประเมินไปใช้ (Diffusion and Usage) 
  3.4 การส่งคืนงานเข้าสู้ระบบงานปกติ (Transition to normal administration) 
  3.5 การติดตามผลหลังโครงการ (Follow-up Study) 
โดยท่ีระบบการประเมินโครงการโดยทั่วไป ประกอบด้วยการประเมินใน 3 ช่วงของการทํา

โครงการ คือ การประเมินก่อนดําเนินงานโครงการ การประเมินระหว่างดําเนินงานโครงการ และการ
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ประเมินเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการดังน้ันถ้าจะขยายขอบเขตของวงจรของการบริหารโครงการ
ดังกล่าวข้างต้นก็จะได้เป็นวงจรของการวางแผนและการบริหารโครงการท่ีประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน  

 

ภาพที ่4 : แสดงวงจรปฏิบัติตามโครงการ 
ที่มา : หน่วยศกึษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

เม่ือพิจารณากระบวนการประเมินเชิงระบบ ซ่ึงเป็นการประเมินตามขั้นตอนต่าง  ๆของกระบวนการ 
บริหารโครงการหรือกระบวนการทํางานทุกขั้นตอนจะทําให้การประเมินมีความครอบคลุม
กระบวนการบริหารโครงการมากย่ิงขึ้น แนวทางการประเมินดังกล่าวน้ีประกอบด้วยการประเมิน
ย่อย 6 ขั้นตอน  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

เป็นขั้นตอนของการสํารวจปัญหาหรือ
ความต้องการเพ่ือพิจารณาตัดสินใจ เลือก
ทํางาน วางแผนหรือจัดทําโครงการ
แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ 

2. การศึกษาความเป็นไปได้ 
(Feasibility Study) 

เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบหรือศึกษา
ความเป็นไปได้ของงานหรือโครงการท่ีจะ
ทํา 

1. การประเมินความต้องการ 
(Needs Assessment 
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ภาพท่ี 5 : แสดกระบวนการประเมินเชิงระบบ 
ที่มา : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

จากข้ันตอนการประเมินย่อยท้ัง 6 ขั้นนี้ เม่ือนําไปสอดแทรกเข้ากับกระบวนการบริหาร 
โครงการจะทําให้ได้กระบวนการวางแผนและการบริหารโครงการท่ีเป็นระบบครบวงจร  
 

3. ประเมินร่างของงาน / โครงการ 
(Project Appraisal) 

เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบความ
เหมาะสม  ความสมบูรณ์  ความ
สอดคล้อง  สัมพันธ์ และความชัดเจนของ
งาน / โครงการท่ีจะทํา 

เป็นขั้นตอนของการติดตาม ตรวจสอบผล
การทํางานเป็นระยะ ๆ เพื่อดู
ความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ
รวมท้ังปัญหาแลอุปสรรค 

4. การตดิตาม กํากับและประเมินผล
การทํางานเป็นระยะ ๆ  
(Monitoring and Formative 
Evaluation) 

5. การประเมินผลรวมสรุป 
(Summative Evaluation) 

เป็นขั้นตอนตรวจสอบสรุปของการ
ทํางานเม่ือสิ้นสดุของการดําเนนิงาน
โครงการ 

6. การติดตามศึกษาผลระยะยาว 
(Follow up Study) 

เป็นขั้นตอนท่ีดําเนินการหลังเสร็จส้ินงาน
หรือยุติโครงการแล้วจึงตามไปศึกษาดู
ผลกระทบจากการดําเนินงานโครงการใน
ระยะต่อไป 
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ภาพที ่6 : แสดงกระบวนการวางแผนและการบริหารโครงการเชิงระบบครบวงจร 

ที่มา : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

การประเมินโครงการ 
การประเมินโครงการเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญอย่างย่ิงในการบริหารโครงการ มิใช่ถือว่า

เป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารหรือบุคคลอ่ืนใช้จับผิดการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบโครงการอีกต่อไปแล้ว 
หากแต่ว่า การประเมินโครงการเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศย้อนกลับ (Feedback) 
ซ่ึงสามารถนํามาใช่ในการปรับปรุงการเดินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ ทําให้ทราบข้อบกพร่อง 
จุดเด่น จุดด้อย ของโครงการและช่วยให้ทราบว่าโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายเพียงใด 
และท่ีสําคัญคือ ช่วยให้ได้ข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต 

 
 
 
ลักษณะที่สําคัญของการประเมินโครงการ 
การประเมินโครงการ มีลักษณะทีส่ําคัญ ดังนี ้

  1.การประเมินโครงการ มีวัตถุประสงค์มากกว่าการตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์/
เป้าหมายของโครงการที่กําหนดไว้ล่วงหน้า แต่ยังครอบคลุมไปถึงการตรวจสอบผลกระทบที่อาจจะ
เกิดข้ึน โดยไม่ได้ต้ังใจด้วย 
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  2. การประเมินโครงการมิได้จํากัดอยู่แต่เพียงการตรวจสอบผลขั้นสุดท้ายที่เกิดข้ึน
เม่ือตําแหน่งงานโครงการได้เสร็จสิ้นแล้วเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงการประเมินความเหมาะสมและความ
พร้อมของการจัดทําโครงการก่อนท่ีจะเริ่มดําเนินงาน ตลอดจนการประเมินความก้าวหน้าในระหว่าง
ที่มีการดําเนินงานโครงการอีกด้วย 

  3. การประเมินโครงการ เป็นกระบวนการที่สนใจในการหาคําตอบต่าง ๆ ซ่ึงเป็น
ข้อมูลเฉพาะโครงการใดโครงการหน่ึงไม่ได้สนใจในเรื่องการค้นหาทฤษฎีหรือหลักเกณฑ์เพ่ือนําไปใช้
ในการสรุปอ้างอิงต่อไป หากแต่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์เฉพาะโครงการนั้นๆ ซ่ึง
ไม่เหมือนกับการวิจัย 

  4. การประเมินโครงการ เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารโครงการ ที่ช่วยให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศย้อนกลับ เพ่ือการตัดสินใจในการปรับปรุงพัฒนางาน/โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์/
เป้าหมายของโครงการ 

  5. การประเมินโครงการ เป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานโครงการแนวโน้ม
ของการประเมินโครงการในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ แทนที่จะเป็นหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมิน (Outsider Evaluator) แต่หากเน้นความสําคัญท่ี
ปฏิบัติงานโครงการ เป็นผู้ประเมินเอง (Insider Evaluator) และในลักษณะของการประเมินตนเอง 
(Self-Evaluation) ด้วย 

ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
จากการพิจารณาความหมาย วัตถุประสงค์และลักษณะของการประเมินโครงการช้ีให้เห็นว่า 

การประเมินโครงการเป็นกิจกรรมสําคัญที่ขาดไม่ได้ในวงจรของโครงการ(Project Cycle) เพราะการ
ประเมินโครงการมีประโยชน์อย่างย่ิงต่อการบริหารโครงการ ซ่ึงสรุปได้ดังน้ี คือ 

  1. ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เก่ียวกบัโครงการที่นําไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การกําหนดโครงการ การตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนิน
โครงการ ตลอดจนความเป็นไปได้ในการจัดทําโครงการ 
  2. ช่วยให้ทราบข้อทราบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
ของโครงการที่นํามาใช้ในการตัดสินใจเพ่ือการปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงแก้ไขการดําเนินโครงการ
ให้เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการ 

  3. ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสําเร็จและความล้มเหลวของโครงการที่
นํามาใช้ในการตัดสินใจและวินิจฉัยว่าจะดําเนินการในช่วงต่อไป ยกเลิกหรือปรับขยายการดําเนิน
โครงการต่อไปอีก 

  4. ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของโครงการว่าเป็นอย่างไร 
คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ 

ประเภทของการประเมินโครงการ 
การประเมินโครงการแบ่งออกได้หลายประเภทแล้วแต่เกณฑ์ที่ใช้แบ่งเกณฑ์การแบ่ง               

4 เกณฑ์ คือ 
  1.  แบ่งตามลําดับเวลาการบริหารโครงการ 
  2.  แบ่งตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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  3.  แบ่งตามสิ่งที่ถูกประเมิน 
  4.  แบ่งตามหลักที่ยึดในการประเมิน 
โดยใช้เกณฑ์การแบ่งประเภทดังกล่าว จึงจัดประเภทของการประเมินโครงการได้โดยสรุปดัง

แผนภาพ 6 ส่วนสาระสําคัญของแต่ละประเภทได้นําเสนอไว้ในลําดับต่อไป 
การประเมินโครงการแต่ละประเภท มีสาระสําคัญ ดังนี ้
แบ่งตามลําดับเวลาการบริหารโครงการ ได้การประเมินเป็น 3 ประเภท คือ 
  1. การประเมินก่อนเริ่มโครงการหรือก่อนนําโครงการไปปฏิบัติ (Intrinsic evaluation) 

เป็นการประเมินท่ีอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 
ก่อนลงมือดําเนินการจัดทําโครงการ ซ่ึงอาจทําได้ใน 2 ลักษณะ คือ 

  1.1 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ โดยการพิจารณาปัญหาและ
ความจําเป็นในการจัดทําโครงการอาจใช้เทคนิคของการสํารวจความต้องการ (Needs Assessment)            
หรืออาจใช้เทคนิคของการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ซ่ึงเป็นการพิจารณาสภาพ
ความพร้อมของการจัดทําโครงการในด้านต่างๆ 

  1.2 การวิเคราะห์โครงการหรือการประเมินร่างโครงการ (Project appraisal 
or analysis) เป็นการพิจารณาเอกสารโครงการเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของสิ่งที่กําหนดความ
สอดคล้องระหว่างหัวข้อต่าง ๆ ต้ังแต่ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดําเนินการ 
ฯลฯ เพ่ือให้โครงการที่เสนอมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 

  2. การประเมินขณะดําเนินงาน (On going evaluation) เป็นการประเมินที่จัดทํา            
ในระหว่างการดําเนินโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือการศึกษาความก้าวหน้าของโครงการเป็นช่วง ๆ 
และเพ่ือดูว่าการดําเนินโครงการได้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้หรือไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรใน
แต่ละช่วงของการดําเนินงานข้อมูลสารสนเทศที่ได้จะนํามาใช้เพ่ือการปรับปรุงการดําเนินโครงการ
เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในช่วงต่อไป การประเมินขณะดําเนินงานน้ีต้องอาศัยกลไกของระบบ
การกํากับติดตามงานมาช่วย จึงจะทําให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  3. การประเมินหลังการดําเนินงาน (Pay-off evaluation) เป็นการประเมินท่ีจัดทําขึ้น
เม่ือการดําเนินโครงการเสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการตรวจสอบดูว่า เม่ือได้ดําเนินโครงการ
จนสิ้นสุดแล้วได้รับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้มากน้อยเพียงใด ตลอดจนการ
คิดตามตรวจสอบผลกระทบหรือผลข้างเคียงว่ามีอะไรเกิดข้ึนตามมาอีกบ้าง ถ้ากล่าวโดยสรุปการประเมิน
หลังการดําเนินงานมีจุดเน้น ดังน้ี 

  3.1 เป็นการประเมินผลท่ีเกิดขึ้น (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของโครงการ 
  3.2 เป็นการประเมินผลรวมสรุปของโครงการทั้งหมด (Summative evaluation) 

คือ การประเมินต้ังแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน ค่าใช่จ่าย และผลผลิตของโครงการ 
แบ่งตามหลักยึดในการประเมิน ได้การประเมินเป็น 2 ประเภท คือ 
  1. การประเมินท่ียึดเป้าหมายของโครงการหรืองานเกณฑ์(Goal based evaluations) 

เป็นการประเมินที่ตัดสินคุณค่าของโครงการเปรียบเทียบผลของโครงการตามผลท่ีคาดหวังตาม
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ 
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  2. การประเมินท่ีเป็นอิสระจากเป้าหมายของโครงการ(Goal - free evaluations) 
เป็นการประเมินที่ไม่จําเป็นต้องกําหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของการประเมินให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ กล่าวคือ การตัดสินคุณค่าของโครงการควรเน้นที่การตีค่าของ
ผลท้ังหมดที่เกิดขึ้น (Actual Outcomes) จากโครงการ ซ่ึงประกอบด้วยการประเมินผลท่ีคาดหวัง
ตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการและผลท่ีมิได้คาดหวัง 

รูปแบบการประเมินโครงการ 
คําว่า รูปแบบการประเมิน (Evaluation Model) หรือ แบบจําลองของการประเมินหมายถึง 

กรอบความคิด หรือแบบแผนท่ีเป็นระบบซ่ึงแสดงให้เห็นขั้นตอน หรือกระบวนการของการประเมินซ่ึงมี
ประโยชน์อย่างมากในการใช้เป็นแนวทางหรือข้อช้ีแนะต่อการวางแผนและการปฏิบัติงานการประเมิน 
รูปแบบการประเมินจึงเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของสถาปนิกนั่นเองรูปแบบการประเมินโครงการทาง
การศึกษาที่สําคัญ ๆ และได้รับความนิยมนํามาใช้กันมากสามารถ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
  1. รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Tyler)  

     รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ เป็นรูปแบบที่ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลักในการ
ประเมินความสําเร็จของโครงการโดยการตรวจสอบผลผลิตของโครงการขั้นตอนการประเมิน
โครงการตามรูปแบบการประเมินของไทเลอร์ มีขั้นตอนการดาเนินงาน 5 ขั้นดังน้ี  
   1. กําหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมให้ชัดเจน  

   2. กําหนดและเลือกเนื้อหาสําคัญ  
   3. กําหนดประสบการณ์การเรียนการสอน สถานการณ์และวิธีการ  
   4. เลือกและสร้างเครื่องมือท่ีจะใช้วัดพฤติกรรม  
   5. วิเคราะห์ข้อมูล  

  2. รูปแบบการประเมินของโพรวัส (Provas)  
             แนวคิดท่ีสําคัญคือการประเมินกระบวนการว่ามีความสอดคล้องกันระหว่างผล

การปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่กําหนดไว้เพียงใด  
 ขั้นตอนการประเมินโครงการมี 5 ขั้น ดังน้ี  

   1. การบรรยายโครงการ ซ่ึงจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ทรัพยากร กิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการ  

   2. การดําเนินโครงการ เป็นการประเมินว่ากิจกรรมการดําเนินงานทั้งด้าน
ปัจจัยและกระบวนการว่าสอดคล้องกับมาตรฐานที่กําหนดไว้เพียงใด  

   3. กระบวนการของโครงการ มุ่งหาคําตอบว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
ย่อยท่ีจะนําไปสู่วัตถุประสงคห์ลักมากน้อยเพียงใด  

   4. ผลผลิตของโครงการ เป็นการประเมินขั้นสุดท้ายของโครงการ  
   5. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลที่ได้รับ  
การประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินของโพรวัส จะต้องมีการวางแผนต้ังแต่การ

เริ่มโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเน่ือง หากพบว่าไม่สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีกําหนดก็
ต้องปรับปรุงหรือยกเลิกโครงการ  

  3. รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stuffelbeam)  
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 สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) กล่าวว่า หลักการประเมินรูปแบบซิปป์ ประกอบด้วย
การประเมินด้าน บริบท ปัจจัยนําเข้า กระบวนการและผลผลิต รายละเอียดมีดังน้ี  
   1. การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการศึกษาความจําเป็น 
สภาพปัญหา ผลประโยชน์ที่ได้รับและโอกาสการดําเนินงานที่จะนําไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างมีขั้นตอน ผู้บริหาร
สามารถใช้ข้อมูลส่วนน้ีไปใช้ประกอบการพิจารณาหาวิธีดําเนินการที่จะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดหวัง  

   2. การประเมินปัจจัย (Input Evaluation) เป็นการศึกษาส่วนประกอบ องค์ประกอบ
ที่เก่ียวข้องกับโครงการ กลวิธี ทางเลือกในการดําเนินโครงการ แผนการปฏิบัติงาน ทรัพยากร ทีมงานและ
งบประมาณ เพ่ือจะได้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานบรรลุตามเป้าหมาย การประเมินข้ันน้ีจะทํา
ให้ทราบทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถเตรียมโครงร่างงาน สิ่งของอุปกรณ์ บุคลากร ทีมงาน ตารางการ
ทํางานและกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อแผนการปฏิบัติงาน อันเป็นการเตรียมการป้องกันปัญหาที่อาจจะ
เกิดตามมา การประเมินข้ันน้ีจัดเป็นข้ันตอนที่สําคัญที่สุดของการประเมินรูปแบบซิปป์  

   3. การประเมินกระบวนการ (Context Evaluation) ประกอบด้วยวิธีปฏิบัติงาน 
กลวิธีการดําเนินงานของทีมงาน ซ่ึงผู้บริหารต้องรู้จักใช้คนให้เหมาะกับงานจึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ  

  4. การประเมินผลผลิต (Context Evaluation) เป็นการประเมินผลลัพธ์ 
ผลสัมฤทธ์ิจากโครงการท่ีได้ดาเนินมา ซ่ึงอาจเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ก็ได้ เป็นการศึกษาทั้ง
ระยะสั้นและระยะ4 ยาว ผลที่ได้จะทําให้ผู้ประเมินทราบว่าผลการดําเนินการตามโครงการท่ีผ่านมา
ประสบผลอย่างไร เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีคาดหวังไว้หรือไม่  

  สําหรับลักษณะการประเมินโครงการมี 2 ลักษณะ ดังนี้  
   1. การประเมินก่อนเริ่มโครงการ (Formative) เป็นการประเมินเพ่ือศึกษา

นําทางก่อนการทําโครงการว่าจะมีแนวโน้มด้านบริบท ปัจจัยนําเข้า กระบวนการและผลผลิตเป็น
อย่างไร โอกาสของความสําเร็จมีแค่ไหน มีทางเป็นไปได้ไหม จะประสบความสําเร็จหรือเปล่า             
ผู้ประเมินจะต้องนําเสนอข้อมูลท่ีได้อย่างตรงไปตรงมาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการทราบเพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจและสร้างความเช่ือม่ันให้กับคณะผู้ดําเนินโครงการ  

  2. การประเมินหลังทําโครงการ (Summative) ผู้ประเมินจะต้องนําเสนอ
ข้อมูลท่ีได้หลังจากการทําโครงการเสร็จสิ้นแล้วท้ังด้านบริบท ปัจจัยนําเข้า กระบวนการและผลผลิต 
รวมถึงข้อมูลอ่ืนที่จําเป็นเพ่ือจะได้ทราบว่าผลงานเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณที่วางไว้หรือไม่ 
ผลงานท่ีได้เป็นอย่างไร เกิดผลสําเร็จมากน้อยเพียงไร  

 ส่วนการประเมินผลกระทบต่อโครงการต้องดูในระยะยาวว่าผลที่ได้จากการดําเนิน
โครงการจะมีผลต่อผู้ที่เก่ียวข้องอย่างไรบ้าง โดยดูจากประสิทธิผลโครงการ ผู้สนับสนุนโครงการ การ
เช่ือมโยงการเรียนรู้ของโครงการ ทั้งน้ีผลผลิตท่ีได้จากการประเมินต้องสามารถตอบข้อสงสัยได้ว่าผลที่ได้
ตรงกับเป้าหมายเพียงใด เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไหม นอกจากน้ีกระบวนการอันนําไปสู่ความสําเร็จ
ต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความเท่ียงตรงและ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับโครงการอ่ืนได้  

  การนํารูปแบบประเมินซิปป์ไปใช้ได้หลายกรณีเพราะ รูปแบบการประเมินซิปป์         
มีประโยชน์ต่อการนําไปใช้วางแผนการดําเนินงานตามโครงการและถือเป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพที่
ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนในการไปใช้ เนื่องจากช่วยในการวางแผนของคณะกรรมการบริหาร ในการ
บริหารงานของหน่วยงาน สานักงาน ศูนย์การดําเนินการ บุคลากร และโครงการต่างๆ นอกจากน้ียัง
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เหมาะสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา นักพัฒนาหลักสูตร นักวางแผนกลยุทธ์ ผู้นําเหล่าทัพ ผู้เช่ียวชาญ
ด้านหลักสูตร ครูและนักกฎหมาย โดยช่วยให้ได้สารสนเทศท่ีจําเป็นอันจะทําให้การทํางานรวดเร็ว             
มีความคล่องตัว เป็นข้อมูลหลักที่จะนําไปสู่เป้าหมาย ทําให้การวางแผนมีความต่อเน่ือง การดําเนินงาน
ราบรื่น งานที่เก่ียวข้องได้รับการพัฒนาอีกท้ัง ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารในการขยายโครงการด้วย  

  รูปแบบประเมินซิปป์หลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้วจะช่วยให้ทราบผลงานที่ผ่านมาว่า
โครงการที่สิ้นสุดแล้วเป็นอย่างไร ค้นพบอะไรบ้าง โดยนํามาเขียนเป็นรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
เพ่ือจะได้ทราบคุณภาพ คุณค่า ประโยชน์ และความสมบูรณ์ของผลผลิตอันนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ         
การพิจารณาของผู้สนับสนุนโครงการว่างบประมาณที่ใช้ไปคุ้มค่ากับการลงทุนเพียงไรหากนักประเมินผล
สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะทําให้ทราบผลผลิตหลังเสร็จสิ้นโครงการว่ามีประโยชน์หรือไม่มี
ประโยชน์มากน้อยเพียงไร ด้วยการสรุปเป็นรายงานการประเมินโครงการ 

ตารางที่ 3 : แสดงความสัมพันธ์ของการประเมินก่อนเริ่มโครงการและหลังสิ้นสุดโครงการ 

ลักษณะการ
ประเมิน 

ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ ด้านผลิต 

การประเมิน
ก่อนเริ่ม
โครงการ 

เป็นแนวทางให้ทราบ
องค์ประกอบ กลวิธี
ปฏิบัติงาน 
จุดมุ่งหมาย ความ
จําเป็น การ
ประเมินผลและดู
ความเป็นไปได ้

เป็นแนวทางให้ทราบ
รายการ อุปกรณ์ 
ยุทธวิธ ีทรัพยากรท่ี
ควรจะใช้ โดยการ
สํารวจจากแผนงาน 

เป็นแนวทางในการ
ทําความเข้าใจ
กระบวนการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนงาน ภายใต้
ตัวชี้วัดและการ
ตัดสินใจท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
จากผลสะท้อน
กลับของการ
ประเมิน 

เป็นแนวทางในการ
ประยุกต์ใช ้ทําให้
ทราบแนวโน้มของ
ผลลพัธ์ท่ีน่าเช่ือถือ
ด้วย การประเมิน
ท้ังทางตรงและ 
ทางอ้อม 
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การประเมิน
หลังจาก
สิ้นสุด
โครงการ 

เป็นการเปรียบเทียบ
จุดมุ่งหมายกับเกณฑ์
ความต้องการ สภาพ
ปัญหาการประเมิน
และสิ่งท่ีเกิดขึ้น  

เปรียบเทียบตาม
ปัจจัย ยุทธวิธี และ
งบประมาณว่า
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และมี
ความเหมาะสม  
เพียงใด 

ประเมินจากการ
กระทําตาม
กระบวนการ โดยดู
ว่าได้ผลเพียงใด มี
การเปรียบเทียบ
รูปแบบกับ
กระบวนการ
ปฏิบัติงานและ
ประโยชน์ท่ีไดร้บั 

เปรียบเทียบ
ผลลพัธ ์ผลกระทบ
กับเป้าหมายของ
โครงการ ดูความ
บกพร่องจาก
ผลลพัธ์ว่าเกิด
ประสิทธิภาพตาม
บริบท ปัจจัย
นําเข้าและ
กระบวนการ
เพียงใด 

 
 

ภาพท่ี 7 : แสดงแบบการประเมินแบบซิปป์ 
ที่มา : Stufflebeam and Shinkfield, (2007) 

รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ แสดงเป็นวงกลม 3 วง แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของการ
ประเมิน คือ  

  1. วงกลมรอบแรกช้ันในสุด แสดงให้เห็นคุณค่าหลักหรือหลักการประเมิน  
  2. วงกลมช้ันท่ีสองถัดออกมาแสดงให้เห็นส่วนประกอบของการประเมินซ่ึงแบ่งออกเป็น 

4 ส่วน ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย แผนงาน การปฏิบัติและผลลัพธ์  
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  3. วงกลมช้ันท่ีสามซ่ึงอยู่นอกสุดแสดงส่วนประกอบของการประเมินซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ประกอบด้วย การประเมินบริบท การประเมินปัจจัยนําเข้า การประเมินกระบวนการและการประเมินผลผลิต  

การประเมินรูปแบบซิปป์ เป็นการประเมินท่ีมีระบบ มีหลักการ มีประโยชน์ มีขั้นตอน สามารถใช้
ประเมินกระบวนการทํางาน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ ข้อมูลจากการประเมินจะช่วยให้สามารถตัดสิน
โครงการได้อย่าง ยุติธรรม ชัดเจน น่าสนใจและแสดงถึงความมีนัยสําคัญอย่างเด่นชัด ผลที่ได้จากการประเมิน
จะทําให้ทราบผลการปฏิบัติงาน ทําให้เกิดความเข้าใจส่ิงที่ประเมินได้ตรงตามข้อเท็จจริง การประเมินรูปแบบ
ซิปป์เป็นการประเมินของผู้เช่ียวชาญโดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการประเมินบุคคล การปฏิบัติงาน 
นักเรียน ด้วยเครื่องมือท่ีจะทําให้ค้นพบประโยชน์ตามเง่ือนไข เพราะเก็บข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้สูงเพราะเก็บข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงด้วยความรอบคอบ ประหยัดและทันสมัย มีความ
เหมาะสม เพราะรวบรวมผลอย่างเป็นข้ันตอน มีจริยธรรมและเปิดกว้าง วัดผลได้ถูกประเด็นมีความแม่นยํา 
เพราะวัดได้ตรง มีวิธีการที่ คลอบคลุม ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงและมีคุณค่าเป็นอย่างย่ิง  

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการคัดเลือกโครงการ  
การคัดเลือกโครงการเป็นภารกิจที่สําคัญที่ผู้บริหารระดับสูงจะต้องทําการตัดสินใจ              

หากผู้บริหารได้คัดเลือกโครงการอย่างรอบคอบและเม่ือนําสู่การปฏิบัติแล้ว จะช่วยให้องค์การ สังคม 
หรือผู้รับบริการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับกระบวนการ หรือ
ขั้นตอนในการตัดสินใจคัดเลือกโครงการน้ี ผู้บริหารระดับสูงจะต้องทําการคัดเลือกเฉพาะ โครงการที่ดี
ที่สุดและระงับโครงการที่ด้อยกว่าไว้ก่อนโดยใช้เทคนิคหรือตัวแบบต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการประเมิน
โครงการและตัดสินใจคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุดซ่ึงในการคัดเลือกข้อเสนอโครงการจะเป็น
ขั้นตอนการตัดสินใจที่สําคัญ ซ่ึงทั้งผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและระดับปฏิบัติ อาจจะเข้ามาร่วมกัน
ตัดสินใจในการคัดเลือกโครงการท่ีผู้ปฏิบัติการได้จัดทําข้อเสนอโครงการข้ึนมา ซ่ึงการตัดสินใจในการ
คัดเลือกโครงการเป็นการตัดสินใจที่มักกระทําโดยกลุ่มมากกว่าบุคคลเพียงคนเดียวโดยทั่วไปองค์การจะ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ในทศิทางท่ีถูกควบคุมไว้ โดยผู้บริหารระดับสูงที่ทําการตัดสินใจท่ีใช้ความรู้ 
และความสามารถในการอธิบายเหตุผลว่าโครงการที่เสนอเข้ามาน้ันโครงการใดที่สามารถจะก่อผลให้
เกิดผลประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่องค์การและในขณะที่ความน่าจะเป็นหรือความเสี่ยงที่โครงการจะ
ล้มเหลวก็อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้อีกด้วย  

สําหรับตัวแบบที่ใช้ในการคัดเลือกโครงการมีข้อสมมติฐานเบ้ืองต้น คือ ผู้ที่ทําการตัดสินใจจะ
ใช้หลักการทางวิชาการอย่างมีเหตุผล เน่ืองจากผู้บริหารระดับสูงต้องการผลตอบแทนที่ดีที่สุด จากการ
ดําเนินงานโครงการดังนั้นการที่จะตัดสินคัดเลือกโครงการเพ่ือนําไปปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์ด้านใด
ด้านหนึ่งที่กําหนดไว้ ผู้บริหารจึงจําเป็นต้องอาศัยข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวม การศึกษาและการค้นคว้า
ถึงแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจจะเกิดข้ึนทั้งจากภายในองค์การ และภายนอกองค์การรวมท้ังข้อมูล
เก่ียวกับความสามารถขององค์การในการดําเนินงานโครงการที่จัดทําโครงร่างหรือข้อเสนอให้พิจารณา
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นน้ีและอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินโครงการ จึงต้องจัดทําในลักษณะระบบ
สารสนเทศท่ีเหมาะสมต่อผู้บริหารในการใช้งาน โดยเฉพาะสารสนเทศประเภทที่เป็นระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ โดยสมมติว่าถ้าตัดสินใจคัดเลือกโครงการนี้แล้วจะเกิดอะไรข้ึน ข้อมูลท่ีทําการจัดเก็บทั้ง
ภายในองค์การและภายนอกองค์การท่ีจําเป็นสําหรับการตอบคําถาม ดังน้ันระบบสารสนเทศประเภท
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สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการคัดเลือกโครงการ จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลในการ
ตัดสินใจเลือกและสนับสนุนทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

ความสําคัญของการคัดเลือกโครงการ  
การคัดเลือกโครงการเพ่ือใช้เพ่ือดําเนินโครงการในอนาคตนั้น ผู้บริหารระดับสูงควรทําการ

พิจารณาโดยผ่านกระบวนการคัดเลือกโครงการท่ีประกอบด้วยตัวแบบต่าง ๆ ได้แก่ ตัวแบบการคัดเลือก
โครงการออก ซ่ึงเป็นการแสวงหาข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือเป็นการแยกแยะโครงการที่ถูก เสนอเข้ามาโดยใช้เกณฑ์
ที่เหมาะสม 2-3 เกณฑ์ ส่วนตัวแบบเพ่ือการประเมินผลเป็นการวิเคราะห์ โครงการท่ีผ่านขั้นตอนการคัด
โครงการออกมาแล้วน้ัน จะทําการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ โดยตัวแบบการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณเป็นการกําหนดงบประมาณที่จะจัดสรรให้แก่โครงการที่ผ่านการประเมิน ส่วนตัวแบบกลุ่มและ
องค์การเป็นกระบวนแสวงหาความเห็นพ้องต้องกันและความผูกพันของผู้เก่ียวข้องในองค์การ เป็นต้น  

โดยท่ัวไปลักษณะและธรรมชาติของโครงการจะมีวงจรโครงการ (Life Cycle) น่ันคือ โครงการ
เปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตที่มีการเกิดขึ้น มีการเติบโต มีพัฒนาการ และสิ้นสุดโครงการเป็นวัฏจักร 
นอกจากน้ีโครงการจะมีปฏิสัมพันธ์ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ ซ่ึงจากการที่โครงการ 
เป็นหน่วยย่อยของนโยบายองค์การ ดังน้ันจึงมีปฏิสัมพันธ์เช่ือมโยงกับหน่วยงานนโยบาย หรือ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ และปฏิสัมพันธ์ภายในโครงการเอง ยังผลทําให้เกิดความซับซ้อน ทั้งในด้านแนวคิด 
องค์ความรู้ การบูรณาการทรัพยากร และระบบย่อยต่างๆ อีกด้วย  

สุภาดา สิริกุตตา และคนอ่ืนๆ (2543,) กล่าวว่า การวิเคราะห์โครงการจะครอบคลุมถึงการศึกษา
ด้านการเงิน ด้านการบริหาร ด้านเทคนิค ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความม่ันใจ ที่จะนําโครงการมา
ใช้ การวิเคราะห์โครงการจะต้องกระทําทุกแง่มุมอย่างมีระบบ โดยศึกษาวิเคราะห์ ทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอกระบบ รวมท้ังการศึกษาวิเคราะห์ด้านผลประโยชน์ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายด้วยคลีแลนด์และ
ไอร์แลนด์ (Cleland, & Ireland, 2002, p.114) กล่าวว่า การคัดเลือกโครงการเป็นกระบวนการในการ
กลั่นกรองโครงการที่มีความเหมาะสมเพื่อใช้ดําเนินการ โดยผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาถึงโครงการท่ีเป็น
ทางเลือกและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่มีการกําหนดเกณฑ์หรือ เงื่อนไขในการประเมินโครงการกํากับ  

โดยท่ัวไป คําว่า วิสัยทัศน์ เป็นเป้าหมายระยะยาวหรือมุมมองที่กว้างขวางที่ผู้บริหารที่เป็น ผู้ที่
มีความสําคัญต่อการกําหนดกลยุทธ์จะใช้เหตุผลภายใต้ทัศนคติ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ 
ที่สะสมไว้ ซ่ึงวิสัยทัศน์มีคุณลักษณะ คือ คิดอย่างเป็นระบบ โดยผู้บริหารจะมีการวิเคราะห์และกําหนด
แผนท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมข้ึนอย่างมีระบบมีความเช่ือม่ัน จากผลการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและทําการกําหนดวิสัยทัศน์ขึ้นเพ่ือการดําเนินงาน และ มีความเอาใจใส่ในงาน
ที่ปฏิบัติ เป็นการให้ความสนใจและมุ่งม่ันถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่กําหนด 

วีแลนและฮังเกอร์ (Wheelan & Hunger, 2000,) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง การ
ระบุถึงสิ่งท่ีองค์การต้องการให้เป็นผลในอนาคต ปัจจุบันผู้บริหารโครงการจะต้องมีมุมมองท่ีกว้างขวาง
องค์การใดท่ีมีโอกาสขยายการลงทุน ผู้บริหารก็ควรตัดสินใจจัดทําโครงการเพื่อการลงทุน คุณลักษณะของ
วิสัยทัศน์ทั้ง 3 ประการนี้ ประกอบกับข้อมูลจากภายนอก และภายในองค์การทําให้ผู้บริหารสามารถกําหนด
แผนกลยุทธ์ของโครงการเพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ และสามารถกําหนดแนวทางการแข่งขัน
ภายใต้ข้อจํากัดของทรัพยากรท่ีมีอยู่ ในการตัดสินใจที่มีความเกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
นั้น เป็นปัญหาที่ สําคัญของผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากการบรรลุภารกิจจําเป็นจะต้องใช้โครงการหลาย



53 
 

 

โครงการเข้ามาดําเนินการ ซ่ึงบางโครงการอาจจะมีความสําคัญมากและบางโครงการอาจจะมีความสําคัญ
น้อยท่ีมี ความแตกต่างกันตามสถานการณ์ท่ีองค์การได้เผชิญอยู่ ซ่ึงผู้บริหารระดับสูงจําเป็นต้องทําการ
ตัดสินใจ ว่าควรจะเลือกโครงการใดเพื่อดําเนินการก่อนหรือหลัง เนื่องจากองค์การมีข้อจํากัดด้านการเงิน 
บุคลากร เวลา เป็นต้น อย่างไรก็ตามมีหลักเกณฑ์ท่ีผู้บริหารระดับสูงจะต้องคํานึงถึงในการตัดสินใจคัดเลือก
โครงการหรือทําการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดยผู้บริหารอาจจะใช้แนวความคิด ในการตัดสินใจ
คัดเลือกหรือทําการจัดลําดับความสําคัญของโครงการที่แตกต่างกัน  

สําหรับหลักเกณฑ์ในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ (สุภาพร พิศาลบุตร, 2547,) ดังน้ี  
  1. หลักการตอบสนองนโยบาย เป็นหลักที่ใช้พิจารณาถึงโครงการที่จะได้รับการยอมรับน้ัน 

จะต้องเป็นโครงการที่เป็นไปตามนโยบายขององค์การอย่างแท้จริง  
  2. หลักการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ เป็นหลักที่ใช้พิจารณาถึงโครงการที่มีต้นทุน 

และให้ผลประโยชน์มากท่ีสุดโครงการน้ันควรได้รับการพิจารณาในลําดับต้นๆ  
  3. หลักการวิเคราะห์ประสทิธิภาพ เป็นหลกัท่ีใช้พิจารณาถึงโครงการท่ีสามารถบรรลุ 

วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดค่าใช้จ่ายที่ตํ่าที่สุดโครงการน้ันควรได้รับการพิจารณาก่อน  
  4. หลักการพิจารณาผลผลิต เป็นหลักที่ใช้พิจารณาถึงโครงการที่มีการเปรียบเทียบ

กับผลผลิต แต่ละโครงการว่าโครงการใดให้ผลผลิตมากกว่าจะเป็นโครงการที่ได้รับการพิจารณาก่อน  
  5. หลักการวิเคราะห์การนําผลท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ เป็นหลักท่ีใช้พิจารณาถึงโครงการท่ี 

สามารถก่อให้เกิดทั้งด้านประสิทธิภาพและการนําผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์แก่องค์การหรือสังคม 
โครงการนั้นควรได้รับการพิจารณาก่อน 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมถือเป็นสิ่งสําคัญต่อความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ 
เป็นอย่างมากโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจของ
พนักงานท่ีประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมายท่ีต้องการการมีส่วนร่วมของพนักงานท่ัวไปจึงจะ
ส่งผลให้การบริหารจัดการงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจของพนักงานสําเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี 

เสริมศักด์ิ  ศาลาภรณ์ (2537,) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารไว้ว่า การมีส่วนร่วมของ
บุคคลจะก่อให้เกิดการมีส่วนเก่ียวข้องและการมีส่วนเกี่ยวข้องจะส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อ
หน่วยงานและภารกิจที่ตนเองมีส่วนร่วม 

เนตินา โพธ์ิประสระ (2541) การมีส่วนร่วม หมายถึง การได้เข้าไปเก่ียวข้องที่อาจเป็นการ
เข้าร่วมแบบทางตรง หรือทางอ้อมในการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งก็ได้ 

โกวิทย์ พวงงาม (2541) การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการของกลุ่มองค์กรชุมชนมีการ
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ โดยมีความเข้าใจปัญหาของตนและตระหนักถึงสิทธ์ิของตนท่ี
มีต่อสิ่งน้ันซ่ึงความรู้สึกเหล่าน้ีจะเกิดขึ้นได้ด้วยการที่บุคคลได้รับข้อมูลใหม่ที่ช่วยเพ่ิมอํานาจ 
ความคิดและโอกาสได้ร่วมวิเคราะห์ และตัดสินใจกําหนดเป้าหมายในกิจกรรมเหล่าน้ัน 

ทองใบ สุดชารี (2543,) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นวิธีการที่ผู้นําสามารถ
นํามาปรับใช้ในการจูงใจและสร้างขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากร เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้มีแรงจูงใจในการ
ทํางานมากข้ึน มีลักษณะเป็นกระบวนการท่ีจะทําให้พนักงานมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง
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กับงานของตน บุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอาจมีความผูกพันในการทํางานย่ิงกว่าการเข้ามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเท่าน้ันย่ิงไปกว่าน้ันการเข้าไปมีส่วนร่วมจะทําให้บุคลากรเกิดทัศนะต่อการ
บริหารงานขององค์กรดีขึ้นส่งผลให้บุคคลเกิดความพอใจในการทํางานและมีแรงใจที่จะมุ่งสู่
ความสําเร็จในชีวิตการทํางานตลอดจนทําให้เขาได้รับการยอบรับ(Recognition) มีความรับผิดชอบ 
(Responsibility) และเกิดความนับถือตนเองมากขึ้น (Self-esteem)นอกจากน้ียังพบว่า การมีส่วน
ร่วมของบุคลกรส่งผลให้เขามีความชัดเจนในความคาดหวังมากย่ิงขึ้นกล่าวคือ การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจจะทําให้บุคคลกรเกิดความเข้าใจการทํางาน และการบริหารงานในองค์การได้ดีย่ิงขึ้นอีก ทั้ง
จะเช่ือมโยงไปสู่ความเข้าใจในการทํางานกับระบบรางวัลได้ดีขึ้น 

Newstrom and Davis (1993) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า “เป็นการเกี่ยวข้องใน
ด้านจิตใจ และอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลในสถานการณ์กลุ่ม ที่จะกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ที่
จะกระทําในส่ิงที่บรรลุเป้ าหมายของกลุ่ม และแบ่งความรับผิดชอบกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มทําให้
เกิดการมีส่วนร่วม” 

Cohen and Uphoff (n.d อ้างถึงใน จรัญญา บรรเทิง, 2548) กล่าวถึง การมีส่วนร่วม             
ในการพัฒนาชนบทว่า หมายถึง ความร่วมมือของท้องถิ่นที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือสถานการณ์ใด ๆ              
ก็ตามท่ีต้องการให้ประสบผลสําเร็จในเป้าหมายของการพัฒนาที่เกิดขึ้นโดยหน่วยงานพัฒนาและ
รัฐบาลกลุ่มประเทศด้วยพัฒนา 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปความหมายของการมีส่วนร่วม คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมทํากิจกรรมใด
กิจกรรมหน่ึงอาจเป็นการเข้าร่วมแบบทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้และยังเป็นวิธีการท่ีผู้นําสามารถ
นํามาปรับใช้ในการจูงใจและสร้างขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากร เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้มีแรงจูงใจใน
การทํางานมากขึ้น การเข้าไปมีส่วนร่วมยังทําให้บุคลากรเกิดทัศนะต่อการบริหารงานขององค์กรดี
ขึ้น ส่งผลให้บุคคลเกิดความพอใจในการทํางาน เกิดความผูกพันต่อหน่วยงานและภารกิจที่ตนเองมี
ส่วนร่วมมีแรงใจที่จะมุ่งสู่ความสําเร็จในชีวิตการทํางาน 

ลักษณะของการมีส่วนร่วม 
ไพรินทร์ เตชะรินทร์ (2527,) ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ดังน้ี 

  1. ร่วมทําการศึกษา ค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนตลอดจน
ความต้องการของชุมชน 
  2. ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบ รวมทั้งวิธีการพัฒนาเพ่ือแก้ไขและลดปัญหาของ
ชุมชนหรือเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน 

  3. ร่วมวางนโยบายหรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือขจัดและแก้ไข
ปัญหารวมทั้งสนองความต้องการของชุมชน 

  4. ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจํากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  5. ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6. ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและหน่วยงาน 

  7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงานโครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย 
  8. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบํารุงรักษาโครงการ และกิจกรรมท่ีได้

ทําไว้โดยเอกชนและรัฐบาลให้ได้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
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Cotton et al. (1984 อ้างถึงใน เนตินา โพธ์ิประสระ, 2541) ได้สรุปลักษณะของการมีส่วน
ร่วมออกดังนี้ 
  1. การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ (Formal-informal Participation) 
   1.1 การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ เป็นการมีส่วนร่วมที่ถูกต้องตามระบบ
ขององค์กร ซ่ึงเป็นการมีส่วนร่วมตามหน้าท่ีที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมตามขอบเขตท่ีองค์กรได้วาง
นโยบายไว้ 
   1.2 การมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการเป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นอย่างไม่มี
โครงสร้างเป็นการร่วมตกลงกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ระหว่างพนักงานในบรรยากาศของความเป็น
ส่วนตัวมากกว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ 
 2. การมีส่วนร่วมทางตรงและทางอ้อม (Direct-indirect Participation) 
   2.1 การมีส่วนร่วมทางตรง เป็นการมีส่วนร่วมกันโดยตรงท่ีสมาชิก หรือ
พนักงานในองค์กรได้มีสวนรวมโดยตรงแบบทันที พนักงานแต่ละคนมีสิทธิและโอกาสท่ีจะแสดงการ
มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้อง 

  2.2 การมีส่วนร่วมทางอ้อม เป็นการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยผ่านทาง
ตัวแทนพนักงาน 

Cohen and Uphoff (อ้างถึงใน จรัญญา บรรเทิง, 2548) ได้แบ่งลักษณะการมีส่วนร่วม
เป็น 4 ด้าน คือ 

  1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participation n Decision-making) 
  2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (Participation in Implementation) 
  3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Participation in Benefits) 
  4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in Evaluation) 
สําหรับการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ น้ี นักวิชาการสาขาต่าง ๆ มีจุดเน้นของการมีส่วนร่วม

แตกต่างกันออกไป เช่น นักเศรษฐศาสตร์จะให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ              
นักบริหารมักจะเน้นถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและนักเศรษฐศาสตร์มักจะเน้นการมีส่วนร่วม             
ในผลประโยชน์ แต่สําหรับการมีส่วนร่วมในการประเมินผลน้ัน ยังไม่มีการศึกษาท่ีกว้างขวางนัก            
ซ่ึง Cohen and Uphoff ได้อธิบายถึงการมีส่วนร่วม ดังน้ี 
  1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การตัดสินใจชนิดน้ีเป็นศูนย์กลางของการเกิดความคิด
ที่หลากหลาย มีการกําหนดและประเมินทางเลือกตัดสินใจ เลือกเปรียบเทียบได้กับการวางแผนเพ่ือ
นําทางท่ีเลือกมาสู่การปฏิบัติ สามารถแบ่งการตัดสินในนี้ออกเป็น 3 ชนิด คือ 

  1.1 การตัดสินใจช่วงเริ่มต้น (Initial Decisions) เป็นการเริ่มต้นหาความ
ต้องการจากคนในท้องถิ่น และวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการที่สําคัญ ขั้นตอนนี้มีความสําคัญท่ีจะ
เลือกเอาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนและมีความเป็นรูปธรรม โดยผ่านการใช้กระบวนการตัดสินใจ
ในระยะนี้สามารถให้ข้อมูลที่สําคัญของท้องถิ่นและป้องกันความเข้าใจท่ีอาจจะเกิดข้ึนและเสนอกลยุทธ์
เพ่ือแก้ไขปัญหา ซ่ึงคนในท้องถิ่นสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องต้ังแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการทั้งในเรื่องการเงิน การ
จัดสรรบุคลากร ตลอดจนวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการและสนับสนุนโครงการที่จะนําเข้ามา 
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   1.2 การตัดสินใจในช่วงดําเนินการ (On-going Decisions) คนในท้องถิ่น
อาจไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในช่วงเริ่มต้นแต่ถูกขอร้องให้เข้ามาดําเนินการเม่ือโครงการเข้ามา 
ความสําเร็จในช่วงน้ีเกิดข้ึนได้มากกว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในช่วงเร่ิมต้น ซ่ึงโครงการจะต้อง
ค้นหาความต้องการของบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในภายหลังนี้ และจัดลําดับความสําคัญของโครงการและ
วิธีการดําเนินโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม 

  1.3 การตัดสินใจในช่วงปฏิบัติการ (Operational Decisions) เป็นความ
เกี่ยวข้องในองค์กรเม่ือโครงการเข้ามามีการเช่ือมโยงโครงการเข้ามาสู่คนในท้องถิ่น มีการรวบรวม
ขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดกฎเกณฑ์สําหรับปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ กรอบที่สมาชิก
ยึดถือประกอบด้วย การประชุมเพ่ือจัดทํานโยบาย การคัดเลือกผู้นําท่ีจะมีอิทธิพลต่อองค์กร 
  2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติคนในท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิบัติแบ่งได้เป็น  
3 ชนิด คือ 

  2.1 การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) สามารถ
ดําเนินการได้หลายรูปแบบ ได้แก่ แรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลข่าวสาร ทั้งหมดน้ีเป็นแหล่ง
ทรัพยากรหลักท่ีสําคัญซ่ึงมีอยู่ในท้องถิ่น นํามาใช้เพ่ือพัฒนาโครงการ การส่งเสริมโดยใช้แรงงานใน
ท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ดี การบริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และอ่ืน ๆ แสดงให้เห็นทิศทางที่ชัดเจนของ
การมีส่วนร่วม สิ่งสําคัญของการมีส่วนร่วมน้ี คือ การรู้ว่าใครเป็นผู้สนับสนุนและทําอย่างไรโดยวิธีการ
สมัครใจการได้รับค่าตอบแทนหรือโดยการบีบบังคับ การสนับสนุน เรื่องทรัพยากรบ่อยคร้ังที่พบว่ามี
ความไม่เท่าเทียมกันและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 

  2.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน (Project Demonstration 
and Co-ordination) คนในท้องถิ่นสามารถรวมตัวกันในการปฏิบัติงาน โดยการเป็นลูกจ้างหรือ
สมาชิกทีมที่ปรึกษาหรือเป็นผู้บริหารโครงการ เป็นสมาชิกอาสา ซ่ึงทําหน้าที่ประสานงานกิจกรรม
ของโครงการ มีการฝึกอบรมให้รู้เทคนิคการปฏิบัติงานในโครงการสําหรับผู้เข้ามาบริหารหรือ
ประสานงาน วิธีน้ีนอกจากจะเพ่ิมความไว้วางใจให้กับคนในท้องถิ่นแล้วยังช่วยให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาของตนเองอีกด้วย อีกท้ังยังทําให้เกิดการสื่อสารข้อมูลภายใน และได้รับคําแนะนําซ่ึงเป็น
ปัญหาของคนในท้องถ่ินตลอดจนผลกระทบที่ได้รับเม่ือโครงการเข้ามา 

  2.3 การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ (Enlistment) การขอความร่วมมือ
ไม่จําเป็นต้องมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าผลเสียท่ีตามมาหลังจาก         
นําโครงการเข้ามาและผลที่เกิดกับคนในท้องถิ่นที่เข้าร่วมในโครงการ 
  3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนมานานและมีผลในทางเศรษฐกิจ
ซ่ึงไม่ควรมองข้ามไป การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์แบ่งได้ 3 ชนิด คือ 

  3.1 ผลประโยชน์ด้านวัตถุ (Material Benefits) เป็นความต้องการข้ัน
พ้ืนฐานของบุคคล เช่น เป็นการเพ่ิมการบริโภค รายได้ และทรัพย์สิน แต่สิ่งเหล่าน้ีอาจจะทําให้การ
สรุปข้อมูลล้มเหลวได้ ซ่ึงควรวิเคราะห์ให้ได้ว่าใครคือผู้มีส่วนร่วม และดําเนินการให้เกิดข้ึน 

  3.2 ผลประโยชน์ด้านสังคม (Social Benefits) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐาน
ด้านสาธารณะ ได้แก ่บริการหรือความพึงพอใจการสาธารณูปโภค การเพ่ิมโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย
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ใช้รูปแบบการผสมผสานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับคนยากจน จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดการมีส่วน
ร่วมในผลประโยชน์ทั้งในเรื่องปริมาณ การแบ่งผลประโยชน์ และคุณภาพบริการและความพึงพอใจ 

  3.3 ผลประโยชน์ด้านบุคคล (Personal Benefits) เป็นความปรารถนาท่ีจะ
เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มหรือได้รับการคัดเลือกเข้ามา เป็นความต้องการอํานาจทางสังคมและการเมือง โดย
ผ่านความร่วมมือในโครงการผลประโยชน์สําคัญที่ได้จากโครงการมี 3 ชนิด คือ ความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเอง อํานาจทางการเมือง และความรู้สึกว่าตนเองทํางานมีประสิทธิผลการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์
ควรศึกษาผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนตามมาภายหลังด้วย เพราะอัตราการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์มีความ
แตกต่างกันจะเป็นข้อมูลท่ีสําคัญในการวางนโยบายหลักท่ีเก่ียวข้องว่าจะให้ใครมีส่วนร่วม หากผลท่ี
ออกมาตรงกันข้ามกับความคาดหวังจะได้แก้ไขเพ่ือหาแนวทางที่มีความเป็นไปได้ในการวางรูปแบบใหม่ 

  4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นส่วนที่มีการเขียนเป็นรายงานไว้น้อยสามารถ
ประเมินโครงการได้ 2 รูปแบบคือ การมีส่วนร่วมทางตรง และการมีส่วนร่วมทางอ้อม การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลส่วนใหญ่เปน็เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมากกว่าคนในท้องถิ่นซ่ึงทําหน้าท่ีประเมินผล
ด้านงบประมาณ ความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อโครงการ ประเมินว่ามีผู้เห็นด้วยกับโครงการหรือไม่ 
ผู้ที่มีส่วนร่วมได้แก่ใครบ้าง มีส่วนร่วมโดยวิธีใด มีการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่าง ๆ หรือผ่านตัว
แทนท่ีเลือกเข้าไปอย่างไร และทําอย่างไร ความคิดเห็นต่าง ๆ จึงจะได้รับการนําไปใช้ประโยชน์ 

รูปแบบและข้ันตอนของการมีส่วนร่วม 
มงคล จันทร์ส่อง (2544) ได้กําหนดรูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของบุคคลไว้ว่า

องค์ประกอบรูปแบบของการมีส่วนร่วม มีอยู่ 3 ด้าน ดังน้ี 
  1. การมีส่วนร่วมจะต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน การให้บุคคลเข้า
ร่วมกิจกรรมจะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะทํากิจกรรมน้ัน ๆ ไปเพ่ืออะไรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจะได้ตัดสินใจถูกว่าควรจะเข้าร่วมหรือไม่ 

  2. การมีส่วนร่วมจะต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย การให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
จะต้องระบุลักษณะของกิจกรรมว่ามีรูปแบบและลักษณะอย่างไร เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
ตัดสินใจได้ว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ 

  3. การเข้าร่วมจะต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย การท่ีจะให้บุคคลเข้ามามีส่วนใน
ร่วมกิจกรรมน้ันจะต้องระบุกลุ่มเป้าหมายด้วย อย่างไรก็ตามโดยท่ัวไปบุคคลกลุ่มเป้าหมายมักถูก
จํากัดโดยกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมอยู่แล้วเป็นพ้ืนฐาน 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2547) ได้กําหนดรูปแบบและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของ
บุคคลในองค์กร ดังนี้ 

  1. การมีส่วนร่วมในการประชุม 
  2. การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา 
  3. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร 
  4. การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
  5. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลในกิจกรรมต่างๆ 
  6. การมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ 
วรรณา วงษ์วานิช (2549) ได้กําหนดรูปแบบของการมีส่วนร่วมของบุคคลไว้ 2 ลักษณะ ดังนี้ คือ 



58 
 

 

  1. การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง คือ รูปแบบที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเข้า
มาเกี่ยวข้องร่วมตัดสินใจในการดําเนินงานแต่ละขั้นตอน จนกว่าการดําเนินงานจะบรรลุผลเสร็จสมบูรณ์ 

  2. การมีส่วนร่วมท่ีไม่แท้จริง คือ รูปแบบที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม หรือเข้า
มาเก่ียวข้องในลักษณะหนึ่งลักษณะใด หรือ ในขั้นตอนใดข้ันตอนหน่ึงเท่านั้น 

โดยแท้จริงแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมไม่อาจสามารถกระทําได้ในทุกประเด็นแต่การมีส่วน
ร่วมของบุคคลจะมีอยู่ในเกือบทุกกิจกรรมของสังคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจและประเด็นการพิจารณา
ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขพ้ืนฐานฐานการมีส่วนร่วมว่าจะต้องมีอิสรภาพ มีความเสมอภาคและมีความสามารถใน
การเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือให้การมีส่วนร่วมดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
สิรินทร อินทร์สวา (2542: บทคัดย่อ)ได้ศึกษาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานคร

และความสามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่องบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครมากท่ีสุดคืองบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ ใน
ปีก่อน เน่ืองจากแบบแผนในการจัดทํางบประมาณยังยึดหลักงบประมาณในปีที่แล้วเป็นหลัก จากการศึกษา
โครงสร้างของงบประมาณพบว่าลักษณะของงบประมาณมีสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายด้านการดําเนินการ
ในสัดส่วนท่ีสูงโครงสร้างของบประมาณไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักตลอดระยะเวลาท่ีทําการศึกษา 
และเงื่อนไขของการจัดทํางบประมาณของกรุงเทพมหานครท่ีห้ามมิให้ต้ังงบประมาณมากกว่ารายรับทํา
ให้ลักษณะของงบประมาณยังคงผูกพันกับงบปีก่อนอยู่มากสําหรับเงินอุดหนุนก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีมี
อิทธิพลต่องบประมาณของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ทั้งนี้เน่ืองจาก
รัฐบาลมีนโยบายเน้นการจัดการศึกษาในระดับประถมในทุกภาคอย่างไรก็ตามผลการศึกษาแสดงให้เห็น
ว่ากรุงเทพมหานครมีแนวโน้มท่ีจะจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อขนาดของประชาชนและความหนาแน่น
ของประชาชน โดยที่งบประมาณรายจ่ายด้านการโยธาจะเน้นหนักไปที่เขตรอบนอกที่มีประชากรมาก
แต่เบาบาง เน่ืองจากเป็นเขตที่ยังมีการขยายของตัวเมืองสูง และเป็นเขตที่ติดต่อกับภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ
สําหรับอิทธิพลของตัวแทนของประชาชนในการจัดสรรงบประมาณน้ัน พบว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
มีแนวโน้มท่ีจะกระตุ้นให้งบประมาณด้านการระบายและบําบัดนํ้าเสียและการศึกษาเพ่ิมข้ึน มากกว่า
งบประมาณด้านอ่ืน ทั้งน้ีเน่ืองจากปัญหาด้านน้ําทว่มและปัญหาด้านการระบายน้ําเป็นปัญหาเรื้อรังของ
กรุงเทพมหานครมาเป็นเวลานานและใกล้ชิดกับคุณภาพชีวิตของประชาชนการศึกษาเป็นงบประมาณที่
ฐานเสียงหรือประชาชนในพ้ืนท่ีเห็นได้ชัดเจน ทําให้มีโอกาสที่จะได้รับการเลือกต้ัง อีกคร้ัง สําหรับการศึกษา
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากพรรคเดียวกับผู้ว่าน้ันให้ผลการศึกษาท่ีไม่ชัดเจนนัก          
ในเรื่องการกําหนดงบประมาณทั้งน้ีอาจเป็นไปได้ว่าปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ที่มาจากการเลือกต้ังเพียง 2 พรรค ทําให้ผลการศึกษาไม่ชัดเจน แต่จากการสัมภาษณ์พบว่าการที่มี
พรรคการเมืองเป็นพรรคเดียวกับผู้ว่าจะมีส่วนช่วยให้ร่างงบประมาณผ่านได้ง่ายขึ้น พอสมควรโดยสรุป
แล้วอาจกล่าวได้ว่าการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครนั้น ยังไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้มากเท่าท่ีควรเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณยังอ้างอิงกับงบประมาณในปี
ก่อนในระดับที่สูงปัจจัยต่าง ๆ ที่แทนความต้องการของท้องถิ่นให้ความสัมพันธ์กับงบประมาณรายจ่าย
ไม่ดีนักยกเว้นปัจจัยด้านขนาดประชากรและความหนาแน่นของประชากร 



59 
 

 

พงษ์ศักด์ิ สัมพันธ์สิริเจริญ (2546) ได้ศึกษาวิทยานิพนธ์ เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วน
ร่วมในการจัดทํางบประมาณและความมีประสิทธิผลของงบประมาณ ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วม
ในการจัดทํางบประมาณมีความสัมพันธ์กับส่วนเพื่อผลการดําเนินงานในงบประมาณในทิศทางเดียวกัน
ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนท่ีเกิดข้ึนได้ 4.7% และการมีส่วนร่วมในการ
จัดทํางบประมาณมีความสัมพันธ์กับผลงานทางการบริหารในทิศทางเดียวกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดย
สามารถอธิบายความแปรปรวนที่เกิดขึ้นได้ 24.5% ส่วนผลการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริหารระดับกลาง
ที่มีต่อการงบประมาณพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า งบประมาณเป็นเคร่ืองมือ
ที่มีความสําคัญต่อการบริหารงานในปัจจุบันอยู่ในระดับสูง และงบประมาณมีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  ใน
ระดับสูง โดยงบประมาณที่บริษัทในปัจจุบันใช้อยู่ประสบกับปัญหาในเรื่องต่าง ๆ  ในระดับปานกลาง นอกจากน้ัน
ผู้ตอบแบบสอบถามด้วยกับการนําส่วนต่างระหว่างผลการดําเนินงานจริงกับผลการดําเนินงานตามที่กําหนด
ในงบประมาณ (Variance) มาใช้เป็นเกณฑ์ส่วนหน่ึงในการพิจารณาให้รางวัลหรือลงโทษพนักงานส่วน
ในเรื่องของการเมืองภายในองคก์ร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่า การเมืองภายในองค์กรมีอิทธิพล
ต่อการพิจารณาอนุมัติงบประมาณในระดับตํ่าโดยบริษัทที่ผู้ตอบแบบสอบถามทํางานอยู่มีการเมือง
ภายในองค์กรเข้ามามีผลกระทบต่อการจัดทํางบประมาณน้อยมากหรือไม่มีเลย 

นายบัณฑิต แสงกล้า (2548) ได้ศึกษาวิทยานิพนธ์ เร่ือง การบริหารงบประมาณแบบมุ้งเน้นผลงาน
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงบประมาณแบบมุ้งเน้น
ผลงานของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร มีสภาพการบริหารงบประมาณตามมาตรฐาน
ทางการเงินทั้ง 7 ด้าน คือ 1) การวางแผนงบประมาณ 2)การคํานวณต้นทุนผลผลิต 3) การจัดระบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 4) การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 5) การรายงานทางการเงินและผล
การดําเนินงาน 6) การบริหารสินทรัพย์ 7) การตรวจสอบภายใน  โดยส่วนใหญ่มีการปฏิบัติทุกข้อส่วน
ปัญหาการบริหารงบประมาณแบบมุ้งเน้นผลงานทั้ง 7 ด้าน พบว่าการวางแผนงบประมาณการคํานวณ
ต้นทุนผลผลิต และการตรวจสอบภายในมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการจัดระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 
การบริหารทางการเงิน และการควบคุมงบประมาณ การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน           
การบริหารสินทรัพย์ มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 

ฐิติมา จันทรวิสิทธ์ิ (2553) ได้ศึกษาปริญญานิพนธ์เร่ืองการวิเคราะห์งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลไผ่กองดิน อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี การศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์งบประมาณของเทศบาลตําบลไผ่กองดินโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร
งบประมาณของเทศบาลตําบลไผก่องดินและข้อมูลปฐมภมิูจากการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการศึกษา 
พบว่า 1) รายรับของเทศบาลตําบลไผ่กองดิน มากที่สุด คือ หมวดภาษีอากร 2) รายจ่ายของเทศบาลตําบล
ไผ่กองดิน มากที่สุด คือ รายจ่ายประจํา ถ้าพิจารณาตามยุทธศาสตร์ มากท่ีสุด คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองการบริหาร 3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรายรับ คือ จํานวนครัวเรือนมีอิทธิพลกับภาษีสรรพสามิตและ
เงินอุดหนุนส่วนจํานวนประชากรและความหนาแน่นมีอิทธิพลต่อภาษีแบ่งปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อรายจ่าย
คือ จํานวนครัวเรือนมีอิทธิพลต่อรายจ่ายงบกลางและรายจ่ายประจํา 



 

บทที่ 3 
วิธีการดําเนินงาน 

 
 การศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการ          
เพ่ือเสนอของบประมาณ ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการดําเนินการวิจัยออกเป็นขั้นตอนลําดับดังนี้ 
        1. การกําหนดประชากรและการเลือกสุ่มตัวอย่าง 
   2. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
                     3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

       4. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การกําหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มประชากร 
 กลุ่มประชากร คือ บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทั้ง 4 พ้ืนท่ี ได้แก่ 
พ้ืนท่ีศาลายา  พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ  พ้ืนท่ีเพาะช่าง และพ้ืนท่ีวังไกลกังวล 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  คือบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ทั้ง 4 พ้ืนที่ จํานวน 289 คน ผู้วิจัยได้นํามากําหนดขนาดประชากรสําหรับการทําวิจัย
คร้ังน้ี โดยกําหนดขึ้นที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% และให้ค่าความคาดเคลื่อนไม่เกิน 5% จะได้จํานวน
ตัวอย่างประชากร โดยใช้สูตรการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ย่ามาเน่ (Yamane อ้างถึงใน 
บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2549,10) ดังนี้ 
   n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N  = จํานวนประชากร 
    e  =  ความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได้ (0.05) 

                  สูตร 
 
   n    =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N  =   จํานวนประชากร 
   e  =   ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (0.05) 
 

 21 eN

N
n
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           แทนค่า                                                                                

                                                      = 289 
 

  ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ  289 คน ในการน้ีผู้วิจัยได้ปรับเป็น 300 คน 
เพ่ือให้ขนาดตัวอย่างมีความคาดเคลื่อนน้อยลง และมีความเช่ือม่ันสูงขึ้นเป็นการสุ่มเก็บข้อมูล           
ด้วยการลงพ้ืนที่ทั้ง 4 พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนท่ีศาลายา พ้ืนที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ พ้ืนท่ีเพาะช่าง และพ้ืนที่              
วังไกลกังวล 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยเรื่องสภาพปัญหาการเขียนโครงการเพ่ือให้ได้รับจัดสรรงบประมาณผู้วิจัยจะเก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามซ่ึงเป็นคําถามหลายคําตอบให้เลือกจํานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา  อาชีพในปัจจุบัน ประสบการณ์ในการเขียนโครงการ  และจํานวนครั้งในการเขียน
โครงการ 

เคร่ืองมือในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ทําการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยออกแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
แบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคําถามหลาย
คําตอบให้เลือกจํานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพในปัจจุบัน ประสบการณ์ในการ
เขียนโครงการและจํานวนครั้งในการเขียน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจคําตอบ (Check List)  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการเขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณเป็นคําถามท่ี
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจคําตอบ (Check List) 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียน
โครงการเพ่ือเสนอของบประมาณในด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านความรู้ความเข้าใจลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากม่ีสุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือวิจัย 
 1. ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร  แนวความคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
นํามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของงานวิจัย 
 2. นําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ  นําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญเป็นผู้
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording) 
ตลอดจนความเหมาะสมของแบบสอบถาม  จากนั้นทําการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํากลับไป 
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง 
 3. นําแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติอนุมาน         
ในการทดสอบสมมติฐานโดยกําหนดระดับในสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 205.0041,11

041,1


n



69 
 

 แหล่งข้อมูลการวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา และการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมุ่งศึกษา
สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ โดยในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้ทําการแบ่งลักษณะของการเก็บข้อมูลทําการศึกษาออกเป็น 2 ลักษณะ  คือ 
  1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีผู้ศึกษาได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล  
จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทั้ง 4 พ้ืนที่ 
ได้แก่ พ้ืนที่ศาลายา พ้ืนที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ พ้ืนที่เพาะช่าง และพ้ืนที่วังไกลกังวล จํานวน 300 ชุด 
  2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีใช้ประกอบการทําวิจัย ซ่ึงผู้วิจัย
ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยในอดีตทีเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการเขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ ตําราท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย วิทยานิพนธ์ และ
เอกสารต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางของการทําการศึกษาและวิจัยครั้งนี้ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยทําการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1. ทําการตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบ
แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 
  2. ทําการลงรหัส (Coding) โดยการนําแบบสอบถามปลายเปิดท่ีสมบูรณ์มาลงรหัส
ตามที่ได้กําหนดไว้ 
  3. ทําการประเมินผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+(Statistical Package 
for the Social Scienec for Windows) 
  4. ทําการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับแบบสอบถามปลายเปิดโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
   5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลน้ันผู้วิจัยจะทําการวิเคราะห์ 
ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

การแปลความหมายของคะแนน  อ้างใน (ประคอง  กรรณสูตร, 2542:) 

  4.50 – 5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง  มาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง  น้อย 
1.00 – 1.49 หมายถึง  น้อยท่ีสุด 

ระดับการใช้คะแนนคือ  
  5 หมายถึง  มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มาก 
  3 หมายถึง  ปานกลาง 
  2 หมายถึง  น้อย 
  1 หมายถึง  น้อยที่สุด 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 
 การวิจัยครั้งน้ี มุ่งศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการ                         
เพ่ือเสนอของบประมาณ ผู้ศึกษาได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ  ดังนี้  

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ลําดับในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้ศึกษาได้กําหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ดังน้ี 
 n แทน ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
               (X) แทน ค่าเฉล่ีย 
 S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ลําดับข้ันในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย
ครั ้งนี ้ผู ้ว ิจ ัยได ้ว ิเคราะห์และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบายโดยเรียงลําด ับ        
เป็นขั้นตอน  ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตาม เพศ  
อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพในปัจจุบัน ประสบการณ์ในการเขียนโครงการ  และจํานวนคร้ังในการ
เขียนโครงการ 
  ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์สภาพการเขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ   
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการ
เพ่ือเสนอของบประมาณ จําแนกตามด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านความรู้ความเข้าใจ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   

ตอนที่  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 4  แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ชาย                   110 36.7 

หญิง 190 63.3 

รวม 300 100.0 

  จากตารางที่  4 พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์               
ที่ตอบแบบสอบถามสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื ่อเสนอขอ
งบประมาณ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 รองลงมาเป็นเพศชาย 
จํานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 ตามลําดับ 
 
 

ตารางท่ี  5  แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอายุ 
อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 

20 - 25  ปี 15 5.0 
26 - 30  ปี 93 31.0 
31 - 35 ปี 92 30.7 
36 - 40 ปี 61 20.3 
41  ปีขึ้นไป 39 13.0 

รวม 300 100.0 

 จากตารางที่  5 พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์               
ที่ตอบแบบสอบถามสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื ่อเสนอขอ
งบประมาณ ส่วนใหญ่มีอายุ 26-30 ปี จํานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมาอายุ 31-35  ปี  
จํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 รองลงมาอายุ 36-40 ปี จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 
รองลงมาอายุ 41 ปีขึ้นไป จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 รองลงมามีอายุ 20-25 ปี จํานวน15 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามลําดับ 

 

 

 

 



73 
 

ตารางท่ี  6  แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 

ปริญญาตรี 175 58.3 
ปริญญาโท 106 35.3 
ปริญญาเอก 19 6.3 

รวม 300 100.0 

 จากตารางที่  6 พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์               
ที่ตอบแบบสอบถามสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื ่อเสนอขอ
งบประมาณ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมา
มีการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมามีการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี  7  แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ 55 18.3 
พนักงานมหาวิทยาลัย 134 44.7 
พนักงานราชการ 26 8.7 
ลูกจ้างช่ัวคราว 85 28.3 

รวม 300 100.0 

 จากตารางที่  7 พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์               
ที่ตอบแบบสอบถามสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื ่อเสนอขอ
งบประมาณ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 รองลงมา
ลูกจ้างช่ัวคราว จํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 รองลงมาข้าราชการ จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.3 รองลงมาพนักงานราชการ จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี  8  แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประสบการณ์ 
ประสบการณ์ จํานวน (คน) ร้อยละ 

มี 207 69.0 
ไม่มี 93 31.0 

รวม 300 100.0 

จากตารางที่  8 พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์               
ที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ จํานวน 207 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 69.0 ส่วนน้อยไม่มีประสบการณ์ในการเขียนโครงการเพื ่อเสนอของบประมาณ 
จํานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี  9  แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามจํานวนครัง้ในการเขยีนโครงการ  
จํานวนคร้ังในการเขียนโครงการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

1 ครั้ง 71 23.7 
2 ครั้ง 74 24.7 
3 ครั้ง 30 10.0 
4 ครั้งขึ้นไป 125 41.7 

รวม 300 100.0 

จากตารางที่  9 พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์               
ที่ ตอบแบบสอบถามสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ ไขปัญหาการเขี ยนโครงการเพื ่อ                     
เสนอของบประมาณ ส่วนใหญ่มีการเขียนโครงการ 4 ครั้งขึ้นไป จํานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.7 รองลงมามีการเขียนโครงการ 2 คร้ัง จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 รองลงมามีการเขียน
โครงการ 1 ครั้ง จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 รองลงมามีการเขียนโครงการ 3 ครั้ง จํานวน 30 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามลําดับ 
 
 
 
ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสภาพการเขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ 

ตารางท่ี 10  แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสภาพการเขียนโครงการ 

สภาพการเขยีนโครงการ จํานวน (คน) รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

1. เต็มใจที่จะเขียนโครงการ 46 55 101 33.7 
2. เขียนเพราะเป็นงานท่ีต้อง
รับผิดชอบ 

55 79 134 44.7 

3. ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
หน่วยงาน 

56 105 161 53.7 

4. เขียนเพื่อสร้างผลงานให้ตนเอง 33 32 65 21.7 
5. เขียนเพราะมีประสบการณ์
โดยตรงด้านนี้    

18 17 35 11.7 

6. เขียนเพราะโดนบังคับ 10 13 23 7.7 
7. เขียนเพราะช่วยเหลือเพ่ือน
ร่วมงาน           

16 28 44 14.7 

รวม 300 100.0 
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จากตารางที่ 10 ผลการศึกษาสภาพการเขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ ของบุคลากร                      
ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานในการเขียนโครงการ 
จํานวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 53.7 รองลงมา ได้แก่ เขียนเพราะเป็นงานท่ีต้องรับผิดชอบ จํานวน 
134 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 เต็มใจที่จะเขียนโครงการ จํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7  
เขียนเพ่ือสร้างผลงานให้ตนเอง จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 รองลงมาเขียนเพราะช่วยเหลือ
เพ่ือนร่วมงาน จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 เขียนเพราะมีประสบการณ์โดยตรงด้านน้ี 
จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 เขียนเพราะโดนบังคับ จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 
ตามลําดับ 
 
 

ตอนท่ี  3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพ่ือ
เสนอของบประมาณ 

ตารางท่ี 11  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาการเขียนโครงการด้านบุคลากร 

ด้านบุคลากร (X) S.D. ระดับปัญหา ลําดับที่ 
1. บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการ
หาข้อมูลเพ่ือใช้ในการเขียนโครงการ 

3.54 0.74 มาก 1 

2. บุคลากรมีความสามารถในการ
วิเคราะห์โครงการ 

3.35 0.84 ปานกลาง 3 

3. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการ
เขียนโครงการ 

3.29 0.90 ปานกลาง 4 

4. บุคลากรมีความชํานาญในการเขียน
โครงการ 
 

3.47 3.11 ปานกลาง 2 

รวม 3.41 1.05 ปานกลาง  

จากตารางที่ 11 โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย ปัญหาการเขียนโครงการของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.41 เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีปัญหาในการเขียนโครงการของบุคลากรโดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
ปัญหาลําดับแรกและเป็นปัญหาระดับมาก คือ บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการหาข้อมูลเพ่ือใช้ใน
การเขียนโครงการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 รองลงมา เป็นปัญหาระดับปานกลาง ได้แก่ บุคลากรมี
ความชํานาญในการเขียนโครงการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47 มีความสามารถในการวิเคราะห์
โครงการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.35 ปัญหาลําดับท้ายคือ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการเขียน
โครงการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 12  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาการเขียนโครงการด้าน
งบประมาณ 

งบประมาณ (X) S.D. ระดับปัญหา ลําดับที่ 
1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงิน
งบประมาณอย่างเพียงพอ 

3.04 0.77 ปานกลาง 1 

2. ได้รับงบประมาณสนับสนนุจาก
หน่วยงานภายนอก 

2.69 1.06 ปานกลาง 2 

รวม 2.87 0.81 ปานกลาง  

จากตารางท่ี 12 โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยปัญหาการเขียนโครงการเกี่ยวกับงบประมาณมีปัญหา 
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 2.87 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีปัญหา
การเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ  ลําดับแรก คือ มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินงบประมาณ
อย่างเพียงพอ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 ปัญหารองลงมา คือ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 ตามลําดับ 

 

 

ตารางท่ี 13  แสดงค่าเฉล่ียค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัญหาการเขียนโครงการด้านความรู้
ความเข้าใจ 

ด้านความรู้ความเข้าใจ (X) S.D. ระดับ
ทัศนคติ 

ลําดับที่ 

1. ความรู้ความเข้าใจในการเขียน
หลักการและเหตุผลของโครงการ 

3.39 0.81 ปานกลาง 2 

2. ความรู้ความเข้าใจในการเขียน
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.46 0.77 ปานกลาง 1 

3. ความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการ
ด้านการศึกษา 

3.32 0.80 ปานกลาง 4 

4. ความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

3.35 0.87 ปานกลาง 3 

5. ความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 
 
 

3.29 0.83 ปานกลาง 5 

6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
และมาตรการประหยัดของ
มหาวิทยาลัย 

3.26 0.88 ปานกลาง 6 

รวม 3.34 0.71 ปานกลาง  
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จากตารางที่ 13 โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบน ปัญหาความรู้ความเข้าใจการเขียน
โครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.34 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีปัญหาความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ 
ลําดับแรก คือ ความรู้ความเข้าใจในการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 
รองลงมา ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักการและเหตุผลของโครงการ โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.39 ความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.35 ความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการด้านการศึกษาโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 ความรู้ความ
เข้าใจในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 ปัญหาลําดับสุดท้าย ได้แก่ ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบและมาตรการประหยัดของ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26  

 

ตารางท่ี 14  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของผู้ตอบแบบสอบท้ัง 3  ด้าน  
ปัญหาการเขียนโครงการ (X) S.D. ระดับปัญหา ลําดับที่ 

1. ด้านบุคลากร 3.41 1.05 ปานกลาง 1 
2. งบประมาณ 2.87 0.81 ปานกลาง 3 
3. ด้านความรู้ความเข้าใจ 3.34 0.71 ปานกลาง 2 

รวม 3.21 0.86 ปานกลาง  

       จากตารางท่ี 14 โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบน ปัญหาการเขียนโครงการเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณ ทั้ง 3 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.21 โดยปัญหาการ
เขียนโครงการของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.41 รองลงมาด้านความรู้ความเข้าใจมีค่าเฉลี่ย
โดยรวมเท่ากับ 3.34 รองลงมางบประมาณ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 2.87 ตามลําดับ 

 

 

ตารางท่ี 15  แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบปัญหาการเขียนโครงการด้านข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการเขียนโครงการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. จัดฝึกอบรมการเขียนโครงการ 139 46.3 
2. จัดทําคู่มือการเขียนโครงการ 125 41.7 
3. การให้คําแนะนําเป็นรายบุคคล 36 12.0 

รวม 300 100.0 

จากตารางที่ 15 พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์             
ที่ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะในการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ส่วนใหญ่เสนอให้
จัดฝึกอบรมการเขียนโครงการ จํานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 รองลงมาจัดทําคู่มือการเขียน
โครงการ จํานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมาการให้คําแนะนําเป็นรายบุคคล จํานวน 
36 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามลําดับ 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่อง  การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียน
โครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ ข้อมูลผลการวิจัยจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลพ้ืนฐานและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ 

สรุปผลการวิจัย  
ผลการศึกษาวิจัยเร่ือง  สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพ่ือเสนอ

ของบประมาณ  สรุปผลได้ดังน้ี 
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์ทั้ง 4 พ้ืนท่ี ที่ตอบแบบสอบถามสภาพ

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย คือมีเพศหญิง จํานวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 และเพศชาย จํานวน 110 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.7 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 และกลุ่ม
อายุ 20 – 25 ปี น้อยที่สุด จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
มากที่สุด จํานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 และมีการศึกษาระดับ ปริญญาเอกน้อยท่ีสุด จํานวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 134 คน 44.7 และ
พนักงานราชการน้อยท่ีสุด จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเขียน
โครงการ จํานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 และไม่มีประสบการณ์ในการเขียนโครงการ จํานวน 93 
คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 ส่วนใหญ่มีการเขียนโครงการ 4 คร้ังขึ้นไป จํานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.7 และมีการเขียนโครงการน้อยท่ีสุด 3 ครั้ง จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการเขียนโครงการ พบว่า สภาพการเขียนโครงการของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีการเขียนโครงการโดยได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
หน่วยงานในการเขียนโครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.7 โดยบางส่วนเป็นงานท่ีต้องรับผิดชอบหรือเป็นภาระ
งาน ของตนเองที่ต้องปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 44.7 ซ่ึงเต็มใจท่ีจะเขียนโครงการให้หัวหน้าหน่วยงาน คิด
เป็นร้อยละ 33.7 เขียนเพ่ือสร้างผลงานให้ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 21.7 เขียนเพราะช่วยเหลือเพ่ือน
ร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 14.7 เขียนเพราะมีประสบการณ์โดยตรงด้านน้ี คิดเป็นร้อยละ 11.7 และเขียน
เพราะถูกบังคับ คิดเป็นร้อยละ 7.7  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและแนวทางการแก้ไขการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณ สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรมีปัญหาต่อการเขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง โดยบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการเขียนโครงการเพ่ือ
เสนอของบประมาณ บุคลากรมีความชํานาญในการเขียนโครงการและมีความสามารถในการ
วิเคราะห์โครงการท่ีถูกต้อง 

2. ด้านงบประมาณ พบว่า มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินงบประมาณในการดําเนินการจัด
โครงการอย่างเพียงพอให้กับหน่วยงานที่เขียนเสนอขอ ประกอบกับมีการสนับสนุนเงินงบประมาณ
จากหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้การดําเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

3. ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนวัตถุประสงค์ 
หลักการและเหตุผลของโครงการท่ีถูกต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย         
มีการบูรณาการให้เข้ากับการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงการเขียน
โครงการเพ่ือเสนอของบประมาณทุกครั้งจะต้องศึกษาระเบียบจากกระทรวงการคลังและมาตรการ
ประหยัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ควบคู่กันไป  

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการ
เพ่ือเสนอของบประมาณ ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 สภาพปัญหาการเขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ พบว่า มีปัญหาด้านบุคลากร อยู่ใน
ระดับปานกลาง เนื่องจากบุคลากรขาดความรู้ความสามารถที่แท้จริงในการเขียนโครงการ โครงการ
จํานวนไม่น้อยท่ีเขียนข้ึน โดยบุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถในเรื่องน้ัน ขาดข้อมูลท่ีมีความเป็นจริง 
หรือขาดข้อมูลท่ีจะต้องใช้จริงผู้เขียนโครงการเขียนโครงการโดยได้รับการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
ผลจากการเขียนโครงการในลักษณะนี้จะทําให้เกิดปัญหาแก่ผู้ปฏิบัติโครงการในการจะนําเอาโครงการ
ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นผลได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผลการศกึษาด้านงบประมาณ ปัญหาระดับ
ปานกลางสอดคล้องกับการศึกษาของสิรินทร  อินทร์สวาท (2542:บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายกรุงเทพมหานครและความสามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
ด้านงบประมาณพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากมหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินงบประมาณอย่าง
เพียงพอสําหรับหน่วยงานที่เขียนเสนอของบประมาณและมหาวิทยาลัยยังได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก  

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเจาะลึก ได้แก่ การสัมภาษณ์ควบคู่กับแบบสอบถาม ซ่ึงจะ
ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีลักษณะท่ีครอบคลุมชัดขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง  ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการทําวิจัยของหน่วยงาน
สนับสนุน กองนโยบายและแผนคณะผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ขอความร่วมมือจากท่านในการ             
ตอบแบบสอบถาม โดยขอให้ตอบทุกข้อทุกขั้นตอนเพื่อความถูกต้อง แม่นยํา และความสมบูรณ์         
คําตอบของท่านถือเป็นความลับและไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถามนี้ผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือ
จากท่านช่วยกรอกแบบสอบถาม ดังน้ี 

แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 3  ตอน  คือ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตาม เพศ อายุ  

ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ในการเขียนโครงการ จํานวนคร้ังในการเขียนโครงการ 
   ตอนท่ี 2 สภาพการเขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ 
   ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการ

เขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านความรู้ความเข้าใจ 
 การตอบแบบสอบถามนี้ใช้เพ่ือการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบจากการ
ตอบแบบสอบถามแต่ประการใด และการเสนอผลการวิจัยเป็นภาพโดยรวมเท่าน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 ขอขอบคุณทุกท่านท่ีกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง  ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  (     )  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน   

1. เพศ 
 (      ) ชาย   (      ) หญิง 

2. อายุ 
 (     ) 20 - 25  ปี  (  ) 26 - 30  ปี 
     (     ) 31 - 35 ปี  (   ) 36 – 40  ปี 
     (     ) 41  ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 
 ( ) ปริญญาตรี   ( ) ปริญญาโท 
 ( ) ปริญญาเอก            

4. อาชีพในปัจจบุัน 
(      )  ข้าราชการ   (      )  พนักงานมหาวิทยาลัย 
(      )  พนักงานราชการ          (      )  ลูกจ้างช่ัวคราว 
   

5. ประสบการณ์ในการเขียนโครงการ  

(      )   มี  (      ) ไม่มี 
 

6. จํานวนครั้งในการเขียนโครงการ 
(      )  1   ครั้ง  (      ) 2 ครั้ง 
(      )  3 ครั้ง  (      ) 4 ครั้งขึ้นไป 
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ตอนท่ี 2  สภาพการเขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ   
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่องข้างล่างนี้ให้ตรงกับความเป็นจริงและตรงกับความรู้สึกของท่าน 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   (      ) เต็มใจที่จะเขียนโครงการ            (     ) เขียนเพราะเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบ 
   (      ) ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน  (     ) เขียนเพ่ือสร้างผลงานให้ตนเอง 
   (      ) เขียนเพราะมีประสบการณ์โดยตรงด้านนี้   (     ) เขียนเพราะโดนบังคับ 
   (      ) เขียนเพราะช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน         (     ) อ่ืน ๆ (ระบุ) ............... 
 

ตอนที่ 3 ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ       
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช่องข้างล่างน้ีให้ตรงกับความเป็นจริงและตรงกับความรู้สึกของท่าน 
โดยพิจารณาเลือกเพียงคําตอบเดียวในแต่ละหัวข้อย่อย 

ปัญหาในการเขียนโครงการ 

ระดับปัญหา 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง  
(3) 

น้อย  
 

(2) 

น้อย     
ที่สุด     
(1) 

ด้านบุคลากร      

1. บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการหา
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการเขียนโครงการ 

     

2. บุคลากรมีความสามารถในการวิเคราะห์
โครงการ 

     

3. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการ
เขียนโครงการ 

     

4. บุคลากรมีความชํานาญในการเขียน
โครงการ 
 
 

     

ด้านงบประมาณ      

1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินงบประมาณ
อย่างเพียงพอ 
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ปัญหาในการเขียนโครงการ 

ระดับปัญหา 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง  
(3) 

น้อย  
 

(2) 

น้อย     
ที่สุด     
(1) 

2. ได้รับงบประมาณสนับสนนุจาก
หน่วยงานภายนอก 

     

ด้านความรู้ความเข้าใจ      

1. ความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักการ
และเหตุผลของโครงการ 

     

2. ความรู้ความเข้าใจในการเขียน
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

     

3. ความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการด้าน
การศึกษา 

     

4. ความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

     

5.ความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

     

6.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและ
มาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย 

     

ข้อเสนอแนะ 

แนวทางในการแก้ไขสภาพปัญหาการการเขยีนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ 
 จัดฝึกอบรมการเขียนโครงการ        จัดทําคู่มือการเขียนโครงการ 
 การให้คําแนะนําเป็นรายบุคคล         อ่ืน ๆ ..............................  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติผู้วิจัย 
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     ประวัติผู้วิจัย 

 
ช่ือ   นางสาววิยะดา  แสงอันประเสริฐ   
วันเกิด   วันที่  11  พฤษภาคม  2523 
สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน 112  หมู่ 1  ตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม   
ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน ฝ่ายงานวิจัยและประเมินผล 
สถานท่ีทํางานปัจจุบนั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2551  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  สาขาการจัดการท่ัวไป 
   มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ช่ือ    นางนิรัญญา  เหล็กม่ัน 
วันเกิด   วันที่  12 สิงหาคม  2522 
สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน 43  หมู่ 2  ตําบลด่านแม่คํามัน  อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน ฝ่ายงานวิจัยและประเมินผล  
สถานท่ีทํางานปัจจุบนั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2545  ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
 สถาบันราชภัฏอุตรดิถ์ 

ช่ือ    นางสาวอลิษา  รูปสังข ์
วันเกิด   วันที่  21 ตุลาคม  2529 
สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน 158  หมู่ 1  ตําบลหงส์เจริญ  อําเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 
ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน ฝ่ายงานยุทธศาสตร์  
สถานท่ีทํางานปัจจุบนั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2551  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.ม.)  สาขาการตลาด 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
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