
"Log  Frame" : การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ  สุขแสน

บทนํา
รัฐบาลปจจุบันมีนโยบายเนนเร่ืองการปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐ   โดยใหทุกสวนราชการ

ดําเนินงานภายใตกรอบการบริหารงานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ  ( Result  Based  Management  : RBM )  ซ่ึง
เปนการนําแนวคิดทฤษฎีระบบ ( Systems  Theory )  มาปรับปรุงใหข้ันตอนยอยในแตละข้ันของระบบ
การบริหารทั้งระบบใหเปนท่ีเขาใจงายข้ึน     โดยเฉพาะการปรับเปล่ียนระบบงบประมาณท่ีมุงผลงาน
( Performance  Based  Budgeting  : PBB )  และการปรับเปล่ียนระบบการทํางานและการวัดผลการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีรับผิดชอบ   ซ่ึงนโยบายดังกลาวไดมีสวนผลัก
ดันใหสวนราชการตางๆมีความตื่นตัว   ในการวางแผนกลยุทธ ( Strategic Plan )  การกําหนดตัวช้ีวัด
ผลงาน ( Key  Performance  Indicator )    ตลอดจนการวางแผนโครงการ  หรือการจัดทําแผนปฏิบัติ
การ ( Action  Plan )  ท้ังนี้เพื่อใหมีการดําเนินงานตามแผนและโครงการบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
และเพื่อเปนหลักประกันความสําเร็จของโครงการและแผนงานดวย     ในการนี้จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีสวน
ราชการตางๆ  โดยเฉพาะสถาบันราชภัฏอุตรดิตถท่ีกําลังเตรียมความพรอมเขาสูการเปนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจะตองมีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการและการวางแผนโครงการ
ตามแนวทางการบริหารงานท่ีมุงเนนผลงานดวย   ซ่ึงในบทความน้ีจะไดนําเสนอในสวนท่ีเกี่ยวของกับ
การวางแผนโครงการแบบ   "Log  Frame"  หรือการวางแผนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ ในลักษณะ
ท่ีสามารถนําไปประยุกตเขียนโครงการในหนวยงานของตนไดไมยากนัก

การวางแผนโครงการแบบ " Log  Frame " คืออะไร
การวางแผนโครงการหรือการจัดทําแผนปฏิบัติการที่นิยมแพรหลายในองคการภาคราชการมี  

2   แบบ      คือการวางแผนโครงการแบบประเพณีนิยม หรือแบบดั้งเดิม   ( Conventional  Method ) ซ่ึง
เปนการเขียนโครงการท่ีมีรายละเอียดตามองคประกอบของโครงการทุกประเด็นในลักษณะการ
บรรยายความวาจะทําอะไร  ท่ีไหน   เม่ือไร   ใครทํา   และทําอยางไร  ขาดความเปนเหตุเปนผลซ่ึงกัน
และกันในแตละหัวขอ  และการวางแผนโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพันธ   ซ่ึงภาษาอังกฤษใชคําวา
�Logical Framework Planning�  หรือ  �Logical Framework Method� หรือ  �  Project  Planning
Matrix �  หรือ   � Log  Frame � ( สุพจน  ทรายแกว.  2545 : 101 )    ซ่ึงวิธีการแบบเหตุผลสัมพันธ
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เปนวิธีการที่อาศัยหลักการความสัมพันธในเชิงท่ีเปนเหตุเปนผลแบบตอเนื่องและประสานกันท้ังใน
แนวตั้ง (Vertical  Logic) และตามแนวนอน (Horizontal  Logic) ขององคประกอบท่ีเปนโครงสรางพื้น
ฐานของโครงการ   โดยกําหนดเปนรายละเอียดซ่ึงแสดงในรูปของตาราง  16  ชอง   ( 4  X  4 Matrix )
ในกรณีท่ีรวมเอากิจกรรมและปจจัยไวในชองเดียวกัน  หรือในรูปของตาราง 20 ชอง ( 5 X 4  Matrix )
ในกรณีท่ีแยกกิจกรรมและปจจัยไวคนละชอง   มีตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรม  สามารถวัดได
และสามารถนําไปสูการบรรลุผลสัมฤทธ์ิได   ซ่ึงทุกคนท่ีเกี่ยวของกับโครงการดังกลาวจะเขาใจภาพ
รวมของโครงการท้ังหมดไดงายและสะดวกสําหรับผูบริหารหรือผูพิจารณาตัดสินใจอนุมัติโครงการ
ตลอดจนผูท่ีจะนําโครงการไปปฏิบัติ    กลาวโดยสรุป �  การวางแผนโครงการแบบ Log  Frame
หมายถึง การวางแผนโครงการอยางเปนระบบ  ยึดหลักตรรกะ  โดยมีการเชื่อมโยงใหเห็นถึงความ
สัมพันธเชิงสาเหตุและผลในดานตางๆขององคประกอบโครงการ อาทิ การกําหนดจุดมุงหมาย ( Goal )
วัตถุประสงค  ( Purpose )   ผลงาน  ( Outputs ) กิจกรรมตาง ๆ( Activities )ท่ีตองกระทํา  ตลอดจน
ทรัพยากรตาง ๆ ( Input ) ท่ีตองใช �
คุณลักษณะของการวางแผนโครงการแบบ  Log  Frame   

การวางแผนโครงการแบบ  Log  Frame  มีคุณลักษณะท่ีสําคัญพอสรุปไดดังนี้
1.  เปนการวางแผนท่ีมีความสัมพันธเปนระบบ  โดยมีความสัมพันธในเชิงสาเหตุและผล

ระหวางการกําหนดจุดมุงหมายและวัตถุประสงค  กําหนดผลงานท่ีจะไดรับ  กําหนดปจจัยนําเขาและ
กําหนดรายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะตองทําลดหล่ันลงมาเปนลําดับช้ัน  ดังแสดงใน  แผนภูมิท่ี 1

    Goal

                                                          
                                                 Purpose                                          Purpose

                Output                        Output                       Output                        Output                         Output

              Activities                 Activities                  Activities                    Activities                     Activities

                  Input                         Input                         Input                            Input                            Input

แผนภูมิท่ี 1   :    แสดงความสัมพันธท่ีเปนระบบของการวางแผนแบบ  Log Frame
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2.  เปนการวางแผนท่ีมีการจัดทําอยางละเอียดรอบคอบ  โดยมีวัตถุประสงคของแผนเปนหลัก
การกําหนดกิจกรรม  ทรัพยากรที่ใชลวนตอบสนองตอความตองการผลงานเปาหมายของวัตถุประสงค
ดังกลาว  ดังนั้นการใชจายทรัพยากรเพื่อกิจกรรมท่ีฟุมเฟอยก็จะไมเกิดข้ึน  หรือความบกพรองใน
กิจกรรมท่ีควรจะตองทําแตมิไดทําก็จะสามารถตรวจพบไดแตเบ้ืองตน  ต้ังแตในข้ันตอนการวางแผน

ระดับของวัตถุประสงคในการวางแผนโครงการ ( Hierarchy  of  Objectives )  มี  3  ระดับ
( สุพจน  ทรายแกว  2545 : 109 )  คือ

        2.1  วัตถุประสงคระดับสูงสุด ( Ultimate  Goal ) คือวัตถุประสงคอันเปนท่ีมาของ
โครงการ

      2.2  วัตถุประสงคระดับกลาง (  Intermediate  Goal )  เปนวัตถุประสงคท่ีเกิดข้ึนเพื่อ
สนับสนุนวัตถุประสงคระดับสูงสุด

2.3  วัตถุประสงคระดับลาง ( Immediate  Goal )  เปนวัตถุประสงคท่ีกอใหเกิดวัตถุ
ประสงคระดับกลาง   ซ่ึงโดยปกติจะเปนผลผลิตท่ีเกิดข้ึนทันทีเนื่องจาการปฏิบัติงานในโครงการ

ในการวางแผนโครงการแบบ  Log  Frame   จะตองคํานึงถึงการเขียนระดับของวัตถุประสงค
ใหชัดเจน   และตองทําใหวัตถุประสงคในระดับตางๆบรรลุผลดวย

3.  เปนการวางแผนท่ีมีความเปนรูปธรรม  ท่ีจะเห็นในแตละระดับช้ันต้ังแตบนสูลางในแนวต้ัง
และสามารถที่จะตรวจสอบความถูกตองในแตละระดับจากแหลงขอมูลท่ีกําหนดไวชัดเจนในแนวนอน  
พรอมท้ังใหขอสังเกตท่ีพึงควรระวัง  ท่ีอาจจะทําใหการดําเนินงานโครงการประสบความลมเหลวได

4.  เปนการวางแผนท่ีมีการประสานอยางชัดเจน  ในแตละหนวยงานแตละกิจกรรมใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน  และชวยแกไขความซํ้าซอนในแตละกิจกรรมท่ีอาจจะเกิดข้ึน  อันจะชวยใหการใช
จายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ประโยชนจากการวางแผนโครงการแบบ  Log  Frame
การวางแผนโครงการแบบ  Log  Frame  มีประโยชนดังนี้
1. ผูบังคับบัญชาหรือผูพิจารณาโครงการไดอานผลสรุปของโครงการที่เปนระบบเชิงสาเหตุ

และผล   ซ่ึงสรุปงายตอการเขาใจและมีจํานวน 1 � 2 หนา  ทําใหรวดเร็วและรอบคอบในการตัดสินใจ
2.  ทําใหทราบถึงจุดมุงหมาย  วัตถุประสงค   ผลงานท่ีไดจากการทําโครงการ  กิจกรรมท่ีจะ

ตองทํา และปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรที่ตองการใชในการทําโครงการ  ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณ
และมีความสัมพันธกันในทาง ตรรกวิทยา
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3. ชวยใหผูรับผิดชอบโครงการไดใช Log Frame  เพื่อการบริหารจัดการ   การประเมินผลกอน
การจัดทําโครงการ   วาตองเตรียมความพรอมอยางไรบาง   โครงการนี้จะดําเนินการอยางไร  โครงการ
นี้จะบรรลุผลสําเร็จไดอยางไร    เราจะวัดผลสําเร็จของโครงการไดอยางไร     เราจะหาหลักฐานหรือ
ขอมูลในการประเมินผลโครงการไดจากท่ีไหน      และ เราจะใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ
เทาไร  เปนตน

ความสัมพันธเชิงเหตุผลของ  Log  Frame
โครงสรางหรือองคประกอบหลักของโครงการในตารางเหตุผลสัมพันธ ประกอบดวยองค

ประกอบในแนวต้ัง ( Vertical  Logic )  และองคประกอบในแนวนอน ( Horizontal  Logic ) โดยอาศัย
หลักการงาย ๆ คือ  หลักการแสดงความสัมพันธในเชิงท่ีเปนเหตุเปนผลแบบตอเนื่องประสานท้ังแนว
นอนและแนวต้ัง  แลวนํามาบรรจุในตารางส่ีเหล่ียม   ดังแสดงในตารางท่ี  1

1. องคประกอบในแนวตั้ง  เปนองคประกอบท่ีแบงระดับในการดําเนินงานออกเปน  ระดับ
จุดมุงหมายของแผนงาน ( Goal )   ระดับวัตถุประสงคของโครงการ ( Purpose )     ระดับผลงานหรือ
ผลผลิต  ( Output )  ระดับกิจกรรมและทรัพยากร  ( Activities &  Input )

คําสรุป
(NS.)

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(OVI)

หลักฐาน / แหลงพิสจูน
(MOV)

เง่ือนไขความสําเร็จ
(IA)

Goal
จุดมุงหมาย

Purpose / Objective
วัตถุประสงค

Output
ผลงาน / ผลผลิต

แนวต้ัง
(Vertical)

Activities & Inputs
กิจกรรม /ปจจัยนําเขา
หรือทรัพยากร

                                                                                  แนวนอน  (Horizontal)

               ตารางท่ี 1   :    แสดงความสัมพันธเชิงเหตุผลของ Log Frame
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จากตารางแสดงความสัมพันธขององคประกอบท้ังในแนวต้ังและแนวนอนจะมีความสัมพันธ
ท่ีเกี่ยวเนื่องกัน  คือ  ตามแนวต้ังจะพิจารณาจากบนสูลาง (Downward)  และจากลางสูบน (Upward )
และมีเคร่ืองช้ีวัดตามแนวนอนในแตละระดับ  โดยมีรายละเอียด   ดังตารางท่ี 2

1.  จุดมุงหมาย  Goal (G) Upward

2.  วัตถุประสงคของโครงการ  Purpose (P)

3.  ผลงาน/ผลผลิต Outputs (O)

     
     

     
     

   V
ert

ica
l  L

ogi
c

4. กิจกรรม Activities (A)  และ
    ทรัพยากร Resource ®

Downward

             Vertical  Logic

ตารางท่ี 2   :      องคประกอบตามแนวต้ังของ Log Frame
การกําหนดองคประกอบในแนวต้ัง  โดยท่ัวไปอาจจะเห็นไดใน 2 แบบ  คือแบบท่ีไม

ไดมีการกําหนดกิจกรรม  หรือบางโครงการตองการรายละเอียด ในสวนนี้จะกําหนดกิจกรรมไวเพื่อให
การพิจารณารอบคอบมากข้ึน  การบรรจุรายละเอียดจะเร่ิมต้ังแตสวนบนสุดท่ีแสดงถึงภาพในระดับ
กวาง  คือ จุดมุงหมาย ( Goal ) ท่ีถูกกําหนดเปนขอๆ แตละขอก็จะนํามาแตกรายละเอียดเปนวัตถุ
ประสงค (Purpose ) ในแตละขอของวัตถุประสงค  ก็ถูกกําหนดออกมาในส่ิงท่ีตองการ (Output)     ใน
แตละ Output จะตองทํากิจกรรม( Activities) อะไรบาง    และในแตละกิจกรรมจําเปนจะตองใชปจจัย
การดําเนินงาน (Input) อะไรบาง  และทั้งหมดของ  แตละหัวขอก็จะถูกรวบรวมอยูในลักษณะท่ีตรวจ
สอบไดงาย

 2.  องคประกอบในแนวนอน เปนองคประกอบท่ีแสดงสาระสําคัญตางๆ เชน สาระสําคัญโดย
สรุป  ตัวบงช้ีความสําเร็จ   หลักฐานหรือแหลงพิสูจน  และเง่ือนไขแหงความสําเร็จ   ดังตารางท่ี 3

สาระสําคัญโดยสรุป
(NS)

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ
(OVI)

หลักฐาน/แหลงพิสูจน
(MOV)

เง่ือนไขแหงความสําเร็จ
(IA)

                                                                   Horizontal Logic

ตารางท่ี 3  :     องคประกอบตามแนวนอนของ Log  Frame
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รูปแบบของการวางโครงการแบบ  Log  Frame
รูปแบบของการเขียนโครงการแบบ    Log  Frame     ท่ีนิยมกันจะเปนแบบตาราง  4 X 4  หรือ

ตาราง 16 ชอง และ 5 X4 หรือ 20 ชอง  ( วัฒนา  พัฒนพงศ. 2545 : 68 ) โดยจะเรียงลําดับจากแถวบน
สุดของตารางในแนวนอน ซ่ึงเร่ิมต้ังแตคอลัมน ทางดานซายมือ   ดังนี้

1.  สาระสําคัญ / คําสรุป (NS  = Narrative Summary)  คือการช้ีใหเห็นวาโครงการจะดําเนินไป
ไดตองมีรายละเอียดสรุปเปนขอ ๆ   และในสาระท่ีสรุปควรตรวจนับไดในเชิงปริมาณ  หัวขอตางๆจะ
ปรากฏในองคประกอบแนวต้ังคือ     จุดมุงหมายของแผน     วัตถุประสงคของโครงการ  ผลงานหรือ
ผลผลิตของโครงการ    กิจกรรมของโครงการ   และปจจัยหรือทรัพยากรที่จําเปนตองใช

2.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ  (OVI  หรือ KPI =  Objectively  Verifiable  Indicators  หรือ Key
Performance Indicators )  คือการช้ีใหเห็นวา รายการในแตละแถวในคอลัมน ท่ี 1 ( NS )  มีตัวช้ีวัด
ความสําเร็จกํากับอยูดวย  เชน ตัวช้ีวัดความสําเร็จของจุดมุงหมายของแผน    ตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
วัตถุประสงคโครงการ  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของผลงาน   และตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมและ
ทรัพยากรในโครงการ

3.  แหลงขอมูลหรือวิธีพิสูจนความสําเร็จ (MOV  = Means  of  Verification)  คือการช้ีใหเห็น
วารายการในแตละแถวในคอลัมนท่ี 3  มีวิธีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลอยูดวย  โดยแสดงให
เห็นวาตัวบงช้ีความสําเร็จดังกลาววาจะมีวิธีการตรวจวัดไดอยางไร   หรือระบุแหลงท่ีจะใหไดมาซ่ึง
ขอมูลดังกลาว

4.  เงื่อนไขสําคัญของความสําเร็จ (IA  = Important  Assumption) คือการช้ีใหเห็นวารายการ
แตละแถวในคอลัมนท่ี 4   มีวิธีพิจารณาเง่ือนไขแหงความสําเร็จท่ีสําคัญของรายการตางๆ   เชน  เง่ือน
ไขสําคัญแหงความสําเร็จของจุดมุงหมายของแผน     เง่ือนไขสําคัญแหงความสําเร็จของวัตถุประสงค
โครงการ    เง่ือนไขสําคัญแหงความสําเร็จของผลงานหรือผลผลิตของโครงการ

เม่ือนําองคประกอบแนวต้ังและแนวนอนของ  Log  Frame  มาบรรจุในตาราง  5 X 4  จะไดคํา
อธิบายในเชิงเหตุและผล  (Logic)  พอสรุปได   ดังตารางท่ี 4
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สาระสําคัญโดยสรุป
(NS)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(OVI)

แหลงขอมูลและวิธีพิสูจน
(MOV)

เง่ือนไขแหงความสําเร็จ
(IA)

จุดมุงหมายของแผน
( Program Goal ) กําหนด
เปนขอ ๆ

ตัวช้ีวัดที่จะบงบอกถึงความ
สําเร็ จตามจุดหมายของ
แผน หรือแผนงาน

แหลงขอมูลที่จะวัดไดถึงการ
บรรลุความสําเร็จของแผน
หรือแผนงาน

เง่ือนไขที่จะชวยใหจุดมุง
หมายของแผนบรรลุผล
สําเร็จตามที่ต้ังไว

วัตถุประสงค ( Purpose )
ของโครงการ   นําวัตถุ-
ประสงคมาแตกเปนขอๆ

ตัวช้ีวัดที่จะวัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคที่วางไว
เมื่อโครงการสิ้นสุด

แหลงขอมูลที่จะวัดความ
สําเร็จตามวัตถุประสงค

เง่ือนไขที่จะชวยใหวัตถุ
ประสงคของโครงการ
บรรลุผลสําเร็จ

ผลงาน  (Outputs) หรือ
ผลผลิตของโครงการ

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของงาน
หรือผลผลิตเพ่ือความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค

แหลงขอมูลที่จะตรวจวัด
ผลผลิตหรือผลงาน

ขอสมมติฐานสําคัญที่
ผลงานจะบรรลุตาม
Purpose ที่วางไว

 กิจกรรม(  Activities )
ที่จะดําเนินงานตาม
โครงการ

- รายละเอียดปจจัยแตละตัว
ที่ตองใชทํากิจกรรม
- ระบุกิจกรรมที่จะตอง
ทําวามีอะไรบาง

- ระบุชวงเวลาที่ทํากิจกรรม

- แหลงแสดงรายการท่ียืนยัน
วาไดมีการจัดกิจกรรม ตามที่
กําหนดจริง

- เง่ือนไขจากปจจัยภาย
นอกที่จะทําใหเกิด
กิจกรรมของโครงการ

ปจจัยนําเขา ( Input ) หรือ
ทรัพยากร ( Resources )
ในโครงการ

- ระบุรายละเอียดของ
ทรัพยากรท่ีใชจริง

- แหลงขอมูลที่แสดงรายการ
การใชทรัพยากรในแตละ
กิจกรรมจริง

- ขอกําหนดเก่ียวกับการ
ไดมาซึ่งทรัพยากรในการ
ดําเนินโครงการ

ตารางท่ี 4 :      สรุปสาระในแตละชองของ  Log Frame

 การตรวจสอบความสัมพันธเชิงเหตุและผลในแนวต้ังของ   Log  Frame
เพื่อใหแนใจวาการระบุสาระสําคัญในแตละสวน ท้ังแนวต้ัง  และแนวนอนของ Log  Frame

ดําเนินการอยางสมเหตุสมผล  สามารถตรวจสอบได  2  รูปแบบคือ
1.  วิธีใชเหตุผลทางตรรกวิทยาตรวจสอบในแนวตั้ง   ซ่ึงอธิบายได  2  ลักษณะดังนี้

1.1  การตรวจสอบจากบนลงลาง  โดยต้ังคําถามวา  �ทําอยางไร" ( How ) ไลลงไปเปน
ทอดๆจากแถวบนสุด  ใหตอเนื่องกัน ดังนี้

-   ทําอยางไรจึงจะบรรลุผลตามจุดมุงหมายของแผน  ?   คําตอบท่ีไดจะเปนส่ิงกําหนด
�วัตถุประสงคของโครงการ�
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- ทําอยางไรจึงจะบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ ?  คําตอบท่ีไดคือ �ส่ิงท่ีกําหนด
ผลงาน /  ผลผลิตของโครงการ�

- ทําอยางไรที่จึงจะไดผลผลิตหรือผลงานของโครงการ ?  จะเปนส่ิงท่ีกําหนดการใชทรัพยากร
/ กิจกรรมในโครงการนั้น

-  ทําอยางไรจึงจะไดทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ?
    1.2  การตรวจสอบจากลางข้ึนบน  โดยต้ังคําถามวา � ทําไม " ( Why ) ตอเนื่องกัน   โดยไล

 จากแถวลางสุดข้ึนไปขางบนเปนทอดๆ   ดังนี้
-  ทําไมตองใชทรัพยากรในการทํากิจกรรมนั้น ?    คําตอบท่ีไดจะเปนส่ิงท่ีกําหนด

  �  ผลงาน / ผลผลิตของโครงการ�
-  ทําไมตองกําหนดผลผลิต/ผลงาน ของโครงการเชนนั้น ?   คําตอบท่ีไดจะเปนส่ิงท่ีกําหนด

 � วัตถุประสงคของโครงการ �
-  ทําไมตองกําหนดวัตถุประสงคของโครงการอยางนั้น ?   คําตอบท่ีไดจะเปนส่ิงท่ีกําหนด

   � จุดมุงหมายของแผน /แผนงาน �
2.  วิธีใชเหตุผลทางตรรกวิทยาตรวจสอบในแนวนอน   ซ่ึงอธิบายได  2  ลักษณะดังนี้
      2.1  ใชคําถามวา  " ทําไม " (Why) โดยไลไปทางดานซายเปนทอดๆ จากคอลัมนขวาสุด

เชน
-  ทําไมจึงตองมีเง่ือนไขความสําเร็จของการไดมาซ่ึงทรัพยากรที่จําเปนสําหรับ

โครงการ
-  ทําไมตองมีแหลงขอมูลและการประเมินความสําเร็จของการไดมาซ่ึงทรัพยากรที่จําเปน

สําหรับโครงการ
-  ทําไมตองมีตัวช้ีวัดความสําเร็จของแหลงทรัพยากรในโครงการ
-  ทําไมตองมีการระบุกิจกรรมและทรัพยากรที่จําเปนสําหรับโครงการ
   2.2  ใชคําถามวา  " ทําอยางไร " ( How )  ไลไปดานขวาเปนทอดๆ  จากคอลัมนดานซายสุด

เชน
-  ทําอยางไรจึงจะบรรลุวัตถุประสงคของแผนงาน
-  ทําอยางไรจึงจะเช่ือไดวาตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนงานนั้นเช่ือถือได
-  ทําอยางไรจึงจะเช่ือไดวาแหลงขอมูล และการประเมินความสําเร็จของแผนงานนั้นเช่ือถือได
-  ทําอยางไรจึงจะเช่ือถือไดวาเง่ือนไขสําคัญแหงความสําเร็จนั้นเช่ือถือได
จากการที่อธิบายความสัมพันธเชิงเหตุและผลซ่ึงกันและกันท้ังในแนวต้ัง ( Vertical  Logic )

จากบนลงลาง  และจากลางข้ึนบน  และในแนวนอน   ( Horizontal  Logic )   ท้ังจากซายไปขวา และ
จากขวาไปซาย    จึงทําใหการเขียนโครงการแบบ  Log  Frame   เปนวิธีท่ีมีเหตุผล  นาเช่ือถือ   สามารถ
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ประเมินผลโครงการไดงาย     ความสัมพันธเชิงเหตุผลในแนวต้ัง  ( Vertical  Logic )   ดังกลาวขางตน
สามารถสรุปได  ดังแผนภูมิท่ี 2

แผนภูมิท่ี 2   :  ความสัมพันธเชิงเหตุผลในแนวต้ังของโครงการแบบ  Log  Frame

ขอดีและขอจํากัดของการวางแผนโครงการแบบ Log  Frame
ขอดีของการวางแผนโครงการแบบ Log  Frame   ท่ีสําคัญคือสามารถบรรจุเนื้อหาสาระจํานวน

มากไวในตารางหนาเดียวกัน โดยอาศัยหลักเหตุผลสัมพันธ       ซ่ึงทําใหผูอนุมัติโครงการ ( Project
Decision  Maker )  สามารถพิจารณาไดงาย   ทําใหประหยัดเวลา ในการตัดสินใจอนุมัติโครงการ  นอก
จากนั้นยังเปนแนวทางในการนําโครงการไปปฏิบัติท่ีดี  เพราะสามารถดําเนินกิจกรรมไดงาย   และ
สะดวกตอการติดตามประเมินผลโครงการ   เนื่องจากในตารางมีการกําหนดกรอบแนวทางในการ
ประเมินผล  โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัดผลงาน  ตลอดจนแหลงขอมูลและวิธีการตรวจสอบไวดวย  กรณี
โครงการปฏิบัติไปแลวไมบรรลุวัตถุประสงคก็สามารถใชตารางเหตุผลสัมพันธเปนแนวทางในการ

จุดมุงหมายของแผนงาน

วัตถุประสงคของโครงการ

กิจกรรมและทรัพยากรที่ใช
ในโครงการ

ผลงาน /ผลผลิตของโครงการ

ทําอยางไร
( How)

ทําไม (Why )
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ตัดสินใจวาสมควรจะปรับปรุงโครงการหรือไม  ประการใด  เพื่อใหโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไว

สําหรับขอจํากัดของการวางแผนโครงการแบบ  Log  Frame  นั้นอยูท่ีการเตรียมขอมูลและราย
ละเอียดตางๆใหครบถวนกอนสรุปลงในตาราง  ซ่ึงหนวยงานตางๆมักมีปญหา  เพราะไมคอยมีขอมูลท่ี
เปนปจจุบัน  หรือมีขอมูลไมเพียงพอ    นอกจากนั้นการเขียนรายละเอียดของโครงการลงในแตละชอง
ของตารางจะตองเขียนใหส้ัน  กะทัดรัด  แตไดสาระสําคัญ  ซ่ึงตองอาศัยผูท่ีมีความรูและประสบการณ
ในการเขียนโครงการพอสมควร  มิฉะนั้นการเขียนขอความแตละชองจะไมสัมพันธกัน    นอกจากนั้น
ในตารางเหตุผลสัมพันธยังขาดรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานในโครงการ  ซ่ึงทําใหผูท่ีไมเกี่ยว
ของกับโครงการ  ไมสามารถเขาใจโครงการไดอยางลึกซ้ึง   ถาตองการจะศึกษาโครงการท้ังระบบ

ขอแตกตางระหวางการวางแผนโครงการแบบ Log  Frame  กับการวางแผนโครงการ
แบบประเพณีนิยม (Conventional Method)

   ท่ีผานมาหนวยงานของภาคราชการมักนิยมวางแผนโครงการแบบประเพณีนิยม หรือแบบ
ดั้งเดิม (Conventional Method)   มาก  แตในปจจุบันหลายหนวยงานเร่ิมใหความสําคัญและเนนใหวาง
แผนโครงการแบบ  Log  Frame มากข้ึน   เพราะเปนการวางแผนปฏิบัติการที่มีความสัมพันธเชิงเหตุผล
ของสาระสําคัญตางๆ  อันจะนํามาซ่ึงการบริหารงานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ     ดังนั้นผูท่ีจะวางแผนโครงการ
แบบ Log  Frame  จึงควรทราบขอแตกตางของการวางแผนโครงการแบบ Log  Frame กับการวางแผน
โครงการแบบประเพณีนิยมดังนี้

1.  ในสาระสําคัญของโครงการ  การวางแผนโครงการแบบประเพณีนิยม(Conventional
Method) นั้นจะมีรายละเอียดมากกวาการวางแผนโครงการแบบ Log Frame  เพราะมีรายละเอียดของ
โครงการตั้งแต     หลักการและเหตุผล      วัตถุประสงค        เปาหมาย       วิธีดําเนินงาน       ระยะเวลา
งบประมาณและทรัพยากร  ผูรับผิดชอบ  สถานท่ีดําเนินการ   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  และวิธีการประเมิน
ผลโครงการ ฯลฯ   แตการวางแผนโครงการแบบ Log Frame   จะมีเพียงการกําหนด   จุดมุงหมาย  วัตถุ
ประสงค  ผลงานหรือผลผลิตของโครงการ      ปจจัยนําเขา  หรือกิจกรรมและทรัพยากรที่ใชเทานั้น

2.  การวางแผนโครงการแบบ Log  Frame  เนน จุดมุงหมายของแผนและวัตถุประสงคของ
โครงการเปนสําคัญ   ในขณะที่การวางแผนโครงการแบบประเพณีนิยมเนนการบรรลุเปาหมายเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ  และการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ

3.  การวางแผนโครงการแบบ Log Frame เนนความเปนตรรกวิทยาหรือความสัมพันธเชิงเหตุ
ผลอยางตอเนื่องเช่ือมโยงกันตลอด

4.  การวางแผนโครงการแบบ Log Frame นั้นการพิจารณางบประมาณจะงายกวาการวางแผน
โครงการแบบประเพณีนิยม เพราะจะทราบวากิจกรรมใดใชทรัพยากรอะไร  มีคาใชจายเทาใด
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ตัวอยางการเขียนโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพันธ (  Log � Frame ) ( โครงการสมมติ )
ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดการศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร

สรุปสาระสําคัญ
(NS)

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(OVI)

แหลงขอมูล/วิธีพิสูจน
(MOV)

เง่ือนไขความสําเร็จ
(IA)

Goal
- ผลิตบัณฑิตตอบสนองตอ
ความตองการของทองถ่ิน

-จํานวนบัณฑิตท่ีทํางานใน
ทองถ่ิน รอยละ 60

-การสํารวจจากหนวยงาน/
สถานประกอบการ

- หนวยงาน/สถานประกอบ
การหรือชุมชนมีตําแหนง
งานรองรับ

Purpose 1.ผลิตบัณฑิตใหมีความรูดาน
บริหารจัดการ
2. เพื่อใหบัณฑิต รปศ.นําความ
รูไปประกอบอาชีพได
3. เพื่อใหบัณฑิตรปศ.มีความรู
คู คุณธรรมตรงตามความ
ตองการของทองถ่ิน

- จาํนวนบัณฑติท่ีสาํเร็จการศึกษา
คดิเปนรอยละ 90
- จาํนวนบัณฑติท่ีมงีานทําภายใน
1 ป คดิเปนรอยละ 60
-  ระดับความพงึพอใจของนายจาง
ในเกณฑระดบัมาก

-  การสํารวจขอมูลจาก
หนวยงาน/สถานประกอบ
การโดยใชแบบสอบถาม

-  นโยบายการจัดการศึกษา
ของสถาบันมีความตอเนื่อง
- ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันไดรับ
การรับรองมาตรฐาน

Output
- บัณฑิต รปศ. ที่มีคุณภาพ

- จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการ
ศึกษาภายใน 4 ป GPA.ไมนอย
กวา  2.5
- บัณฑิตมีงานทําภายใน 1 ป
รอยละ  60

- การประมวลผลการเรียน
ของฝายทะเบียนวัดผล
- ขอมูลจากบัณฑิตและ
สถานประกอบการ

- ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯผาน
การรับรองมาตรฐาน
-  การเติบโตของเศรษฐกิจ
อยูในภาวะปกติ

Activities
- พัฒนาหลักสูตร

- จัดกิจกรรมการสอน
- พัฒนาส่ืออิเลคทรอนิกส
-พัฒนาเอกสารตํารา

-พัฒนาอาจารย
-บริการทางวิชาการ/วิจัย
- ฝกประสบการณวิชาชีพ

  สิ้นป พ.ศ.2546
-  มีหลักสูตรปรับปรุงใหม
- มีกิจกรรมภาคเรียนละ 2 คร้ัง
- มีสื่อฯบนอินเทอรเนต
- มีเอกสารตําราไมนอยกวา 4
รายวิชา
- มีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น
- มีผลงานวิจัยปละ 1 เร่ือง
- นักศึกษาฝกประสบการณฯ
ผานรอยละ 100

- ตรวจสอบผลงานจาก
คณะมนุษยศาสตรฯ
- สอบถามนักศึกษา
- ตรวจสอบจํานวนส่ือฯ
- ตรวจสอบเอกสารตํารา

- สํารวจขอมูลจากคณะ
- สํารวจขอมูลจากคณะ
- สํารวจขอมูลจากฝาย
ทะเบียนวัดผล

-  คณะมนุษยศาสตรฯ จะ
ตองสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาของโปรแกรมวิชา
อยางจริงจัง
-  มีความรวมมือจากหนวย
ฝกประสบการณวิชาชีพ

Input
-บุคลากร ( �ตําแหนง)

- งบดําเนินการ
-งบลงทุน

ป พ.ศ.2546
-  สาขารปศ.     3  ตําแหนง
- สาขารัฐศาสตร  1  ตําแหนง
- สาขานิติศาสตร  2 ตําแหนง
-  วัสดุ / ตอบแทน /ใชสอย
   = 200,000   บาท
-   ครุภัณฑ  = 100,000  บาท

-  ขอมูลจากฝายการ
     เจาหนาท่ี

-   ขอมูลจากสํานัก
     วางแผน

- ไดรับการสนับสนุนอัตรา
กําลังจากหนวยงานตน
สังกัด

-  สถาบันใหการสนับสนุน
งบประมาณอยางจริงจัง



12

สรุป
เทคนิคการวางแผนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ (Log Frame) นี้นับวาเปนเคร่ืองมือในการ

วางแผนท่ีเปนระบบ  ชวยใหผูวางแผนสามารถกําหนดจุดมุงหมาย (Goal) วัตถุประสงค (Purpose)  ผล
ผลิตหรือผลงาน  (Output) ท่ีคาดหวัง  ตลอดจนกําหนดกิจกรรมและทรัพยากร (Input )ท่ีจะใชอยาง
รอบคอบ  และชวยใหการจัดสรรงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  แตการใชเทคนิคการ
วางแผนโครงการแบบ Log Frame ท่ีดีควรจะตองควบคูกับการวางแผนโครงการประเภทอ่ืน  เชน
เทคนิคการวางแผนโดยใช PERT และ CPM ซ่ึงจะชวยใหการวางแผนโครงการมีความสมบูรณยิ่งข้ึน
ปจจุบันองคการภาคราชการจํานวนไมนอยท่ีใหความสนใจกับการวางแผนโครงการที่เปนระบบแบบ
เชิงเหตุผลสัมพันธมากข้ึน  เพราะการเขียนโครงการดังกลาวมีรายละเอียดชัดเจน  สัมพันธกัน  งายตอ
การนําโครงการไปปฏิบัติ  ตลอดจนเปนประโยชนตอการตรวจสอบ  วิเคราะหโครงการ  และอนุมัติ
โครงการดวย      ดังนั้นสถาบันราชภัฏซ่ึงเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทองถ่ิน  มีภารกิจหลากหลาย  จึง
จําเปนตองกําหนดแผนกลยุทธ  และแผนปฏิบัติการหรือโครงการข้ึนมารองรับภารกิจดังกลาว   ซ่ึงใน
ท่ีนี้ผูเขียนใครขอเสนอแนะแนวคิดในการวางแผนโครงการแบบ Log  Frame  มาใชในทุกหนวยงาน
ยอย   ท้ังนี้เพื่อใหสถาบันมีการวางแผนโครงการท่ีเปนระบบมีเหตุผลท่ีสามารถเอ้ืออํานวยประโยชน
ตอการนําโครงการไปปฏิบัติ และเอ้ือประโยชนตอการบริหารจัดการท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ  ( Results Based
Management -RBM )  อันจะเปนการสนองตอบตอเจตนารมณของการปฏิรูประบบราชการแนวใหม
ในท่ีสุด
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