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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Key words:  Project, Budget, Problems 
E-mail Address    :Viyada.s@rmutr.ac.th,Alisa.roo@rmutr.ac.th, Nirunya.lek@rmutr.ac.th 
Period of project  : 1 October 2013 – 30 September 2014 
 

mailto:Viyada.s@rmutr.ac.th
mailto:Alisa.roo@rmutr.ac.th
mailto:Nirunya.lek@rmutr.ac.th


ง 
 

 

สารบัญ 
                        หน้า 

 

กิติประกาศ    ก 
บทคัดย่อภาษาไทย       ข 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ     ค 
สารบัญ     ง 
สารบัญตาราง            ฉ 
สารบัญแผนภาพ     ช 
  

บทที่  1  บทน า     1 
   ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา     1 

  วัตถุประสงค์ของงานวิจัย     2 
  ขอบเขตของการศึกษา/ขอบเขตทางด้านเนื้อหา     2 
  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย     3 
  นิยามศัพท์เฉพาะ    3 
  กรอบแนวคิดในการวิจัย     4 

บทที่  2  เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง      5 
  ความเป็นมาของโครงการและการเขียนโครงการ      5 

   แนวทางการเขียนโครงการและงบประมาณ    12 
   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ    30 
   แนวคิดเกี่ยวกับโครงการและการประเมินผล    41 
   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคัดเลือกโครงการ    57 
   แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม    59 
   งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง    65 

บทที่  3  วิธีด าเนินงาน    67 
   การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง           67 
   วิธีด าเนินการวิจัย   68 
   เครื่องมือในการวิจัย     68
   ขัน้ตอนในการสร้างเครื่องมือวิจัย           68 
   การเก็บรวบรวมข้อมูล              69 
   สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล               69 

บทที่  4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  71 
  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  71 
  ล าดับข้ันในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล   71 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล          72 



จ 
 

 

บทที่  5  สรุปผล อภิปรายผลและ ข้อเสนอแนะ         80 
  สรุปผลการวิจัย      80 
  อภิปรายผล           81 
  ข้อเสนอแนะ  81 

บรรณานุกรม             82 
ภาคผนวก   84 

  ภาคผนวก ก  แบบสอบถามเพื่อการวิจัย   85 
ประวัติผู้วิจัย   89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 
 

 

 
สารบัญตาราง  

 

ตารางท่ี                    หน้า                      
 1. แสดงแผนภูมิแกนท์ของโครงการสมมุติ   40 
 2. แสดงสาระสรุปองค์ประกอบของโครงการ   43 
 3. แสดงความสัมพันธ์ของการประเมินก่อนเริ่มโครงการและหลังส้ินสุดโครงการ    55 
 4. แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ    72 
 5. แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามอายุ    72 
 6. แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามระดับการศึกษา    73 
 7. แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามอาชีพ    73 
 8. แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามประสบการณ์    74 
 9. แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามจ านวนครั้งในการเขียนโครงการ 74 
 10. แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสภาพการเขียนโครงการ  75 
 11. แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการเขียนโครงการด้านบุคลากร 76 
 12. แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการเขียนโครงการด้านงบประมาณ 77 
 13. แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการเขียนโครงการด้านความรู้ ความเข้าใจ 77 
  14. แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 3 ด้าน  78 
 15. แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามปัญหาการเขียนโครงการด้านข้อเสนอแนะ 79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช 
 

 

สารบัญแผนภาพ 
ภาพที ่                                               หน้า 

1. แสดงกรอบความคิดในการวิจัย    4 
 2. แสดงองค์ประกอบของโครงการ              42 
 3. แสดงองค์ประกอบของการบริหารโครงการ  45 
 4. แสดงวงจรปฏิบัติตามโครงการ  47
 5. แสดงกระบวนการประเมินเชิงระบบ  48 
 6. แสดงกระบวนการวางแผนและการบริหารโครงการเชิงระบบครบวงจร  49 
 7. แสดงแบบการประเมินแบบซิปป์   56 
 
 



 
 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  โครงการ (Project) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายว่า 
“โครงการ” คือ “แผนงานหรือเค้าโครงการตามท่ีก าหนดไว้” โครงการเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่ง 
ในการวางแผนพัฒนาองค์กร ช่วยให้องค์กรมองเห็นภาพและทิศทางในการพัฒนาหน่วยงานภายใน
องค์กร มีขอบเขตการติดตามและประเมินผลได้  ปัจจุบันมักจะได้ยินหน่วยงานหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเขียนโครงการพูดอยู่เสมอว่า  เขียนโครงการไม่เป็น  เขียนโครงการไม่ชัดเจน เขียนโครงการ       
ไม่สอดคล้องกับแผนงานและกรอบนโยบาย มีข้อมูลส าหรับการตัดสินใจในการเขียนโครงการน้อย 
และท่ีส าคัญช่วงเวลาท่ีให้เขียนโครงการนั้นส้ัน  จึงท าให้เขียนโครงการแบบขอไปทีหรือน าเอา
โครงการเดิม ๆ ท่ีเคยท าอยู่มาปรับเสียใหม่ ปรับเปล่ียนบางประเด็นเท่านั้น  โครงการจึงไม่ผ่านการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด้านต่าง ๆ  ขาดการวิเคราะห์ตามหลัก “SWOT” และขาดการกล่ันกรอง
โครงการ  ดังนั้นหลายหน่วยงานจึงให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนและการเขียนโครงการมากขึ้น  
โดยมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนหรือเขียนโครงการขึ้นมาภายใต้ความเช่ือท่ีว่าถ้าเราเข้าใจ
องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนและการจัดท าโครงการ ตลอดจนเทคนิคและวิธีการเขียนโครงการ
แล้วจะท าให้เขียนโครงการได้ถูกต้องครอบคลุมชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้ง่ายการเขียน
โครงการประกอบด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรมหรืองานหลายงานท่ีระบุรายละเอียดชัดเจน อาทิ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ วิธีการหรือขั้นตอนในการด าเนินงาน พื้นท่ีในการ
ด าเนินงานงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานตลอดจนผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  ดังนั้นการเขียน
โครงการขึ้นมารองรับแผนงานย่อมเป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็นยิ่งเพราะจะท าให้ง่ายในการปฏิบัติและ
ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลเพราะถ้าโครงการบรรลุผลส าเร็จนั้นหมายความว่าแผนงานและ
นโยบายนั้ นบรรลุผลส าเร็จด้ วยโครงการจึงเปรียบ เสมือนพาหนะ ท่ีน าแผนปฏิบั ติการ                      
ไปสู่การด าเนินงานให้เกิดผลเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางตามท่ีต้องการ  อีกท้ังยังเป็นจุดเช่ือมโยง         
จากแผนงานไปสู่แผนเงินและแผนคนอีกด้วยความสามารถในการจัดท าโครงการจึงเป็นทักษะ          
ท่ีส าคัญท่ีสุดประการหนึ่งท่ีนักวางแผนทุกหน่วยงานจะต้องมีนอกเหนือจากความสามารถด้านอื่น ๆ 
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โครงการจึงมีความสัมพันธ์กับแผนงาน (Program) และนโยบาย (Policy) นั้นคือเริ่มจากนโยบาย
ของรัฐบาลถูกน ามาจัดท าเป็นแผนชาติ (Plan) จากแผนชาติจะถูกน าปรับเป็นแผนกระทรวงต่าง ๆ 
(Program) จากนั้ นแผนกระทรวงจะถูกปรับต่อไปเป็นแผนกรมและหน่วยงานระดับล่าง                 
(อ าเภอ จังหวัด) ก็จะจัดท าโครงการนั้นขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานของกรมในโครงการ          
หนึ่ง ๆ อาจจะมีหลายกิจกรรม (Activities) หรือหลายงาน (Task) ก็ได้เมื่อพัฒนานโยบายเป็นแผนงาน
และโครงการแล้วจะเห็นได้ว่าการพัฒนาจากลักษณะท่ีเป็นนามธรรมไปสู่ลักษณะท่ีเป็นรูปธรรมนั้น
จะท าให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติได้ 

การเขียนโครงการเป็นเรื่องท่ีไม่ง่ายและไม่ยากเกินความสามารถของนักวางแผน หรือผู้ท่ีมี
หน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าแผนและโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังนี้จะต้องมีความรู้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย  แผนงาน และโครงการ  เพื่อท่ีจะได้เขียนโครงการได้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของแผนงานและนโยบายต่อไป นอกจากนั้นการจะเป็นผู้เขียนโครงการได้ดีท่านก็จะต้อง
หมั่นฝึกฝนและเขียนโครงการบ่อย ๆ มีข้อมูลมาก ข้อมูลถูกต้อง เพียงพอและทันสมัยวิเคราะห์
สถานการณ์อย่างถ่องแท้ก่อนเขียนโครงการและหลังจากนั้นก็น าข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์แล้วมา
เขียนตามแบบฟอร์มการเขียนโครงการของแต่ละหน่วยงาน 

ผู้วิ จัยจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาสภาพปัญหาการเขียนโครงการเพื่อให้ได้รับจัดสรร
งบประมาณตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเพื่อน าข้อมูลเสนอแนะให้ผู้บริหารพิจารณา
และปรับปรุงแก้ไขและจะเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าส าหรับผู้สนใจเพื่อประโยชน์ในการ
น าไปประกอบการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณต่อไป 

วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
  1.  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการเขียนโครงการเพื่อให้ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

  2.  เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาการเขียนโครงการท่ีไม่ถูกต้อง 
 

ขอบเขตของกำรศึกษำ /ขอบเขตทำงด้ำนเนื้อหำ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ท้ัง 4 พื้นท่ี จ านวน 289 คน โดยเริ่มเก็บข้อมูลต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30  กันยายน 2557 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก าหนดขึ้นท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และให้ค่า
ความคาดเคล่ือนไม่เกิน 5% จะได้จ านวนตัวอย่างประชากร โดยใช้สูตรการค านวณหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ ยามาเน่ (Yamane อ้างถึงใน บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2549,10) ดังนี้ 
    
   n    =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N  =   จ านวนประชากร 
   e  =   ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ (0.05) 
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 จากสูตร 
 
 แทนค่า      
                                                                           

 n = 289           

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ทราบสภาพปัญหาในการเขียนโครงการ 
 2. เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยฯ 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
โครงกำร  หมายถึง  การวางแผนล่วงหน้าที่จัดท าขึ้นอย่างมีระบบประกอบด้วยกิจกรรม

ย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน  และคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่าง
คุ้มค่า แต่ละโครงการมีเป้าหมายเพื ่อการผลิตหรือการให้บริการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพของ
แผนงานการเขียนโครงการจึงเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของการวางแผนที่จะท าให้องค์กรบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

กำรเขียนโครงกำร  หมายถึง การเขียนแผนล่วงหน้าซึ่งต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยการใช้ภาษา
ให้ถูกต้อง รู้จักประมวลความคิดในการเรียงล าดับเรื่องราวให้สัมพันธ์กันและถ่ายทอดเป็นภาษาเขียน
ท่ีกะทัดรัดเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจน  

งบประมำณ  หมายถึง ค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีคาดว่าจะต้องใช้ในการท างานโครงการนั้น              
โดยจ าแนกตามหมวดและประเภทของงบประมาณนั้น เช่น งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้  

สภำพปัญหำ หมายถึง ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค ความยากล าบาก ความต้านทานหรือความ
ท้าทาย หรือเป็นสถานการณ์ใดๆ ท่ีต้องมีการแก้ปัญหา 

กำรแก้ปัญหำ หมายถึง กระบวนการทางสมองอย่างหนึ่ งท่ีมีความยุ่ งยากซับซ้อน                
ซึ่งผู้แก้ปัญหาจะต้องใช้ความรู้  ความคิด และประสบการณ์ ประมวลเข้ากับส่วนประกอบของ
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
                 ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตำม 
 

 
นิยำมศัพท์ 
 

                                                                           
 
 

 

ภำพที่  1 : แสดงกรอบความคิดในการวิจัย 

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

กำรศึกษำสภำพปัญหำและแนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำกำรเขียนโครงกำรเพื่อเสนอ
ของบประมำณ  
1. ด้านบุคลากร 
2. ด้านงบประมาณ 
3. ด้านความรู้ความเข้าใจ 

 

 



 

 บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   
 การวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื่อ
เสนอของบประมาณ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องตามล าดับและได้
น าเสนอดังหัวข้อต่อไปนี้ 
  1. ความเป็นมาของโครงการและการเขียนโครงการ 

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

ความเป็นมาของโครงการและการเขียนโครงการ 
 โครงการ 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ได้ให้ความหมายของค าว่า“โครงการ” 
หมายถึง แผนหรือเค้าโครงตามท่ีก าหนดไว้นักการศึกษา นักการตลาด และนักกฎหมายมีการให้ค าจ ากัด
ความของความหมายของโครงการไว้มากมายท้ังซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันพอสรุปได้ว่า     

โครงการ คือ กิจกรรมหรือแผนงานท่ีเป็นหน่วยอิสระหนึ่งท่ีสามารถท าการวิเคราะห์
วางแผนและน าไปปฏิบัติพร้อมท้ังมีลักษณะแจ้งชัดถึงจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุด โดยแผนส าหรับกิจการ
ต่างๆต้องระบุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

โครงการ คือ การวางแผนล่วงหน้าท่ีจัดท าขึ้นอย่างมีระบบประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลาย
กิจกรรมท่ีต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน และคาดหวังท่ีจะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า แต่ละ
โครงการมี เป้ าหมายเพื่ อการผลิตหรือการให้บริการเพื่ อเพิ่ มพูนสมรรถภาพของแผนงาน            
 โครงการ คือ แผนงานย่อย แผนการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่จะน าไปปฏิบัติได้โดยมี
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานอย่างชัดแจ้ง มีระยะเวลาเริ่มต้น มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

  



6 
 

 

ดังนั้น โครงการจึงเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของการวางแผนท่ีจะท าให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย 
 การเขียนโครงการ 
           การเขียนโครงการ หมายถึง กิจกรรมการส่ือสารของหน่วยงาน เป็นวิธีการท่ีช่วยให้เกิดการ
ส่ือสารอย่างเป็นระบบ เป็นการส่งเสริมการส่ือสารจากล่างขึ้นบน นั่นคือ ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถท่ี
จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเขียนโครงการเสนอไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารเพื่อพิจารณา  
 วัตถุประสงค์ในการเขียนโครงการ  
  1.  เพื่อขออนุมัติจากผู้มีอ านาจ  
            2.  เพื่อของบประมาณ  
            3.  เพื่อให้สมาชิกท่ีเกี่ยวข้องได้เข้าใจโครงการ  
            4.  เพื่อเพิ่มศักยภาพในหน่วยงาน  
           5.  เพื่อเป็นเข็มทิศ ช้ีแนวทางในการพัฒนาระบบงาน  
            6.  เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสของภารกิจท่ีจะต้องปฏิบัติ  
 หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการประกอบด้วยคุณลักษณะส าคัญ คือ 
   1. ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๆ ท่ีเกี่ยวข้องพึ่งพิงและสอดคล้องกันภายใต้วัตถุประสงค์
เดียวกัน 

  2. มีการก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective) ท่ีชัดเจน วัดได้ และปฏิบัติได้ ท้ังนี้เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงานและติดตามประเมินผลได้ โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์
ก็ได้ กล่าวคือมีวัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์รอง และต้องก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีสมารถปฏิบัติ
ได้ มิใช่วัตถุประสงค์ท่ีเล่ือนลอย/เพ้อฝันหรือเกินความเป็นจริง 

  3. มีการก าหนดจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุดของกิจกรรม (Scheduled Beginning and 
Terminal Points) การเขียนโครงการโดยท่ัวไปจะต้องมีการก าหนดระยะเวลาว่าจะเริ่มต้นเมื่อไร
และส้ินสุดเมื่อไร ถ้าหากมีการด าเนินกิจกรรมไปเรื่อย ๆ  ไม่มีการก าหนดขอบเขตของเวลา (Time Boundary) 
ไว้จะไม่ถือว่าเป็นงานโครงการเพราะมีลักษณะเป็นงานประจ า (Routine) หรืองานปกติ 

  4. มีสถานท่ีต้ัง (Location) ของโครงการ ผู้เขียนโครงการต้องระบุให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้พื้นท่ีด าเนินการหรือหัวงานอยู่ท่ีใด เพื่อสะดวกในการด าเนินงาน ถ้าเลือกสถานท่ีต้ังโครงการ
ไม่เหมาะสมแล้วย่อมท าให้เสียค่าใช้จ่ายหรือลงทุนมาก ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีได้อาจไม่คุ้มค่า การ
ติดตามและการประเมินผลโครงการก็อาจท าได้ยาก 

  5. มีบุคลากรหรือองค์กรท่ีเฉพาะเจาะจง (Organization) งานโครงการจะต้องมี
หน่วยงานหลักรับผิดชอบ ส่วนหน่วยงานอื่นถือว่าเป็นหน่วยงานเสริมหรือร่วมมือด าเนินงานเท่านั้น 
และควรระบุบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการนั้นให้ชัดเจน เพื่อเป็นหลักประกันว่าบุคคล/องค์กรนั้นจะ
ปฏิบัติอย่างจริงจังและจริงใจ 

  6. มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ (Resource) การเขียนโครงการจะต้อง
ระบุแหล่งทรัพยากร โดยเฉพาะแหล่งงบประมาณให้ชัดเจน เช่น งบประมาณแผ่นดิน หรือเงินกู้ 
หรือเงินทุนส ารองหรือเงินบริจาค เป็นต้น และจะต้องระบุเงินท่ีใช้ว่าเป็นหมวดวัสดุ หมวดค่าใช้สอย 
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หมวดค่าตอบแทนหมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เป็นต้น ท้ังนี้จะท าให้ง่ายในการ
ด าเนินการและควบคุมตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
 โครงการที่ดีจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
  1. สามารถแก้ไขปัญหาของหน่วยงานหรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. สามารถสนองตอบต่อความต้องการของกลุ่ม ชุมชน นโยบายของหน่วยงาน และ
นโยบายของประเทศชาติได้ดี 

  3. รายละเอียดของโครงการต้องเข้าใจง่ายมีการใช้ภาษาท่ีเข้าใจกันท่ัวไป 

  4. มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

  5. รายละเอียดของโครงการต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันต้ังแต่ประเด็นแรกถึงประเด็นสุดท้าย 
  6. ก าหนดการใช้ทรัพยากรอย่างชัดเจนและเหมาะสม 
  7. มีวิธีการติดตามและประเมินผลท่ีชัดเจน 
ส่วนประกอบของการเขียนโครงการ   
  1. ส่วนน า หมายถึง ส่วนท่ีจะบอกข้อมูลเบื้องต้นของโครงการโดยให้รายละเอียด

เกี่ยวกับช่ือโครงการผู้ด าเนินโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ ความเป็นมาของโครงการ 
วัตถุประสงค์ ดังนั้นส่วนน าจึงต้องเขียนให้ละเอียดเพื่อมุ่งหมายให้ผู้อ่านและบุคคลท่ีท างานร่วมกัน 
หรือผู้ท่ีมีหน้าท่ีตัดสินใจอนุมัติให้ท าโครงการมีความเข้าใจพื้นฐานเป็นเบื้องต้นก่อนท่ีจะอ่าน
รายละเอียดของโครงการต่อไป ดังนั้นผู้เขียนจึงต้องมีความระมัดระวังในเรื่องการใช้ภาษาให้ถูกต้องได้
ใจความเพื่อมุ่งช้ีประเด็นส าคัญของโครงการให้ชัดเจน 
    2. ส่วนเนื้อหา หมายถึง ส่วนท่ีบอกสาระส าคัญของโครงการโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีด าเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติอย่างละเอียดถ้าขั้นตอนการท างานมีความสลับซับซ้อนมาก
เท่าใดผู้เขียนต้องพยายามเรียงล าดับขั้นตอนการท างานอย่างมีระบบและเขียนแยกเป็นตอนๆ เพื่อ
ไม่ท าให้ผู้อ่านสับสนท้ังนี้ถ้าเป็นโครงการระยะยาวอาจเขียนตารางแสดงเวลาการท างานไว้ด้วย 
    3. ส่วนขยายความ หมายถึง ส่วนประกอบต่างๆท่ีบอกรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลจากการด าเนินโครงการบอกก าหนดระยะเวลา กรณีที่เป็นโครงการ
ระยะสั้นต้องแสดงตารางเวลาด าเนินโครงการสถานที่งบประมาณค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการซึ่ง
อาจจะเป็นงบประมาณรวมหรือแจกแจงค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดก็ได้และส่วนของประโยชน์หรือผลท่ี
คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการตามโครงการนั้น ๆ ถ้าเป็นโครงการท่ีจัดเกี่ยวกับการอบรมสัมมนา
ต้องมีตารางเวลาหรือก าหนดการประชุมไว้ด้วยส่วนขยายความเหล่านี้เป็นส่วนท่ีส าคัญเช่นเดียวกับ
ส่วนน า เพราะจะขยายความให้บุคคลที่ด าเนินการร่วมกันเข้าใจรายละเอียดกระจ่างขึ้นและผู้มี
หน้าท่ีตัดสินใจอนุมัติให้ท าโครงการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น  เมื่อได้ทราบว่าผล
ท่ีจะได้รับนั้นเป็นประโยชน์อย่างไรและงบประมาณค่าใช้จ่ายจัดสรรให้ได้หรือไม่อย่างไร 
 ขั้นตอนการเขียนโครงการ 

  1.  วิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการ ด าเนินการโดย 
  -  ศึกษาสภาพแวดล้อมเพื่อค้นหาปัญหา 
  -  ก าหนดสภาพแห่งการหมดปัญหา 
  -  ก าหนดแนวทางแก้ไข 
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  2.  เขียนโครงการ  โดยมีเทคนิค ดังนี้ 
   2.1  ก่อนลงมือ ต้องต้ังค าถามและตอบค าถาม 6 W กับ 1H 
  2.1.1 W1 = WHO  หมายถึง ค าถาม “ใครเป็นผู้ด าเนินโครงการ”  
   ใครบ้างเป็นผู้ท าโครงการนั้น ผู้รับผิดชอบมีคุณสมบัติและ
ความเหมาะสมหรือไม่ หากมีหลายหน่วยงานมีการก าหนดหน่วยงานหลักหรือเจ้าภาพไว้อย่างชัดเจน 
เหมาะสมหรือไม่ และมีการก าหนดบทบาทแต่ละหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 
                       2.1.2  W2 = WHAT หมายถึง ค าถาม “จะท าอะไรบ้าง”  
                                   โครงการนั้นมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจนหรือไม่ 
สอดคล้องกับนโยบายมากน้อยเพียงใดมีการก าหนดแผน/แนวทางการด าเนินงาน แต่ละกิจกรรม/
ขั้นตอนอย่างชัดเจนหรือไม่กิจกรรมใดบ้างท่ีต้องด าเนินการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หรือไม่ 
  2.1.3 W3 = WHEN หมายถึง ค าถาม “จะท าเมื่อไหร”่  
                                  โครงการนั้น จะเริ่มด าเนินงานและส้ินสุดเมื่อใด ระยะเวลา
และช่วงการด าเนินงานเหมาะสมหรือไม่ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมสอดคล้องเหมาะสมหรือไม่   
      2.1.4 W4 = WHERE หมายถึง ค าถาม “จะด าเนินโครงการท่ีไหน” 
                              สถานท่ีของการด าเนินงานโครงการอยู่ ท่ีใด เป็นแหล่งหรือ
สถานท่ีเหมาะสมหรือไม่ 
  2.1.5 W5 = WHY หมายถึง ค าถามท่ีเกี่ยวกับ “จะท าโครงการนี้ไปท าไม” 
                             โครงการนั้นมีเหตุผลอย่างไร มีความจ าเป็นอย่างไรท่ีจะต้อง
จัดท าโครงการมีข้อมูลสภาพปัญหาข้อมูลสภาพแวดล้อมท่ัวไปเกี่ยวกับโครงการท่ีน าเสนอ เพื่อขอ
อนุมัติโครงการต้องชัดเจนครบถ้วนและเป็นจริง 
  2.1.6 W6 = TO WHOM หมายถึง ค าถาม “ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน”์ 
                                 ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์จากโครงการเป็นใคร  มีความต้องการ 
ความจ าเป็นเหมาะสมหรือไม่ ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี
ปฏิบัติด้านสังคมของกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไร 
     2.1.7  H1 = HOW หมายถึง  ค าถาม “จะด าเนินโครงการอย่างไร” 
                                      มีวิธีการด าเนินงาน หรือบริหารโครงการอย่างไร จึงจะท าให้
โครงการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้พิจารณาปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ และกลยุทธ์
การด าเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่า 
   2.2  ศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ 

  2.3  ลงมือเขียนโครงการ โดยใช้ภาษาเขียนท่ีกระชับส่ือความหมายได้ชัดเจน
 รูปแบบการเขียนโครงการ ประกอบด้วย 

 1. ช่ือโครงการ  เป็นการระบุเพื่อให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติและการคาดหวัง
ผลตอบแทนท่ีสืบเนื่องจากการปฏิบัติโครงการตลอดจนทิศทางของการด าเนินโครงการนั้น 
  2. หลักการและเหตุผล  เป็นการระบุถึงสภาพปัญหาและความจ าเป็นในการจัดท า
โครงการขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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  3. วัตถุประสงค์โครงการ  เป็นการแสดงให้เห็นถึงส่ิงหรือผลงานท่ีเป็นจุดหมาย
ปลายทางท่ีต้องการจะให้เกิดขึ้นจาการปฏิบัติงานนั้น  การก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีดีจะเป็นการช่วยให้
การก าหนดขั้นตอนส าหรับปฏิบัติเป็นอย่างรัดกุม  การก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีดีควรประกอบด้วย
องค์ประกอบท่ีเรียกว่า “SMART” ดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 
  4.  กลุ่มเป้าหมาย  ระบุกลุ่มเป้าหมายและจ านวนให้ชัดเจน ใครคือผู้ท่ีจะได้รับผลดี
จากโครงการนี้ จ านวนผู้ท่ีได้รับผลดีจากโครงการนี้ 
  5.  สถานท่ีด าเนินการ ระบุสถานท่ีด าเนินการโครงการระบุพื้นท่ี โดยระบุหมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

  6.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  เป็นการก าหนดช่วงเวลาการปฏิบัติโครงการ
ต้ังแต่ระยะเริ่มต้นปฏิบัติโครงการจนถึงการส้ินสุดโครงการนั้น 

  7. วิธีด าเนินการ ควรแสดงถึงกิจกรรมและกระบวนการปฏิบัติงานท่ีสอดรับกับ
วัตถุประสงค์แสดงรายละเอียดกิจกรรมเพียงพอ และมีก าหนดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมท่ี
สมเหตุสมผล และควรมีกิจกรรมต่อเนื่องหากเป็นโครงการท่ีมีการฝึกอบรม ดูงาน จะต้องมีกิจกรรม
ต่อเนื่องท่ีจะส่งผลต่อการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุและมีก าหนดการการ
ฝึกอบรม หัวข้อท่ีจะฝึกอบรม 

 
  การเขียนวิธีด าเนินการ ให้แจกแจงดังนี้ 
   ขั้นเตรียมการ 
   ขั้นด าเนินงาน 
   กิจกรรมท่ีจะด าเนินงานตามโครงการ 
  8. งบประมาณ งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายของโครงการนับเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญ
ต่อการปฏิบัติโครงการโดยท่ัวไปมีองค์ประกอบ ดังนี ้
   8.1 ยอดรวมค่าใช้จ่ายท้ังโครงการ 
   8.2 ค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมหรือแต่ละช่วงเวลาพร้อมท้ังรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
  9.  การประเมินโครงการ เป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ของการด าเนินโครงการและพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการนั้น 

  10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ เป็นผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ผลท่ีเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติโครงการสามารถแสดงให้เห็นผลท่ีเป็นประโยชน์ทางตรงทางอ้อม 

ข้อแนะน าการเขียนโครงการ  
ช่ือโครงการ เลือกชื่อท่ีชัดเจนแสดงจุดมุ่งหมายและกิจกรรมท่ีชัดเจน  
ผู้รับผิดชอบ เป็นการระบุให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้รับผิดชอบโครงการคือหน่วยงานใดหรือ

คณะทางานชุดใด และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม หรือแต่ละงานเป็นของหน่วยงานใดบุคคลใด 
 หลักการและเหตุผล 1. เขียนเช่ือมโยงกับเรื่องท่ีใหญ่กว่า เช่น อ้างว่าตอบสนองต่อนโยบาย 

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

เขียนวัตถุประสงค์ 1. ระบุ End Result ในระยะยาวท่ีมุ่งหวังให้เกิดขึ้น รูปแบบ เพื่อ + ค ากริยา + 
ผลลัพธ์ + ค าขยาย (ถ้ามี) เช่น เพื่อให้องค์กรมีระบบคุณภาพมาตรฐาน, เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ขององค์กรให้ดีขึ้น 2. เขียนวัตถุประสงค์ท่ีสามารถควบคุมได้ (Controllable)  

เป้าหมาย เป็นการก าหนดผลลัพธ์ย่อย ๆ ท่ีมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในระยะส้ันเป็นปริมาณสามารถ
วัดได้โดยระยะเวลา จ านวน เป็นต้น 

 ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายและวัตถุประสงค์  
  1. วัตถุประสงค์หนึ่งๆ อาจมีหลายเป้าหมายหรือเป้าหมายเดียวก็ได้  

  2. ทุกๆ เป้าหมายเมื่อท าเสร็จแล้ว จะตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  
 
หลักการเขียนเป้าหมาย 
 S - Specific ชัดเจน เจาะจง  
M – Measurable วัดได้  
A – Achievement ระบุผลสัมฤทธิ์ หรือผลส าเร็จได้  
R – Realistic สอดคล้องกับความเป็นจริง  
T – Timing ก าหนดเป็นระยะเวลาได้ 
ระยะเวลาด าเนินการ คือน ารายละเอียดของงานแต่ละงานท่ีจะท าเป็นตัวก าหนดดูจาก

แผนงาน หรือกิจกรรมท่ีจะต้องท าท้ังหมดแล้วจึงนามาสรุป  
ผู้เข้าร่วมโครงการ จะต่างจากผู้รับผิดชอบ คือเข้าร่วมคือกลุ่มเป้าหมายท่ีเราต้องการ  
สรุปรายละเอียดโครงการ อันนี้ยากสุดมีรายละเอียดเยอะมากต้องเขียนด้วยความระมัดระวัง 

เพราะจะแบ่งล าดับของโครงการเป็นกระบวนการ วิธีการ กิจกรรม และงาน  
หลักการเขียนกิจกรรมและงานที่ท า 
  1. ให้ตอบตามเป้าหมายโดยจัดล าดับความส าคัญและล าดับเรื่องท่ีจะต้องท าก่อนหลัง 

ให้เรียงกันเป็นกิจกรรมต่าง ๆ  
  2. เขียนแต่ละกิจกรรม เป็นขั้นตอนใหญ ่ๆ ท่ีจะต้องท าในโครงการ 
           3. งาน (Task/Task Element) เป็นส่วนย่อยของกิจกรรม โดยกิจกรรมหนึ่ง มีได้หลาย Task  
งบประมาณ  เป็นค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีคาดว่าจะต้องใช้ในการท างานโครงการนั้น โดยจ าแนกตามหมวด

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

ผลท่ีคาดว่าได้รับ  เป็นการบอกว่า ถ้าโครงการท่ีน่าเสนอนั้น ถูกน าไปใช้ประสบผลส าเร็จ 
จะท าให้เกิดผลอะไรบ้างในระยะยาว  

ความแตกต่างระหว่างผลท่ีคาดว่าจะได้รับกับวัตถุประสงค์คือ วัตถุประสงค์ เป็นการบอกว่า
จะท าให้อะไรเกิดขึ้น (What output to do?) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ เป็นการบอกว่าถ้าเกิดขึ้นแล้ว จะมีผลดีอะไรตามมา (What benefit to get?)  
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การประเมินผลโครงการ ระบุตัวช้ีวัด Key Performance Indicator หมายถึง ตัวบ่งช้ีท่ีจะน ามาใช้
เป็นหน่วยวัด (Unit of measurement) เพื่อท าการวัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
หมายถึง ตัวบ่งช้ีท่ีจะนามาใช้เป็นหน่วยวัด เพื่อท าการวัดความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการน าโครงการไปปฏิบัติ 

 
 
 
หลักการสร้างตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  1. วัตถุประสงค์ของโครงการจะต้องมีความชัดเจนต้ังแต่เริ่มต้น  
  2. การก าหนดผลงานท่ีจะต้องท า จะต้องก าหนดให้ครอบคลุมท้ังหมดเพื่อตอบสนองต่อ

วัตถุประสงค์  
  3. ผลงานท่ีจะก าหนด จะเป็นผลงานได้ท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ  
  4. จะต้องค้นหาหน่วยวัด/ตัวชี้วัดให้ได้ทุกผลงาน  
  5. ตัวชี้วัดจะต้องครอบคลุมท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  6. จะต้องมีการระบุเป้าหมายหรือเกณฑ์ความส าเร็จให้แก่ทุกตัวช้ีวัด  
  7. เป้าหมายท่ีก าหนดให้ตัวชี้วัดหรือเกณฑ์ อาจเป็นตัวเลข หรือมาตรฐานงานก็ได้  
  8. จะต้องค้นหาเครื่องมือวัดท่ีดี เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล  
  9. การวัดระดับความส าเร็จ จะต้องนามาเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือเกณฑ์

ความส าเร็จในทุกตัวช้ีวัด 
  10. ความส าเร็จตามเป้าหมายในทุกตัวช้ีวัดรวมกันคือความส าเร็จของวัตถุประสงค์  

แนวทางการเขียนโครงการและงบประมาณ 
โครงการเป็นการจัดกิจกรรมท่ีเป็นระบบ เพื่อการปฏิบัติหน้าท่ีองค์การให้บรรลุถึงเป้าหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งโครงการท่ีดีย่อมท าให้ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน และผลตอบแทนท่ี
องค์การหรือหน่วยงานจะได้รับอย่างคุ้มค่าอันจะน ามาซึ่งการพัฒนาของหน่วยงานนั้น  ๆ ได้สรุป
ลักษณะท่ีดีของโครงการดังต่อไปนี้ 

  1. สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาขององค์การหรือหน่วยงานได้ 
  2. มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีชัดเจนสามารถด าเนินงานและปฏิบัติได้ 
  3. รายละเอียดของโครงการต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์

ของโครงการต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เป็นต้น 

  4. รายละเอียดของโครงการสามารถเขา้ใจได้ง่ายสะดวกต่อการด าเนินงานตามโครงการ 
  5. เป็นโครงการท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้ สอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์การ

และสามารถติดตามประเมินผลได้ 
  6. โครงการต้องก าหนดขึ้นจากข้อมูลท่ีมีความเป็นจริง และเป็นข้อมูลท่ีได้รับการ

วิเคราะห์อย่างรอบคอบ 
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  7. โครงการต้องได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากร และการบริหารอย่างเหมาะสม 
  8. โครงการต้องมีระยะเวลาในการด าเนินงาน กล่าวคือต้องระบุถึงวันเวลาท่ีเริ่มต้น 

และส้ินสุดโครงการ 

ข้อสังเกต โครงการท่ีก าหนดขึ้นแม้เป็นโครงการท่ีมีลักษณะดีเพียงใด แต่ตัวโครงการก็ไม่
อาจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขององค์การ หน่วยงาน หรือสังคมของชนกลุ่มใหญ่ตามท่ีได้เขียนไว้ในโครงการได้
ท้ังหมดเพราะการด าเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในโครงการยังมีวนประกอบหรือปัจจัยอื่น ๆ 
อีกมากมายท่ีอาจท าให้การด าเนินงานของโครงการบรรลุถึงเป้าหมายอย่างด้อยประสิทธิภาพ
นอกจากนี้โครงการหนึ่งอาจเป็นโครงการท่ีดีท่ีสุดในระยะหนึ่งแต่อาจเป็นโครงการท่ีใช้ประโยชน์ได้
น้อยในอีกเวลาหนึ่งก็เป็นไปได้ 

วิธีเขียนโครงการ 
ในการเขียนโครงการนั้น รูปแบบหรือแบบฟอร์มในการเขียนโครงการมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ         

ซึ่งสามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ การเขียนโครงการแบบด้ังเดิม หรือการเขียนโครงการ
แบบประเพณีนิยม (Conventional Method) และการเขียนโครงการเชิงเหตุผล หรือการจัดท า
โครงการแบบเหตุผลเชิงตรรกวิทยา (Logical Framework Method) ในการเขียนโครงการท้ังสอง
รูปแบบมีแนวคิดและวิธีการในการเขียน ซึ่งจะขอแยกกล่าวในแต่ละรูปแบบดังนี้ 

1. การเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม (Conventional Method) 
การเขียนโครงการในรูปแบบนี้เป็นรูปแบบด้ังเดิมท่ีท ากันมานานแล้ว ปัจจุบันก็ยังเป็นท่ีนิยมเขียนกันอยู่ 
แต่การเขียนโครงการในรูปแบบนี้มีข้อจ ากัดท่ีส าคัญอยู่หลายประการอันได้แก่ ลักษณะของโครงการ
มีความยาวเกินความจ าเป็นมุ่งเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพท าให้ผู้เขียนโครงการพยายามอธิบายถึง
หลักการและเหตุผลในการเขียนโครงการอย่างมากมายพร้อมท้ังต้ังวัตถุประสงค์ไว้อย่างเลิศเลอจนกระท่ัง
ไม่สามารถจะด าเนินงานบรรลุถึงวัตถุประสงค์ได้ท้ังหมดผลท่ีตามมาคือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริง ผลของงานมักขาดประสิทธิภาพและการพิจารณาเห็นชอบโครงการมักพิจารณาแบบแยกส่วน
เป็นลักษณะรายการ (Item analysis) โดยไม่ค านึงถึงการวิเคราะห์แบบองค์รวม การวางโครงการใน
ลักษณะนี้มีตัวอย่างให้เห็นมากมาย เช่น ขณะท่ีขาดครูในสาขาท่ีขาดแคลนแต่รัฐบาลมีโครงการให้
ข้าราชการครูเกษียณอายุก่อน 60 ปี ท าให้ข้าราชการครูในสาขาขาดแคลนลาออกเป็นจ านวนมาก เป็น
ต้น ถึงแม้ว่า การเขียนโครงการในรูปแบบประเพณีนิยม จะมีข้อบกพร่องดังท่ีได้กล่าวมาแล้วแต่การ
เขียนโครงการในรูปแบบนี้ก็ยังมีผู้นิยมเขียนอยู่เป็นจ านวนมาก เนื่องจากความคุ้นเคยของท้ังผู้เขียน
และผู้อ่านโครงการ และเมื่อมอบหมายให้เขียนโครงการจึงสามารถเขียนได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันผู้
มีอ านาจในการอนุมัติโครงการก็คุ้นชินกับโครงการในลักษณะนี้ จึงสามารถพิจารณาโครงการได้อย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะโครงการขนาดเล็กท่ีไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือส่งผลกระทบต่อด้านอื่นๆ มากนัก การ
เขียนโครงการในลักษณะนี้นับว่าเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมและยังคงมีประโยชน์อย่างมากเพียงปรับแก้
จุดอ่อนและข้อจ ากัดท่ีมีของวิธีการเขียนโครงการในลักษณะนี้ 

 เมื่อรูปแบบการเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม ยังเป็นรูปแบบท่ีสมาชิกในองค์การส่วน
ใหญ่เข้าใจได้ ดังนั้นจึงยังมีความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาองค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงการในการเขียน
โครงการจ าเป็นท่ีจะต้องมีผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อท่ีจะด าเนินโครงการท่ีเขียนให้ได้ส าเร็จตาม



13 
 

 

ความต้องการ ดังนั้นในลักษณะของโครงการบางโครงการผู้เขียนหรือกลุ่มผู้เขียนโครงการอาจจะเป็น
คนละคนกับผู้ด าเนินงานตามโครงการหรืออาจจะเป็นคน ๆ เดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันก็ย่อมได้ ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับลักษณะปัจจัยหลายประการ เช่น ขนาดและชนิดของโครงการลักษณะของโครงการและ
อื่นๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตามไม่ว่าโครงการจะมีขนาดเช่นใด ชนิดและประเภทใดย่อมต้องมีรูปแบบ 
(Form) หรือโครงสร้าง (Structure) ในการเขียนท่ีเหมือนกันดังนี้ (ประชุม, 2535) 
  1. ช่ือโครงการ 

  2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ 
  3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  4. หลักการและเหตุผล 
  5. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
  6. วิธีด าเนินการ 
  7. แผนปฏิบัติงาน 
  8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
  9. งบประมาณและทรัพยากรท่ีต้องใช้ 
  10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
รูปแบบหรือหัวข้อในการเขียนโครงการข้างต้น อาจจะมีหัวข้อและรายละเอียดแตกต่างกันไป

ตามลักษณะหรือประเภทของโครงการ บางโครงการมีรายละเอียดมากบางโครงการมีรายละเอียดน้อย 
บางโครงการอาจต้องเพิ่มเติมหัวข้อท่ีมีความส าคัญเข้าไป เช่น โครงการทางด้านวิชาการอาจต้องมีการ
เพิ่มหัวข้อเอกสารอ้างอิง เป็นต้น ท้ังนี้แล้วแต่ผู้เขียนโครงการจะพยายามจัดท าขึ้นหรือยึดถือโดยมุ่งหวัง
ให้ผู้อ่านโครงการหรือผู้ปฏิบัติตามโครงการมีความชัดเจนและเข้าใจโดยง่ายท่ีสุดเพื่อความเข้าใจท่ีชัดเจน
ในเรื่องของรูปแบบ หรือโครงสร้างในการเขียนโครงการโดยละเอียดจึงขออธิบายรายละเอียดในแต่ละ
ข้อของรูปแบบในการเขียนโครงการลักษณะนี้ 

1. ชื่อโครงการ 
 การต้ังช่ือโครงการต้องมีความชัดเจน  เหมาะสม และเฉพาะเจาะจง เป็นท่ีเข้าใจได้

โดยง่ายส าหรับผู้น าโครงการไปใช้หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการช่ือโครงการจะบอกให้ทราบว่าจะ
ท าส่ิงใดบ้าง โครงการท่ีจัดท าขึ้นนั้นท าเพื่ออะไร ช่ือโครงการโดยท่ัวไปควรจะต้องแสดงลักษณะงาน
ท่ีต้องปฏิบัติ ลักษณะเฉพาะของโครงการ และจุดมุ่งหมายของโครงการ เช่น โครงการผักศึกษา 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนเขียนโครงการ โครงการขยายพันธุ์พืชเชิงธุรกิจเป็นต้น 
นอกจากนี้การเขียนโครงการบางโครงการ นอกจากจะมีช่ือโครงการแล้ว ผู้เขียนโครงการอาจระบุช่ือ
แผนงานไว้ด้วย ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเป็นการแสดงให้เห็นว่าโครงการท่ีก าหนด
ขึ้นอยู่ในแผนงานอะไร สามารถสนับสนุนและสอดคล้องกับแผนงานนั้นได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
การระบุระดับแผนงานท าให้มองเห็นภาพในมุมกว้างมากขึ้น และช่วยป้องกันปัญหาการท าโครงการ
ท่ีคิดแบบแยกส่วนได้ในระดับหนึ่งท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงหลักการท่ัวไปของการต้ังช่ือโครงการ 
แต่สถานการณ์จริงบางกรณีการต้ังช่ือโครงการอาจต้องน ากลุ่มเป้าหมายเข้ามาพิจารณาประกอบด้วย 
เช่น กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นวัยรุ่นอาจต้องน าค าท่ีดลใจวัยรุ่นหรือเมื่อวัยรุ่นเห็นช่ือโครงการแล้วเกิด
ความสนใจต้องการเข้าร่วมโครงการในบางกรณีอาจต้องพิจารณาแหล่งทุนประกอบด้วย เช่น แหล่ง
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ทุนให้งบประมาณในโครงการท่ีเกี่ยวกับการจัดท าแหล่งการเรียนรู้ ดังนั้นการต้ังช่ือโครงการก็จ าเป็นต้อง
มีค าส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้อยู่ในช่ือโครงการด้วยจึงจะได้งบประมาณสนับสนุน  เช่น 
โครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน เป็นต้น 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
   การเขียนโครงการจะต้องระบุหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดท าโครงการนั้น ๆ โดยจะต้อง

ระบุหน่วยงานต้นสังกัดท่ีจัดท าโครงการพร้อมท้ังระบุถึงหน่วยงานท่ีมีอ านาจในการอนุมัติโครงการ
เหตุท่ีต้องมีการระบุหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการนั้นก็เพื่อสะดวกต่อการติดตามและประเมินผล
โครงการการระบุหน่วยงานควรระบุหน่วยที่เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการโดยตรง  

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   โครงการทุกโครงการจะต้องมีผู้ท าโครงการรับผิดชอบด าเนินงาน ตามโครงการท่ีเขียนไว้

ไม่ว่าตนเองจะเป็นผู้เขียนโครงการนั้น หรือผู้อื่นเป็นผู้เขียนโครงการก็ตาม จะต้องระบุผู้รับผิดชอบ
โครงการนั้น ๆ ให้ชัดเจน ว่าเป็นใคร มีต าแหน่งใดในโครงการนั้น เช่น นาย ก มีต าแหน่งเป็นหัวหน้า
โครงการขยายพันธุ์พืชก็ต้องระบุต าแหน่งในโครงการนั้นไปด้วยส่วนต าแหน่งอื่น  ๆ รองลงมาใน
โครงการอาจจะเขียนรวม ๆ ว่าเป็นผู้ร่วมโครงการ หรือจะระบุต าแหน่งหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบจริงใน
โครงการด้วยก็จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  เช่น นายนิรันดร์ ยิ่งยวด มีต าแหน่งเป็นเลขานุการของ
โครงการขยายพันธุ์พืช เป็นต้น ล าดับการเรียงช่ือผู้รับผิดชอบให้เรียงล าดับจากหัวหน้าโครงการเป็น
ล าดับแรก และล าดับสุดท้ายควรเป็นเลขานุการของโครงการตัวอย่างเช่น 

4. หลักการและเหตุผล 
 หลักการและเหตุผล เป็นส่วนส าคัญท่ีแสดงถึงปัญหาความจ าเป็นหรือความต้องการท่ีต้องมี

การจัดท าโครงการขึ้นเพื่อแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการขององค์การ ชุมชน หรือท้องถิ่น นั้น ๆ   ดังนั้นใน
การเขียนหลักการและเหตุผลผู้เขียนโครงการจ าเป็นต้องเขียนแสดงให้เห็นถึงปัญหาหรือความต้องการ
พร้อมท้ังระบุเหตุผลและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดท าโครงการอย่างชัดเจน 
นอกจากนี้อาจต้องเช่ือมโยงให้เห็นว่าโครงการท่ีเสนอนี้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ หรือ
นโยบายของชุมชน ท้องถิ่น องค์การ หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการและเป็นการวางรากฐานไปสู่
สภาพท่ีพึงประสงค์ในอนาคตขององค์การหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการท่ีได้จัดท าขึ้นโดย
สรุป ผู้เขียนโครงการต้องพยายามหาเหตุผล หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ สนับสนุนโครงการท่ีจัดท า
ขึ้นอย่างสมเหตุสมผล ท้ังนี้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจหน้าท่ีเห็นชอบและอนุมัติ
โครงการท่ีน าเสนอให้ด าเนินการได้ พร้อมท้ังให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณ  บุคลากร และ
ปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ เพื่อให้เห็นแนวทางการเขียนหลักการและ 

5. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 โครงการทุกโครงการจ าเป็นต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นเครื่องช้ีแนวทางในการ

ด าเนินงานของโครงการ โดยวัตถุประสงค์จะเป็นข้อความท่ีแสดงถึงความต้องการท่ีจะกระท าส่ิงต่าง  ๆ  
ภายในโครงการให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมซึ่ งข้อความท่ีใช้เขียนวัตถุประสงค์จะต้องชัดเจน                
ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได้ โครงการแต่ละโครงการสามารถมีวัตถุประสงค์ได้มากกว่า 1 ข้อ 
ลักษณะของวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับระดับและขนาดของโครงการ เช่น ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ 
วัตถุประสงค์ก็จะมีลักษณะท่ีกว้างเป็นลักษณะวัตถุประสงค์ท่ัวไป หากเป็นโครงการ ขนาดเล็ก สามารถ
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ลงปฏิบัติการในพื้นท่ีเป้าหมายหรือปฏิบัติงานในลักษณะท่ีแคบเฉพาะเรื่องเฉพาะอย่าง วัตถุประสงค์ก็
จะมีลักษณะเฉพาะหรือโดยท่ัวไปจะเรียกว่าวัตถุประสงค์เฉพาะถึงอย่างไรก็ตามการเขียนวัตถุประสงค์
ในโครงการแต่ละระดับ แต่ละขนาดจะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันวัตถุประสงค์ของโครงการย่อย 
จะต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการขนาดใหญ่ในส่วนนี้หากนิสิตได้เรียนเกี่ยวกับ
เรื่องการสอนมาแล้วคงจะมีความเข้าใจมากขึ้นกล่าวคือถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจน เมื่อนิสิต
ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเกษตร ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นิสิตก็จะต้อง
มีการเตรียมโครงการสอนระยะยาว ซึ่งในโครงการสอนระยะยาวก็จะมีส่วนของวัตถุประสงค์อยู่ด้วย 
วัตถุประสงค์ตรงส่วนนี้จะมีลักษณะท่ีกว้างหรือท่ัวไปมากกว่าเพื่อเป็นเครื่องช้ีแนวทางว่าในรายวิชา         
ท่ีนิสิตรับผิดชอบสอนนั้น  ต้องการให้ผู้เรียนได้รับความรู้อะไรบ้าง จากนั้นในการสอนแต่ละครั้งนิสิตก็
จะต้องเตรียมโครงการสอน ประจ าวัน หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่า แผนการสอนประจ าวัน (Lesson plan) 
ซึ่งในแผนการสอนประจ าวันก็จะมีวัตถุประสงค์อยู่ในแผนการสอนประจ าวันนั้นด้วยแต่ลักษณะของ 
วัตถุประสงค์จะแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของโครงการสอนระยะยาววัตถุประสงค์ของแผน             
การสอนประจ าวันจะมุ่งเน้นถึงการเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรมหลังจากท่ีนิสิตได้ท าการสอนเรียบร้อยแล้ว 
วัตถุประสงค์ชนิดนี้จึงเรียกว่าวัตถุประสงค์เฉพาะหรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในท านองเดียวกัน 
ลักษณะของวัตถุประสงค์ในการเขียนโครงการก็จะคล้ายคลึงกัน 

ส าหรับการเขียนเป้าหมาย ต้องเขียนให้ชัดเจนเพื่อแสดงให้เห็นผลงานหรือผลลัพธ์ที่ระบคุุณภาพ 
หรือปริมาณงานท่ีคาดว่าจะท าให้บังเกิดขึ้นในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ ซึ่งการก าหนดผลงานอาจก าหนดเป็นร้อยละ 
หรือจ านวนหน่วยท่ีแสดงปริมาณหรือคุณภาพต่าง ๆ เช่น โครงการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน เป้าหมาย คือ 
ได้ผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนคุณภาพช้ันท่ี 1 จ านวน 10 ตัน หรือโครงการอบรมการขยายพันธุ์พืช เป้าหมาย คือ 
เมื่อส้ินสุดโครงการผู้ท่ีเข้ารับการอบรมร้อยละ 80 สามารถขยายพันธุ์พืชได้อย่างถูกวิธี เป็นต้น 

6. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
 ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ เป็นการระบุระยะเวลาต้ังแต่เริ่มต้นโครงการจนกระท่ัง

ถึงเวลาส้ินสุดโครงการว่าใช้เวลาท้ังหมดเท่าใด โดยแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นและส้ินสุดของโครงการโดยระบ ุ
วันเดือน ปี ท่ีเริ่มท าและส้ินสุด ถ้าหากเป็นโครงการระยะยาวและมีหลายระยะก็ต้องแสดงช่วงเวลา
ในแต่ละระยะของโครงการนั้นด้วยเพื่อใช้เป็นรายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ 

7. วิธีด าเนินการ 
 วิธีด าเนินการเป็นงานหรือกิจกรรมท่ีก าหนดขึ้น เป็นขั้นตอนตามล าดับก่อนหลังเพื่อใช้

ปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิธีการด าเนินการจึงน าวัตถุประสงค์มาจ าแนก             
แจกแจงเป็นกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม โดยจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการ
ว่ามีกิจกรรมใดท่ีจะต้องท าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  

8. แผนการปฏิบัติงาน 
 การเขียนแผนปฏิบัติงานเป็นการน าเอาขั้นตอนต่าง ๆ  ในการด าเนินงานมาแจกแจงรายละเอียด

ให้ผู้ท าโครงการสามารถลงมือปฏิบัติงานได้ โดยจะเขียนรายละเอียดแต่ละงานท่ีต้องท า มีใครเป็น
ผู้รับผิดชอบในงานนั้นบ้าง จะท าเมื่อใด และมีวิธีการในการท าอย่างไร  
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9. งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้ 
 งบประมาณและทรัพยากรท่ีต้องใช้เป็นการระบุถึงจ านวนเงิน จ านวนบุคคล จ านวนวัสดุ

ครุภัณฑ์และปัจจัยอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินโครงการนั้น ๆ 
หลักในการก าหนดงบประมาณและทรัพยากร ในการเสนองบประมาณเพื่อด าเนินงานโครงการนัน้ 

ผู้วางโครงการควรค านึงถึงหลักส าคัญ 4 ประการในการจัดท าโครงการ โดยจะต้องจัดเตรียมไว้อย่าง
เพียงพอและจะต้องใช้อย่างประหยัด หลักการในการจัดท าโครงการดังกล่าว ได้แก่ (ประชุม, 2535) 
  1. ความประหยัด (Economy) การเสนองบประมาณโครงการจะต้องเป็นไปโดยมี
ความประหยัดใช้ทรัพยากรทุกอย่างให้คุ้มค่าท่ีสุดและได้คุณภาพของผลงานดีท่ีสุด 

  2. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) โครงการทุกโครงการจะต้องมีคุณค่าเป็นท่ี
ยอมรับและทุกคนมีความพึงพอใจในผลงานท่ีเกิดขึ้น โดยใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุดประหยัดท่ีสุดและ
ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า 

  3. ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) โครงการทุกโครงการจะต้องด าเนินงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้น าผลท่ีเกิดขึ้นเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้หากได้
ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ก็ถือว่ามีประสิทธิผล 

  4. ความยุติธรรม (Equity) การจัดสรรทรัพยากรทุกชนิด หรือการใช้จ่ายทรัพยากร
จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ท้ังนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

หลักการในการจัดท างบประมาณโครงการและจัดสรรทรัพยากร โครงการดังกล่าวบางครั้ง 
เรียกว่า 4E'S ซึ่งเป็นหลักส าคัญของการบริหารงานโดยท่ัวไปหลักการหนึ่ง นอกจากนี้ควรท่ีจะระบุ
แหล่งท่ีมาของงบประมาณและจ านวนทรัพยากรอื่น ๆ ท่ีต้องใช้ควรระบุแหล่งท่ีมาของงบประมาณ
และทรัพยากรด้วย เช่น จากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน งบประมาณ
จากการช่วยเหลือของต่างประเทศ งบประมาณจากการบริจาคของหน่วยงานหรือองค์กรเอกชน 
นอกจากนี้อาจเป็นงบประมาณท่ีได้จากการเก็บค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งงบประมาณ
ในลักษณะหลังนี้มักนิยมใช้กับโครงการฝึกอบรมเป็นส่วนใหญ่และเป็นโครงการท่ีสามารถด าเนินการ
ได้โดยง่าย เนื่องจากไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภายนอกการเขียนแสดงรายการงบประมาณและ
ทรัพยากรท่ีต้องใช้ในโครงการควรแจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจน หากเป็นหน่วยงานของรัฐบาลท่ีใช้
งบประมาณแผ่นดิน ผู้เขียนโครงการควรศึกษาระเบียบการเงินและพัสดุของส านักนายกรัฐมนตรี          
ให้เข้าใจหากเป็นงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานก็ต้องศึกษาระเบียบการใช้เงินรายได้ของ
หน่วยงานให้ถ่องแท้หรือหากใช้งบประมาณจากแหล่งอื่ นก็ต้องศึกษาระเบียบปฏิบัติในการใช้
งบประมาณ ท้ังนี้เพื่อลดปัญหาในขั้นตอนของการเบิกจ่ายงบประมาณในระหว่างการด าเนินโครงการ 
นอกจากนี้ยังจะต้องแจงออกเป็นรายละเอียดในการใช้อย่างชัดเจนอีกด้วยเพื่อท่ีจะช่วยให้การ
พิจารณาสนับสนุนและอนุมัติโครงการเป็นไปด้วยดี 
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รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ส าหรับแต่ละส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะจ าแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ 

  1. งบบุคลากร 
  2. งบด าเนินงาน 
  3. งบลงทุน 
  4. งบเงินอุดหนุน 
  5. งบรายจ่ายอื่น 

     1.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายท่ีจ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว และค่าตอบแทน 

 พนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใด            
ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

  1.2 งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า
ได้แก่ รายจ่ายท่ีจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภครวมถึงรายจ่าย
ท่ีก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
   1.2.1 ค่าตอบแทน  หมายถึง เงิน ท่ี จ่ายตอบแทนให้แก่ ผู้ ท่ี
ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด เช่น เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ เงินตอบ
แทนต าแหน่งเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัยเงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาท่ีขาดแคลน
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารท าการนอกเวลา ค่าพาหนะเหมาจ่ายและค่า
เบ้ียประชุมกรรมการ เป็นต้น 
   1.2.2 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภค ส่ือสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายท่ีเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ 
 1.3 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่าย            
ท่ีจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่าย
อื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
 10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

     ในส่วนนี้จะแสดงถึงการติดตาม การควบคุม การก ากับ และการประเมินผลโครงการ
เพื่อให้โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เสนอโครงการควรระบุ
วิธีการท่ีใช้ในการควบคุมและประเมินผลโครงการไว้ให้ชัดเจน  ท้ังนี้อาจจะต้องระบุบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการประเมินโครงการพร้อมท้ังบอกรูปแบบการประเมินผลโครงการ เช่น 
ประเมินก่อนด าเนินการขณะด าเนินการหลังการด าเนินการหรือจะระบุเวลาชัดเจนว่าจะประเมินทุก
ระยะ 3 เดือน เป็นต้น  
       ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับส่วนนี้จะเป็นการบอกถึงว่าเมื่อโครงการท่ีท าส้ินสุดลง จะมี
ผลกระทบในทางท่ีดีท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงและโดยอ้อม โดยระบุให้ชัดเจนว่าใครจะได้รับผลประโยชน์
และผลกระทบนั้น ได้รับในลักษณะอย่างไร ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนอกจากส่วนประกอบ
ท้ัง 10 รายการท่ีได้กล่าวแล้ว การเขียนโครงการแบบประเพณีนิยมยังอาจมีส่วนประกอบอื่น ๆ อีก เช่น 
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  1. หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน  หมายถึง หน่วยงานท่ีให้ความร่วมมือหรือให้
งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

  2. ผู้เสนอร่างโครงการ หมายถึงผู้เขียนและท าโครงการขึ้นเสนอให้ผู้มีอ านาจใน
การพิจารณาอนุมัติโครงการ ใช้ในกรณีท่ีผู้ท าโครงการไม่ได้เป็นผู้เขียนโครงการเอง 

  3. เอกสารอ้างอิง หมายถึง เอกสารท่ีเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงในการท าโครงการใน
เรื่องนั้น และใช้ส าหรับศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเมื่อผู้ปฏิบัติโครงการเกิดข้อสงสัยจากรูปแบบการเขียน
โครงการท่ีกล่าวมาท้ังหมด เป็นเพียงรูปแบบท่ีใช้กันโดยท่ัวไป จึงอาจจะมีลักษณะอย่างอื่นท่ีแตกต่าง
กันออกไปในส่วนของรายละเอียดขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้ก าหนดไว้เพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรับผู้เขียนโครงการ 

สรุปแล้วการเขียนโครงการแบบประเพณีนิยมจะต้องมีเนื้อหาสาระท่ีละเอียดชัดเจน
เฉพาะเจาะจง โดยรูปแบบของโครงการจะสามารถตอบค าถามดังต่อไปนี้ได้ คือ (ประชุม, 2535) 

  1. โครงการอะไร หมายถึง ช่ือโครงการ 
  2.  ท าไมต้องท าโครงการนั้น หมายถึง หลักการและเหตุผล 
  3.  ท าเพื่ออะไร หมายถึง วัตถุประสงค์ 
  4.  ท าในปริมาณเท่าใด หมายถึง เป้าหมาย 
  5.  ท าอย่างไร หมายถึง วิธีด าเนินการ 
  6.  ท าเมื่อใดและนานแค่ไหน หมายถึง ระยะเวลาด าเนินการ 
  7.  ใช้ทรัพยากรอะไร เท่าใด และได้จากไหน หมายถึง งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ 
  8.  ใครท า หมายถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  9.  ต้องท ากับใคร หมายถึง หน่วยงานหรือบุคคลท่ีให้การสนับสนุน 
  10.  ท าได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่ หมายถึง การประเมินผล 
  11.  เกิดอะไรขึ้นเมื่อส้ินสุดโครงการ หมายถึง ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  12.  มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ หมายถึง ข้อเสนอแนะ 
 โครงการทุกโครงการ หากผู้เขียนโครงการสามารถตอบค าถามทุกค าถามดังกล่าวได้ท้ังหมด 

อาจถือได้ว่าเป็นการเขียนโครงการท่ีมีความสมบูรณ์ในรูปแบบและหากการตอบค าถามได้อย่างมี
เหตุผลและมีหลักการย่อมถือได้ว่าโครงการท่ีเขียนขึ้นนั้นเป็นโครงการท่ีดีนอกจากจะได้รับการ
พิจารณาอนุมัติโดยง่ายแล้วผลของการด าเนินงานมักจะมีประสิทธิภาพด้วย 

งบประมาณและประเภทงบประมาณ 
การจัดท างบประมาณในแบบปัจจุบันได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษประมาณ 

คริสศตวรรษท่ี 16-17 ซึ่งเป็นสมัยท่ีสภาผู้แทนราษฎรได้ประสบความส าเร็จในการสงวนอ านาจท่ีจะ
อนุมัติรายได้และรายจ่ายของรัฐบาลซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดท างบประมาณในแบบปัจจุบันมี
ความสัมพันธ์กับวิวัฒนาการการปกครองต่อมาได้มีการน าแบบอย่างมาจัดท างบประมาณขึ้นในหลาย
ประเทศ ส าหรับประเทศไทยการจัดท างบประมาณนั้นรัฐบาลได้เริ่มท าขึ้นก่อนและต่อมาได้ขยาย
ขอบเขตไปถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ท้ังของรัฐบาลและเอกชน 

ความหมายของงบประมาณจะแตกต่างกันออกไปตามกาลเวลาและลักษณะการให้
ความหมายของนักวิชาการแต่ละด้าน ซึ่งมองงบประมาณแต่ละด้านไม่เหมือนกัน เช่น นักเศรษฐศาสตร์ 



19 
 

 

มองงบประมาณในลักษณะของการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด นักบริหารจะมอง
งบประมาณในลักษณะของกระบวนการหรือการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยบรรลุ
เป้าหมายของแผนงานท่ีวางไว้นักการเมืองจะมองงบประมาณในลักษณะของการมุ่งให้รัฐสภาใช้อ านาจ
ควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาลความหมายด้ังเดิม งบประมาณหรือ Budget ในความหมายภาษาอังกฤษ       
แต่เดิม หมายถึงกระเป๋าหนังสือใบใหญ่ท่ีเสนนาบดีคลังใช้บรรจุเอกสารต่าง ๆ ท่ีแสดงถึงความต้องการ
ของประเทศและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในการแถลงต่อรัฐสภา ต่อมาความหมายของ Budget ก็ค่อย ๆ เปล่ียน
จากตัวกระเป๋าเป็นเอกสารต่าง ๆ  ท่ีบรรจุในกระเป๋านั้นสรุปความหมายของงบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ 
ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงินแสดงโครงการด าเนินงานท้ังหมดในระยะหนึ่งรวมถึงการกะประมาณการบริหาร
กิจกรรม โครงการและค่าใช้จ่ายตลอดจนทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุตาม
แผนนี้ย่อมประกอบด้วยการท างาน 3 ขั้นตอน คือ (1) การจัดเตรียม (2) การอนุมัติและ (3) การบริหาร 

ความส าคัญและประโยชน์ของงบประมาณ 
งบประมาณมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร หน่วยงานสามารถน าเอา

งบประมาณมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้าความส าคัญและประโยชน์
ของงบประมาณมีดังนี้ 
  1. ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงาน ตามแผนงานและก าลังเงินท่ีมีอยู่โดยให้
มีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานท่ีวางไว้เพื่อป้องกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานท่ีไม่
จ าเป็นของหน่วยงานลดลง 

  2. ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยงาน ถ้าหน่วยงานจัดงบประมาณการใช้จ่าย
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพจะสามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่หน่วยงานและสังคม
โดยหน่วยงานต้องพยายามใช้จ่ายและจัดสรรงบประมาณให้ เกิดประสิทธิผลไปสู่โครงการ                
ท่ีจ าเป็นเป็นโครงการลงทุนเพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าของหน่วยงาน 

  3. เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่จ า กัดให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ทรัพยากรหรืองบประมาณของหน่วยงานมีจ ากัด ดังนั้นจึงจ าเป็นท่ีจะต้องใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือใน
การจัดสรรทรัพยากรหรือใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใช้และจัดสรรเงิน
งบประมาณไปในแต่ละด้านและมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใช้จ่ายทรัพยากรนั้นๆ               
ด้วยเพื่อท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาท่ีเร็วที่สุดและใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุด 

  4. เป็นเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณท่ีเป็นธรรม งบประมาณ
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณท่ีเป็นธรรมไปสู่จุดท่ีมีความจ าเป็นและท่ัวถึง              
ท่ีจะท าให้หน่วยงานนั้นสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  5. เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์งาน และผลงานของหน่วยงานเนื่องจากงบประมาณเป็นท่ีรวม
ท้ังหมดของแผนงานและงานท่ีจะด าเนินการในแต่ละปีพร้อมท้ังผลท่ีจะเกิดขึ้น  ดังนั้นหน่วยงานสามารถใช้
งบประมาณหรือเอกสารงบประมาณท่ีแสดงถึงงานต่าง ๆ  ท่ีท าเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ลักษณะของงบประมาณที่ดี 

งบประมาณท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานควรจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
  1. เป็นศูนย์รวมของเงินงบประมาณท้ังหมด ปกติการใช้จ่ายเงินงบประมาณควรจะ

ใช้จ่ายและพิจารณาจากศูนย์หรือแหล่งรวมเดียวกันท้ังหมดท้ังนี้เพื่อจะได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบ
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การใช้จ่ายในแต่ละรายการหรือทุกโครงการว่ารายการใดมีความส าคัญจ าเป็นมากน้อยกว่ากัน                     
หากรายการใดมีความส าคัญและจ าเป็นมากก็ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมาก ท้ังนี้เพื่อ
ความยุติธรรมในการจัดสรรเงินงบประมาณทุกโครงการ ควรมีสิทธิเท่า ๆ กันในการเสนอเข้ารับการ
พิจารณาในการจัดสรรงบประมาณพร้อมกันเพื่อจะได้มีการประสานงานและโครงการเข้าด้วยกัน  
ป้องกันมิให้มีการท างานหรือโครงการซ ้าซ้อน อันจะเป็นการส้ินเปลืองงบประมาณ ดังนั้นจึงไม่ควร
แยกการพิจารณางบประมาณไว้ในหลาย ๆ จุด หรือหลายครั้งซึ่งจะก่อให้เกิดการพิจารณาท่ีต่างกัน
และไม่ยุติธรรมแต่อย่างไรก็ตามในบางโอกาสก็ยังมีความจ าเป็นท่ีจะต้องแยกต้ังเงินไว้ต่างหากเป็นงบ
พิเศษนอกเหนือจากงบประมาณ เช่น งบกลาง งบราชการลับ ซึ่งถ้ามีจ านวนไม่มากเกินไปก็มักจะไม่
เป็นภัยท้ังยังช่วยให้เกิดความสะดวกบางอย่างด้วยแต่ถ้าการต้ังงบพิเศษมีมากเกินไปจะเกิดผลเสีย 
ต่อการบริหารงบประมาณเพราะจะท าให้เกิดการ คือ โอกาสแยกเงินมาใช้จ่ายได้ง่ายข้ึนและยังท าให้
การบริหารงบประมาณเป็นไปแบบไม่มีแผนและเป้าหมายท่ีชัดเจน 

  2. มีลักษณะของการพัฒนาเป็นหลัก งบประมาณท่ีดีควรจะด า เนินการจัดสรรโดยยึด
หลักการพัฒนาเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าเป็นหลัก ท้ังนี้เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัด จึงควรมีการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตามหลักการพัฒนาท่ีดีว่าด้านไหนควรมาก่อนหลังตามสถานการณ์และความจ าเป็น 
  3. การก าหนดเงินต้องสอดคล้องกับปัจจัยในการท างานการจัดงบประมาณในแผนงาน
ต้องมีความเหมาะสมให้งานนั้น ๆ สามารถจัดท ากิจกรรมได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรืออีกนัยหนึ่ง 
คือ การก าหนดเป้าหมายหรือผลท่ีจะได้รับต้องสอดคล้องกับงบประมาณและความเป็นไปได้ 
  4. มีลักษณะท่ีสามารถตรวจสอบได้ หรือเป็นเครื่องมือท่ีจะใช้ตรวจสอบการบริหารงาน
ของหน่วยงานได้การจัดงบประมาณในแผนงานต่างควรมีรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ อย่างพอเพียง
และเกิดผลเป็นรูปธรรม 
  5. มีระยะการด า เนินงานท่ีเหมาะสม ตามปกติงบประมาณท่ีดีควรมีระยะเวลา
เหมาะสมตามสถานการณ์ไม่ส้ัน ไม่ยาวเกินไปโดยท่ัวไปจะใช้ระยะเวลา ประมาณ 1 ปี การเริ่มต้นใช้
งบประมาณจะเริ่มในเดือนใด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน เช่น งบประมาณแผ่นดิน 
เริ่มเดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ของปีต่อไป งบประมาณเงินรายได้ของสถานศึกษาใช้ตามปีการศึกษา 
เป็นต้น 
  6. มีลักษณะช่วยให้เกิดการประหยัด ในการท างบประมาณควรพยายามให้การใช้
จ่ายเงินตามโครงการต่าง ๆ ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยพยายามไม่ให้มีการใช้จ่ายเกินความจ าเป็น
ฟุ่มเฟือย หรือเป็นการใช้จ่ายท่ีสูญเปล่าไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่า 

  7. มีลักษณะชัดเจน งบประมาณท่ีดีควรมีความชัดเจนเข้าใจง่ายเน้นถึงความส าคัญ   
แต่ละโครงการได้ดี ไม่คลุมเครือง่ายต่อการพิจารณาวิเคราะห์และเป็นประโยชน์ต่อผู้น าไปปฏิบัติด้วย 

  8. มีความถูกต้องและเช่ือถือได้ งบประมาณท่ีดีจะต้องเป็นงบประมาณท่ีมีความ
ถูกต้องท้ังในรายละเอียดท้ังในด้านตัวเลขและรายละเอียดของโครงการต่าง  ๆ หากงบประมาณมี
ข้อบกพร่องในด้านความถูกต้อง ซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดพลาดหรือความไม่รอบคอบก็ตามอาจ
เกิดผลเสียหายข้ึนได้ และต่อไปงบประมาณอาจไม่รับความเช่ือถือ 
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  9. จะต้องเปิดเผยได้ งบประมาณท่ีดีจะต้องมีลักษณะท่ีสามารถจะเปิดเผยแก่สาธารณะ 
หรือผู้เกี่ยวข้องทราบได้ไม่ถือเป็นความลับเพราะการเปิดเผยเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์และโปร่งใส 
ในการบริหารหน่วยงาน 
  10. มีความยืดหยุ่นงบประมาณท่ีดีควรจะยืดหยุ่นได้ตามความจ าเป็นหากจัดวาง
งบประมาณไว้อย่างเคร่งครัดจนขยับไม่ ได้อาจจะก่อให้ เกิดความไม่คล่องตัวในการท างาน                 
เพราะลักษณะของการท างบประมาณเป็นการวางแผนการท างานในอนาคต ซึ่งอาจมีปัจจุบันอื่นมา
กระทบท าให้การบริหารงบประมาณผิดพลาดและอย่างไรก็ตามถ้ามีความยืดหยุ่นมากก็อาจเกิด
ปัญหาการใช้งบประมาณท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 

  11. มีความเช่ือถือได้ในแง่ความบริสุทธิ์ งบประมาณท่ีดีต้องสามารถตรวจสอบได้
เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเช่ือถือได้ ประหยัด และตรงตามวัตถุประสงค์ 

ข้อจ ากัดของงบประมาณ 
เนื่องจากงบประมาณเป็นแผนงานแสดงออกถึงความต้องการของหน่วยงานในอนาคตใน

การใช้จ่ายเงินเพื่อการด าเนินงานต่าง ๆ และงบประมาณเป็นการประมาณการรายรับและรายจ่ายท่ี
ได้มาและจ่ายไปในอนาคต ดังนั้นงบประมาณจึงยังไม่สมบูรณ์แน่นอนว่าจะเป็นไปตามนั้นการด าเนินงาน
ในเรื่องงบประมาณอาจต้องถูกกระทบกระเทือนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะท าให้การจัดสรรงบประมาณ         
ไม่เป็นตามท่ีวางแผนไว้ การบริหารงานของหน่วยงานในเรื่องงบประมาณนั้นมีความส าคัญและเป็น
ตัวการท่ีมาก าหนดการบริหารงบประมาณว่าจะประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลวหากผู้บริหารและองค์กร        
ท่ีเกี่ยวข้องมีความรอบรู้ เข้าใจถึงระบบและกลไกงบประมาณดีแล้วการจัดท าและการบริหารงบประมาณ
เพื่อไปสู่เป้าหมายวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้จะท าส าเร็จและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในการบริหาร
งบประมาณมีองค์กรและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณและการบริหารงบประมาณ 
องค์กรและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องมีบทบาทดังต่อไปนี้ 

 
บทบาทของผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องกับงบประมาณ 
  1. ผู้บริหารจะต้องตระหนัก และเห็นความส าคัญของงบประมาณว่าเป็นเครื่องมือ

ส าคัญท่ีใช้ในการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2. ผู้บริหารจะต้องจัดองค์กรและวางแผนการปฏิบั ติงานให้สอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีเป็นอยู่และให้มีการประสานงานกันในระหว่างหน่วยงานในองค์กรโดยเฉพาะ
หน่วยงานท่ีเป็นหน่วยข้อมูลกลางในการบริหารงบประมาณขององค์กร 

  3. ผู้บริหารจะต้องจัดบุคลากร ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณท่ีต่อเนื่องและ
มีข้อมูลในด้านต่าง ๆ ไว้พร้อม 

  4. ผู้บริหารจะต้องจัดเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจ า เป็นในการบริหารงาน งบประมาณไว้
ครบถ้วน เพื่อให้การจัดท า งบประมาณเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

บทบาทของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับงบประมาณ 
  1. ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณต้องรู้จักเข้าใจบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของตนเอง

เป็นอย่างดีและมีเหตุผล 
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  2. ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณ ต้องจัดระบบบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 บทบาทขององค์กรที่เก่ียวข้องกับงบประมาณ 
  1. จัดระบบงานและองค์กรให้มีสายการบังคับบัญชาในองค์กรท่ีแน่นอนพร้อมท้ัง

มอบอ านาจและความรับผิดชอบให้ไว้เพื่อให้งานงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. จัดให้มีการประสานงานกับในหน่วยงานขององค์กร ในการบริหารงบประมาณ

โดยเฉพาะงานงบประมาณและงานบัญชีการเงิน 
  3. จัดให้มีองค์กรกลางเป็นศูนย์รวมข้อมูลงบประมาณขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์

ในการวางแผนงาน การบริหารงบประมาณงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันในด้านข้อมูลท่ีใช้ 
ประเภทของงบประมาณ (Types of Budget) 
งบประมาณท่ีประเทศต่าง ๆ ใช้กันอยู่ในขณะนี้มีมากมายหลายประเภท แต่ท่ีส าคัญ ๆ และ

ท่ีรู้จ้ักกันโดยท่ัวไปมีอยู่ประมาณ 5 – 6 ประเภทด้วยกัน ซึ่งแต่ละประเภทจะมีลักษณะการใช้และ
การด า เนินการต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกันออกไป และมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไปอีกด้วย แต่ละ
ประเภทจะเหมาะสมกับประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น คงจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านด้วยกันไม่ว่า
จะเป็นปัจจัยทางด้านบริหาร ความรู้ความสามารถ ปัจจัยทางด้านการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และ
ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ปัจจัยทางด้านสังคม ฯลฯ ดังนั้นแต่ละประเทศจึงใช้งบประมาณในลักษณะแบบรูป
ท่ีไม่เหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศเป็นส าคัญส าหรับ
งบประมาณในแต่ละรูปแบบนั้นมีรายละเอียดพอสรุป ๆ ดังต่อไปนี้ คือ 

  1. งบประมาณแบบแสดงรายการ  (Line Item Budget) งบประมาณแบบนี้มี
วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม มีรายการต่าง ๆ มากมาย และก าหนดเอาไว้ตายตัว
จะพลิกแพลงจ่ายเป็นรายการอย่างอื่นผิดจากท่ีก าหนดไว้ไม่ได้ และถึงแม้จะจ่ายตามรายการท่ีก าหนด
ไว้ก็ตาม แต่จะจ่ายเกินวงเงินท่ีก าหนดไว้ไม่ได้ ถ้าจะผันแปรหรือจ่ายเกินวงเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง 
จะต้องท า ความตกลงกับส านักงบประมาณหรือกระทรวงการคลังและหาเงินรายจ่ายมาเพิ่มให้พอจะ
จ่ายเสียก่อน งบประมาณแบบนี้มิได้เพ่งเล็งกิจการวางแผน วัตถุประสงค์และเป้าหมายตลอดจนถึง
ประสิทธิภาพของการบริหารงานเท่าใดนักท าให้ขาดการยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานท างานไม่คล่องตัว
เพราะเมื่อมีเหตุการณ์ผันแปรไปอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งกระทบกระเทือนไม่อาจท างานให้เป็นไปตาม
รายการท่ีก าหนดไว้อย่างละเอียดตายตัวได้ 

  2. งบประมาณแบบแสดงผลงาน (Proformance Budget) เป็นงบประมาณท่ีใช้
เป็นเครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานให้ได้ผลตามความมุ่ งหมายท่ี ต้ัง
งบประมาณรายจ่ายไว้โดยมีการติดตามและประเมินผลของโครงการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และมีการ
วัดผลงานในลักษณะวัดประสิทธิภาพในการท างานว่างานท่ีได้แต่ละหน่วยนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
เท่าไรเป็นต้น โดยงบประมาณแบบนี้จะก าหนดงานเป็นลักษณะ ดังนี้ 
   2.1 ลักษณะของงานท่ีจะท าเน้นหนักไปในทิศทางท่ีว่าจะท างานอะไรบ้าน
เป็นข้อส าคัญ 

  2.2 แผนของการด า เนินงานต่าง ๆ เป็นแผนท่ีแสดงให้เห็นว่าท าอย่างไร 
จึงจะท าให้กิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จพร้อมด้วยคุณภาพของงาน 
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  2.3 วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงิน เน้นหนักไปในทิศทางท่ีว่าจะใช้งบประมาณ
เป็นเครื่องมือควบคุมและตรวจสอบการด า เนินงานตามโครงการต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปตามเจตนาท่ีต้ัง
งบประมาณรายจ่ายเพื่อการนั้น ๆ ไว้ 
  3. งบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Planning or Programming Budget) มีลักษณะดังนี้ 

  3.1 เลิกการควบคุมรายละเอียดท้ังหมด 
 3.2 ให้กระทรวง ทบวง กรม ก าหนดแผนงาน 
  3.3 ส านักงบประมาณจะอนุมัติงบประมาณรายจ่ายให้แต่ละแผนงานโดยอิสระ 
  3.4 ส านักงบประมาณจะควบคุมโดยการตรวจสอบ และประเมินผลของ

งานแต่ละแผนงานว่า ได้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานเพียงใด 
งบประมาณแบบนี้ ประเทศไทยก าลังใช้อยู่โดยเริ่มใช้ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2525 เป็นต้นมามี

รูปแบบตามตารางท่ี 3 โดยมีสาระส าคัญท่ีจะให้มีการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณท่ีมีอยู่จ ากัดให้มี
ประสิทธิภาพและประหยัด ซึ่งจะประกอบด้วยกระบวนการด า เนินการดังต่อไปนี้ คือ 1) ให้มีการจัด
แผนงาน หรือโครงการเป็นระบบข้ึนมาโดยจัดเป็นโครงสร้างแผนงาน 2)ให้มีการระบุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของแผนงานให้ชัดเจน 3) ให้แสดงค่าใช้จ่ายท้ังหมดของแผนงาน งานหรือโครงการ            
4) ให้แสดงถึงผลท่ีได้รับจากแผนงาน งานหรือโครงการเมื่อส าเร็จเสร็จเรียบร้อยลง  5) ให้มีการ
วิเคราะห์เลือกแผนงาน งานหรือโครงการใดว่าจะมีความเหมาะสมท่ีจะด าเนินการก่อนหลังกัน
อย่างไรหากด าเนินการตามกระบวนการข้างต้นแล้วจะท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรงบประมาณท่ีอยู่
จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด ท้ังนี้เนื่องจากมีการก าหนดและเลือกแผนงาน งานหรือ
โครงการท่ีเหมาะสมท่ีสุดและมีการก าหนดเป้าหมายต่าง ๆ ไว้ด้วยว่าจะไปแก้ปัญหาด้านไหนอย่างไร 
ท าให้มีการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณไปในทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัด
สามารถท่ีจะวิเคราะห์แผนงานหรือโครงการได้สะดวกเพราะจัดเป็นระบบขึ้นมาท าให้ง่ายต่อการ
ตรวจสอบว่าแผนงานหรือโครงการใดท่ีด าเนินการอยู่มีความเหมาะสมท่ีจะด าเนินการต่อไปหรือควร
ยกเลิกท าให้สามารถมองการใช้จ่ายงบประมาณว่าได้ด า เนินการหนักทางด้านใดอย่างไรควรโยกย้าย
หรือสับเปล่ียนอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ และนโยบายของรัฐบาลได้
รวดเร็วขึ้นท าให้ส่วนราชการต่าง ๆ น าเงินงบประมาณไปใช้ได้คล่องตัวกว่าเพราะส านักงบประมาณจะ
พิจารณาในลักษณะผลงานมากกว่าการจัดซื้อจัดหา 

4. งบประมาณแบบแสดงการวางแผนการ ก าหนดโครงการและระบบงบประมาณ (Planning, 
Programming and Budgeting System) ระบบนี้ เป็นการแสดงตัวเลขค่าใช้จ่ายระยะยาวของ
โครงการท่ีได้มีการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วบวกกับมีข้อมูลท่ีถูกต้องในการสนับสนุน โครงการนั้น
ส่วนประกอบของระบบ PPBS นี้ไม่มีอะไรใหม่เลยก็ว่าได้ เพราะเป็นการรวมเอาแนวความคิดของระบบ
งบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Program Budgeting) แนวความคิดในการวิเคราะห์ค่าหน่วย
สุดท้ายทางเศรษฐศาสตร์ (Marginal Analysis) และการวิเคราะห์ท่ีเกี่ยวกับผล อันถึงจะได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการนั้นๆ (Cost-Benefit Analysis)หรือ(Cost-Effectionness Analysis) น ามารวมกัน
เข้ากับการวิเคราะห์อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงเวลาหลายปีข้างหน้า 
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ขั้นตอนการท างบประมาณ 
การท างบประมาณผู้ท างบประมาณต้องเข้าใจกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน

จัดเตรียมงบประมาณรายรับ การจัดต้ังงบประมาณรายจ่าย การอนุมัติและบริหารงบประมาณการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งจะเกี่ยวพันกับทุกหน่วยงาน กระบวนการด า เนินงานในเรื่อง
งบประมาณท้ังหมดนี้ อาจแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
  1. การจัดเตรียมงบประมาณ 

  2. การอนุมัติงบประมาณ 
  3. การบริหารงบประมาณ 
 
 
 
การจัดเตรียมงบประมาณ 
หมายถึง การจัดเตรียมงบประมาณท้ัง 2 ด้าน คือ วงเงินงบประมาณรายรับและวงเงิน

งบประมาณรายจ่ายในขั้นตอนการจัดเตรียมงบประมาณยังสามารถแบ่งขั้นตอนออกได้ดังนี้ 
  1. ประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ในการจัดท า งบประมาณประจ าปี
จะต้องมีการประมาณการรายรับไว้ว่าจะสามารถจัดหารายรับเพื่อใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายเป็น
จ านวนเงินเท่าใด ซึ่งการก าหนดรายรับ รายจ่าย จะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและสมดุลย์ 
  2. ก าหนดแนวนโยบายงบประมาณ คณะผู้บริหารหน่วยงานต้องก าหนดแนวนโยบาย
งบประมาณ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องท่ีจะมีต่อนโยบายของหน่วยงานและผลกระทบท่ีจะ
เกิดขึ้นจากงบประมาณท่ีมีต่อสังคมและด้านอื่นด้วย 
  3. ก าหนดวงเงินของแต่ละหน่วยงาน เมื่อได้รับนโยบายงบประมาณแล้วจะต้องมี
การพิจารณาก าหนดวงเงินและจัดสรรวงเงินตามแนวนโยบายงบประมาณ 
  4. หน่วยงานจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ เมื่อหน่วยงานได้รับทราบวงเงินงบประมาณ
ของตัวเองแล้วต้องจัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยยึดแนวนโยบายงบประมาณ          
ท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว 
  5. คณะกรรมการ บริหารงบประมาณและการเงินพิจารณารายละเอียดงบประมาณ
ท่ีหน่วยงานต่าง ๆ  ท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายขึ้นมาโดยพิจารณาด้านความเหมาะสมความสอดคล้องต่อ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ นโยบายงบประมาณความพร้อมของหน่วยงานท่ีจะปฏิบัติงาน อาจมีการปรับ
ลดงบประมาณได้ตามความเหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงค าของบประมาณท าเป็นเอกสารงบประมาณ
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
  6. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายโดย
พิจารณารายละเอียดแผนงาน งานและโครงการต่าง ๆ ว่าเหมาะสมเพียงใด สมควรอนุมัติหรือไม่ 

การอนุมัติงบประมาณ 
 หมายถึง การพิจารณางบประมาณท่ีหน่วยงานเสนอขึ้นมาโดยผู้มีอ านาจในการอนุมัติงบประมาณ
มีอ านาจท่ีจะวิเคราะห์ตัดและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณได้ แต่ต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ
ท่ีเสนอมา 
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การบริหารงบประมาณ 
 หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน งานและโครงการท่ีได้รับอนุมัติ
งบประมาณเพื่อป้องกันการรั่วไหลโดยการควบคุมการเบิกจ่ายเงินการตรวจสอบตามระเบียบท่ี
หน่วยงานก าหนด ซึ่งมีรายละเอียดตามข้ันตอนดังนี้ 
  1. การท าแผนปฏิบัติการ เมื่อหน่วยงานได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วให้ท าแผนปฏิบัติ
การโดยก าหนดกิจกรรมท่ีจะท าและจ านวนเงินท่ีจะใช้ในช่วงเวลาต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับก าลังเงินท่ี
ประมาณการจะได้รับ 

  2. ด าเนินการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ โดยการขออนุมัติเงินตามระเบียบ
ของหน่วยงาน 

  3. การตรวจสอบ เมื่อมีการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว ต้องมีการตรวจสอบว่าได้ใช้จ่ายเงิน
ไปตามจริงท่ีเบิกไปหรือไม่ การตรวจสอบจึงเป็นวิธีการส าคัญท่ีจะควบคุมการบริหารด้านการเงิน
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการไม่รั่วไหล และให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบทางการเงิน 

  4. การรายงาน เป็นวิธีการหนึ่งในการตรวจสอบและประเมินผล ให้มีการรายงานผลงาน
ท่ีได้ปฏิบัติไปแล้วเป็นระยะ ๆ เพื่อสามารถทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการท่ีก าหนดไว้ว่ามี
ความคืบหน้าไปประการใดและจะต้องใช้เป็นผลในการตั้งงบประมาณในปีต่อไปด้วย 

ปัญหาในการบริหารและจัดท างบประมาณ 
การจัดท างบประมาณนั้นต้องเกี่ยวข้องกับคนจ านวนมาก รวมท้ังจะต้องบริหารและจัดสรรให้

เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ละหน่วยงานจะมีความแตกต่างกันท้ังในด้านการด า เนินงานบุคลากร วัฒนธรรม
องค์กร ฯลฯ ดังนั้นในการท างบประมาณจึงประสบปัญหาท่ีแตกต่างกันออกไปซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้ 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วแต่ก็เป็นการท าแผนพัฒนาในภาพกว้างหน่วยงานจึงควรมีวางแผน
ระยะยาวของตนเอง 

  2. หน่วยงานต่าง ๆ ท าค าของบประมาณของตนเองโดยไม่มีการพิจารณากล่ันกรอง
ขั้นตอนว่าสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้การบริหารงบประมาณขาด
ประสิทธิภาพ 

  3. ขาดความเช่ือมโยงระหว่างโครงสร้างแผนงาน นโยบายและแผนปฏิบัติการท า 
ให้การจัดระบบงานในทุกระดับมีความขัดแย้งกัน 

  4. โครงสร้างแผนงานท่ีใช้ขาดความสมบูรณ์ในตัวเอง ขาดการล าดับความส าคัญ
ของงาน มีความซ ้าซ้อนของงานและก่อให้เกิดความสับสนและส้ินเปลืองงบประมาณเป็นอย่างมาก 

  5. ปัญหาความซ ้าซ้อนของงานและโครงการซึ่งมีสาเหตุมาจากการขยายขอบเขต
การด า เนินงานของหน่วยงานเกินกว่าท่ีก าหนดในอ านาจหน้าท่ี ขาดการพิจารณาขอบเขตของงาน
ว่าควรจะลดหรือยุบเลิกงานไปเมื่อไม่มีความจ าเป็นในงานนั้นต่อไปแล้ว 
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  6. ขาดข้อมูลพื้นฐานในการท างบประมาณ การท างบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต้องอาศัยข้อมูลท่ีสมบูรณ์ทุกด้าน เช่น ระเบียบการเงินต่าง ๆ  เกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ระเบียบการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการไปราชการ ข้อมูลจ านวนนักศึกษา แผนการเรียน ฯลฯ 
  7. หน่วยงานต้ังงบประมาณรายจ่ายโดยขาดแนวทางทิศทางท่ีถูกต้องและขาดการ
จัดล า ดับความส าคัญของงบประมาณรายจ่ายมีผลท าให้งบประมาณสูงเกินความจ าเป็น 
  8. คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดงบประมาณ ขาดประสบการณ์ความรู้ด้าน
การเงินงบประมาณ และความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการท างานของหน่วยงานเพื่อจะได้รู้ทันการจัดการ
งบประมาณของหน่วยต่าง ๆ และสามารถพิจารณาได้อย่างรอบคอบขึ้นอยู่กับฐานของความเป็นจริง 
  9. ปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการวางฎีกาเบิกจ่ายเงินท่ีมีระเบียบข้อบังคับ 
ท่ีต้องปฏิบัติตามมากมายหน่วยงานต้องเสียเวลาในการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนจนบางครั้งไม่
สามารถด าเนินการซื้อได้ทันเวลา 
  10. ปัญหาอื่น ๆ เช่น พัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อตามระเบียบหลายครั้ง จะมีคุณภาพต ่า
และไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งถ้าไม่ท าตามระเบียบอาจจะถูกต้ังกรรมการสอบสวนความผิดได้ 

ปัญหาด้านองค์กรงบประมาณ 
  1. รูปแบบขององค์กรไม่สอดคล้องกับระบบงบประมาณท่ีใช้อยู่องค์กรงบประมาณ

โดยท่ัวไปอยู่ในรูปแบบเก่าไม่ได้จัดในลักษณะแผนงาน ท าให้งานบางด้านขาดหายไป 
  2. ศักยภาพขององค์กรขาดความพร้อมในหลายด้าน เช่น ความพร้อมของเจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติงานท้ังด้านปริมาณและคุณภาพขาดความพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีทันสมัยอย่างพอเพียงองค์กร
ขาดความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการจัดการงบประมาณ 

  3. ขาดการจัดองค์กรตามทฤษฎีองค์กรและการบริหารท่ีดี ซึ่งการบริหารท่ีดีนั้นจะต้อง
ค านึงถึงหลักการบริหารและหลักขององค์กร ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดบุคลากรการ
ก ากับดูแล การประสานงาน การรายงาน และการจัดงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

  4. การจัดองค์กรงบประมาณยังให้ความส าคัญไม่เท่าเทียมกันในแต่ละด้าน 
 
 
ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
  1. เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ ต้องมีวิจารณญาณทีดีมีความรู้รอบตัวด้านต่าง ๆ  เพื่อใช้ประกอบ         

การพิจารณาให้มีประสิทธิภาพดีท่ีสุดต้องเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่ายเพื่อน ามาเป็นข้อมูลใน
การจัดการงบประมาณ 

  2. เจ้าหน้าท่ีงบประมาณขาดประสบการณ์และคุณสมบัติไม่ตรงกับงานท่ีท า ควรมี
การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีงบประมาณเพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้นสามารถท างบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3. เจ้าหน้าท่ีงบประมาณมีน้อยไม่พียงพอ 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวางแผนโครงการ 
ตามหน้าท่ีการบริหารงานโดยท่ัวไปขั้นตอน การวางแผน (Planning) จัดเป็นขั้นตอนแรกท่ี

ส าคัญของการบริหาร รวมทั้งการบริหารโครงการ (Project Management) ซึ่งการบริหารโครงการ
ย่อมหมายถึงการบริหารงานท่ีหน่วยงานปกติไม่สามารถด าเนินการได้ และจะมีความเกี่ยวข้องกับ
สองหลักการส าคัญคือ ประการท่ีหนึ่ง ท าโครงการท่ีถูกต้อง (Doing the right project) และ
ประการท่ีสองคือ ท าโครงการให้ถูกต้อง (Doing the project right) (Heerkens, Gary R., 2002:) 
หมายถึงโครงการท่ีจะด าเนินการควรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หรือ
ลูกค้าได้อย่างแท้จริง และการด าเนินโครงการให้ถูกต้องนั้นต้องอาศัยกระบวนการวางแผนโครงการ
ท่ีมีประสิทธิผลเพื่อส่งผลต่อโอกาสประสบความส าเร็จ  

ส่วนประกอบของการวางแผนโครงการ ดังนี้ 
1. ความหมาย การวางแผนโครงการ 
    การท าความเข้าใจถึงความหมายการวางแผนโครงการนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจ           

ในภาพรวมของการวางแผนโครงการท่ีมีต่อการบริหารโครงการ ซึ่งจะท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายของการวางแผน  จุดมุ่งหมายของการวางแผน ความหมายการวางแผนโครงการ 
วัตถุประสงค์ของการวางแผนโครงการ และส่วนประกอบของการวางแผนโครงการ ตามล าดับ 
  1.1 การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนซึ่งเป็นขั้นตอนแรกท่ีส าคัญยิ่ง
ของกระบวนการบริหารงานและได้มีผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

 สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์ (2544:) กล่าวว่า การวางแผน คือการวางหรือก าหนดอนาคต
ล่วงหน้าเกี่ยวกับภารกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะกระท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ  

  Uher,Thomas E. (2003:) กล่าวว่า การวางแผนคือกระบวนการพยากรณ์ผลลัพธ์
ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งอาจจะไม่แน่นอน หรือไม่เคยรู้มาก่อน หรืออาจกล่าวได้ว่าคือ การประเมิน
อนาคตและการเตรียมการโดยเตรียมข้อเท็จจริง และความเห็นต่างๆ เพื่อท่ีจะก าหนดเป็น              
แนวทางการด าเนินงาน 

           อนันต์  เกตุวงศ์ (2539:) กล่าวว่า การวางแผนคือการตัดสินใจล่วงหน้าในการเลือก
ทางเลือกเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ไม่ว่าเป็นวัตถุประสงค์หรือวิธีการกระท า โดยท่ัวไปจะเป็นการตอบค าถาม
ต่อไปนี้คือ จะท าอะไร (What) ท าไมต้องท า (Why) ใครบ้างเป็นผู้กระท า (Who) จะกระท าเมื่อใด (When) 
จะกระท าท่ีไหนบ้าง (Where) จะกระท ากันอย่างไร (How) หรือการวางแผนคือกระบวนการจัดเตรียมการ
ตัดสินใจขึ้นชุดหนึ่งส าหรับการกระท าในอนาคตโดยมุ่งสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด 

จากความหมายดังกล่าวอาจสรุปได้ว่า การวางแผนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจเพื่อ
ก าหนดวิธีการด าเนินการในอนาคตโดยตอบค าถาม อะไร ท าไม ใคร เมื่อใด ท่ีไหน และอย่างไร เพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
  1.2 จุดมุ่งหมายของการวางแผน หากพิจารณาถึงเหตุผลท่ีผู้บริหารต้องท าการวางแผน
อาจกล่าวได้ว่าเพื่อเป็นการก าหนดเป้าประสงค์ และกลยุทธ์ท่ีจะบรรลุเป้าประสงค์ และพัฒนาชุด
ของแผนเพื่อจะบูรณาการและประสานกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การ (Robbins,Stephen P. and Coulter, 
Mary, 2005:) ซึ่งการวางแผนจะส่งผลต่อการด าเนินงานกล่าวคือ 
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   1.2.1 เป็นการเตรียมชุดของการด าเนินงาน การวางแผนจะช่วยเตรียมการ
ด าเนินการ คือ เมื่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงเป้าประสงค์ขององค์การจะส่งผลต่อการ
เตรียมการด าเนินการท้ังในส่วนของตนเองและส่วนท่ีเกี่ยวข้องก่อให้เกิดการประสานงาน เป็นหนึ่ง
เดียวเพื่อท่ีจะบรรลุซึ่งเป้าประสงค์ขององค์การ ถ้าหากไม่มีการวางแผนผู้ปฏิบัติงานอาจปฏิบัติในส่ิงท่ี
มีความขัดแย้งกัน และไม่สามารถประสานการด าเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน จนอาจส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าประสงค์ขององค์การอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
   1.2.2 เพื่อลดความไม่แน่นอนท่ีอาจจะเกิดขึ้น การวางแผนเป็นการบังคับ
ให้ผู้บริหารต้องมองเหตุการณ์ไปข้างหน้า คาดการณ์ถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
รวมท้ังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีเกิดเนื่องจากการเปล่ียนแปลงนั้นๆ ถึงแม้การวางแผนจะไม่สามารถ
ป้องกันการเปล่ียนแปลงได้ท้ังหมด แต่การวางแผนจะสามารถช่วยให้องค์การสามารถเตรียมการ
ตอบรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 

  1.2.3 ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียในการใช้ทรัพยากร หรือการใช้ทรัพยากร
มากเกินไป เนื่องจากการวางแผนท่ีดีจะส่งผลให้ทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการทราบถึงขั้นตอน
ในการด าเนินงานท้ังในส่วนความรับผิดชอบของตนเองและของผู้อื่น โดยเฉพาะในส่วนของงานท่ีมี
ความสัมพันธ์ท้ังงานท่ีต้องท าก่อนหน้าและงานท่ีท าตามหลัง ดังนั้นปัญหาการด าเนินงานซ้ าซ้อน และ
ข้อขัดแย้งในการทรัพยากรท้ังบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์จะถูกแก้ไขให้หมดไป 
   1.2.4 การวางแผนกระท าเพื่อก าหนดมาตรฐานของงาน เพื่อท่ีจะใช้ใน
การควบคุมงานภายในองค์การ เนื่องจากการวางแผนท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างการก าหนด
เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ ดังนั้นการท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานไม่
ทราบวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานหรือมาตรฐานการด าเนินงานท่ีต้องการ ผู้ปฏิบัติงานจะไม่
สามารถทราบได้เลยว่าผลการปฏิบัติงานของตนเองบรรลุผลส าเร็จ หรือไม่เนื่องจากไม่มีมาตรฐานท่ี
จะใช้เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ไม่สามารถใช้กระบวนการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพใน
การด าเนินการได้ 
 จากท่ีกล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าการวางแผนจะเป็นการตัดสินใจท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ไว้ล่วงหน้า ดังนั้นหากการวางแผนเป็นไปอย่างถูกต้องประกอบด้วยชุดของข้อมูลท่ีมีคุณภาพ ถูกต้อง 
ครบถ้วน ไม่ล่าช้าและทันต่อเหตุการณ์ รวมท้ังผู้วางแผนใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างถูกต้องย่อม
ท าให้ได้งานท่ีมีคุณภาพน าไปสู่ความส าเร็จในขั้นการด าเนินการได้ 
  1.3 ความหมาย การวางแผนโครงการ จากการศึกษาความหมายและจุดมุ่งหมาย
การวางแผนในเบื้องต้นนั้นเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถน ามาประยุกต์ท าความเข้าใจกับการวางแผน
โครงการ เนื่องจากโครงการจะมีลักษณะท่ีส าคัญคือ มีลักษณะเฉพาะในโครงการ อันหมายถึงไม่มี
โครงการใดท่ีมีคุณลักษณะท่ีเหมือนกันทุกประการ มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน และระยะเวลา
ในการด าเนินงานอย่างชัดเจน การด าเนินโครงการจะถูกคาดหวังให้ส าเร็จสมบูรณ์ภายใต้
ก าหนดเวลา ต้นทุน และคุณภาพงานตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ อีกท้ัง
งานโครงการเป็นงานท่ีมีความสลับซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับความเส่ียง ดังนั้นผู้จัดการโครงการมี
หน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการและน าพาทีมงานโครงการให้สามารถด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงอาจกล่าวโดยสรุปว่าแผนโครงการ
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คือแนวทางการด าเนินงานท่ีแสดงให้เห็นว่าจะท าอย่างไรท่ีจะด าเนินงานจาก ก ไป ข  ได้โดยจะ
ช้ีให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติกระท่ังไปสู่ผลท่ีต้องการในอนาคต 
 โดยปกติการวางแผนโครงการจะมีจุดเน้นเกี่ยวกับ 3 องค์ประกอบ ส าคัญ คือ เวลา เงิน และ
ทรัพยากร อันได้แก่บุคลากรและส่ิงอุปกรณ์ต่างๆ โดยองค์ประกอบเวลาจะเกี่ยวข้องกับการท าก าหนดการ 
(Schedules) ซึ่งอาจแสดงในรูปแกนท์ชาร์ท (Gantt Chart) องค์ประกอบด้านเงินจะแสดงในรูปของ
งบประมาณโครงการ การจัดสรรงบประมาณส าหรับแต่ละกิจกรรม และทรัพยากรด้านบุคลากรและส่ิง
อุปกรณ์ ต่างๆ จะเกี่ยวข้อกับการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ เหล่านี้ให้ ดีท่ี สุดได้อย่างไร (Frame,              
J Davidson, 2003:) โดยการวางแผนโครงการจะมีลักษณะท่ีส าคัญคือ 
   1.3.1 เป็นการแสดงให้ทราบว่าในทีมงานโครงการ ใครมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ
อะไรจะต้องกระท าท่ีไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร รวมท้ังแสดงถึงวิธีการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนการ
ด าเนินงานในโครงการ 
   1.3.2 เป็นกลไกในการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานโครงการทุกคน 
ผู้จัดการโครงการควรให้ ผู้มีส่วนร่วมในโครงการมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์โครงการ และ
ผลประโยชน์ต่างๆ จะได้รับจากโครงการ โดยทุกฝ่ายควรมีความเข้าใจท่ีตรงกันเนื่องจากความเข้าใจท่ี
ตรงกันนี้มีผลต่อความส าเร็จของโครงการ ซึ่งการติดต่อส่ือสารนี้จะเป็นการเช่ือมโยงบุคลากรใน
โครงการเข้าด้วยกัน ดังนั้นเมื่อจัดท าร่างแผนโครงการแล้วเสร็จควรเสนอแผนโครงการให้ผู้บริหารทราบ 
เพื่อทราบข้อคิดเห็นและทราบถึงแนวทางในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อด าเนินโครงการ 
   1.3.3 เป็นก าหนดล าดับของกิจกรรมต่างๆ ท่ีต้องด าเนินการในโครงการ 
แผนโครงการควรได้รับการแก้ไขระหว่างการด าเนินการเนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ของโครงการ
อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ เช่น ราคาส่ิงอุปกรณ์สูงขึ้นกว่าท่ีก าหนดไว้ หรือผู้รับเหมาช่วงงานต่อไม่
สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเวลาส่งผลให้เกิดความล่าช้าของงานเป็นต้น อย่างไรก็ตามการ
ปรับเปล่ียนแผนงานส่วนใหญ่จะต้องค านึงถึงระยะเวลา และต้นทุนด าเนินการเป็นส าคัญ  
   1.3.4 เป็นการเตรียมงบประมาณ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายท่ีแน่นอนส าหรับการ
ด าเนินโครงการ รวมท้ังทราบถึงแหล่งท่ีมาของงบประมาณโครงการ ระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณ 
  1.4 วัตถุประสงค์ของการวางแผนโครงการ  การวางแผนโครงการเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการคิดและการตัดสินใจเพื่อด าเนินงานในอนาคตท่ีมีความสลับซับซ้อน ซึ่งโครงสร้างองค์การ
ตามปกติไม่สามารถด าเนินการได้ และเนื่องจากเป็นเรื่องของอนาคต ดังนั้นจึงเกี่ยวข้องกับความเส่ียง ซึ่ง
บางครั้งการตัดสินใจด าเนินการนั้นจะเกี่ยวข้องกับความซับซ้อนมาก แต่มีความเส่ียงน้อย แต่บางครั้งการ
ตัดสินใจวางแผนโครงการจะเกี่ยวข้องกับงานท่ีมีความซับซ้อนน้อยแต่กลับมีความเส่ียงสูง เพื่อก าหนด
ทิศทางของการด าเนินกิจกรรมท่ีต้องกระท าให้ทุกคนท่ีเกี่ยวข้องทราบ ภายหลังจากท่ีโครงการได้รับการ
อนุมัติแล้วผู้จัดการโครงการจะต้องท าแผนโครงการในขั้นรายละเอียดลึกลงไปจนพร้อมท่ีจะน าโครงการ
ไปปฏิบัติศึกษาท าความเข้าใจถึงงานในโครงการก่อนเริ่มท างานจริง โดยแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
ท าให้ทุกผู้ปฏิบัติงานรู้ถึงกิจกรรมหรือานท่ีต้องท า และสามารถประสานงานระหว่างกันได้อย่างถูกต้อง 
หากปราศจากการวางแผนผู้ปฏิบัติงานอาจจะต้องท างานภายใต้เป้าหมายท่ีขัดแย้งกัน และไม่สามารถ
ประสานผลประโยชน์ร่วมขององค์การได้ ส่งผลให้องค์การไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์ท่ีต้องการได้ 
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   1.4.1 เพื่อขจัดหรือลดผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้น เนื่องจาก
การวางแผนเป็นการก าหนดส่ิงท่ีต้องด าเนินการในอนาคต และเป็นการท านายการเปล่ียนแปลงรวมท้ัง
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นเนื่องจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าการวางแผนจะไม่สามารถขจัดการ
เปล่ียนแปลงหรือความไม่แน่นอนลงท้ังหมดได้ แต่ผู้จัดการโครงการควรจะก าหนดวิธีการเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงเพื่อให้เกิดผลท่ีดีต่อการด าเนินการ ตัวอย่างเช่นหากพบว่าการด าเนินโครงการอยู่ภายใต้ความ
ไม่แน่นอน มีข้อมูลข่าวสารประกอบการพิจารณาท่ีดีผู้จัดการโครงการและทีมงานจะสามารถท่ีจะก าหนด
รายละเอียดของแผนด าเนินการได้ดี แต่ถ้าการก าหนดแผนอยู่ในสภาวะของความไม่แน่นอนและข้อมูล
ข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจไม่มากพอ ผู้จัดการโครงการจะไม่สามารถก าหนดรายละเอียดในการ
ด าเนินการได้ซึ่งอาจแก้ไขได้โดยการแบ่งการด าเนินโครงการเป็นช่วงๆ เช่นโครงการมีระยะเวลา 2 ปี ท่ีมี
ความเส่ียงสูง อาจท าให้โครงการแยกเป็น 6 แผน คือ แผนท่ี 1 ระยะเวลาเดือนท่ี 1-4 และเมื่อด าเนินการ
จบขั้นท่ี 1 แล้วจึงน าข้อมูลต่างๆ ท่ีได้รับจากการประเมินผลในระยะท่ี 1 มาใช้ในการวางแผนขั้นตอนท่ี 2 
และท าเช่นนี้ต่อเนื่องไปกระท่ังจบโครงการ วิธีการนี้เรียกว่าการวางแผนแบบม้วนคล่ืน (Rolling wave 
approach) (Frame,J Davidson, 2003:) 

 1.4.2 เพื่อลดการสูญเสียจากความผิดพลาดและส่วนเกินต่างๆ ท่ีไม่จ าเป็น 
การวางแผนช่วยให้เห็นปัญหาล่วงหน้าและสามารถหาทางแก้ไขปัญหาไว้ได้ก่อน การวางแผนช่วยลด
ความซับซ้อนและการสูญเสียในการด าเนินกิจกรรม เนื่องจากในองค์การจะประกอบด้วยโครงการ
หลายโครงการ และในโครงการจะประกอบด้วยกิจกรรมหรือชุดของงานหลายชุด ดังนั้นการวางแผน
จะช่วยให้ทราบถึงทรัพยากรต่างๆ ท่ีองค์การมีอยู่และความต้องการใช้ทรัพยากรของแต่ละโครงการ 
ส่งผลให้เกิดการจัดล าดับการใช้ทรัพยากร การประสานการใช้ทรัพยากรป้องกันการสูญเสียท าให้การ
ใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   1.4.3 เพื่อเป็นมาตรฐานส าหรับการควบคุมการด าเนินกิจกรรมต่างๆ การ
วางแผนจะมีความสัมพันธ์กับการควบคุมอย่างใกล้ชิด เป็นการเตรียมเกณฑ์ส าหรับการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานภายในโครงการ ในกระบวนการวางแผนจะมีการก าหนด
วัตถุประสงค์โครงการให้มีความชัดเจนขึ้น รวมท้ังพิจารณาก าหนดวิธีการควบคุม การด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ อันหมายถึงการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างผลการปฏิบัติงานจริง
กับวัตถุประสงค์ แสดงถึงความเบี่ยงเบนท่ีเกิดขึ้น และสามารถปรับปรุงการด าเนินการให้ดีขึ้นได้ ซึ่ง
หากไม่มีการวางแผนจะไม่สามารถด าเนินการส่ิงนี้ได้ 
  1.5 ส่วนประกอบของการวางแผนโครงการ Meredith และ Mantel กล่าวว่าการ
วางแผนโครงการจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ท่ีส าคัญ ดังนี้ (Meredith, Jack R. and Mantel, 
Samuel J.,2006:)  
   1.5.1 ภาพรวมโครงการ (Overview) หมายถึง ข้อสรุปของวัตถุประสงค์
และขอบเขตของโครงการ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารระดับสูง และระบุถึงเป้าประสงค์ของ
โครงการ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับวัตถุประสงค์ขององค์การ 
โครงสร้างการบริหาร รวมท้ังก าหนดระยะเวลาของการตรวจสอบหลัก (Major milestone) ในการ
ก าหนดโครงการ 
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  1.5.2 วัตถุประสงค์ (Objectives) เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการท่ีจะบรรลุ 
ถึงเป้าประสงค์โดยเนื้อหาควรระบุถึงจุดมุ่งหมายท่ีต้องการบรรลุ รวมท้ังผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น 

  1.5.3 การก าหนดเนื้อหาท่ัวไปของโครงการ (General approach) หมายถึง
การก าหนดวิธีการจัดการและเทคนิควิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติงานโครงการ รวมทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ           
ท่ีต้องน ามาใช้ในการด าเนินโครงการ เช่นงานโครงการท่ีก าลังด าเนินการอาจมีความสัมพันธ์กับโครงการ
อื่น ๆ ในองค์การ หรือบันทึกถึงงานโครงการว่ามีความแตกต่างอย่างไรกับงานประจ าท่ีมีอยู่ในองค์การ 
เช่นอาจมีการใช้ผู้รับเหมาช่วงงานเข้ามาเกี่ยวข้อง 

 1.5.4 การพิจารณาข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Contractual aspects) ในส่วนนี้
จัดเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญส าหรับการจัดท าแผนโครงการเนื่องจากเกี่ยวกับการก าหนดงานอย่าง
ละเอียด และอธิบายแหล่งทรัพยากรต่างๆ ค าปรึกษาจากคณะกรรมการ การทบทวนโครงการ และ
การยกเลิกกฎระเบียบบางประการท่ีมีอยู่ในองค์การเพื่อการด าเนินโครงการ การก าหนดเทคนิคและ
รูปแบบพิเศษของโครงสร้างโครงการ ก าหนดงานโครงการ เป็นต้น 
   1.5.5 การก าหนดเวลาปฏิบัติงาน (Schedules) ในขั้นตอนนี้เกี่ยวกับการ
ก าหนดเวลาปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน และก าหนดจุดท่ีจะตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ 
งานแต่ละงานจะถูกก าหนดและประมาณเวลา โดยการพิจารณาของทีมงาน โดยผู้บังคับบัญชา        
ในระดับสูงต้องร่วมพิจารณาและลงนามให้ความเห็นชอบในการก าหนดเวลาดังกล่าวด้วย 
   1.5.6 ทรัพยากร (Resources) ทรัพยากรมีสองลักษณะท่ีต้องพิจารณา 
คือ งบประมาณ หมายถึงการลงทุน และความต้องการค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน และประการท่ี
สองคือต้นทุนการติดตามและควบคุมการด าเนินการตามแผนโครงการ เช่น ต้นทุนในการทดสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
   1.5.7 บุคลากร (Personel) ในขั้นตอนนี้จะระบุความต้องการบุคลากรส าหรับ
โครงการ ทักษะพิเศษ รูปแบบการอบรมท่ีต้องการ ปัญหาการสรรหาบุคลากรเข้าร่วมโครงการ นโยบาย 
กฎ ระเบียบ ข้อก าหนดการปฏิบัติงานของบุคลากร ก าหนดการท างานและทรัพยากรและข้อตกลงท่ีส าคัญ
ต่างๆ ส่ิงต่างๆเหล่านี้มีความส าคัญกับวงเงินงบประมาณโครงการ โดยจ านวนบุคลากร ก าหนดระยะเวลา
ท างาน และส่วนของทรัพยากร สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันเพื่อความมั่นใจในการด าเนินงาน 

 1.5.8 แผนการจัดการความเส่ียง (Risk management plans) ในส่วนนี้
เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้พอๆกับส่ิงดีๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบกับโครงการ บางครั้งเป็นส่ิงท่ี
ยากท่ีจะเช่ือว่าผู้วางแผนจะสามารถคาดการณ์ถึงความยุ่งยากหรือผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึน เช่น การ
ผิดสัญญาจ้างของผู้รับเหมาช่วงต่อ (Subcontractor) สภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนไป ปัญหาความ
ล้มเหลวในการใช้เทคโนโลยีในโครงการ ตลาดใหม่ส าหรับเทคโนโลยี การเข้มงวดของก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จ และงบประมาณโครงการ เป็นต้น 
   1.5.9 เครื่องมือในการประเมินผล (Evaluation methods) โครงการทุก
โครงการควรจะถูกประเมินผลโดยเปรียบเทียบผลของโครงการกับมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยเครื่องมือต่างๆ ท่ีก าหนดขึ้นในตอนเริ่มท าโครงการ เป็นการอธิบายถึงกระบวนการ
ติดตาม (Monitoring) การเก็บข้อมูล และการประเมินผลการด าเนินงานโครงการในอดีต 
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กระบวนการวางแผนโครงการ 
ภายหลังจากโครงการได้รับการอนุมัติให้มีการด าเนินการตามข้อเสนอโครงการแล้วผู้จัดการ

โครงการควรได้มีการจัดท าแผนโครงการโดยละเอียด มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้  
  1. ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต คุณลักษณะเฉพาะของโครงการ และระยะเวลา
ของโครงการ ในขั้นตอนนี้ผู้จัดการโครงการต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ขององค์การในภาพรวมว่าองค์การ
ต้องการบรรลุถึงส่ิงใด และพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยปกติแล้ววัตถุประสงค์ขององค์การ 
และโครงการควรจะมีความสอดคล้องกัน อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังส าหรับผู้จัดการโครงการคือบางครั้ง
ในระดับองค์การมักมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในลักษณะท่ีคลุมเครือท าให้ผู้ปฏิบัติสามารถใช้ความคิดเห็น
ในการแปลความก่อให้เกิดความไม่เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติเช่น องค์การมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการผลิต ค าถามท่ีต้องพิจารณาคือ ศักยภาพในการผลิตหมายถึงส่ิงใด และสามารถวัดได้จากอะไร 
ดังนั้นในการด าเนินโครงการ ผู้จัดการโครงการควรต้องมีความชัดเจนเรื่องวัตถุประสงค์หลักของโครงการ
ท้ังสามด้านคือ ต้นทุนท่ีต้องใช้ เวลาในการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม และคุณภาพของงานท่ีโครงการ
จะส่งมอบให้แก่ลูกค้า รวมท้ังควรทราบวัตถุประสงค์ของแผนงานท่ีโครงการนั้นบรรจุอยู่ด้วย  

อนึ่ง ในการด าเนินการตามแผนงานโครงการท่ีก าหนดไว้บางครั้ งประสบข้อขัดข้องในการ
ด าเนินงาน สาเหตุประการหนึ่งท่ีส าคัญ คือ ความไม่ชัดเจนของวัตถุประสงค์ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ
ส าคัญ คือการไม่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันในวัตถุประสงค์ระหว่างผู้ด าเนินงานโครงการหรือผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์มีความยากท่ีจะบรรลุถึงได้ ขาดเวลาและข้อมูลท่ีจะต้องใช้ในการก าหนด
วัตถุประสงค์ ขาดการประสานงานท่ีดีระหว่างส่วนต่างๆ รวมท้ังมีการเปล่ียนแปลงบุคลากรในโครงการ
สูง (Kerzner, Harold, 2003:) ดังนั้นการท่ีผู้จัดการโครงการต้องการให้วัตถุประสงค์มีความชัดเจนควร
จะแสวงหาค าตอบเกี่ยวกับประเด็นค าถามท่ีว่า มีส่วนประกอบหลักใดของงานท่ีต้องด าเนินการ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ใครต้องมีความรับผิดชอบในการด าเนินงาน การใช้ทรัพยากรในการ
ด าเนินงานต้องใช้ทรัพยากรร่วมกับสายงานหลักในองค์การอย่างไร และมีข้อมูลข่าวสารใดท่ีต้องการเพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการด าเนินงาน (Kerzner, Harold, 2003:) ส าหรับการก าหนดผลผลิตและ
คุณลักษณะเฉพาะของโครงการเป็นความคาดหวังและระบุจุดสุดท้ายท่ีควรจะเป็นในลักษณะท่ีเป็น
รูปธรรม โดยอาจท าเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ทีมงานหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบส่ิงท่ีโครงการต้องการ
ส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการหรือกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นจึงก าหนดระยะเวลาของโครงการหรือความ
ต้องการให้โครงการแล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาเท่าใด 
  2. การแตกโครงสร้างงาน คือ การก าหนดกิจกรรมท้ังหมดท่ีต้องด าเนินการภายใน
โครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายหลังจากท่ีผู้จัดการโครงการทราบถึงกิจกรรมท่ี
ต้องท าในโครงการท้ังส้ินจะสามารถท าการจัดองค์การของโครงการให้สอดคล้องกับงานท่ีต้องท าได้
ประมาณการใช้ทรัพยากร ค าว่าทรัพยากรนี้ ได้แก่ คน วัสดุส่ิงอุปกรณ์ ต้นทุน หรือบางครั้งรวมเวลา
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ในการด าเนินการด้วย การด าเนินโครงการจะส าเร็จหรือไม่นั้นมีความสัมพันธ์กับการจัดสรร
ทรัพยากรภายในองค์การเป็นอย่างสูง เนื่องจากผู้จัดการโครงการจะต้องไม่ลืมว่าในบางครั้งการ
ด าเนินโครงการจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรร่วมกับผู้ด าเนินงานในสายงานประจ าหรือกับผู้ด าเนินการ         
ในโครงการอื่นๆ จากนั้นจึงก าหนดผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานโครงการท่ีชัดเจน 
  3. ก าหนดผู้รับผิดชอบงาน การจัดกลุ่มงาน โดยพิจารณาผู้ท่ีมีความเหมาะสมมี
ความรู้ความสามารถส าหรับงานท่ีต้องรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามในการก าหนดผู้รับผิดชอบงานโครงการ
นั้นบางครั้งอาจมีความขัดแย้งขึ้นภายในองค์การเกี่ยวกับการแย่งชิงบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
เพื่อร่วมด าเนินการโครงการ การก าหนดบุคลากรดังกล่าวนี้ผู้จัดการโครงการต้องให้ความระมัดระวังใน
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการท้ังทางด้านคุณสมบัติส่วนตัว ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวโครงการ รวมทั้ง
จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการนั้นไม่ควรมากหรือน้อยเกินไป เนื่องจากหากในกรณีท่ีบุคลากรมี
จ านวนน้อยเกินไปอาจท าให้การท างานไม่สามารถแล้วเสร็จทันเวลา แต่ถ้าบุคลากรมีมากเกินไปจะเกิด
ลักษณะการเกี่ยงงานกันท าได้ เช่นกัน 
  4. สร้างข่ายงาน ภายหลังจากท่ีก าหนดงานและผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ในโครงการแล้ว ผู้จัดการโครงการและทีมงานโดยเฉพาะหัวหน้ากลุ่มงานมีหน้าท่ีในการ
ก าหนดข่ายงานเพื่อทราบการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม ว่ากิจกรรมใดต้องด าเนินการก่อน กิจกรรม
ใดด าเนินการหลัง หรือมีกิจกรรมใดบ้างท่ีสามารถด าเนินการในเวลาเดียวกันได้ เนื่องจากการ
ด าเนินงานโครงการนั้นบางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้หากกิจกรรมท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการ
ก่อนหน้าไม่แล้วเสร็จ ส่งผลกระทบต่อเวลาแล้วเสร็จของโครงการ อาจท าให้โครงการล่าช้าเกิดความ
เสียหายได้ ซึ่งการสร้างข่ายงานร่วมกันนี้จะก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน และยังมีผลต่อความเข้าใจ
ในการประสานงาน ส่งผลต่อความราบรื่นในการท างานโครงการในอนาคต 
  5. จัดท าก าหนดการ ในขั้นตอนนี้หมายถึง ภายหลังจากท่ีได้มีการก าหนดกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีต้องด าเนินการเพื่อให้การด าเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ผู้จัดการโครงการและ
ทีมงานท่ีเกี่ยวข้องต้องร่วมพิจารณาความสัมพันธ์ของการด าเนินกิจกรรมก่อนและหลังของแต่ละ
กิจกรรม การจัดท าก าหนดการนั้นจะเกี่ยวกับการระบุวันเริ่มต้นและส้ินสุดของทุกกิจกรรม ตอบค าถาม
ว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมต้องใช้เวลาในการด าเนินการเท่าใด ในการประเมินเวลานี้จ าเป็นต้องอยู่บน
พื้นฐานของประสบการณ์ หลักการและเหตุผล ดังนั้น หัวหน้าชุดงานจึงมีความส าคัญต่อการให้
ข้อคิดเห็น รวมทั้งควรพิจารณาถึงใครเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
  6. ก าหนดงบประมาณโครงการ โดยการประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุส่ิงอุปกรณ์
ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินโครงการตามลักษณะกิจกรรมและก าหนดการท่ีก าหนด เช่น ค่าช่ัวโมง
คนงาน ค่าส่ิงอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดอบรมหรือฝึกปฏิบัติการ การก าหนดงบประมาณโครงการอาจท าได้  
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2 วิธีคือ การก าหนดงบประมาณจากบนลงล่าง (Top-down budgeting) หรือก าหนดงบประมาณ
จากล่างขึ้นบน (bottom-up budgeting) โดยมีลักษณะท่ีส าคัญคือ 
  การก าหนดงบประมาณจากบนลงล่างเป็นลักษณะท่ีผู้บริหารระดับสูงหรือ
ระดับกลางซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการโดยใช้
ประสบการณ์ท่ีเคยมีในอดีต ซึ่งลักษณะเช่นนี้มีข้อดีตรงท่ีองค์การสามารถจัดสรรงบประมาณให้กับ
ทุกโครงการในองค์การได้อย่างเหมาะสม และเนื่องจากผู้ก าหนดงบประมาณมีประสบการณ์ในการ
ท าโครงการท าให้การก าหนดงบประมาณเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ส าหรับการก าหนดงบประมาณ
จากล่างขึ้นบน กระท าโดยภายหลังจากท่ีมีการแตกโครงสร้างของงานแล้ว ผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเป็น
หัวหน้ากลุ่มงานต้องพิจารณางานท่ีรับผิดชอบและก าหนดทรัพยากรและงบประมาณท่ีต้องการใช้ใน
งานของตน หลังจากนั้น ผู้จัดการโครงการและผู้บริหารจึงจะพิจารณาความเหมาะสมของ
งบประมาณท่ีได้รับการเสนอขอขึ้นมา ในการจัดท างบประมาณรูปแบบนี้ มีข้อดีท่ีส าคัญคือ ได้รับ
ข้อมูลรายละเอียดในการท างานพร้อมงบประมาณอย่างแท้จริง และสร้างความรู้สึกในการมีส่วนร่วม
ในการท างานเป็นทีมในโครงการ แต่ข้อเสียคือ ส่วนมากแล้วหัวหน้ากลุ่มงานมักเสนองบประมาณเผ่ือ
หรือมากกว่าความต้องการท่ีแท้จริงซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้แล้วประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการจะลดลง 
  7. สรุปจัดท าเป็นแผนโครงการ เนื่องจากผู้จัดการโครงการสามารถได้ข้อมูลครบถ้วน
ตามล าดับ จึงควรน ามาสรุปจัดท าเป็นแผนโครงการ โดยผู้จัดการโครงการต้องระลึกอยู่เสมอว่าควรให้ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานโครงการเพื่อความเข้าใจในขั้นตอนการน าแผน
โครงการไปปฏิบัติ และในประการส าคัญควรจะมีความเห็นพ้องต้องกันระหว่างผู้บริหารระดับสูง 
ผู้สนับสนุนงบประมาณ ผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ และผู้ด าเนินโครงการท้ังส้ิน 
  

เทคนิคการวางแผนโครงการ 
การวางแผนโครงการให้มีประสิทธิผลนั้นได้มีการใช้เทคนิคในการวางแผนโครงการ ซึ่งในท่ีนี้

จะศึกษาเทคนิคท่ีส าคัญ อันได้แก่ เทคนิคการแตกโครงสร้างของงาน เทคนิคแผนภูมิแกนท์และ
เทคนิคการวิเคราะห์ข่ายงาน ดังนี้ 
  1. เทคนิคการแตกโครงสร้างของงาน  (Work Breakdown Structure) การแตก
โครงสร้างของงานเป็นการแตกงานหรือกระจายงานท้ังหมดของโครงการออกเป็นงานย่อยๆ ในระดับ
ถัดไป หรือเป็นการอธิบายถึงการจัดล าดับขั้นของการท างานซึ่งจะต้องถูกด าเนินการเพื่อให้โครงการ
เสร็จสมบูรณ์ ช่วยให้การก าหนดขอบข่ายโครงการ (Project scope) มีความชัดเจน โดยการแตก
โครงสร้างงานหรือการกระจายโครงการไปสู่กลุ่มงาน (Work package) หรือกิจกรรมท่ีต้องปฏิบัติ ลงใน
รายละเอียดของงาน การแตกโครงสร้างงานนั้นมีล าดับขั้นในการพิจารณา กล่าวคือเมื่อผู้จัดการ
โครงการและทีมงานก าหนดกิจกรรมท้ังหมดท่ีต้องกระท าเพื่อท่ีจะสามรถบรรลุผลส าเร็จท่ีสมบูรณ์ของ
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โครงการแล้วจะพิจารณาถึงต้นทุนท่ีต้องใช้เพื่อด าเนินการในแต่ละกิจกรรมและจ านวนต้นทุนรวม
ท้ังหมด แล้วจึงจะก าหนดระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งระยะเวลารวมของ
โครงการหากพิจารณาภาพรวมแล้วไม่สามารถด าเนินการได้ อาจเนื่องจากต้นทุนโครงการไม่เพียงพอ 
หรือกิจกรรมไม่สามารถแล้วเสร็จภายในระยะเวลาโครงการ จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณา
ส่วนประกอบของงานท้ังหมดใหม่ แต่ถ้าพิจารณาแล้วทราบว่าสามารถปฏิบัติได้ ต่อจากนั้นให้พิจารณา
ว่ากิจกรรมท้ังหมดท่ีได้ก าหนดไว้นั้นครอบคลุมกิจกรรมท้ังหมดของโครงการหรือไม่ มีกิจกรรมใดท่ียัง
ไม่ได้ถูกก าหนดไว้ ถ้าพบว่ากิจกรรมท่ีก าหนดยังไม่ครอบคลุมหรือยังไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จของ
โครงการได้ ผู้จัดการโครงการควรเริ่มต้นพิจารณาก าหนดผลงานท่ีต้องการใหม่ แต่หากพิจารณาว่ามี
ความครอบคลุมและเหมาะสมแล้วจึงกิจกรรมท้ังหมดท่ีต้องด าเนินการมาเขียนผังการแตกโครงสร้างงาน 

   อนึ่ง การแตกโครงสร้างงานนั้น ผู้จัดการกลุ่มงานเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการให้
ข้อมูลหรือร่วมในการก าหนดและรับผิดชอบต่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้านของงาน ซึ่งหมายถึงการก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขอบเขตของงานท่ีรับผิดชอบรวมท้ังระบุผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการรวมท้ังการใช้ทรัพยากรในการด าเนินการระยะเวลาในการตรวจสอบ (Milestone) 
หรือประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ส่งผลให้ผู้จัดการโครงการได้ทราบถึงงานท้ังระบบในโครงการ
รวมท้ังยังสามารถเช่ือมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการเข้าด้วยกัน การแตกโครงสร้างงานจะกระท า
จนกระท่ังถึงกิจกรรมสุดท้ายของแต่ละงานท่ีสามารถรับผิดชอบหรือตัดสินใจได้ด้วยตัวผู้จัดการ
โครงการหรือผู้จัดการกลุ่มงานโครงการ การแตกโครงสร้างงานนั้นผู้จัดการโครงการต้องกระท าด้วย
ความระมัดระวังเนื่องจากมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินโครงการ จนกล่าวได้ว่า หากการแตก
โครงสร้างงานผิดย่อมน าไปสู่การวางแผนโครงการผิดไปด้วย โดยการแตกโครงสร้างงานมีความส าคัญ
ต่อการด าเนินโครงการเนื่องจาก (Heerkens, Gary R., 2002:) 1.เป็นการเตรียมการแสดงรูปแบบของ
งานท่ีมีความชัดเจน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานสามารถทบทวนงานต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด 
2.ท าให้ผู้ด าเนินงานทราบถึงจ านวนงานท้ังหมดท่ีต้องปฏิบัติในโครงการ และสร้างความเช่ือมั่นให้ผู้
ด าเนินโครงการว่าทุกงานได้ถูกก าหนดในการด าเนินงาน 3.เป็นการเตรียมการก าหนดงบประมาณได้
อย่างมีเหตุผลส าหรับการประมาณเวลาในการด าเนินงานและต้นทุนของแต่ละกิจกรรม 4. เป็นการช่วย
เตรียมหนทางท่ีดีส าหรับการตรวจสอบความเส่ียงท่ีเกี่ยวเนื่องหรืออาจเกิดขึ้นได้จากการด าเนินโครงการ  
  2. เทคนิคแผนภูมิแกนท์ (Gantt  Chart) พัฒนาขึ้นโดย Henry Gantt ต้ังแต่สมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 1 โดยแผนภูมิแกนท์เป็นเทคนิคท่ีใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับเวลาในการปฏิบัติงาน
ย่อยในโครงการขนาดเล็ก (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545:) แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกิจกรรม และล าดับของกิจกรรมโดยแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นและส้ินสุด
ของแต่ละกิจกรรม ข้อดีของแผนภูมิแกนท์ คือท าได้ง่าย และทุกคนในโครงการท าความเข้าใจง่าย 
จุดอ่อนของแผนภูมิแกนท์ คือไม่สามารถแสดงลักษณะความสัมพันธ์ของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมใน
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โครงการได้  และไม่สามารถทราบได้ว่าหากกิจกรรมใดไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดแล้วจะ
ท าให้กิจกรรมใดกระทบกระเทือนบ้าง และจะกระทบกระเทือนเวลาโดยรวมของโครงการเท่าใด 

 
ตารางที่ 1 : แสดงแผนภูมิแกนท์ของโครงการสมมุติ 

กิจกรรม ระยะเวลา / เดือน 
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

ก        
ข        
ค       
ง      
จ        
ฉ        

 

 

แนวคิดเก่ียวกับโครงการและการประเมินโครงการ 
การประเมิน กับค าว่า “โครงการ” (จิระศักด์ิ สาระรัตน์, 2551,) ซึ่งได้มีนักวิชาการหลาย

ท่านได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการ ดังนี้ 
 สุวิมล  ติรกานันท์ (2547,) ได้กล่าวว่า การประเมินโครงการเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นใน
ทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการพิจารณาการด าเนินการ         
ซึ่งจะท าให้การด าเนินการเป็นไปได้อย่างทันท่วงที 
 จิระศักดิ์ สาระรัตน์ (2551,) ได้กล่าวถึงความหมายของการประเมินโครงการ ว่าการประเมิน
โครงการเป็นการประเมินท่ีซับซ้อน จะต้องมีความละเอียด มีทัศนะกว้างว่าจะท าการประเมินจุดใด 
และในรูปแบบใด และการประเมินโครงการจะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าจะประเมินอะไร การหาข้อมูล
เป็นส่ิงจ าเป็นในการประเมินโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อก าหนดเกณฑ์ และก าหนดเครื่องมือใน
การประเมินต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ การวิเคราะห์ผลของการประเมินจะต้องท าอย่างระมัดระวัง 
และมีความเท่ียงตรง เพื่อพิจารณาปรับปรุงและเปล่ียนแปลงโครงการให้เหมาะสมต่อไป 

เชาว์  อินใย (2553,) ได้กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสิน
คุณค่า โดยการค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากชุดกิจกรรมท่ีจัดขึ้นอ่างมีระบบมาประกอบการ
ตัดสินใจ ตีค่าผลการด าเนินการนั้นว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 พิสณุ  ฟองศรี (2553,) ได้ก ล่าวถึงความหมายของการประเมินโครงการโดยรวม              
ไว้ว่า เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าของโครงการในระยะหนึ่งระยะใดหรือทุกระยะโดยน าสารสนเทศ
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จากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เพื่อตัดสินใจท าโครงการทดลองหรือน าร่อง 
ปรับเปล่ียน ระงับ ปรับปรุง ขยายผล หรือยกเลิกโครงการนั่นเอง 

จากความหมายดังกล่าวพอสรุปได้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ             
ท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เกี่ยวกับโครงการท่ีเป็นระบบ เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้
ในการพิจารณาการด าเนินงานของโครงการในครั้งต่อไป  โดยการตัดสินและการประเมิน
โครงการนั ้นต้องมีวัตถุประสงค์ที ่สอดคล้องกับแผนอย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือ ครอบคลุม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการประเมินโครงการจะท าให้ทราบผลของการประเมินเพื่อน าไปใช้
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของโครงการว่าจะด าเนินงานต่อไปหรือปรับปรุงเปล่ียนแปลง

เพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการต่อไป 
 
องค์ประกอบของโครงการ 
ในการเขียนโครงการ จ าเป็นต้องก าหนดองค์ประกอบหรือโครงการสร้างของโครงการให้ครอบคลุม

ประเด็นท่ีส าคัญอย่างครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

องคป์ระกอบของโครงการ 

1. จะท าอะไร 

 

1. ชื่อโครงการ 

2. ท าไมจึงต้องท า 2. หลักการและเหตุผล 

3. ต้องการได้อะไร 3. วัตถุประสงค์ / เป้าประสงค์ 

4. ท าอย่างไร 4. วิธีด าเนินการ 

5. จะท าเม่ือใด 

 

5. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

6. ต้องใช้เงินและทรัพยากรเท่าใด 6. งบประมาณ 

7. ใครเป็นผู้รับผิดชอบ 7. บุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

8. จะทราบผลการด าเนินงานได้อย่างไร

อย่าง 

8. การก ากับ ติดตามและประเมินผลโครงการ 

 

9. จะมีผลพลอยได้อะไรบ้าง 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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ภาพที่ 2 : แสดงองค์ประกอบของโครงการ 
ที่มา : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

ตารางที่  2 : แสดงสาระสรุปองค์ประกอบของโครงการ 

องค์ประกอบของโครงการ สาระโดยสรุป 
1. ช่ือโครงการ - เป็นส่วนท่ีบอกว่าเป็นโครงการประเภทใด เรื่องอะไรและเกี่ยวข้อง

กับใคร เช่น โครงการพัฒนาศูนย์ส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 

2. หลักการและเหตุผล - แสดงให้ทราบว่า ท าไมจึงต้องมีการท าโครงการโดยระบุถึงสภาพ
ปัญหา/ความต้องการท่ีต้องท าให้เกิดโครงการ 
- รายละเอียดของหลักการและเหตุผลต้องช้ีให้เห็นท่ีมาความส าคัญ
ของโครงการนั้นอย่างชัดเจน 

3. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย - วัตถุประสงค์เป็นส่ิงก าหนดทิศทางในการด าเนินงานมีประโยชน์
อย่างมากต่อการติดตามและประเมินโครงการ 
- การระบุวัตถุประสงค์ ต้องเฉพาะเจาะจง สามารถตอบค าถามได้ว่า 
ส่ิงท่ีต้องท าให้เกิดขึ้นในโครงการนั้น คือ อะไร ต้องการผลงานหรือ
ผลผลิตอะไร ส่ิงท่ีต้องปฏิบัตินั้นคืออะไร 
- เป้าหมาย เป็นการก าหนดขอบเขตและลักษณะของการปฏิบัติงาน
หลังจากท่ีได้ก าหนดวัตถุประสงค์แล้วเพื่อใช้เป็นเครื่องมือก ากับการ
บริหารโครงการนั้นๆ ให้ไปสู่วัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
- เป้าหมาย เป็นส่วนท่ีแสดงให้เห็นว่าถ้าจะท างานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแต่ละข้อนั้นจะต้องท างานอย่างไร ในประมาณ
เท่าใดและท าเมื่อใดซึ่งมักจะบอกให้ทราบถึงปริมาณและคุณภาพ 
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องค์ประกอบของโครงการ สาระโดยสรุป 
4. วิธีด าเนินการ - เป็นส่วนท่ีระบุข้ันตอนท่ีแสดงรายละเอียดกลยุทธ์หรือวิธี

ด าเนินงานว่าจะท าอะไร อย่างไร ใครรับผิดชอบและปฏิบัติด้วยวิธี 
ใดจึงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ 
- ระบุส่ิงต่อไปนี ้
1. ขั้นตอนส าคัญๆ ของการด าเนินงาน 
2. แผนด าเนินงาน ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแผนก าหนดรายการ 
ปฏิบัติงาน ตารางท างาน ปฏิทินปฏิบัติงาน PERT/CPM 

5. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

- เป็นส่วนท่ีบ่งบอกช่วงเวลาท้ังหมดท่ีใช้ในการปฏิบัติงานโครงการ
ว่ามีระยะเวลานานเท่าใดจากวัน-เดือน-ปีใดถึง วัน-เดือน-ปีใด 

6. งบประมาณ - เป็นส่วนท่ีแสดงรายละเอียดงบประมาณและทรัพยากรของ
โครงการ โดยระบุยอดรวมของค่าใช้จ่ายท้ังหมดของโครงการ
รายละเอียดของค่าใช้จ่ายในแต่ละด้าน พร้อมท้ังระบุแหล่งการเงิน
และทรัพยากรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

7. บุคคลหรือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบโครงการ 

- เป็นส่วนท่ีระบุให้ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งอาจจะ
เป็นช่ือหน่วยงานหรือช่ือบุคคล 

8. การก ากับ ติดตามและ
ประเมินโครงการ 

- ส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการควบคุมก ากับและประเมินโครงการ 
จึงต้องระบุรายละเอียดในเรื่องต่อไปนี้ว่า จะจัดด าเนินการอย่างไร 
1. การตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ 
2. การติดตาม ควบคุม และก ากับงาน 
3. การจัดท ารายงานการปฏิบัติ 
4. การประเมินในระหว่างการด าเนินงานและเมื่อส้ินสุดโครงการ 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  - เป็นส่วนท่ีบ่งบอกถึง ผลพลอยได้ท่ีเกิดจากการด าเนินงาน
โครงการท่ีคาดว่าจะได้รับนอกเหนือจากท่ีได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์
ของโครงการ 
- ผลท่ีคาดว่าจะได้รับก็คือ ผลกระทบในทางท่ีดีท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
จากโครงการ ไม่ใช่ผลโดยตรงท่ีได้ตามวัตถุประสงค์ 
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การบริหารโครงการ 
การบริหารโครงการ หมายถึง กระบวนการด าเนินงานโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี

ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 3 ประการ คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน 
และการประเมินผล ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของการบริหารโครงการ  

 
ภาพที่ 3 : แสดงองค์ประกอบของการบริหารโครงการ 

ที่มา : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

จากกระบวนการบริหารโครงการนี้ ช้ีให้เห็นว่า การบริหารโครงการจะเริ่มต้นด้วย การวางแผน 
โครงการ แล้วน าโครงการไปปฏิบัติหรือด าเนินงาน แล้วจบลงด้วยการประเมินโครงการถ้าผลการประเมิน
ช้ีบ่งว่า การด าเนินงานแล้วจบลงด้วยการประเมินโครงการ ถ้าผลการประเมินช้ีบ่งว่าการด าเนินงานได้รับ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการก็ถือว่าวงจรการบริหารโครงการก็จบเพียงเท่านี้ แต่ถ้าผลการ
ประเมินแสดงว่าผลไม่บรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ก็ต้องมีการปรับปรุงแผน (Re-Planning)         
แล้วด าเนินการต่อไปตามแนววงจรเดิมจนกว่าจะบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

ขั้นตอนท่ีแสดงไว้ในกระบวนการบริหารโครงการข้างต้นเป็นเพียงการแสดงส่วนส าคัญ ๆ            
ของการบริหารโครงการเท่านั้นในการบริหารโครงการจริง ๆ อาจแบ่งขั้นตอนละเอียดได้ดังนี้ 

  1. ขั้นการวางแผนโครงการ (Planning Stage) เป็นขั้นตอนพิจารณาก าหนดส่ิงท่ี
จะต้องปฏิบัติไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการจัดด าเนินโครงการ ประกอบด้วยงานย่อย ดังนี้ 

  1.1 การก าหนดขอบเขตของโครงการ (Project Definition) เป็นขั้นตอน
ของการวิเคราะห์ปัญหา และนิยามปัญหาให้ชัดเจนเพื่อก าหนดโครงการให้สอดคล้อง สนองตอบต่อ
การแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
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  1.2 การเตรียมวางโครงการ (Project Formulation) เป็นการตระเตรียม
ขั้นต้นและศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของการด าเนินโครงการในด้านทรัพยากร 
บุคลากรเทคนิควิธีการ ฯลฯ 
   1.3 การร่างโครงการหรือการออกแบบโครงการ (Project Design) เป็น
การเขียนโครงการตามองค์ประกอบหรือโครงสร้างของโครงการ 

  1.4 การประเมินร่างโครงการ (Project Appraisal) เป็นการตรวจสอบ
ความเหมาะสมความสมบูรณ์ และความชัดเจนของโครงการท่ีจ าท า 

  1.5 การคัดเลือกท าสัญญา และอนุมัติโครงการ (Selection negotiation 
and Approval) ในการร่างโครงการอาจจะมีการเสนอเพื่อด าเนินงานในหลายรูปแบบ จึงควรมีการ
คัดเลือกโครงการท่ีดีท่ีสุดเพื่อด าเนินงาน ท าสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือบุคคล
ท่ีจะร่วมกันรับผิดชอบโครงการและการอนุมัติโครงการอย่างเป็นทางการ 
  2. ขั้นการด าเนินงานตามโครงการ (Implementation Stage) เป็นขัน้ตอนของการปฏิบัติงาน
ตามแผนท่ีก าหนดไว้ในโครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการประกอบด้วยงานย่อยดังนี ้
   2.1 การเริ่มงานและการจัดองค์การ (Activation and Organization) 

  2.2 การลงมือปฏิบัติงานแผนหรือปฏิทินปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้ (Implementation 
and Operation) 

  2.3 การนิเทศ สนับสนุน ติดตามและควบคุมการด าเนินงาน (Formative Evaluation 
and Control) 

  2.4 การประเมินความก้าวหน้าของการด าเนินงาน (Formative Evaluation) 
และรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน (Progress Report) 

  2.5 การปิดโครงการ (Completion or Termination) 
  3. ขั้นการประเมินผลการด าเนินงาน (Evaluation Stage) เป็นขั้นตอนการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการตลอดจนความส าเร็จของการปฏิบัติงาน  โดยด าเนินการหลัง
ส้ินสุดโครงการ ประกอบด้วยงานย่อย ดังนี้ 

  3.1 การประเมินผลรวมสรุป (Summative Evaluation) 
  3.2 การรายงานผลการประเมิน (Final Report) 
  3.3 การเผยแพร่และการน าผลการประเมินไปใช้ (Diffusion and Usage) 
  3.4 การส่งคืนงานเข้าสู้ระบบงานปกติ (Transition to normal administration) 
  3.5 การติดตามผลหลังโครงการ (Follow-up Study) 
โดยท่ีระบบการประเมินโครงการโดยท่ัวไป ประกอบด้วยการประเมินใน 3 ช่วงของการท า

โครงการ คือ การประเมินก่อนด าเนินงานโครงการ การประเมินระหว่างด าเนินงานโครงการ และการ
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ประเมินเมื่อส้ินสุดการด าเนินงานโครงการดังนั้นถ้าจะขยายขอบเขตของวงจรของการบริหารโครงการ
ดังกล่าวข้างต้นก็จะได้เป็นวงจรของการวางแผนและการบริหารโครงการท่ีประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน  

 

ภาพที ่4 : แสดงวงจรปฏิบัติตามโครงการ 
ที่มา : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

เมื่อพิจารณากระบวนการประเมินเชิงระบบ ซึ่งเป็นการประเมินตามขั้นตอนต่าง ๆ  ของกระบวนการ 
บริหารโครงการหรือกระบวนการท างานทุกขั้นตอนจะท าให้การประเมินมีความครอบคลุม
กระบวนการบริหารโครงการมากยิ่งขึ้น แนวทางการประเมินดังกล่าวนี้ประกอบด้วยการประเมิน
ย่อย 6 ขั้นตอน 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

เป็นข้ันตอนของการส ารวจปัญหาหรือ
ความต้องการเพื่อพิจารณาตัดสินใจ เลือก
ท างาน วางแผนหรือจัดท าโครงการ
แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ 

2. การศึกษาความเป็นไปได้ 
(Feasibility Study) 

เป็นข้ันตอนของการตรวจสอบหรือศึกษา
ความเป็นไปได้ของงานหรือโครงการท่ีจะ
ท า 

3. ประเมินร่างของงาน / โครงการ 
(Project Appraisal) 

เป็นข้ันตอนของการตรวจสอบความ
เหมาะสม  ความสมบูรณ์  ความ
สอดคล้อง  สัมพันธ์ และความชัดเจนของ
งาน / โครงการท่ีจะท า 

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

จากขั้นตอนการประเมินย่อยท้ัง 6 ขั้นนี้ เมื่อน าไปสอดแทรกเข้ากับกระบวนการบริหาร 
โครงการจะท าให้ได้กระบวนการวางแผนและการบริหารโครงการท่ีเป็นระบบครบวงจร  
 

เป็นข้ันตอนของการติดตาม ตรวจสอบผล
การท างานเป็นระยะ ๆ เพื่อดู
ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ
รวมท้ังปัญหาแลอุปสรรค 

4. การติดตาม ก ากับและประเมินผล
การท างานเป็นระยะ ๆ  
(Monitoring and Formative 
Evaluation) 

5. การประเมินผลรวมสรุป 
(Summative Evaluation) 

เป็นข้ันตอนตรวจสอบสรุปของการ
ท างานเมื่อสิ้นสุดของการด าเนินงาน
โครงการ 

6. การติดตามศึกษาผลระยะยาว 
(Follow up Study) 

เป็นข้ันตอนที่ด าเนินการหลังเสร็จสิ้นงาน
หรือยุติโครงการแล้วจึงตามไปศึกษาดู
ผลกระทบจากการด าเนินงานโครงการใน
ระยะต่อไป 
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ภาพที ่6 : แสดงกระบวนการวางแผนและการบรหิารโครงการเชิงระบบครบวงจร 

ที่มา : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

การประเมินโครงการ 
การประเมินโครงการเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารโครงการ มิใช่ถือว่า

เป็นเครื่องมือท่ีผู้บริหารหรือบุคคลอื่นใช้จับผิดการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบโครงการอีกต่อไปแล้ว 
หากแต่ว่า การประเมินโครงการเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศย้อนกลับ (Feedback) 
ซึ่งสามารถน ามาใช่ในการปรับปรุงการเดินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ  ท าให้ทราบข้อบกพร่อง 
จุดเด่น จุดด้อย ของโครงการและช่วยให้ทราบว่าโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายเพียงใด 
และท่ีส าคัญคือ ช่วยให้ได้ข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการท้ังใน
ปัจจุบันและในอนาคต 

 
 
 
ลักษณะที่ส าคัญของการประเมินโครงการ 
การประเมินโครงการ มีลักษณะท่ีส าคัญ ดังนี ้

  1.การประเมินโครงการ มีวัตถุประสงค์มากกว่าการตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์/
เป้าหมายของโครงการท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า แต่ยังครอบคลุมไปถึงการตรวจสอบผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น โดยไม่ได้ต้ังใจด้วย 
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  2. การประเมินโครงการมิได้จ ากัดอยู่แต่เพียงการตรวจสอบผลขั้นสุดท้ายท่ีเกิดขึ้น
เมื่อต าแหน่งงานโครงการได้เสร็จส้ินแล้วเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการประเมินความเหมาะสมและความ
พร้อมของการจัดท าโครงการก่อนท่ีจะเริ่มด าเนินงาน ตลอดจนการประเมินความก้าวหน้าในระหว่าง
ท่ีมีการด าเนินงานโครงการอีกด้วย 

  3. การประเมินโครงการ เป็นกระบวนการท่ีสนใจในการหาค าตอบต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ข้อมูลเฉพาะโครงการใดโครงการหนึ่งไม่ได้สนใจในเรื่องการค้นหาทฤษฎีหรือหลักเกณฑ์เพื่อน าไปใช้
ในการสรุปอ้างอิงต่อไป หากแต่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะโครงการนั้นๆ ซึ่ง
ไม่เหมือนกับการวิจัย 

  4. การประเมินโครงการ เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารโครงการ ท่ีช่วยให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศย้อนกลับ เพื่อการตัดสินใจในการปรับปรุงพัฒนางาน/โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์/
เป้าหมายของโครงการ 

  5. การประเมินโครงการ เป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานโครงการแนวโน้ม
ของการประเมินโครงการในปัจจุบันได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ แทนท่ีจะเป็นหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมิน (Outsider Evaluator) แต่หากเน้นความส าคัญท่ี
ปฏิบัติงานโครงการ เป็นผู้ประเมินเอง (Insider Evaluator) และในลักษณะของการประเมินตนเอง 
(Self-Evaluation) ด้วย 

ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
จากการพิจารณาความหมาย วัตถุประสงค์และลักษณะของการประเมินโครงการช้ีให้เห็นว่า 

การประเมินโครงการเป็นกิจกรรมส าคัญท่ีขาดไม่ได้ในวงจรของโครงการ(Project Cycle) เพราะการ
ประเมินโครงการมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารโครงการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ คือ 

  1. ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เกี่ยวกับโครงการท่ีน าไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การก าหนดโครงการ การตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการด าเนิน
โครงการ ตลอดจนความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงการ 
  2. ช่วยให้ทราบข้อทราบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
ของโครงการท่ีน ามาใช้ในการตัดสินใจเพื่อการปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงแก้ไขการด าเนินโครงการ
ให้เป็นไปตามทิศทางท่ีต้องการ 

  3. ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการท่ี
น ามาใช้ในการตัดสินใจและวินิจฉัยว่าจะด าเนินการในช่วงต่อไป ยกเลิกหรือปรับขยายการด าเนิน
โครงการต่อไปอีก 

  4. ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของโครงการว่าเป็นอย่างไร 
คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ 

ประเภทของการประเมินโครงการ 
การประเมินโครงการแบ่งออกได้หลายประเภทแล้วแต่เกณฑ์ท่ีใช้แบ่งเกณฑ์การแบ่ง               

4 เกณฑ์ คือ 
  1.  แบ่งตามล าดับเวลาการบริหารโครงการ 
  2.  แบ่งตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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  3.  แบ่งตามส่ิงท่ีถูกประเมิน 
  4.  แบ่งตามหลักท่ียึดในการประเมิน 
โดยใช้เกณฑ์การแบ่งประเภทดังกล่าว จึงจัดประเภทของการประเมินโครงการได้โดยสรุปดัง

แผนภาพ 6 ส่วนสาระส าคัญของแต่ละประเภทได้น าเสนอไว้ในล าดับต่อไป 
การประเมินโครงการแต่ละประเภท มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
แบ่งตามล าดับเวลาการบริหารโครงการ ได้การประเมินเป็น 3 ประเภท คือ 
  1. การประเมินก่อนเริ่มโครงการหรือก่อนน าโครงการไปปฏิบัติ (Intrinsic evaluation) 

เป็นการประเมินท่ีอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 
ก่อนลงมือด าเนินการจัดท าโครงการ ซึ่งอาจท าได้ใน 2 ลักษณะ คือ 

  1.1 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ โดยการพิจารณาปัญหาและ
ความจ าเป็นในการจัดท าโครงการอาจใช้เทคนิคของการส ารวจความต้องการ (Needs Assessment)            
หรืออาจใช้เทคนิคของการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ซึ่งเป็นการพิจารณาสภาพ
ความพร้อมของการจัดท าโครงการในด้านต่างๆ 

  1.2 การวิเคราะห์โครงการหรือการประเมินร่างโครงการ (Project appraisal 
or analysis) เป็นการพิจารณาเอกสารโครงการเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของส่ิงท่ีก าหนดความ
สอดคล้องระหว่างหัวข้อต่าง ๆ ต้ังแต่ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
ฯลฯ เพื่อให้โครงการท่ีเสนอมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

  2. การประเมินขณะด าเนินงาน (On going evaluation) เป็นการประเมินท่ีจัดท า            
ในระหว่างการด าเนินโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษาความก้าวหน้าของโครงการเป็นช่วง ๆ 
และเพื่อดูว่าการด าเนินโครงการได้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้หรือไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรใน
แต่ละช่วงของการด าเนินงานข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จะน ามาใช้เพื่อการปรับปรุงการด าเนินโครงการ
เพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในช่วงต่อไป การประเมินขณะด าเนินงานนี้ต้องอาศัยกลไกของระบบ
การก ากับติดตามงานมาช่วย จึงจะท าให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  3. การประเมินหลังการด าเนินงาน (Pay-off evaluation) เป็นการประเมินท่ีจัดท าขึ้น
เมื่อการด าเนินโครงการเสร็จส้ินลงแล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการตรวจสอบดูว่า เมื่อได้ด าเนินโครงการ
จนส้ินสุดแล้วได้รับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด ตลอดจนการ
คิดตามตรวจสอบผลกระทบหรือผลข้างเคียงว่ามีอะไรเกิดขึ้นตามมาอีกบ้าง ถ้ากล่าวโดยสรุปการประเมิน
หลังการด าเนินงานมีจุดเน้น ดังนี้ 

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

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

เป็นการประเมินท่ีตัดสินคุณค่าของโครงการเปรียบเทียบผลของโครงการตามผลท่ีคาดหวังตาม
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ 
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  2. การประเมินท่ีเป็นอิสระจากเป้าหมายของโครงการ(Goal - free evaluations) 
เป็นการประเมินท่ีไม่จ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของการประเมินให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ กล่าวคือ การตัดสินคุณค่าของโครงการควรเน้นท่ีการตีค่าของ
ผลท้ังหมดท่ีเกิดขึ้น (Actual Outcomes) จากโครงการ ซึ่งประกอบด้วยการประเมินผลท่ีคาดหวัง
ตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการและผลท่ีมิได้คาดหวัง 

รูปแบบการประเมินโครงการ 
ค าว่า รูปแบบการประเมิน (Evaluation Model) หรือ แบบจ าลองของการประเมินหมายถึง 

กรอบความคิด หรือแบบแผนท่ีเป็นระบบซึ่งแสดงให้เห็นขั้นตอน หรือกระบวนการของการประเมินซึ่งมี
ประโยชน์อย่างมากในการใช้เป็นแนวทางหรือข้อช้ีแนะต่อการวางแผนและการปฏิบัติงานการประเมิน 
รูปแบบการประเมินจึงเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของสถาปนิกนั่นเองรูปแบบการประเมินโครงการทาง
การศึกษาท่ีส าคัญ ๆ และได้รับความนิยมน ามาใช้กันมากสามารถ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
  1. รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Tyler)  

     รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ เป็นรูปแบบท่ียึดจุดมุ่งหมายเป็นหลักในการ
ประเมินความส าเร็จของโครงการโดยการตรวจสอบผลผลิตของโครงการขั้นตอนการประเมิน
โครงการตามรูปแบบการประเมินของไทเลอร์ มีข้ันตอนการดาเนินงาน 5 ขั้นดังนี้  
   1. ก าหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมให้ชัดเจน  

   2. ก าหนดและเลือกเนื้อหาส าคัญ  
   3. ก าหนดประสบการณ์การเรียนการสอน สถานการณ์และวิธีการ  
   4. เลือกและสร้างเครื่องมือท่ีจะใช้วัดพฤติกรรม  
   5. วิเคราะห์ข้อมูล  

  2. รูปแบบการประเมินของโพรวัส (Provas)  
             แนวคิดท่ีส าคัญคือการประเมินกระบวนการว่ามีความสอดคล้องกันระหว่างผล

การปฏิบัติงานกับมาตรฐานท่ีก าหนดไว้เพียงใด  
 ขั้นตอนการประเมินโครงการมี 5 ขั้น ดังนี้  

   1. การบรรยายโครงการ ซึ่งจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ทรัพยากร กิจกรรมการด าเนินงานตามโครงการ  

   2. การด าเนินโครงการ เป็นการประเมินว่ากิจกรรมการด าเนินงานท้ังด้าน
ปัจจัยและกระบวนการว่าสอดคล้องกับมาตรฐานท่ีก าหนดไว้เพียงใด  

   3. กระบวนการของโครงการ มุ่งหาค าตอบว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
ย่อยท่ีจะน าไปสู่วัตถุประสงค์หลักมากน้อยเพียงใด  

   4. ผลผลิตของโครงการ เป็นการประเมินขั้นสุดท้ายของโครงการ  
   5. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลท่ีได้รับ  
การประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินของโพรวัส จะต้องมีการวางแผนต้ังแต่การ

เริ่มโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง หากพบว่าไม่สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีก าหนดก็
ต้องปรับปรุงหรือยกเลิกโครงการ  
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  3. รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stuffelbeam)  
 สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) กล่าวว่า หลักการประเมินรูปแบบซิปป์ ประกอบด้วย

การประเมินด้าน บริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิต รายละเอียดมีดังนี้  
   1. การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการศึกษาความจ าเป็น 
สภาพปัญหา ผลประโยชน์ท่ีได้รับและโอกาสการด าเนินงานท่ีจะน าไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างมีขั้นตอน ผู้บริหาร
สามารถใช้ข้อมูลส่วนนี้ไปใช้ประกอบการพิจารณาหาวิธีด าเนินการท่ีจะน าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง  

   2. การประเมินปัจจัย (Input Evaluation) เป็นการศึกษาส่วนประกอบ องค์ประกอบ
ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ กลวิธี ทางเลือกในการด าเนินโครงการ แผนการปฏิบัติงาน ทรัพยากร ทีมงานและ
งบประมาณ เพื่อจะได้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานบรรลุตามเป้าหมาย การประเมินขั้นนี้จะท า
ให้ทราบทรัพยากรท่ีเหมาะสม สามารถเตรียมโครงร่างงาน ส่ิงของอุปกรณ์ บุคลากร ทีมงาน ตารางการ
ท างานและกลยุทธ์ต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลต่อแผนการปฏิบัติงาน อันเป็นการเตรียมการป้องกันปัญหาท่ีอาจจะ
เกิดตามมา การประเมินขั้นนี้จัดเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีสุดของการประเมินรูปแบบซิปป์  

   3. การประเมินกระบวนการ (Context Evaluation) ประกอบด้วยวิธีปฏิบัติงาน 
กลวิธีการด าเนินงานของทีมงาน ซึ่งผู้บริหารต้องรู้จักใช้คนให้เหมาะกับงานจึงจะได้ผลลัพธ์ตามท่ีต้องการ  

  4. การประเมินผลผลิต (Context Evaluation) เป็นการประเมินผลลัพธ์ 
ผลสัมฤทธิ์จากโครงการท่ีได้ดาเนินมา ซึ่งอาจเป็นไปตามท่ีคาดหวังหรือไม่ก็ได้ เป็นการศึกษาท้ัง
ระยะส้ันและระยะ4 ยาว ผลท่ีได้จะท าให้ผู้ประเมินทราบว่าผลการด าเนินการตามโครงการท่ีผ่านมา
ประสบผลอย่างไร เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีคาดหวังไว้หรือไม่  

  ส าหรับลักษณะการประเมินโครงการมี 2 ลักษณะ ดังนี้  
   1. การประเมินก่อนเริ่มโครงการ (Formative) เป็นการประเมินเพื่อศึกษา

น าทางก่อนการท าโครงการว่าจะมีแนวโน้มด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิตเป็น
อย่างไร โอกาสของความส าเร็จมีแค่ไหน มีทางเป็นไปได้ไหม จะประสบความส าเร็จหรือเปล่า             
ผู้ประเมินจะต้องน าเสนอข้อมูลท่ีได้อย่างตรงไปตรงมาให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการทราบเพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจและสร้างความเช่ือมั่นให้กับคณะผู้ด าเนินโครงการ  

  2. การประเมินหลังท าโครงการ (Summative) ผู้ประเมินจะต้องน าเสนอ
ข้อมูลท่ีได้หลังจากการท าโครงการเสร็จส้ินแล้วทั้งด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิต 
รวมถึงข้อมูลอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อจะได้ทราบว่าผลงานเป็นไปตามแผนงาน  งบประมาณท่ีวางไว้หรือไม่ 
ผลงานท่ีได้เป็นอย่างไร เกิดผลส าเร็จมากน้อยเพียงไร  

 ส่วนการประเมินผลกระทบต่อโครงการต้องดูในระยะยาวว่าผลท่ีได้จากการด าเนิน
โครงการจะมีผลต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง โดยดูจากประสิทธิผลโครงการ ผู้สนับสนุนโครงการ การ
เช่ือมโยงการเรียนรู้ของโครงการ ท้ังนี้ผลผลิตท่ีได้จากการประเมินต้องสามารถตอบข้อสงสัยได้ว่าผลท่ีได้
ตรงกับเป้าหมายเพียงใด เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไหม นอกจากนี้กระบวนการอันน าไปสู่ความส าเร็จ
ต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความเท่ียงตรงและ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับโครงการอื่นได้  

  การน ารูปแบบประเมินซิปป์ไปใช้ได้หลายกรณีเพราะ  รูปแบบการประเมินซิปป์         
มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้วางแผนการด าเนินงานตามโครงการและถือเป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพท่ี
ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนในการไปใช้ เนื่องจากช่วยในการวางแผนของคณะกรรมการบริหาร ในการ
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บริหารงานของหน่วยงาน สานักงาน ศูนย์การด าเนินการ บุคลากร และโครงการต่างๆ นอกจากนี้ยัง
เหมาะส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา นักพัฒนาหลักสูตร นักวางแผนกลยุทธ์ ผู้น าเหล่าทัพ ผู้เช่ียวชาญ
ด้านหลักสูตร ครูและนักกฎหมาย โดยช่วยให้ได้สารสนเทศท่ีจ าเป็นอันจะท าให้การท างานรวดเร็ว             
มีความคล่องตัว เป็นข้อมูลหลักท่ีจะน าไปสู่เป้าหมาย ท าให้การวางแผนมีความต่อเนื่อง การด าเนินงาน
ราบรื่น งานท่ีเกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาอีกท้ัง ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารในการขยายโครงการด้วย  

  รูปแบบประเมินซิปป์หลังจากโครงการเสร็จส้ินแล้วจะช่วยให้ทราบผลงานท่ีผ่านมาว่า
โครงการท่ีส้ินสุดแล้วเป็นอย่างไร ค้นพบอะไรบ้าง โดยน ามาเขียนเป็นรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
เพื่อจะได้ทราบคุณภาพ คุณค่า ประโยชน์ และความสมบูรณ์ของผลผลิตอันน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ         
การพิจารณาของผู้สนับสนุนโครงการว่างบประมาณท่ีใช้ไปคุ้มค่ากับการลงทุนเพียงไรหากนักประเมินผล
สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะท าให้ทราบผลผลิตหลังเสร็จส้ินโครงการว่ามีประโยชน์หรือไม่มี
ประโยชน์มากน้อยเพียงไร ด้วยการสรุปเป็นรายงานการประเมินโครงการ 

ตารางที่ 3 : แสดงความสัมพันธ์ของการประเมินก่อนเริ่มโครงการและหลังส้ินสุดโครงการ 

ลักษณะการ
ประเมิน 

ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ ด้านผลิต 

การประเมิน
ก่อนเร่ิม
โครงการ 

เป็นแนวทางให้ทราบ
องค์ประกอบ กลวิธี
ปฏิบัติงาน 
จุดมุ่งหมาย ความ
จ าเป็น การ
ประเมินผลและดู
ความเป็นไปได้ 

เป็นแนวทางให้ทราบ
รายการ อุปกรณ์ 
ยุทธวิธี ทรัพยากรท่ี
ควรจะใช้ โดยการ
ส ารวจจากแผนงาน 

เป็นแนวทางในการ
ท าความเข้าใจ
กระบวนการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนงาน ภายใต้
ตัวช้ีวัดและการ
ตัดสินใจท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
จากผลสะท้อน
กลับของการ
ประเมิน 

เป็นแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้ ท าให้
ทราบแนวโน้มของ
ผลลพัธ์ท่ีน่าเช่ือถือ
ด้วย การประเมิน
ท้ังทางตรงและ 
ทางอ้อม 
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การประเมิน
หลังจาก
สิ้นสุด
โครงการ 

เป็นการเปรียบเทียบ
จุดมุ่งหมายกับเกณฑ์
ความต้องการ สภาพ
ปัญหาการประเมิน
และสิ่งท่ีเกิดข้ึน  

เปรียบเทียบตาม
ปัจจัย ยุทธวิธี และ
งบประมาณว่า
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และมี
ความเหมาะสม  
เพียงใด 

ประเมินจากการ
กระท าตาม
กระบวนการ โดยดู
ว่าได้ผลเพียงใด มี
การเปรียบเทียบ
รูปแบบกับ
กระบวนการ
ปฏิบัติงานและ
ประโยชน์ท่ีได้รับ 

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

 
 

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

รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ แสดงเป็นวงกลม 3 วง แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของการ
ประเมิน คือ  

  1. วงกลมรอบแรกช้ันในสุด แสดงให้เห็นคุณค่าหลักหรือหลักการประเมิน  
  2. วงกลมช้ันท่ีสองถัดออกมาแสดงให้เห็นส่วนประกอบของการประเมินซึ่งแบ่งออกเป็น 

4 ส่วน ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย แผนงาน การปฏิบัติและผลลัพธ์  
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  3. วงกลมช้ันท่ีสามซึ่งอยู่นอกสุดแสดงส่วนประกอบของการประเมินซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ประกอบด้วย การประเมินบริบท การประเมินปัจจัยน าเข้า การประเมินกระบวนการและการประเมินผลผลิต  

การประเมินรูปแบบซิปป์ เป็นการประเมินท่ีมีระบบ มีหลักการ มีประโยชน์ มีขั้นตอน สามารถใช้
ประเมินกระบวนการท างาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ข้อมูลจากการประเมินจะช่วยให้สามารถตัดสิน
โครงการได้อย่าง ยุติธรรม ชัดเจน น่าสนใจและแสดงถึงความมีนัยส าคัญอย่างเด่นชัด ผลท่ีได้จากการประเมิน
จะท าให้ทราบผลการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความเข้าใจส่ิงท่ีประเมินได้ตรงตามข้อเท็จจริง การประเมินรูปแบบ
ซิปป์เป็นการประเมินของผู้เช่ียวชาญโดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการประเมินบุคคล การปฏิบัติงาน 
นักเรียน ด้วยเครื่องมือท่ีจะท าให้ค้นพบประโยชน์ตามเงื่อนไข เพราะเก็บข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้สูงเพราะเก็บข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงด้วยความรอบคอบ ประหยัดและทันสมัย มีความ
เหมาะสม เพราะรวบรวมผลอย่างเป็นขั้นตอน มีจริยธรรมและเปิดกว้าง วัดผลได้ถูกประเด็นมีความแม่นย า 
เพราะวัดได้ตรง มีวิธีการท่ี คลอบคลุม ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงและมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง  

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการคัดเลือกโครงการ  
การคัดเลือกโครงการเป็นภารกิจท่ีส าคัญท่ีผู้บริหารระดับสูงจะต้องท าการตัดสินใจ              

หากผู้บริหารได้คัดเลือกโครงการอย่างรอบคอบและเมื่อน าสู่การปฏิบัติแล้ว จะช่วยให้องค์การ สังคม 
หรือผู้รับบริการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับกระบวนการ หรือ
ขั้นตอนในการตัดสินใจคัดเลือกโครงการนี้ ผู้บริหารระดับสูงจะต้องท าการคัดเลือกเฉพาะ โครงการท่ีดี
ท่ีสุดและระงับโครงการท่ีด้อยกว่าไว้ก่อนโดยใช้เทคนิคหรือตัวแบบต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการประเมิน
โครงการและตัดสินใจคัดเลือกโครงการท่ีเหมาะสมท่ีสุดซึ่งในการคัดเลือกข้อเสนอโครงการจะเป็น
ขั้นตอนการตัดสินใจท่ีส าคัญ ซึ่งท้ังผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและระดับปฏิบัติ อาจจะเข้ามาร่วมกัน
ตัดสินใจในการคัดเลือกโครงการท่ีผู้ปฏิบัติการได้จัดท าข้อเสนอโครงการขึ้นมา ซึ่งการตัดสินใจในการ
คัดเลือกโครงการเป็นการตัดสินใจท่ีมักกระท าโดยกลุ่มมากกว่าบุคคลเพียงคนเดียวโดยท่ัวไปองค์การจะ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ในทิศทางท่ีถูกควบคุมไว้ โดยผู้บริหารระดับสูงท่ีท าการตัดสินใจท่ีใช้ความรู้ 
และความสามารถในการอธิบายเหตุผลว่าโครงการท่ีเสนอเข้ามานั้นโครงการใดท่ีสามารถจะก่อผลให้
เกิดผลประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่องค์การและในขณะท่ีความน่าจะเป็นหรือความเส่ียงท่ีโครงการจะ
ล้มเหลวก็อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้อีกด้วย  

ส าหรับตัวแบบท่ีใช้ในการคัดเลือกโครงการมีข้อสมมติฐานเบ้ืองต้น คือ ผู้ท่ีท าการตัดสินใจจะ
ใช้หลักการทางวิชาการอย่างมีเหตุผล เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงต้องการผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด จากการ
ด าเนินงานโครงการดังนั้นการท่ีจะตัดสินคัดเลือกโครงการเพื่อน าไปปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์ด้านใด
ด้านหนึ่งท่ีก าหนดไว้ ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวม การศึกษาและการค้นคว้า
ถึงแนวโน้มของสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นท้ังจากภายในองค์การ และภายนอกองค์การรวมท้ังข้อมูล
เกี่ยวกับความสามารถขององค์การในการด าเนินงานโครงการท่ีจัดท าโครงร่างหรือข้อเสนอให้พิจารณา
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้และอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ จึงต้องจัดท าในลักษณะระบบ
สารสนเทศท่ีเหมาะสมต่อผู้บริหารในการใช้งาน โดยเฉพาะสารสนเทศประเภทท่ีเป็นระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ โดยสมมติว่าถ้าตัดสินใจคัดเลือกโครงการนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ข้อมูลท่ีท าการจัดเก็บท้ัง
ภายในองค์การและภายนอกองค์การท่ีจ าเป็นส าหรับการตอบค าถาม ดังนั้นระบบสารสนเทศประเภท
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สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการคัดเลือกโครงการ จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลในการ
ตัดสินใจเลือกและสนับสนุนทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

ความส าคัญของการคัดเลือกโครงการ  
การคัดเลือกโครงการเพื่อใช้เพื่อด าเนินโครงการในอนาคตนั้น ผู้บริหารระดับสูงควรท าการ

พิจารณาโดยผ่านกระบวนการคัดเลือกโครงการท่ีประกอบด้วยตัวแบบต่าง ๆ ได้แก่ ตัวแบบการคัดเลือก
โครงการออก ซึ่งเป็นการแสวงหาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นการแยกแยะโครงการท่ีถูก เสนอเข้ามาโดยใช้เกณฑ์
ท่ีเหมาะสม 2-3 เกณฑ์ ส่วนตัวแบบเพื่อการประเมินผลเป็นการวิเคราะห์ โครงการท่ีผ่านขั้นตอนการคัด
โครงการออกมาแล้วนั้น จะท าการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ โดยตัวแบบการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณเป็นการก าหนดงบประมาณท่ีจะจัดสรรให้แก่โครงการท่ีผ่านการประเมิน ส่วนตัวแบบกลุ่มและ
องค์การเป็นกระบวนแสวงหาความเห็นพ้องต้องกันและความผูกพันของผู้เกี่ยวข้องในองค์การ เป็นต้น  

โดยท่ัวไปลักษณะและธรรมชาติของโครงการจะมีวงจรโครงการ (Life Cycle) นั่นคือ โครงการ
เปรียบเสมือนส่ิงมีชีวิตท่ีมีการเกิดขึ้น มีการเติบโต มีพัฒนาการ และส้ินสุดโครงการเป็นวัฏจักร 
นอกจากนี้โครงการจะมีปฏิสัมพันธ์ท้ังในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ ซึ่งจากการท่ีโครงการ 
เป็นหน่วยย่อยของนโยบายองค์การ ดังนั้นจึงมีปฏิสัมพันธ์เช่ือมโยงกับหน่วยงานนโยบาย หรือ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ และปฏิสัมพันธ์ภายในโครงการเอง ยังผลท าให้เกิดความซับซ้อน ท้ังในด้านแนวคิด 
องค์ความรู้ การบูรณาการทรัพยากร และระบบย่อยต่างๆ อีกด้วย  

สุภาดา สิริกุตตา และคนอื่นๆ (2543,) กล่าวว่า การวิเคราะห์โครงการจะครอบคลุมถึงการศึกษา
ด้านการเงิน ด้านการบริหาร ด้านเทคนิค ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ท่ีจะน าโครงการมา
ใช้ การวิเคราะห์โครงการจะต้องกระท าทุกแง่มุมอย่างมีระบบ โดยศึกษาวิเคราะห์ ท้ังปัจจัยภายในและ
ภายนอกระบบ รวมท้ังการศึกษาวิเคราะห์ด้านผลประโยชน์ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายด้วยคลีแลนด์และ
ไอร์แลนด์ (Cleland, & Ireland, 2002, p.114) กล่าวว่า การคัดเลือกโครงการเป็นกระบวนการในการ
กล่ันกรองโครงการท่ีมีความเหมาะสมเพื่อใช้ด าเนินการ โดยผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาถึงโครงการท่ีเป็น
ทางเลือกและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติท่ีมีการก าหนดเกณฑ์หรือ เงื่อนไขในการประเมินโครงการก ากับ  

โดยท่ัวไป ค าว่า วิสัยทัศน์ เป็นเป้าหมายระยะยาวหรือมุมมองท่ีกว้างขวางท่ีผู้บริหารท่ีเป็น ผู้ท่ี
มีความส าคัญต่อการก าหนดกลยุทธ์จะใช้เหตุผลภายใต้ทัศนคติ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ 
ท่ีสะสมไว้ ซึ่งวิสัยทัศน์มีคุณลักษณะ คือ คิดอย่างเป็นระบบ โดยผู้บริหารจะมีการวิเคราะห์และก าหนด
แผนท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมขึ้นอย่างมีระบบมีความเช่ือมั่น จากผลการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและท าการก าหนดวิสัยทัศน์ขึ้นเพื่อการด าเนินงาน และ มีความเอาใจใส่ในงาน
ท่ีปฏิบัติ เป็นการให้ความสนใจและมุ่งมั่นถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ท่ีก าหนด 

วีแลนและฮังเกอร์ (Wheelan & Hunger, 2000,) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง การ
ระบุถึงส่ิงท่ีองค์การต้องการให้เป็นผลในอนาคต ปัจจุบันผู้บริหารโครงการจะต้องมีมุมมองที่กว้างขวาง
องค์การใดที่มีโอกาสขยายการลงทุน ผู้บริหารก็ควรตัดสินใจจัดท าโครงการเพื่อการลงทุน คุณลักษณะของ
วิสัยทัศน์ทั้ง 3 ประการนี้ ประกอบกับข้อมูลจากภายนอก และภายในองค์การท าให้ผู้บริหารสามารถก าหนด
แผนกลยุทธ์ของโครงการเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ และสามารถก าหนดแนวทางการแข่งขัน
ภายใต้ข้อจ ากัดของทรัพยากรที่มีอยู่ ในการตัดสินใจที่มีความเกี่ยวกับการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ
นั้น เป็นปัญหาที่ ส าคัญของผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากการบรรลุภารกิจจ าเป็นจะต้องใช้โครงการหลาย
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โครงการเข้ามาด าเนินการ ซึ่งบางโครงการอาจจะมีความส าคัญมากและบางโครงการอาจจะมีความส าคัญ
น้อยที่มี ความแตกต่างกันตามสถานการณ์ที่องค์การได้เผชิญอยู่ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจ าเป็นต้องท าการ
ตัดสินใจ ว่าควรจะเลือกโครงการใดเพื่อด าเนินการก่อนหรือหลัง เนื่องจากองค์การมีข้อจ ากัดด้านการเงิน 
บุคลากร เวลา เป็นต้น อย่างไรก็ตามมีหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารระดับสูงจะต้องค านึงถึงในการตัดสินใจคัดเลือก
โครงการหรือท าการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ โดยผู้บริหารอาจจะใช้แนวความคิด ในการตัดสินใจ
คัดเลือกหรือท าการจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่แตกต่างกัน  

ส าหรับหลักเกณฑ์ในการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ (สุภาพร พิศาลบุตร, 2547,) ดังนี้  
  1. หลักการตอบสนองนโยบาย เป็นหลักท่ีใช้พิจารณาถึงโครงการท่ีจะได้รับการยอมรับนั้น 

จะต้องเป็นโครงการท่ีเป็นไปตามนโยบายขององค์การอย่างแท้จริง  
  2. หลักการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ เป็นหลักท่ีใช้พิจารณาถึงโครงการท่ีมีต้นทุน 

และให้ผลประโยชน์มากท่ีสุดโครงการนั้นควรได้รับการพิจารณาในล าดับต้นๆ  
  3. หลักการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ เป็นหลักท่ีใช้พิจารณาถึงโครงการท่ีสามารถบรรลุ 

วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดค่าใช้จ่ายท่ีต่ าท่ีสุดโครงการนั้นควรได้รับการพิจารณาก่อน  
  4. หลักการพิจารณาผลผลิต เป็นหลักท่ีใช้พิจารณาถึงโครงการท่ีมีการเปรียบเทียบ

กับผลผลิต แต่ละโครงการว่าโครงการใดให้ผลผลิตมากกว่าจะเป็นโครงการท่ีได้รับการพิจารณาก่อน  
  5. หลักการวิเคราะห์การน าผลท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ เป็นหลักท่ีใช้พิจารณาถึงโครงการท่ี 

สามารถก่อให้เกิดท้ังด้านประสิทธิภาพและการน าผลท่ีได้ไปใช้ประโยชน์แก่องค์การหรือสังคม  
โครงการนั้นควรได้รับการพิจารณาก่อน 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมถือเป็นส่ิงส าคัญต่อความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ 
เป็นอย่างมากโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจของ
พนักงานท่ีประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมายท่ีต้องการการมีส่วนร่วมของพนักงานท่ัวไปจึงจะ
ส่งผลให้การบริหารจัดการงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจของพนักงานส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี 

เสริมศักดิ ์ ศาลาภรณ์ (2537,) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารไว้ว่า การมีส่วนร่วมของ
บุคคลจะก่อให้เกิดการมีส่วนเกี่ยวข้องและการมีส่วนเกี่ยวข้องจะส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อ
หน่วยงานและภารกิจท่ีตนเองมีส่วนร่วม 

เนตินา โพธิ์ประสระ (2541) การมีส่วนร่วม หมายถึง การได้เข้าไปเกี่ยวข้องท่ีอาจเป็นการ
เข้าร่วมแบบทางตรง หรือทางอ้อมในการท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งก็ได้ 

โกวิทย์ พวงงาม (2541) การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการของกลุ่มองค์กรชุมชนมีการ
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ โดยมีความเข้าใจปัญหาของตนและตระหนักถึงสิทธิ์ของตนท่ี
มีต่อส่ิงนั้นซึ่งความรู้สึกเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยการท่ีบุคคลได้รับข้อมูลใหม่ท่ีช่วยเพิ่มอ านาจ 
ความคิดและโอกาสได้ร่วมวิเคราะห์ และตัดสินใจก าหนดเป้าหมายในกิจกรรมเหล่านั้น 

ทองใบ สุดชารี (2543,) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นวิธีการท่ีผู้น าสามารถ
น ามาปรับใช้ในการจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้มีแรงจูงใจในการ
ท างานมากขึ้น มีลักษณะเป็นกระบวนการท่ีจะท าให้พนักงานมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจท่ีเกี่ยวข้อง
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กับงานของตน บุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอาจมีความผูกพันในการท างานยิ่งกว่าการเข้ามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นการเข้าไปมีส่วนร่วมจะท าให้บุคลากรเกิดทัศนะต่อการ
บริหารงานขององค์กรดีขึ้นส่งผลให้บุคคลเกิดความพอใจในการท างานและมีแรงใจท่ีจะมุ่งสู่
ความส าเร็จในชีวิตการท างานตลอดจนท าให้เขาได้รับการยอบรับ(Recognition) มีความรับผิดชอบ 
(Responsibility) และเกิดความนับถือตนเองมากขึ้น (Self-esteem)นอกจากนี้ยังพบว่า การมีส่วน
ร่วมของบุคลกรส่งผลให้เขามีความชัดเจนในความคาดหวังมากยิ่งขึ้นกล่าวคือ การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจจะท าให้บุคคลกรเกิดความเข้าใจการท างาน และการบริหารงานในองค์การได้ดียิ่งขึ้นอีก ท้ัง
จะเช่ือมโยงไปสู่ความเข้าใจในการท างานกับระบบรางวัลได้ดีขึ้น 

Newstrom and Davis (1993) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า “เป็นการเกี่ยวข้องใน
ด้านจิตใจ และอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลในสถานการณ์กลุ่ม ท่ีจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ท่ี
จะกระท าในส่ิงท่ีบรรลุเป้ าหมายของกลุ่ม และแบ่งความรับผิดชอบกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มท าให้
เกิดการมีส่วนร่วม” 

Cohen and Uphoff (n.d อ้างถึงใน จรัญญา บรรเทิง, 2548) กล่าวถึง การมีส่วนร่วม             
ในการพัฒนาชนบทว่า หมายถึง ความร่วมมือของท้องถิ่นท่ีอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือสถานการณ์ใด ๆ              
ก็ตามท่ีต้องการให้ประสบผลส าเร็จในเป้าหมายของการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นโดยหน่วยงานพัฒนาและ
รัฐบาลกลุ่มประเทศด้วยพัฒนา 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปความหมายของการมีส่วนร่วม คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมท ากิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งอาจเป็นการเข้าร่วมแบบทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้และยังเป็นวิธีการท่ีผู้น าสามารถ
น ามาปรับใช้ในการจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร เป็นกลยุทธ์ท่ีจะช่วยให้มีแรงจูงใจใน
การท างานมากขึ้น การเข้าไปมีส่วนร่วมยังท าให้บุคลากรเกิดทัศนะต่อการบริหารงานขององค์กรดี
ขึ้น ส่งผลให้บุคคลเกิดความพอใจในการท างาน เกิดความผูกพันต่อหน่วยงานและภารกิจท่ีตนเองมี
ส่วนร่วมมีแรงใจท่ีจะมุ่งสู่ความส าเร็จในชีวิตการท างาน 

ลักษณะของการมีส่วนร่วม 
ไพรินทร ์เตชะรินทร์ (2527,) ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ดังนี ้

  1. ร่วมท าการศึกษา ค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนตลอดจน
ความต้องการของชุมชน 
  2. ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบ รวมท้ังวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขและลดปัญหาของ
ชุมชนหรือเพื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน 

  3. ร่วมวางนโยบายหรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพื่อขจัดและแก้ไข
ปัญหารวมท้ังสนองความต้องการของชุมชน 

  4. ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  5. ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6. ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและหน่วยงาน 

  7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงานโครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย 
  8. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการ และกิจกรรมท่ีได้

ท าไว้โดยเอกชนและรัฐบาลให้ได้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
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Cotton et al. (1984 อ้างถึงใน เนตินา โพธิ์ประสระ, 2541) ได้สรุปลักษณะของการมีส่วน
ร่วมออกดังนี้ 
  1. การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ (Formal-informal Participation) 
   1.1 การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ เป็นการมีส่วนร่วมท่ีถูกต้องตามระบบ
ขององค์กร ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมตามหน้าท่ีท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมตามขอบเขตท่ีองค์กรได้วาง
นโยบายไว้ 
   1.2 การมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการเป็นการมีส่วนร่วมท่ีเกิดขึ้นอย่างไม่มี
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) 
ส าหรับการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ นี้ นักวิชาการสาขาต่าง ๆ มีจุดเน้นของการมีส่วนร่วม

แตกต่างกันออกไป เช่น นักเศรษฐศาสตร์จะให้ความส าคัญกับการมี ส่วนร่วมในการตัดสินใจ              
นักบริหารมักจะเน้นถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและนักเศรษฐศาสตร์มักจะเน้นการมีส่วนร่วม             
ในผลประโยชน์ แต่ส าหรับการมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น ยังไม่มีการศึกษาท่ีกว้างขวางนัก            
ซึ่ง Cohen and Uphoff ได้อธิบายถึงการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
  1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การตัดสินใจชนิดนี้เป็นศูนย์กลางของการเกิดความคิด
ท่ีหลากหลาย มีการก าหนดและประเมินทางเลือกตัดสินใจ เลือกเปรียบเทียบได้กับการวางแผนเพื่อ
น าทางท่ีเลือกมาสู่การปฏิบัติ สามารถแบ่งการตัดสินในนี้ออกเป็น 3 ชนิด คือ 

  1.1 การตัดสินใจช่วงเริ่มต้น (Initial Decisions) เป็นการเริ่มต้นหาความ
ต้องการจากคนในท้องถิ่น และวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการท่ีส าคัญ ขั้นตอนนี้มีความส าคัญท่ีจะ
เลือกเอาโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนและมีความเป็นรูปธรรม โดยผ่านการใช้กระบวนการตัดสินใจ
ในระยะนี้สามารถให้ข้อมูลท่ีส าคัญของท้องถิ่นและป้องกันความเข้าใจท่ีอาจจะเกิดขึ้นและเสนอกลยุทธ์
เพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งคนในท้องถิ่นสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องต้ังแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการท้ังในเรื่องการเงิน การ
จัดสรรบุคลากร ตลอดจนวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการและสนับสนุนโครงการท่ีจะน าเข้ามา 
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   1.2 การตัดสินใจในช่วงด าเนินการ (On-going Decisions) คนในท้องถิ่น
อาจไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในช่วงเริ่มต้นแต่ถูกขอร้องให้เข้ามาด าเนิ นการเมื่อโครงการเข้ามา 
ความส าเร็จในช่วงนี้เกิดขึ้นได้มากกว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น ซึ่งโครงการจะต้อง
ค้นหาความต้องการของบุคคลท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในภายหลังนี้ และจัดล าดับความส าคัญของโครงการและ
วิธีการด าเนินโครงการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ท่ีเข้ามามีส่วนร่วม 

  1.3 การตัดสินใจในช่วงปฏิบัติการ (Operational Decisions) เป็นความ
เกี่ยวข้องในองค์กรเมื่อโครงการเข้ามามีการเช่ือมโยงโครงการเข้ามาสู่คนในท้องถิ่น  มีการรวบรวม
ขององค์กรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก าหนดกฎเกณฑ์ส าหรับปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ กรอบท่ีสมาชิก
ยึดถือประกอบด้วย การประชุมเพื่อจัดท านโยบาย การคัดเลือกผู้น าท่ีจะมีอิทธิพลต่อองค์กร 
  2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติคนในท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิบัติแบ่งได้เป็น  
3 ชนิด คือ 

  2.1 การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) สามารถ
ด าเนินการได้หลายรูปแบบ ได้แก่ แรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลข่าวสาร ท้ังหมดนี้เป็นแหล่ง
ทรัพยากรหลักท่ีส าคัญซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่น น ามาใช้เพื่อพัฒนาโครงการ การส่งเสริมโดยใช้แรงงานใน
ท้องถิ่นเป็นส่ิงท่ีดี การบริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และอื่น ๆ แสดงให้เห็นทิศทางท่ีชัดเจนของ
การมีส่วนร่วม ส่ิงส าคัญของการมีส่วนร่วมนี้ คือ การรู้ว่าใครเป็นผู้สนับสนุนและท าอย่างไรโดยวิธีการ
สมัครใจการได้รับค่าตอบแทนหรือโดยการบีบบังคับ การสนับสนุน เรื่องทรัพยากรบ่อยครั้งท่ีพบว่ามี
ความไม่เท่าเทียมกันและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 

  2.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน (Project Demonstration 
and Co-ordination) คนในท้องถิ่นสามารถรวมตัวกันในการปฏิบัติงาน โดยการเป็นลูกจ้างหรือ
สมาชิกทีมท่ีปรึกษาหรือเป็นผู้บริหารโครงการ เป็นสมาชิกอาสา ซึ่งท าหน้าท่ีประสานงานกิจกรรม
ของโครงการ มีการฝึกอบรมให้รู้เทคนิคการปฏิบัติงานในโครงการส าหรับผู้เข้ามาบริหารหรือ
ประสานงาน วิธีนี้นอกจากจะเพิ่มความไว้วางใจให้กับคนในท้องถิ่นแล้วยังช่วยให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาของตนเองอีกด้วย อีกท้ังยังท าให้เกิดการส่ือสารข้อมูลภายใน และได้รับค าแนะน าซึ่งเป็น
ปัญหาของคนในท้องถิ่นตลอดจนผลกระทบท่ีได้รับเมื่อโครงการเข้ามา 

  2.3 การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ (Enlistment) การขอความร่วมมือ
ไม่จ าเป็นต้องมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่พิจารณาจากข้อเท็จจริงท่ีว่าผลเสียท่ีตามมาหลังจาก         
น าโครงการเข้ามาและผลท่ีเกิดกับคนในท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมในโครงการ 
  3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นมานานและมีผลในทางเศรษฐกิจ
ซึ่งไม่ควรมองข้ามไป การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์แบ่งได้ 3 ชนิด คือ 

  3.1 ผลประโยชน์ด้านวัตถุ (Material Benefits) เป็นความต้องการขั้น
พื้นฐานของบุคคล เช่น เป็นการเพิ่มการบริโภค รายได้ และทรัพย์สิน แต่ส่ิงเหล่านี้อาจจะท าให้การ
สรุปข้อมูลล้มเหลวได้ ซึ่งควรวิเคราะห์ให้ได้ว่าใครคือผู้มีส่วนร่วม และด าเนินการให้เกิดข้ึน 

  3.2 ผลประโยชน์ด้านสังคม (Social Benefits) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน
ด้านสาธารณะ ได้แก่ บริการหรือความพึงพอใจการสาธารณูปโภค การเพิ่มโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย
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ใช้รูปแบบการผสมผสานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนยากจน จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดการมีส่วน
ร่วมในผลประโยชน์ท้ังในเรื่องปริมาณ การแบ่งผลประโยชน์ และคุณภาพบริการและความพึงพอใจ 

  3.3 ผลประโยชน์ด้านบุคคล (Personal Benefits) เป็นความปรารถนาท่ีจะ
เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มหรือได้รับการคัดเลือกเข้ามา เป็นความต้องการอ านาจทางสังคมและการเมือง โดย
ผ่านความร่วมมือในโครงการผลประโยชน์ส าคัญท่ีได้จากโครงการมี 3 ชนิด คือ ความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเอง อ านาจทางการเมือง และความรู้สึกว่าตนเองท างานมีประสิทธิผลการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์
ควรศึกษาผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นตามมาภายหลังด้วย เพราะอัตราการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์มีความ
แตกต่างกันจะเป็นข้อมูลท่ีส าคัญในการวางนโยบายหลักท่ีเกี่ยวข้องว่าจะให้ใครมีส่วนร่วม หากผลท่ี
ออกมาตรงกันข้ามกับความคาดหวังจะได้แก้ไขเพื่อหาแนวทางท่ีมีความเป็นไปได้ในการวางรูปแบบใหม่ 

  4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นส่วนท่ีมีการเขียนเป็นรายงานไว้น้อยสามารถ
ประเมินโครงการได้ 2 รูปแบบคือ การมีส่วนร่วมทางตรง และการมีส่วนร่วมทางอ้อม การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าท่ีจากส่วนกลางมากกว่าคนในท้องถิ่นซึ่งท าหน้าท่ีประเมินผล
ด้านงบประมาณ ความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อโครงการ ประเมินว่ามีผู้เห็นด้วยกับโครงการหรือไม่ 
ผู้ท่ีมีส่วนร่วมได้แก่ใครบ้าง มีส่วนร่วมโดยวิธีใด มีการแสดงความคิดเห็นผ่านส่ือต่าง ๆ หรือผ่านตัว
แทนท่ีเลือกเข้าไปอย่างไร และท าอย่างไร ความคิดเห็นต่าง ๆ จึงจะได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ 

รูปแบบและข้ันตอนของการมีส่วนร่วม 
มงคล จันทร์ส่อง (2544) ได้ก าหนดรูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของบุคคลไว้ว่า

องค์ประกอบรูปแบบของการมีส่วนร่วม มีอยู่ 3 ด้าน ดังนี้ 
  1. การมีส่วนร่วมจะต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน การให้บุคคลเข้า
ร่วมกิจกรรมจะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีชัดเจนว่าจะท ากิจกรรมนั้น ๆ ไปเพื่ออะไรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจะได้ตัดสินใจถูกว่าควรจะเข้าร่วมหรือไม่ 

  2. การมีส่วนร่วมจะต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย การให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
จะต้องระบุลักษณะของกิจกรรมว่ามีรูปแบบและลักษณะอย่างไร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
ตัดสินใจได้ว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ 

  3. การเข้าร่วมจะต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย การท่ีจะให้บุคคลเข้ามามีส่วนใน
ร่วมกิจกรรมนั้นจะต้องระบุกลุ่มเป้าหมายด้วย อย่างไรก็ตามโดยท่ัวไปบุคคลกลุ่มเป้าหมายมักถูก
จ ากัดโดยกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมอยู่แล้วเป็นพื้นฐาน 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2547) ได้ก าหนดรูปแบบและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของ
บุคคลในองค์กร ดังนี้ 

  1. การมีส่วนร่วมในการประชุม 
  2. การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา 
  3. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร 
  4. การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
  5. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลในกิจกรรมต่างๆ 
  6. การมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน ์
วรรณา วงษ์วานิช (2549) ได้ก าหนดรูปแบบของการมีส่วนร่วมของบุคคลไว้ 2 ลักษณะ ดังนี้ คือ 
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  1. การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง คือ รูปแบบท่ีประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเข้า
มาเกี่ยวข้องร่วมตัดสินใจในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน จนกว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลเสร็จสมบูรณ์ 

  2. การมีส่วนร่วมท่ีไม่แท้จริง คือ รูปแบบท่ีประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม หรือเข้า
มาเกี่ยวข้องในลักษณะหนึ่งลักษณะใด หรือ ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเท่านั้น 

โดยแท้จริงแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมไม่อาจสามารถกระท าได้ในทุกประเด็นแต่การมีส่วน
ร่วมของบุคคลจะมีอยู่ในเกือบทุกกิจกรรมของสังคม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจและประเด็นการพิจารณา
ท่ีอยู่ภายใต้เงื่อนไขพื้นฐานฐานการมีส่วนร่วมว่าจะต้องมีอิสรภาพ มีความเสมอภาคและมีความสามารถใน
การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้การมีส่วนร่วมด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
สิรินทร อินทร์สวา (2542: บทคัดย่อ)ได้ศึกษาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานคร

และความสามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรท่ีมี
อิทธิพลต่องบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครมากท่ีสุดคืองบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ ใน
ปีก่อน เนื่องจากแบบแผนในการจัดท างบประมาณยังยึดหลักงบประมาณในปีท่ีแล้วเป็นหลัก จากการศึกษา
โครงสร้างของงบประมาณพบว่าลักษณะของงบประมาณมีสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายด้านการด าเนินการ
ในสัดส่วนท่ีสูงโครงสร้างของบประมาณไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนักตลอดระยะเวลาท่ีท าการศึกษา 
และเงื่อนไขของการจัดท างบประมาณของกรุงเทพมหานครท่ีห้ามมิให้ต้ังงบประมาณมากกว่ารายรับท า
ให้ลักษณะของงบประมาณยังคงผูกพันกับงบปีก่อนอยู่มากส าหรับเงินอุดหนุนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมี
อิทธิพลต่องบประมาณของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ท้ังนี้เนื่องจาก
รัฐบาลมีนโยบายเน้นการจัดการศึกษาในระดับประถมในทุกภาคอย่างไรก็ตามผลการศึกษาแสดงให้เห็น
ว่ากรุงเทพมหานครมีแนวโน้มท่ีจะจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อขนาดของประชาชนและความหนาแน่น
ของประชาชน โดยท่ีงบประมาณรายจ่ายด้านการโยธาจะเน้นหนักไปท่ีเขตรอบนอกท่ีมีประชากรมาก
แต่เบาบาง เนื่องจากเป็นเขตท่ียังมีการขยายของตัวเมืองสูง และเป็นเขตท่ีติดต่อกับภาคอื่น ๆ ของประเทศ
ส าหรับอิทธิพลของตัวแทนของประชาชนในการจัดสรรงบประมาณนั้น พบว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
มีแนวโน้มท่ีจะกระตุ้นให้งบประมาณด้านการระบายและบ าบัดน้ าเสียและการศึกษาเพิ่มข้ึน มากกว่า
งบประมาณด้านอื่น ท้ังนี้เนื่องจากปัญหาด้านน้ าท่วมและปัญหาด้านการระบายน้ าเป็นปัญหาเรื้อรังของ
กรุงเทพมหานครมาเป็นเวลานานและใกล้ชิดกับคุณภาพชีวิตของประชาชนการศึกษาเป็นงบประมาณท่ี
ฐานเสียงหรือประชาชนในพื้นท่ีเห็นได้ชัดเจน ท าให้มีโอกาสท่ีจะได้รับการเลือกต้ัง อีกครั้ง ส าหรับการศึกษา
ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากพรรคเดียวกับผู้ว่านั้นให้ผลการศึกษาท่ีไม่ชัดเจนนัก          
ในเรื่องการก าหนดงบประมาณท้ังนี้อาจเป็นไปได้ว่าปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ท่ีมาจากการเลือกต้ังเพียง 2 พรรค ท าให้ผลการศึกษาไม่ชัดเจน แต่จากการสัมภาษณ์พบว่าการท่ีมี
พรรคการเมืองเป็นพรรคเดียวกับผู้ว่าจะมีส่วนช่วยให้ร่างงบประมาณผ่านได้ง่ายข้ึน พอสมควรโดยสรุป
แล้วอาจกล่าวได้ว่าการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครนั้น ยังไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้มากเท่าท่ีควรเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณยังอ้างอิงกับงบประมาณในปี
ก่อนในระดับท่ีสูงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีแทนความต้องการของท้องถิ่นให้ความสัมพันธ์กับงบประมาณรายจ่าย
ไม่ดีนักยกเว้นปัจจัยด้านขนาดประชากรและความหนาแน่นของประชากร 



59 
 

 

พงษ์ศักด์ิ สัมพันธ์สิริเจริญ (2546) ได้ศึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วน
ร่วมในการจัดท างบประมาณและความมีประสิทธิผลของงบประมาณ ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วม
ในการจัดท างบประมาณมีความสัมพันธ์กับส่วนเพื่อผลการด าเนินงานในงบประมาณในทิศทางเดียวกัน
ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนท่ีเกิดขึ้นได้ 4.7% และการมีส่วนร่วมในการ
จัดท างบประมาณมีความสัมพันธ์กับผลงานทางการบริหารในทิศทางเดียวกันท่ีระดับนัยส าคัญ .05 โดย
สามารถอธิบายความแปรปรวนท่ีเกิดขึ้นได้ 24.5% ส่วนผลการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริหารระดับกลาง
ท่ีมีต่อการงบประมาณพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า งบประมาณเป็นเครื่องมือ
ท่ีมีความส าคัญต่อการบริหารงานในปัจจุบันอยู่ในระดับสูง และงบประมาณมีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  ใน
ระดับสูง โดยงบประมาณท่ีบริษัทในปัจจุบันใช้อยู่ประสบกับปัญหาในเรื่องต่าง ๆ  ในระดับปานกลาง นอกจากนั้น
ผู้ตอบแบบสอบถามด้วยกับการน าส่วนต่างระหว่างผลการด าเนินงานจริงกับผลการด าเนินงานตามท่ีก าหนด
ในงบประมาณ (Variance) มาใช้เป็นเกณฑ์ส่วนหนึ่งในการพิจารณาให้รางวัลหรือลงโทษพนักงานส่วน
ในเรื่องของการเมืองภายในองค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่า การเมืองภายในองค์กรมีอิทธิพล
ต่อการพิจารณาอนุมัติงบประมาณในระดับต่ าโดยบริษัทท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท างานอยู่มีการเมือง
ภายในองค์กรเข้ามามีผลกระทบต่อการจัดท างบประมาณน้อยมากหรือไม่มีเลย 

นายบัณฑิต แสงกล้า (2548) ได้ศึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่อง การบริหารงบประมาณแบบมุ้งเน้นผลงาน
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงบประมาณแบบมุ้งเน้น
ผลงานของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร มีสภาพการบริหารงบประมาณตามมาตรฐาน
ทางการเงินท้ัง 7 ด้าน คือ 1) การวางแผนงบประมาณ 2)การค านวณต้นทุนผลผลิต 3) การจัดระบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 4) การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 5) การรายงานทางการเงินและผล
การด าเนินงาน 6) การบริหารสินทรัพย์ 7) การตรวจสอบภายใน  โดยส่วนใหญ่มีการปฏิบัติทุกข้อส่วน
ปัญหาการบริหารงบประมาณแบบมุ้งเน้นผลงานท้ัง 7 ด้าน พบว่าการวางแผนงบประมาณการค านวณ
ต้นทุนผลผลิต และการตรวจสอบภายในมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
การบริหารทางการเงิน และการควบคุมงบประมาณ การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน           
การบริหารสินทรัพย์ มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 

ฐิติมา จันทรวิสิทธิ์ (2553) ได้ศึกษาปริญญานิพนธ์เรื่องการวิเคราะห์งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลไผ่กองดิน อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี การศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์งบประมาณของเทศบาลต าบลไผ่กองดินโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร
งบประมาณของเทศบาลต าบลไผ่กองดินและข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ผลการศึกษา 
พบว่า 1) รายรับของเทศบาลต าบลไผ่กองดิน มากท่ีสุด คือ หมวดภาษีอากร 2) รายจ่ายของเทศบาลต าบล
ไผ่กองดิน มากท่ีสุด คือ รายจ่ายประจ า ถ้าพิจารณาตามยุทธศาสตร์ มากท่ีสุด คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองการบริหาร 3) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อรายรับ คือ จ านวนครัวเรือนมีอิทธิพลกับภาษีสรรพสามิตและ
เงินอุดหนุนส่วนจ านวนประชากรและความหนาแน่นมีอิทธิพลต่อภาษีแบ่งปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อรายจ่าย
คือ จ านวนครัวเรือนมีอิทธิพลต่อรายจ่ายงบกลางและรายจ่ายประจ า 



 

บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินงาน 

 
 การศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการ          
เพื่อเสนอของบประมาณ ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการด าเนินการวิจัยออกเป็นขั้นตอนล าดับดังนี้ 
        1. การก าหนดประชากรและการเลือกสุ่มตัวอย่าง 
   2. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
                     3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

       4. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มประชากร 
 กลุ่มประชากร คือ บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ท้ัง 4 พื้นท่ี ได้แก่ 
พื้นท่ีศาลายา  พื้นท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ  พื้นท่ีเพาะช่าง และพื้นท่ีวังไกลกังวล 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้   คือบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ท้ัง 4 พื้นท่ี จ านวน 289 คน ผู้วิจัยได้น ามาก าหนดขนาดประชากรส าหรับการท าวิจัย
ครั้งนี้ โดยก าหนดขึ้นท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และให้ค่าความคาดเคล่ือนไม่เกิน 5% จะได้จ านวน
ตัวอย่างประชากร โดยใช้สูตรการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ย่ามาเน่ (Yamane อ้างถึงใน 
บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2549,10) ดังนี้ 
   n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N  = จ านวนประชากร 
    e  =  ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ (0.05) 

                  สูตร 
 
   n    =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N  =   จ านวนประชากร 
   e  =   ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ (0.05) 
 

 21 eN

N
n
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           แทนค่า        
                                                                        

                                                      = 289 
 

  ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ  289 คน ในการนี้ ผู้วิจัยได้ปรับเป็น 300 คน 
เพื่อให้ขนาดตัวอย่างมีความคาดเคล่ือนน้อยลง และมีความเช่ือมั่นสูงขึ้น เป็นการสุ่มเก็บข้อมูล           
ด้วยการลงพื้นท่ีท้ัง 4 พื้นท่ี ได้แก่ พื้นท่ีศาลายา พื้นท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ พื้นท่ีเพาะช่าง และพื้นท่ี              
วังไกลกังวล 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยเรื่องสภาพปัญหาการเขียนโครงการเพื่อให้ได้รับจัดสรรงบประมาณผู้วิจัยจะเก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามซึ่งเป็นค าถามหลายค าตอบให้เลือกจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา  อาชีพในปัจจุบัน ประสบการณ์ในการเขียนโครงการ  และจ านวนครั้งในการเขียน
โครงการ 

เคร่ืองมือในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยโดยออกแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
แบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามหลาย
ค าตอบให้เลือกจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพในปัจจุบัน ประสบการณ์ในการ
เขียนโครงการและจ านวนครั้งในการเขียน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจค าตอบ (Check List)  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณเป็นค าถามท่ี
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจค าตอบ (Check List) 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียน
โครงการเพื่อเสนอของบประมาณในด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านความรู้ความเข้าใจลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากมี่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
 1. ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร  แนวความคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของงานวิจัย 
 2. น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ  น าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญเป็นผู้
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ (Wording) 
ตลอดจนความเหมาะสมของแบบสอบถาม  จากนั้นท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน ากลับไป 
เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาอีกครั้ง 
 3. น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติอนุมาน         
ในการทดสอบสมมติฐานโดยก าหนดระดับในส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

 2
05.0041,11

041,1


n
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลการวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา และการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมุ่งศึกษา
สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ โดยในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้ท าการแบ่งลักษณะของการเกบ็ข้อมูลท าการศึกษาออกเป็น 2 ลักษณะ  คือ 
  1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล  
จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ท้ัง 4 พื้นท่ี 
ได้แก่ พื้นท่ีศาลายา พื้นท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ พื้นท่ีเพาะช่าง และพื้นท่ีวังไกลกังวล จ านวน 300 ชุด 
  2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีใช้ประกอบการท าวิจัย ซึ่งผู้วิจัย
ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยในอดีตทีเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ต าราท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย วิทยานิพนธ์ และ
เอกสารต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางของการท าการศึกษาและวิจัยครั้งนี้ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้รับท้ังหมดมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1. ท าการตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบ
แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 
  2. ท าการลงรหัส (Coding) โดยการน าแบบสอบถามปลายเปิดท่ีสมบูรณ์มาลงรหัส
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
  3. ท าการประเมินผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/PC+(Statistical Package 
for the Social Scienec for Windows) 
  4. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับแบบสอบถามปลายเปิดโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
   5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ 
ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 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 
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ระดับการใช้คะแนนคือ  
  5 หมายถึง  มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มาก 
  3 หมายถึง  ปานกลาง 
  2 หมายถึง  น้อย 
  1 หมายถึง  น้อยท่ีสุด 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 
 การวิ จัยครั้งนี้ มุ่ งศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการ                         
เพื่อเสนอของบประมาณ ผู้ศึกษาได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ  ดังนี้  

1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ล าดับในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้ศึกษาได้ก าหนดความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
 n แทน ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
               (X) แทน ค่าเฉล่ีย 
 S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ล าดับขั้นในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย
ครั ้งนี ้ผู ้ว ิจัย ได ้ว ิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบายโดยเรียงล าด ับ         
เป็นขั้นตอน  ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตาม เพศ  
อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพในปัจจุบัน ประสบการณ์ในการเขียนโครงการ  และจ านวนครั้งในการ
เขียนโครงการ 
  ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์สภาพการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ   
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการ
เพื่อเสนอของบประมาณ จ าแนกตามด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านความรู้ความเข้าใจ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   

ตอนท่ี  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 4  แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย                   110 36.7 

หญิง 190 63.3 

รวม 300 100.0 

  จากตารางท่ี  4 พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์               
ท่ีตอบแบบสอบถามสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื ่อเสนอขอ
งบประมาณ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 รองลงมาเป็นเพศชาย 
จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 ตามล าดับ 
 
 

ตารางที่  5  แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ านวน (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  ปีข้ึนไป 39 13.0 

รวม 300 100.0 

 จากตารางท่ี  5 พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์               
ท่ีตอบแบบสอบถามสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื ่อเสนอขอ
งบประมาณ ส่วนใหญ่มีอายุ 26-30 ปี จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมาอายุ 31-35  ปี  
จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 รองลงมาอายุ 36-40 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 
รองลงมาอายุ 41 ปีขึ้นไป จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 รองลงมามีอายุ 20-25 ปี จ านวน15 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามล าดับ 

 

 

ตารางที่  6  แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปริญญาตร ี 175 58.3 
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ปริญญาโท 106 35.3 
ปริญญาเอก 19 6.3 

รวม 300 100.0 

 จากตารางท่ี  6 พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์               
ท่ีตอบแบบสอบถามสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื ่อเสนอขอ
งบประมาณ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมา
มีการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมามีการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ตามล าดับ 

 

ตารางที่  7  แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

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

รวม 300 100.0 

 จากตารางท่ี  7 พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์               
ท่ีตอบแบบสอบถามสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื ่อเสนอขอ
งบประมาณ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 รองลงมา
ลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 รองลงมาข้าราชการ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.3 รองลงมาพนักงานราชการ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี  8  แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามประสบการณ์ 
ประสบการณ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

มี 207 69.0 
ไม่มี 93 31.0 

รวม 300 100.0 

จากตารางท่ี  8 พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์               
ท่ีตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ จ านวน 207 คน 
คิดเป็นร้อยละ 69.0 ส่วนน้อยไม่มีประสบการณ์ในการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ 
จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 ตามล าดับ 
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ตารางที่  9  แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามจ านวนครั้งในการเขียนโครงการ  
จ านวนคร้ังในการเขียนโครงการ จ านวน (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 

จากตารางท่ี  9 พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์               
ท่ี ตอบแบบ สอบถาม สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ ไขปัญหาการเขี ยนโครงการ เพื ่อ                        
เสนอของบประมาณ ส่วนใหญ่มีการเขียนโครงการ 4 ครั้งขึ้นไป จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.7 รองลงมามีการเขียนโครงการ 2 ครั้ง จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 รองลงมามีการเขียน
โครงการ 1 ครั้ง จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 รองลงมามีการเขียนโครงการ 3 ครั้ง จ านวน 30 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.0 ตามล าดับ 
 
 
 
ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ 

ตารางที่ 10  แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสภาพการเขียนโครงการ 

สภาพการเขียนโครงการ จ านวน (คน) รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

1. เต็มใจท่ีจะเขียนโครงการ 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. เขียนเพราะช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงาน           

16 28 44 14.7 

รวม 300 100.0 

จากตารางท่ี 10 ผลการศึกษาสภาพการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ของบุคลากร                              
ท่ีตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานในการเขียนโครงการ 
จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 53.7 รองลงมา ได้แก่ เขียนเพราะเป็นงานท่ีต้องรับผิดชอบ จ านวน 
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134 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 เต็มใจท่ีจะเขียนโครงการ จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7  
เขียนเพื่อสร้างผลงานให้ตนเอง จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 รองลงมาเขียนเพราะช่วยเหลือ
เพื่อนร่วมงาน จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 เขียนเพราะมีประสบการณ์โดยตรงด้านนี้ 
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 เขียนเพราะโดนบังคับ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี  3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื่อ
เสนอของบประมาณ 

ตารางที่ 11  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาการเขียนโครงการด้านบุคลากร 

ด้านบุคลากร (X) S.D. ระดับปัญหา ล าดับที่ 
1. บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการ
หาข้อมูลเพื่อใช้ในการเขียนโครงการ 

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. บุคลากรมีความช านาญในการเขียน
โครงการ 
 

3.47 3.11 ปานกลาง 2 

รวม 3.41 1.05 ปานกลาง  

จากตารางท่ี 11 โดยภาพรวมค่าเฉล่ีย ปัญหาการเขียนโครงการของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 3.41 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีปัญหาในการเขียนโครงการของบุคลากรโดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ดังนี้ 
ปัญหาล าดับแรกและเป็นปัญหาระดับมาก คือ บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการหาข้อมูลเพื่อใช้ใน
การเขียนโครงการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 รองลงมา เป็นปัญหาระดับปานกลาง ได้แก่ บุคลากรมี
ความช านาญในการเขียนโครงการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47 มีความสามารถในการวิเคราะห์
โครงการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.35 ปัญหาล าดับท้ายคือ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการเขียน
โครงการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.29 ตามล าดับ 
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ตารางที่  12  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการเขียนโครงการด้าน
งบประมาณ 

งบประมาณ (X) S.D. ระดับปัญหา ล าดับที่ 
1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงิน
งบประมาณอย่างเพียงพอ 

3.04 0.77 ปานกลาง 1 

2. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 

2.69 1.06 ปานกลาง 2 

รวม 2.87 0.81 ปานกลาง  

จากตารางท่ี 12 โดยภาพรวมค่าเฉล่ียปัญหาการเขียนโครงการเกี่ยวกับงบประมาณมีปัญหา 
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 2.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีปัญหา
การเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ  ล าดับแรก คือ มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินงบประมาณ
อย่างเพียงพอ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.04 ปัญหารองลงมา คือ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.69 ตามล าดับ 

 

 

ตารางที่ 13  แสดงค่าเฉล่ียค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัญหาการเขียนโครงการด้านความรู้
ความเข้าใจ 

ด้านความรู้ความเข้าใจ (X) S.D. ระดับ
ทัศนคติ 

ล าดับที่ 

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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จากตารางท่ี 13 โดยภาพรวมค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบน ปัญหาความรู้ความเข้าใจการเขียน
โครงการเพื่อเสนอของบประมาณ อยู่ ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 3.34 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีปัญหาความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ 
ล าดับแรก คือ ความรู้ความเข้าใจในการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.46 
รองลงมา ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักการและเหตุผลของโครงการ โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.39 ความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.35 ความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการด้านการศึกษาโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.32 ความรู้ความ
เข้าใจในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.29 ปัญหาล าดับสุดท้าย ได้แก่ ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและมาตรการประหยัดของ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.26  

 

ตารางที่ 14  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของผู้ตอบแบบสอบท้ัง 3  ด้าน  
ปัญหาการเขียนโครงการ (X) S.D. ระดับปัญหา ล าดับที่ 

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 โดยภาพรวมค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบน ปัญหาการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณ ท้ัง 3 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 3.21 โดยปัญหาการ
เขียนโครงการของบุคลากร มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 3.41 รองลงมาด้านความรู้ความเข้าใจมีค่าเฉล่ีย
โดยรวมเท่ากับ 3.34 รองลงมางบประมาณ มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 2.87 ตามล าดับ 

 

 

 

ตารางที่ 15  แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบปัญหาการเขียนโครงการด้านข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการเขียนโครงการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. จัดฝึกอบรมการเขียนโครงการ 139 46.3 
2. จัดท าคู่มือการเขียนโครงการ 125 41.7 
3. การให้ค าแนะน าเป็นรายบุคคล 36 12.0 

รวม 300 100.0 

จากตารางท่ี 15 พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์             
ท่ีตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะในการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ส่วนใหญ่เสนอให้
จัดฝึกอบรมการเขียนโครงการ จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 รองลงมาจัดท าคู่มือการเขียน
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โครงการ จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมาการให้ค าแนะน าเป็นรายบุคคล จ านวน 
36 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามล าดับ 

 



บทท่ี 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี ้มุ ่งศึกษาเรื ่อง  การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียน
โครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ข้อมูลผลการวิจัยจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลพื้นฐานและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ 

สรุปผลการวิจัย  
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง  สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื่อเสนอ

ของบประมาณ  สรุปผลได้ดังนี้ 
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ท้ัง 4 พื้นท่ี ท่ีตอบแบบสอบถามสภาพ

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

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการเขียนโครงการ พบว่า สภาพการเขียนโครงการของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีการเขียนโครงการโดยได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
หน่วยงานในการเขียนโครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.7 โดยบางส่วนเป็นงานท่ีต้องรับผิดชอบหรือเป็นภาระ
งาน ของตนเองท่ีต้องปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 44.7 ซึ่งเต็มใจท่ีจะเขียนโครงการให้หัวหน้าหน่วยงาน คิด
เป็นร้อยละ 33.7 เขียนเพื่อสร้างผลงานให้ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 21.7 เขียนเพราะช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 14.7 เขียนเพราะมีประสบการณ์โดยตรงด้านนี้ คิดเป็นร้อยละ 11.7 และเขียน
เพราะถูกบังคับ คิดเป็นร้อยละ 7.7  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและแนวทางการแก้ไขการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณ สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรมีปัญหาต่อการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง โดยบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการหาข้อมูลเพื่อใช้ในการเขียนโครงการเพื่อ
เสนอของบประมาณ บุคลากรมีความช านาญในการเขียนโครงการและมีความสามารถในการ
วิเคราะห์โครงการท่ีถูกต้อง 

2. ด้านงบประมาณ พบว่า มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินงบประมาณในการด าเนินการจัด
โครงการอย่างเพียงพอให้กับหน่วยงานท่ีเขียนเสนอขอ ประกอบกับมีการสนับสนุนเงินงบประมาณ
จากหน่วยงานภายนอกเพื่อให้การด าเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

3. ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนวัตถุประสงค์ 
หลักการและเหตุผลของโครงการท่ีถูกต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย         
มีการบูรณาการให้เข้ากับการศึกษาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการเขียน
โครงการเพื่อเสนอของบประมาณทุกครั้งจะต้องศึกษาระเบียบจากกระทรวงการคลังและมาตรการ
ประหยัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ควบคู่กันไป  

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการ
เพื่อเสนอของบประมาณ ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 สภาพปัญหาการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ พบว่า มีปัญหาด้านบุคลากร อยู่ใน
ระดับปานกลาง เนื่องจากบุคลากรขาดความรู้ความสามารถท่ีแท้จริงในการเขียนโครงการ โครงการ
จ านวนไม่น้อยท่ีเขียนขึ้น โดยบุคคลท่ีไม่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้น ขาดข้อมูลท่ีมีความเป็นจริง 
หรือขาดข้อมูลท่ีจะต้องใช้จริงผู้เขียนโครงการเขียนโครงการโดยได้รับการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
ผลจากการเขียนโครงการในลักษณะนี้จะท าให้เกิดปัญหาแก่ผู้ปฏิบัติโครงการในการจะน าเอาโครงการ
ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นผลได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผลการศึกษาด้านงบประมาณ ปัญหาระดับ
ปานกลางสอดคล้องกับการศึกษาของสิรินทร  อินทร์สวาท (2542:บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายกรุงเทพมหานครและความสามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
ด้านงบประมาณพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากมหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินงบประมาณอย่าง
เพียงพอส าหรับหน่วยงานท่ีเขียนเสนอของบประมาณและมหาวิทยาลัยยังได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก  

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเจาะลึก ได้แก่ การสัมภาษณ์ควบคู่กับแบบสอบถาม ซึ่งจะ
ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีลักษณะท่ีครอบคลุมชัดขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง  ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ 

ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการท าวิจัยของหน่วยงาน
สนับสนุน กองนโยบายและแผนคณะผู้วิ จั ยจึงมีความประสงค์ขอความร่วมมือจากท่านในการ             
ตอบแบบสอบถาม โดยขอให้ตอบทุกข้อทุกขั้นตอนเพื่อความถูกต้อง แม่นย า และความสมบูรณ์         
ค าตอบของท่านถือเป็นความลับและไม่มีผลกระทบใด ๆ  ต่อผู้ตอบแบบสอบถามนี้ผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือ
จากท่านช่วยกรอกแบบสอบถาม ดังนี้ 

แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3  ตอน  คือ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ  

ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ในการเขียนโครงการ จ านวนครั้งในการเขียนโครงการ 
   ตอนที่ 2 สภาพการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ 
   ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการ

เขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านความรู้ความเข้าใจ 
 การตอบแบบสอบถามนี้ใช้เพื่อการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบจากการ
ตอบแบบสอบถามแต่ประการใด และการเสนอผลการวิจัยเป็นภาพโดยรวมเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

  

 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง  ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง  (     )  หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพของท่าน   

1. เพศ 
 (      ) ชาย   (      ) หญิง 

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

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

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

5. ประสบการณ์ในการเขียนโครงการ  

(      )   ม ี  (      ) ไม่มี 
 

6. จ านวนคร้ังในการเขียนโครงการ 
(      )  1   ครั้ง  (      ) 2 ครั้ง 
(      )  3 ครั้ง  (      ) 4 ครั้งขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  สภาพการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ   
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องข้างล่างนี้ให้ตรงกับความเป็นจริงและตรงกับความรู้สึกของท่าน 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   (      ) เต็มใจท่ีจะเขียนโครงการ            (     ) เขียนเพราะเป็นงานท่ีต้องรับผิดชอบ 
   (      ) ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน  (     ) เขียนเพื่อสร้างผลงานให้ตนเอง 
   (      ) เขียนเพราะมีประสบการณ์โดยตรงด้านนี้   (     ) เขียนเพราะโดนบังคับ 
   (      ) เขียนเพราะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน         (     ) อื่น ๆ (ระบุ) ............... 
 

ตอนที่ 3 ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ       
ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องข้างล่างนี้ให้ตรงกับความเป็นจริงและตรงกับความรู้สึกของท่าน 
โดยพิจารณาเลือกเพียงค าตอบเดียวในแต่ละหัวข้อย่อย 

ปัญหาในการเขียนโครงการ 

ระดับปัญหา 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง  
(3) 

น้อย  
 

(2) 

น้อย                 
ท่ีสุด        
(1) 

ด้านบุคลากร      

1. บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการหา
ข้อมูลเพื่อใช้ในการเขียนโครงการ 

     

2. บุคลากรมีความสามารถในการวิเคราะห์
โครงการ 

     

3. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการ
เขียนโครงการ 

     

4. บุคลากรมีความช านาญในการเขียน
โครงการ 
 
 

     

ด้านงบประมาณ      

1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินงบประมาณ
อย่างเพียงพอ 
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ปัญหาในการเขียนโครงการ 

ระดับปัญหา 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง  
(3) 

น้อย  
 

(2) 

น้อย                 
ท่ีสุด        
(1) 

2. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 

     

ด้านความรู้ความเข้าใจ      

1. ความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักการ
และเหตุผลของโครงการ 

     

2. ความรู้ความเข้าใจในการเขียน
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

     

3. ความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการด้าน
การศึกษา 

     

4. ความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

     

5.ความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

     

6.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและ
มาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย 

     

ข้อเสนอแนะ 

แนวทางในการแก้ไขสภาพปัญหาการการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ 
 จัดฝึกอบรมการเขียนโครงการ        จัดท าคู่มือการเขียนโครงการ 
 การให้ค าแนะน าเป็นรายบุคคล         อื่น ๆ ..............................  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติผู้วิจัย 
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     ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ   นางสาววิยะดา  แสงอันประเสริฐ   
วันเกิด   วันท่ี  11  พฤษภาคม  2523 
สถานที่อยู่ปัจจุบนั 112  หมู่ 1  ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม   
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ฝ่ายงานวิจัยและประเมินผล 
สถานที่ท างานปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2551  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  สาขาการจัดการท่ัวไป 
   มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ชื่อ    นางนิรญัญา  เหล็กมั่น 
วันเกิด   วันท่ี  12 สิงหาคม  2522 
สถานที่อยู่ปัจจุบนั 43  หมู่ 2  ต าบลด่านแม่ค ามัน  อ าเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ฝ่ายงานวิจัยและประเมินผล  
สถานที่ท างานปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2545  ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
 สถาบันราชภัฏอุตรดิถ์ 

ชื่อ    นางสาวอลิษา  รูปสังข์ 
วันเกิด   วันท่ี  21 ตุลาคม  2529 
สถานที่อยู่ปัจจุบนั 158  หมู่ 1  ต าบลหงส์เจริญ  อ าเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ฝ่ายงานยุทธศาสตร์  
สถานที่ท างานปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2551  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.ม.)  สาขาการตลาด 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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