
การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 1/2557 
เร่ือง  

การบริหาร และการจัดการโครงการ 
แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

  (Results-based Management) 
วนัท่ี 13-15 มีนาคม 2557 

 
จดัโดย โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมนั ตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน 

 

 
 
 



แนะน าการฝึกอบรม 
Introduction to the Training Workshop 



วตัถุประสงค์การอบรม 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจและทกัษะเก่ียวกบัการวิเคราะห์ปัญหา การ
ออกแบบ การบริหาร และการจดัการโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Results-
based Management: RBM)  

2. เพื่อแลกเปล่ียนแนวทางการน าหลกัการ RBM ไปประยกุตใ์ชใ้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินการโครงการดา้นนโยบายต่างๆ 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ความรู้และทกัษะเร่ืองขั้นตอนการออกแบบ และวางแผนโครงการแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ  

2. แนวทางการวเิคราะห์ ติดตามผล และพฒันาการด าเนินงานโครงการของ
หน่วยงานผูเ้ขา้ร่วม 



ก่อนอืน่...กติกา... ข้อแนะน าในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคร้ังนี้ 

 ไม่มีค  าถาม หรือค าตอบท่ีง่ีเง่า เม่ือสงสัยแต่ไม่ถาม นัน่แหละเสียโอกาส 

 อยากใหทุ้กคนฝึกคดิและท า ดงัน้ันขอใหต้ั้งใจฟัง ตั้งใจคิดและท าตลอดเวลา 

 ตรงต่อเวลาแบบเยอรมนั แต่เป็นกนัเองแบบไทยๆ  

 เป็นการแลกเปลีย่นความรู้ ประสบการณ์ ไม่ใช่การสอนหรืออบรม  

 เน้นเนือ้หา ไม่เนน้วยัวา่รุ่นเยาวห์รือรุ่นใหญ่ 

 ตารางเวลาและเนือ้หายดืหยุ่นไดต้ามความตอ้งการ มีเวลาเหลือเฟือนอกตาราง  

 เนน้การปรับปรุงตวัเราเอง เพือ่เราเองในระยะยาว 

 การเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนคือภารกิจของพวกเรา  อย่าละเลยการพฒันาตนเอง  
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ช่ือ ต าแหน่ง/โครงการ/สาขา 

 
เชอร์ร่ี 
 

นภาพร อยูเ่บิก 
ผูจ้ดัการโครงการระดบัภูมิภาค 
โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเลก็ในภูมิภาคอาเซียน  
การพฒันาเมืองอยา่งย ัง่ยนืและการขนส่ง 

 
ปลา 
 

วลิาสินี ภูนุชอภยั 
ผูอ้  านวยการโครงการ (ร่วม) 
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตสี์เขียว 

การผลิตและการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื  

ปูเป้ จารุกาญจน์ ราษฎร์ศิริ 
ผูจ้ดัการแผนงาน 
โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมนั ในกมัพชูา ลาว เวียดนาม 
ความร่วมมือระดบัภูมิภาค ความร่วมมือระหวา่งประเทศท่ีก าลงัพฒันา 

 
ติ๊ก 
 

วรเทพ ทรงปัญญา 
รองผูอ้  านวยการองคก์รความร่วมมือระหวา่งประเทศของเยอรมนัประจ า
ประเทศไทย และหวัหนา้ฝ่ายสนบัสนุนโครงการ 
การจดัการองคค์วามรู้ การประชาสมัพนัธ์ และการพฒันาโครงการใหม่ 

ทีมวทิยากร 



พฤ. 13 ม.ีค ศุกร์ 14 ม.ีค เสาร์ 15 ม.ีค 
 
 

ช่วง
เช้า 

แนะน าความส าคญัของ 
RBM 

 
การวเิคราะห์สถานการณ์  

• การวเิคราะห์ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย 

• การก าหนดตวัช้ีวดั 
• การประเมินความเส่ียง 
• การวางแผนโครงการโดย

ใชต้ารางเหตุผลสมัพนัธ์ 
(Logical Framework) 

• ปัจจยัความส าเร็จในการ
บริหารจดัการโครงการ 
(Capacity WORKS) 

• วงสนทนาแลกเปล่ียน 
สรุป 
• ประเมินความตอ้งการใน

การฝึกอบรม 

 

 
ช่วง
บ่าย 

 

• การวเิคราะห์ปัญหา 
วตัถุประสงค ์และ
ทางเลือก 

การวางแผนโครงการแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ(Result Chain 

Model) 

การด าเนินงาน 
• แผนงาน แผนกิจกรรม การ

ติดตาม และประเมินผล 
• วงสนทนาแลกเปล่ียน 

 
 

ก าหนดการ 



แนวทางการฝึกอบรมของเรา 
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การลองใช้
แนวคดิและ
เคร่ืองมือต่าง 

งานเดี่ยว 

แบบฝึกหัดเพื่อ
ทดสอบแนวคดิ
หรือเคร่ืองมือ 

งานกลุ่ม 

น าเสนอแนวคดิ
โดยวิทยากร 

การวเิคราะห์ของ
กลุ่มและการให้
ความเหน็เพิ่มเตมิ 

การพูดคุย
แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ 

การน าเสนอ
ผลงาน 



แนะน าผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
Introduction of Participants 



การบริหารโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  

เพือ่การพฒันาศักยภาพ และการพฒันาอย่างยัง่ยนื 



• การพฒันาศกัยภาพและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน่มีโครงสร้างอยา่งไร?  
• ท าไมตอ้งมุ่งผลสมัฤทธ์ิ? 

 



การพฒันาศกัยภาพ และการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

สถานการณ์ในอนาคต 
(เป้าหมายงานพฒันา) 

“ผู้ได้รับผลประโยชน์” 

สถานการณ์ปัจจุบัน 
(ปัญหา) 

“ผู้ได้รับผลกระทบ” 

กระบวนการพฒันา  
(การเปล่ียนแปลง) 

โครงสร้างการด าเนินงานและบริหารงานในพืน้ที่ เช่น หน่วยงานราชการ
ระดบัท้องถืน่ องค์กรพฒันาเอกชน องค์กรชุมชน ฯลฯ 

การสนับสนุนจากภายนอก เช่น องค์กรระดบัจงัหวดั  
ระดบัประเทศ หรือ แหล่งทุนจากภายนอก  



…แนวคิดและหลกัการของความร่วมมือเพื่อการพฒันาปัจจุบนั 

 
• การวางแผนท่ีดี  ผลลพัธ์ท่ีไดอ้ยา่งตรงเวลา และรายงานท่ีแสดงผลใน

ทางบวกอยา่งเดียวไม่สามารถเป็นตวัช้ีวดัท่ีเพียงพออีกต่อไป 
 

• โครงการพฒันาทุกโครงการตอ้งรับผดิชอบและน าไปสู่การเปล่ียนแปลง
ท่ีดีข้ึนอยา่งแทจ้ริง จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบผลลพัธ์ (outcome) ของ
ความร่วมมือนั้นๆ ไม่ใช่ดูเพียงท่ีผลผลิต (output) 
 



• เน่ืองจากความร่วมมือเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศท่ีผา่นมา ไม่ไดล้ดระดบั
ความยากจนไดอ้ยา่งแทจ้ริง จึงมีการอภิปรายเก่ียวกบัประสิทธิภาพและ
หลกัฐานการด าเนินงานในโครงการต่างๆ และเป็นประเดน็หลกัในค า
ประกาศสหสัวรรษของสหประชาชาติ เม่ือเดือนกนัยายน ปี 2000 

• เกิดเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ (MDG) ท่ีประชาคมโลกร่วมใจกนั
ริเร่ิมเพื่อปฏิรูปและเพิ่มความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความ
ร่วมมือเพ่ือการพฒันา 

• ในปี 2005 มีการประเมินวิธีการท างานโครงการพฒันาต่างๆ และเกิดปฏิญญา
ปารีสซ่ึง 91 ประเทศ ตกลงร่วมกนัและระบุชดัเจนวา่การบริหารโครงการเพือ่
การพฒันาตอ้งมุ่งผลสมัฤทธ์ิ เราจึงจะบรรลุ MDG ได ้ 

ที่มาจากค าประกาศแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ  
(UN Millennium Declaration) 



…ท าไมจึงตอ้งมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (สถานการณ์ของปัญหา) 
• ในปี 2005 มีโครงการความร่วมมือเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศจ านวน 10,837 โครงการ (ต.ย.

ประเทศอฟักานิสถาน 1,641โครงการ และ ประเทศกมัพชูา 592 โครงการ) 
• ประเทศแทนซาเนียตอ้งเขียนรายงานส่งผูใ้หทุ้นจ านวน 2,400 ฉบบัต่อไตรมาตร 
• งบประมาณเพื่อพฒันาการสาธารณสุขของประเทศรวนัดานั้น มีเพียง 14% ท่ีเป็นงบประมาณ

แผน่ดิน นอกนั้นมาจากความช่วยเหลือระหวา่งประเทศ 
• ในประเทศเวยีดนามมีองคก์รของสหประชาชาติเป็นตวัแทนอยู ่11 แห่ง ซ่ึงนบัเป็น 2% ของการ

ช่วยเหลือจากต่างประเทศทั้งหมด 
• ระหวา่งปี 2003 – 2006  ผูใ้หทุ้นกบัประเทศยกูานดา ไดก้ าหนดใหมี้เคร่ืองมือและรูปแบบความ

ร่วมมือกวา่ 1,051 รูปแบบ 
• การใหทุ้นสนบัสนุนของประเทศแหล่งทุน 29 ประเทศ ในปี 2005 นั้นก่อใหเ้กิด 
 รายงานการวเิคราะห์ของประเทศจ านวน  2,381 ฉบบั  
 มีการตั้งหน่วยงานปฏิบติัการควบคู่กนัไปจ านวนทั้งหมด 1,637 หน่วยงาน 



…ท าไมจึงตอ้งมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  
 เพื่อลดความเขม้การใชพ้ลงังาน (Energy Intensity, EI) หรือพลงังานท่ีใชต่้อหน่วย

ผลผลิตมวลรวม (GDP) ลงร้อยละ ๒๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐) เม่ือเทียบกบัปี 
พ.ศ.๒๕๕๓ (ค.ศ. ๒๐๑๐) 
 
เพื่อส่งเสริมใหก้ระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนตข์อง
ไทยมีความยัง่ยนื 
 
เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานเชิงนโยบายดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 
เพื่อบูรณาการแผนอนุรักษพ์ลงังานเขา้กบันโยบายดา้นการเปล่ืยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

 
 



แนวคิดและเคร่ืองมือหลกัๆ ดา้นการบริหารโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ GIZ  

แนวคดิหลกั & เคร่ืองมอืทีเ่กีย่วข้อง ตามวงจรโครงการ ระบบบริหาร
โครงการ GIZ 

การสนับสนุนการด าเนิน
โครงการ 

1. การวเิคราะห์สถานการณ์    
• ตน้ไมปั้ญหา และตน้ไมว้ตัถุประสงค ์            

(Problem Analysis by Problem and Objective Trees) 
• การวเิคราะห์กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย       

(Stakeholder Analysis) 
2. การวางแผนและพฒันากลยุทธ์โครงการโดยรวม          
• ห่วงโซ่ผลสมัฤทธ์ิ (Results Chain Model) 
•  หลกัเหตุผลสมัพนัธ์ (Logical Framework) 
3. การพฒันาแผนด าเนินงานโครงการ              
• แผนงาน และแผนงบประมาณ  
4. การติดตามและประเมนิผลโครงการ 

Capacity 
WORKS 

• เทคนิคการด าเนินการ
ประชุมต่างๆ หรือ
กจิกรรมเพิม่ศักยภาพ
อ่ืนๆ 

• การจัดการความรู้ 
ประชาสัมพนัธ์ และ
การส่ือสาร 

• การบริหารและติดตาม
การเงนิโครงการ 

• การสนับสนุนอืน่ๆ 



การบริหารโครงการโดยภาพรวมของ GIZ 



 

 

การวเิคราะห์สถานการณ์: 

การวเิคราะห์กลุ่มผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

Stakeholder Analysis 



การวเิคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการวเิคราะห์  

 

1. กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ 

2. หน่วยงานและกลุ่มผู้ด าเนินงานต่างๆ รวมถึงองค์กรสนับสนุนเงินทุน 

3. พนัธมิตรที่ให้ความร่วมมือ 

4. กลุ่มผู้มีอ านาจต่อต้าน (ฝ่ายตรงข้ามที่มีศักยภาพ) 

 

 

 



จุดประสงค์ของการวเิคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. วเิคราะห์ลกัษณะทางสงัคมและความแตกต่างทางสงัคม (เช่น ความแตกต่างทางชาติพนัธุ์ 

ศาสนา ฐานะทางสงัคม พื้นฐานทางวฒันธรรม อาย ุเพศ และอ่ืนๆ)  ของกลุ่มคน องคก์รและ
สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บผลกระทบ 

2. เขา้ใจและตระหนกัถึงปัญหา การมองปัญหา วสิยัทศัน์ เป้าหมาย ศกัยภาพ และจุดอ่อนของ
กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บผลกระทบ 

3. เพื่อระบุและเขา้ใจการรับรู้และทศันคติของกลุ่ม องคก์รและสถาบนัเหล่านั้นต่อส่วนงาน
อ่ืนๆ (กลุ่ม องคก์ร หรือสถาบนั) 

4. เพื่อพฒันาความร่วมมือท่ีปฏิบติัไดจ้ริง/ กลยทุธ์การมีส่วนร่วม โดยบรรยายความแตกต่าง
ระหวา่งภาคต่างๆของสงัคมท่ีกลุ่มเหล่านั้นอยู ่ รวมทั้งบทบาท ความรับผดิชอบ ความ
คาดหวงั (หรือความสนใจ) และรูปแบบการมีส่วนร่วม (แนวทางร่วมมือท่ีใชไ้ดจ้ริง) ของ
กลุ่มเหล่านั้น ท่ีเป็นผลมาจากต าแหน่งและบทบาทของแต่ละกลุ่มนั้นๆ 

5. ประเมิน/ตรวจสอบวา่กลยทุธ์โครงการจะเขา้ถึงความตอ้งการแทจ้ริงรวมทั้งศกัยภาพของ
กลุ่ม องคก์ร และสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บผลกระทบหรือไม่ 

6. ประเมินจุดอ่อนและความเส่ียงของหลกัการแทรกแซง และหลกักลยทุธ์ของโครงการ 



กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มย่อย 
(ของ

กลุ่มเป้าหมาย) 

กลุ่มสนับสนุน/  
ผู้ให้ความร่วมมือ 

(กลุ่ม องค์กร สถาบัน,) 

กลุ่มต่อต้าน 
(ฝ่ายตรงข้ามที่มี
ศักยภาพ) 

ผู้มีอ านาจด าเนินงานและหน่วยงาน 
และผู้ให้ทุนต่างๆที่เกีย่วข้อง 

ระดับสากล ระดับชาต ิ

การจ าแนกขั้นที่ 1: การจ าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ ผู้เคลือ่นไหวตามชนิดและบทบาท 



ภาคประชาสังคม 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปฐมภมู ิ

(MUST = ต้อง / จ าเป็น) 

การจ าแนกขั้นที่ 2: การจ าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามสถานภาพทางสังคมและภาคส่วนต่างๆ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุตยิภมู ิ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตตยิภมู ิ

(should = ควร) 

(could = ถ้าได้กด็ี) 



แบบฝึกหัดวเิคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ขั้นที ่1  อ่านกรณศึีกษาหรือเลอืกกรณศึีกษาอืน่ทีท่่านสนใจ 
ขั้นที ่2 ระดมสมองเขียนช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหา 
ขั้นที ่3  วางผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มตาม 

• ต าแหน่งสภาพทางสังคม  
• ระดับความเกีย่วข้องกบัปัญหาและวตัถุประสงค์ของเรา 

ข้อสังเกต: 
• อาจจะลองคดิเพิม่เติมว่าแต่ละกลุ่มมีความสัมพนัธ์กนัอย่างไร 



Company x 

ภาคประชาสังคม 

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

WB 

มหาวิทยาลัย… 

บริษัท x 

เอ็นจีโอx 

เอ็นจีโอ y 

MoA 

MoF 

การปกครองระดับเขต 

หน่วยปกครอง 
ท้องถิ่น 

สหภาพแรงงาน 

ความสัมพนัธ์แลกเปลีย่นกนั 
ความสัมพนัธ์ในทางซื้อขาย 
ความสัมพนัธ์เบาบาง 
ความสัมพนัธ์เข้มแขง็ 
มคีวามขัดแย้งกนั 

โครงการ 

การจ าแนกขั้นที่ 3: การจ าแนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความสัมพนัธ์ 
ผังการวเิคราะห์องค์กรผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย - ตัวอย่างที่ไม่

สมบูรณ์ 



การจ าแนกขั้นที่ 4:การผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง  

วเิคราะห์
ข้อเท็จจริงของ
กลุ่ม / องค์กร / 

สถาบัน 
 

วเิคราะห์
มุมมองปัญหา วเิคราะห์ 

วสัิยทัศน์และ
เป้าหมาย 

วเิคราะห์ 
ศักยภาพในการ

ท างาน 
วเิคราะห์ 

องค์กรท้องถิน่
และโครงสร้าง
การตดัสินใจ 

วเิคราะห์ 
ทัศนคตต่ิอผู้ที่

ได้รับ
ผลประโยชน์อืน่ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



การวเิคราะห์ผู้ได้รับผลประโยชน์ร่วมส่วนที่ 2: การวเิคราะห์แบบเจาะจง เนือ้หาด้านต่างๆ 
 

1. วเิคราะห์ข้อเทจ็จริงของกลุ่ม / องค์กร / สถาบนั 
- ลกัษณะทางสงัคมของกลุ่ม / องคก์ร. / สถาบนัเป็นไรบา้ง (จ  านวนสมาชิก ศาสนา วฒันธรรม)? … 
- ความแตกต่างทางสงัคมของกลุ่ม / องคก์ร. / สถาบนัเป็นไรบา้ง (เพศ อาย ุสถานภาพทางสังคม ฯลฯ )? … 
- สถานะและโครงสร้างของกลุ่มเป็นอยา่งไร (กลุ่มท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ในรูปแบบขององคก์ร 
สถานะทางการลงทะเบียน/ทางกฎหมาย ฯลฯ ) ? ... 
- เราควรตอ้งรู้อะไรอีก? ... 
2. ช้ีแจงมุมมองปัญหา 
- ปัญหา/ความยุง่ยากอะไรท่ีเกิดข้ึนจากมุมมองของกลุ่ม/องคก์ร/สถาบนั ? … 
- มุมมองปัญหาของกลุ่มเม่ือเปรียบเทียบกบัแนวคิดของโครงการ แตกต่างกนัอยา่งไร? … 
- กลุ่มนั้นๆมีความคิดอยา่งไรเก่ียวกบัโครงการ มีแผนการช้ีแจงและอธิบายอยา่งไร? … 
- เราควรตอ้งรู้อะไรอีก? … 
 



การวเิคราะห์ผู้ได้รับผลประโยชน์ร่วมส่วนที่ 2: การวเิคราะห์แบบเจาะจง เนือ้หาด้านต่างๆ 
3. การช้ีแจงวสัิยทัศน์และเป้าหมาย 
- วสิยัทศัน์และเป้าหมายอะไรจะเกิดข้ึนเพราะการเปล่ียนแปลง และอนาคตทัว่ไปในกลุ่มเป็นอยา่งไร? 
- มีการเช่ือมโยงท่ีเป็นไปไดร้ะหวา่งปัญหา/ความตอ้งการท่ีถูกกล่าวถึงกบัวสิยัทศัน์และเป้าหมายท่ี
รายงานหรือไม่อยา่งไร? 
- วสิยัทศัน์ของกลุ่มสมัพนัธ์กบัจุดมุ่งหมาย ความสนใจและความคาดหวงัของกลุ่มอ่ืนๆ อยา่งไร? … 
-มีอะไรท่ีเราควรรู้อีกหรือไม่? … 
-4. การช้ีแจงศักยภาพในการท างาน 
- มีแผนงานอะไรบา้งท่ีด าเนินการอยูห่รือวางแผนวา่จะท าเพื่อท่ีจะท าใหส้ถานการณ์ดีข้ึน?  
- มีประสบการณ์อะไรบา้งท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเก่ียวขอ้งกบัแผนงานนั้น? 
- กลุ่ม/องคก์ร/สถาบนัมีศกัยภาพใด (ความรู้ ทกัษะ วตัถุดิบ ทรัพยากรทางการเงิน และอ่ืนๆ) อยูแ่ลว้? 
- ตอ้งเพิ่มเติมศกัยภาพใดบา้ง? ตอ้งใชกิ้จกรรมใดเพื่อใหต้ระหนกัถึงศกัยภาพนั้นๆ? 
- ระบบและการจดัการการด าเนินชีวติ/ท างานแบบใดท่ีมีอยู?่ การจดัสรรแรงงานและภาระเป็นอยา่งไร?  
- มีกฎอะไรท่ีสร้างข้ึนจากการใชท้รัพยากร? 
- มีความเส่ียงอะไรท่ีเกิดจากศกัยภาพในการท างานของกลุ่ม/องคก์ร/สถาบนั?… 
- เราควรตอ้งรู้อะไรอีก?… 



การวเิคราะห์ผู้ได้รับผลประโยชน์ร่วมส่วนที่ 2: การวเิคราะห์แบบเจาะจง เนือ้หาด้านต่างๆ 
5.  ช้ีแจงขององค์กรท้องถิ่นและโครงสร้างการตดัสินใจ 
- มีองคก์รระดบัทอ้งถ่ิน (หรือระดบัรากหญา้) ประเภทใดท่ีมีอยู?่ บทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ? 
- กระบวนการตดัสินใจแบบใดท่ีมีอยู?่ ใครมีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนนั้น? ขอ้ จ  ากดั / อุปสรรค? 
- รูปแบบของการใชท้รัพยากรร่วมกนัและการแลกเปล่ียนทรัพยากรเป็นแบบใด? 
- ระดบัความน่าเช่ือถือและการไดรั้บการยอมรับขององคก์รเป็นอยา่งไร? 
- เราควรตอ้งรู้อะไรอีก?… 
 
6. การช้ีแจงทศันคติต่อผู้ทีไ่ด้รับผลประโยชน์ร่วมอืน่ๆ 
- กลุ่มรับรู้เก่ียวกบักลุ่ม องคก์ร สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง/ไดรั้บผลกระทบจากกลุ่มอ่ืนๆอยา่งไร? 
- ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ร่วมอ่ืนๆมีความสนใจและแรงจูงใจอะไรบา้ง? 
- ผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์ร่วมอ่ืนๆมีความน่าเช่ือถือและไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มในระดบัใด? 
- ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อะไรท่ีเกิดข้ึนจากกลุ่มอ่ืนๆ? 
- มีความแตกต่างและขอ้จ ากดัท่ีมาจากการเขา้ร่วมและการร่วมมือเหล่าน้ีกบักลุ่มอ่ืนๆหรือไม่? 
- การบริการของรัฐและสถาบนัท่ีไม่ไดม้าจากรัฐไดรั้บความคิดเห็นและการช่ืนชมอยา่งไร? 
- เราควรตอ้งรู้อะไรอีก?… 



 

 

การวเิคราะห์ปัญหา 





























ปัญหาคอือะไร? 

ปัญหา = ค าอธิบายถงึสถานการณ์ทีรู้่สึกเป็นลบ 
A description of a situation which is felt 
negative…. 

/url?sa=i&rct=j&q=problem+analysis&source=images&cd=&cad=rja&docid=-WNigrCYjjSkTM&tbnid=l7CgQjiT_g7wbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://st-julians-computer-science-2010.wikispaces.com/1.2+Systems+Analysis&ei=ptqlUezsAcHIrQeajoC4Cw&bvm=bv.47008514,d.bmk&psig=AFQjCNHTlHYog4Lvt0D41N6CNe-qiVBAKQ&ust=1369910259792160


ต้นไม้ปัญหา  

  

รถบสั 
เกดิอุบตัเิหตุบ่อย 

รถบัส  
สภาพไม่ดี เก่า 

คนขับรถขับแบบไม่
ระมัดระวัง ไม่รับผิดชอบ 

ถนนหนทาง 
ไม่ดี 

ผู้โดยสารบาดเจบ็  
เสียชีวติ 

ผู้โดยสารไปตามนัด 
ไม่ตรงเวลา 

ความเครียด
จากรถตดิ รถ
ไม่ตดิแอร์ 

เครียดจาก
ผู้โดยสาร

หงุดหงดิ รถคน
แน่น 

เวลาท างาน 
ยาวนาน 

รถส่วนใหญ่
เก่า 

สภาพไม่ดี 

ไม่มีการ
บ ารุงรักษา
สม ่าเสมอ 

ถนนถูก
ใช้งาน
หนัก 

งบประมาณ
สร้างถนนมี

จ ากัด 

ชีวติมีความเครียด 
มากขึน้ 

หมดความมั่นใจ
ในระบบขนส่ง 

ความเครียดมาก
ขึน้ในเร่ืองงาน 

ปัญหาหลักทีโ่ครงการจะ
ช่วยแก้อยู่ตรงไหน 

??? 
??? ??? 

??? 

??? 

??? ??? 

เหตุ 
 

ผล 
 



แบบฝึกหัดต้นไม้ปัญหา: วธีิการท าต้นไม้ปัญหา 
ขั้นที ่1  ระบุปัญหาหลกัทีเ่กดิขึน้ในสถานการณ์ปัญหา (โดยการระดมสมอง และอืน่ๆ) 
ขั้นที ่2  เขยีนค าอธิบายส้ันๆของปัญหาหลกั (เขยีนบรรยายสถานการณ์ทีรู้่สึกเป็นลบ) 
ขั้นที ่3  ระบุปัญหาทีเ่ป็นสาเหตุของปัญหาหลกั 
ขั้นที ่4  ระบุผลกระทบทีเ่กดิจากปัญหาหลกั 
ขั้นที ่5  สร้างแผนภูมแิสดงความสัมพนัธ์แบบเหตุ-ผล ในรูปแบบต้นไม้ปัญหา (PROBLEM TREE) 
 
ข้อสังเกต: 
• ปัญหาไม่ใช่การขาดทางออกหรือการขาดวธีิแก้ปัญหา แต่เป็นสภาวะทางลบทีก่ าลงัเกดิขึน้อยู่จริงๆ 
• ให้ระบุสาเหตุหรือผลกระทบของปัญหา ทีเ่ป็นสาเหตุหรือผลกระทบโดยตรงก่อน  
• ให้ระบุแต่ปัญหาทีม่อียู่จริงๆเท่าน้ัน ไม่ใช่ส่ิงทีอ่าจเกดิขึน้ จินตนาการว่าจะเกดิหรือทีจ่ะเกดิในอนาคต  
• ความส าคญัของปัญหาไม่ได้แสดงตามต าแหน่งของมนัในต้นไม้ปัญหา 



 

 

การวเิคราะห์วตัถุประสงค์ 



ต้นไม้ปัญหา ต้นไม้วตัถุประสงค์ 

ปัญหาหลกั การเปลีย่นแปลงหลกั 

 

เหตุ 

 

ผล 
 

วธีิการ 
 

ผลลัพธ์ 
 



ต้นไม้วตัถุประสงค์  

  

ความถี่ของอุบตัเิหตุรถบสั
ลดลง 

 

รถบัสได้รับการดูแลสภาพ 
 

คนขับรถขับรถอย่าง
ระมัดระวังและรับผิดชอบมาก

ขึน้ 

คุณภาพถนนได้รับการ
ปรับปรุง 

 

ผู้โดยสารที่บาดเจบ็และ
เสียชีวติลดลง 

ผู้โดยสารเดนิทางไปตามนัดและ
ท างานตรงเวลา 

มีรถบัสตดิแอร์
มากขึน้ 

คนขับสามารถ
จัดการความ
ขัดแย้งได้ดีขึน้ 

การท างาน
ตดิต่อเป็น
เวลานาน
ลดลง 

มีการโละรถเก่าทิง้
และหารถใหม่เพิ่ม 

มีตรวจสอบ
ดูแลสภาพรถ
สม ่าเสมอ 

การใช้
ถนน

เป็นไปใน
ระดับที่
เหมาะสม 

งบประมาณ
ด้านการสร้าง
ถนนเพิ่มขึน้ 

ความเครียดใน
ชีวติส่วนตัวลดลง 

ความม่ันใจใน
ระบบขนส่งกลับมา 

ความเครียดใน
ชีวติงานลดลง 

การเปลี่ยนแปลงหลักที่จะ
เกดิขึน้ 

??? 
??? ??? 

??? 
??? ??? 

??? 

วธีิการ 
 

ผลลัพธ์ 
 



แบบฝึกหัดต้นไม้วตัถุประสงค์:  
 
ขั้นที ่1 เขียนสถานการณ์ทางลบใน PROBLEM TREE ใหม่ใหเ้ป็นสถานการณ์ทางบวกท่ี 
ปรารถนา และสามารถท าใหส้ าเร็จไดจ้ริง 
ขั้นที ่2 พิจารณาความสมัพนัธ์แบบวธีิการ-ผลลพัธ์ใหเ้กิดความมัน่ใจในความน่าเช่ือถือและครบถว้นของ
แผนภูมิ 
ขั้นที ่3 แกไ้ขขอ้ความ เพิ่มเป้าหมายใหม่ๆถา้เป้าหมายนั้นๆเก่ียวขอ้ง และจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายท่ี
กล่าวไวใ้นระดบัต่อไป ลบเป้าหมายท่ีดูไม่ส าคญัออกไป 
 
ให้เปลีย่นเฉพาะปัญหาหลกั ผลกระทบ ปัญหารอง  
และสาเหตุของปัญหารองหน่ึงปัญหาเท่าน้ัน 
 

 
  

การเปลีย่นแปลง
หลกั ปัญหาหลกั 



วธีิการคดิและเขยีนวตัถุประสงค์ทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิ 
 

หลายคร้ังเราจะเห็นว่ามกีารใช้ค าว่า “เพือ่ท า xxx” แต่ว่าเป็นมุมมองทีไ่ม่ถูกต้องนัก 
เราควรจะค านึงถึงวตัถุประสงค์ในแง่ของผลทีจ่ะได้  จึงควรเขยีนให้เป็น “ผลลพัธ์” และ 
“ผลผลติ”  โดยมองว่าเป็น “ส่ิงทีเ่กดิขึน้แล้ว ส่ิงทีท่ าเสร็จส้ิน หรือเป็นส่ิงทีไ่ด้รับ”  
 
เช่น แทนที่จะเขยีนว่า 
“เพือ่เพิม่รายได้ให้กบัเกษตรกร” () 

ให้เปลีย่นวธีิการคดิและเขยีนเป็น  “เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึน้” (  ) 
 
หัวใจส าคัญคือ เอา ผลผลติ และ ผลสัมฤทธ์ิเป็นตวัตั้ง ในทุกกรณี 
ไม่ใช่กจิกรรม หรือขบวนการในการวางแผนและการด าเนินการ 

 



การวเิคราะห์ทางเลอืก 

  

ความถี่ของอุบตัเิหตุรถบสั
ลดลง 

 

รถบัสได้รับการดูแลสภาพ 
 

คนขับรถขับรถอย่าง
ระมัดระวังและรับผิดชอบมาก

ขึน้ 

คุณภาพถนนได้รับการ
ปรับปรุง 

 

ผู้โดยสารที่บาดเจบ็และ
เสียชีวติลดลง 

ผู้โดยสารเดนิทางไปตามนัดและ
ท างานตรงเวลา 

มีรถบัสตดิแอร์
มากขึน้ 

คนขับสามารถ
จัดการความ
ขัดแย้งได้ดีขึน้ 

การท างาน
ตดิต่อเป็น
เวลานาน
ลดลง 

มีการโละรถเก่า
ทิง้และหารถใหม่

เพิ่ม 

มีตรวจสอบ
ดูแลสภาพ

รถ
สม ่าเสมอ 

การใช้
ถนน

เป็นไปใน
ระดับที่
เหมาะสม 

งบประมาณ
ด้านการสร้าง
ถนนเพิ่มขึน้ 

ความเครียดลดลง
ในชีวติส่วนตัว 

ความม่ันใจใน
ระบบขนส่งกลับมา 

ความเครียด
ลดลงในชีวติงาน 

การเปลี่ยนแปลงหลักที่จะ
เกดิขึน้ 

??? 
??? ??? 

??? 
??? ??? 

??? 

วธีิการ 
 

ผลลัพธ์ 
 



 

 

 

 

ห่วงโซ่ผลสัมฤทธ์ิ 

(Results Chain) 



องคป์ระกอบของห่วงโซ่ผลสัมฤทธ์ิ หรือ results chain 

 
 

• ทรัพยากร (input) 

• กิจกรรม (activity) 

• ผลผลิตหรือผลงาน (output) 

• การน าผลผลิตหรือผลงานไปใช้ (use of output) 

• ผลลพัธ์ทางตรง (outcome) 

• ผลลพัธ์ทางอ้อม (goal/impact) 



ปัจจยัน าเข้า 
(Inputs) 

กจิกรรม 

ผลผลติ (outputs) 

 การใช้ผลผลติ (Use 
of outputs)  

ผลลพัธ์ 
(ผลลพัธ์ทางตรง/ 
ผลประโยชน์) 

ผลกระทบ   
(ผลลพัธ์ทางอ้อม / 
ผลประโยชน์) 

โครงการมทีรัพยากร
อะไรบ้าง? 

ทมีของโครงการคอื
อะไร ท างานกบัใครและ

เมือ่ไร? 

 โครงการได้สร้างหรือท า
อะไรออกมาในระยะ
ปัจจุบันของโครงการ? 

ผู้ใช้มกีารกระท าทีเ่ปลีย่นไป
อย่างไรเมือ่ใช้ผลผลติ 

(outputs)? 

การช่วยเหลอืใดทีม่เีกดิขึน้จาก
ผลประโยชน์โดยตรงของ 
เป้าหมายการพฒันาขนาด

ใหญ่? 

มผีลประโยชน์อะไรที่
เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง

เหล่านั้น? 

แบบจ าลองผลสัมฤทธ์ิ 

ความช่วยเหลอืจาก
ส่วนกลางหรือแหล่งทุนอืน่ๆ 

ความช่วยเหลอืจาก
พนัธมติรท้องถิ่น 

ความช่วยเหลอืจากภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม 

ความช่วยเหลอืจากผู้บริจาคทีม่ข้ีอตกลงระหว่างกนั
สองฝ่ายและพหุภาค ี

ช่องว่าง (Attribution 
Gap) 

ขอบเขตระบบ 

ขอบเขตระบบ 



หนา้ท่ีของห่วงโซ่ผลสัมฤทธ์ิ หรือ results chain 

 
 

• เพ่ือค านงึการท างานในโครงการแบบองค์รวม โดยมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิของโครงการ 

• เพ่ือรักษาคณุภาพของการท างานโครงการเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

• เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

• เพ่ือเป็นหลกัในการด าเนินงานโครงการร่วมกนั 

• เพ่ือใช้ในทบทวนการท างาน ก ากบั ดแูล 

• เพ่ือใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผล 

 



แบบฝึกหัดเกมส์ ABC 

ขั้นที่ 1  อ่านกระดาษทีแ่จกให้และท าความเข้าใจ 
ขั้นที่ 2  เรียงล าดบัตามหลกัการห่วงโซ่ผลสัมฤทธ์ิ โดยค านึงถึงตรรกะ
เหตุผล  
ขั้นที่ 3  พจิารณาว่าอะไรคอืกจิกรรม ผลผลติหรือผลงาน การน า
ผลผลติไปใช้ ผลลพัธ์ทางตรง และผลลพัธ์ทางอ้อม 
 
ข้อสังเกต: 
• เรียงโดยให้ผลลพัธ์ทางอ้อมอยู่บนสุด 

 



ผู้ เช่ียวชาญฝึกอบรมด้านมลพษิอากาศจากกระทรวง
สิ่งแวดล้อมท างานเป็นท่ีปรีกษาอวโุสมให้กบัโครงการในส านกั
สิ่งแวดล้อมกทม 

Project 

A 

Project 

B 

Project 

C 

ส านกัสิ่งแวดล้อมได้พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมการออกแบบ
กิจกรรมการป้องกนัควนัด าให้แก่เจ้าหน้าท่ีกองจดัการคณุภาพ
อากาศและเสียง  

Output 

กองจดัการคณุภาพอากาศและเสียงจดัการประชมุเชิงปฏิบตักิารเร่ือง
การออกแบบกิจกรรมการป้องกนัควนัด าให้แก่เพนกังานจ้าหน้าท่ีและ
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องจาก 50 เขต 

Use/ Utili-

sation 

พนกังานจ้าหน้าท่ีใน 30 เขต (จาก ทัง้หมด 50 เขต) ได้น าความรู้
จากการประชมุมาปรับปรุงแผนงานกิจกรรมการป้องกนัควนัด าของ
เขต 

Outcome Output 

พนกังานจ้าหน้าท่ีและผู้ ท่ีเก่ียวข้องใน 10 เขตน าร่อง (จาก ทัง้หมด 
30 เขต) ได้ด าเนินการตามแผนงานโดยจดักิจกรรมร่วมกบั
ประชาชนในการรณรงค์การการหยดุใช้รถยนต์เก่าท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน 
การเพิ่มขยายพืน้ท่ีมลพิษต ่าในเขต (ฉลากเขียวรถยนต์) และเสนอ
การปรับนโยบายการเพิ่มภาษีสิ่งแวดล้อมมลพิษอากาศ  

Use/ 

Utilisation 

มีการเพิ่มขยายพืน้ท่ีมลพิษต ่าใน10 เขตน าร่อง  (ฉลากเขียวรถยนต์) Outcome Output 

พาจ้าหน้าท่ีและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง (รวมมนษ์ุดมกลิ่น) จากอีก 40 เขต ไป
ดงูานพืน้ท่ีมลพิษต ่าใน10 เขตน าร่อง 

Use/ 

utilisation 

ประชาชนกทมมีการใช้รถยนต์น้อยลงในพืน้ท่ีมลพิษต ่า ใน 50เขต Outcome 

ประชากรกทมใน 50เขตมีสขุภาพท่ีดีขึน้จากการลดมลพิษในพืน้ท่ี
มลพิษต ่า 

Impact 

ขอบเขต 2 

ขอบเขต 1  

ขอบเขต 2 

ขอบเขต1  

ขอบเขต 2 

ขอบเขต  1  

ต าแหน่งและระดบัใดทีโ่ครงการจะเข้าไปท างาน  



ทบทวนการอบรมวนัที่ 1  

 
แนะน าเนือ้หาวนัที่ 2 

 



ผลลัพธ์ทางตรง 1 

ประการ  

(One Outcome) 

การใช้ประโยชน์มากมายจาก
ผลผลิตหลายๆอัน 

Uses of Many Outputs 

ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต 

Output, Output, Output,… 

กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม 

กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม.... 

ทรัพยากร ทรัพยากร ทรัพยากร ทรัพยากร ทรัพยากร ทรัพยากร 

ทรัพยากร ทรัพยากร ทรัพยากร ทรัพยากร ทรัพยากร ทรัพยากร  

Input, Input, Input, Input, Input, Input, Input, Input, Input, 

ช่องว่างความสัมพันธ์ 

โดยปกติแล้วเราต้องท าอะไรมากมาย 

(Inputs, activities, outputs, uses of 

outputs) เพ่ือให้บรรลผุลลพัธ์ 

ทางตรงและทางอ้อม 

Border 2 

Border 1  

59 

ทบทวนห่วงโซ่ผลสัมฤทธ์ิ (Results Chain) 

ผลลัพธ์ทางอ้อม 



Industrialists/ DTET & TCs together with academic staff draft 
proposals for possible cooperation agreements/ MoUs 

MVTT promotes the ILC concept recognize as an 
important institute and advice for improvements 

Cooperation agreements/ MoUs implemented with the MVTT Secretary’s 
approval 

ทมีโครงการร่วมกับ 
DTET/ TCs และนัก

อุตสาหกรรมจัดการประชม
เชิงปฏิบัติการทั่วไปเพื่อหา
วิธีที่เป็นไปได้ในการร่วมมือ

กัน  

ทมีโครงการร่วมกับDTET/TCs 
ชักจูงให้MVTTแก้ขัน้ตอนการ
บริหารเกี่ยวกับการร่วมมือ/การ
ท างานร่วมกันทางอุตสาหกรรม 

ทมีโครงการร่วมกับ 
DTET/ TCs ก่อตัง้

คณะกรรมการที่เช่ียวชาญ
เฉพาะเร่ืองส าหรับอาชีพ

ต่างๆที่ 

ทมีโครงการร่วมกับ DTET/ 
TCs จัดการฝึกอบรมเร่ือง

การเปล่ียนแปลงทศันคติ/การ
สร้างความมั่นใจส าหรับ

นักวิชาการ 

นักอุตสาหกรรมแสดงความ
สมัครใจมากขึน้เร่ือยๆที่จะเข้า
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

กับ TCs 

DTET/TCs เตรียม 
MoMs เผยแพร่และ
ตดิตามการปฏิบัตงิาน 

สมาชิกนักวิชาการแสดง
ความสนใจที่จะเข้า

ฝึกอบรม 

ผู้สอนที่รับผิดชอบการประกอบ
วิชาชีพจัดการประชุม

คณะกรรมการและน าแนวทางของ
ตนเสนอต่อคณะผู้บริหาร 

นักอุตสาหกรรมและ DTET/TCs น าแนวทางเร่ือง
ความร่วมมือท่ีเป็นไปได้/ขอยเขตความร่วมมือ ของ

ตนมาด้วย 

คณะกรรมการประสานงานอุตสาหกรรมได้รับการจัดตัง้และปฏิบัติท าหน้าที่ที่ TCS 

นักวิชาการเข้าใจบทบาท
ของตนมากขึน้และยอม
เข้าร่วมประชุมกับโรงงาน 

คณะผู้บริหารของTC รับรู้/พอใจ
กับแนวทงและน าเสนอแนวทาง

เหล่านัน้ท่ีการประชุมเชิง
ปฏิบัตกิาร 

MVTTยอมรับแนวทางของDTET/TCs และ
ออกหนังสือเวียนถงึDTETเร่ืองการก่อตัง้
คณะกรรมการประสานงานอุตสาหกรรม 

DTET/TCs รับรองคณะกรรมการ IL ด้วย
ToR ท่ีตกลงกันไว้ 

นักอุตสาหกรรมมองเหน็ถึงประโยชน์จาก
การมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับTCs 

DTET/ TCs ระบุคุณค่าของการมี
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ TCs  

นักวิชาการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันใน 
ILCS ด้วยความสัมพันธ์กับนัก

อุตสาหกรรม 

MVTT เหน็ความส าคัญ
ของ ILCs 

นักอุตสาหกรรม / DTET & TCS ร่วมกับร่างข้อเสนอส าหรับ
นักวชิาการอาจารย์ข้อตกลงความร่วมมือที่เป็นไปได้ / MoUs 

MVTT ส่งเสริมแนวคิด ของILC ที่ยอมรับว่าเป็นสถาบันและ
ค าแนะน าที่ส าคัญส าหรับการปรับปรุง 

ข้อตกลงความร่มมือ/ น าMoUs มาใช้โดยการรับรองของเลขาธิการ
MVTT 

ภาคอุตสาหกรรมและDTET /TCs ตกลงร่วมกันท่ีจะด าเนินการโครงการความร่วมมือเป็นประจ า  

โดยมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

นักอุตสาหกรรมและ DTET/ TCs  พร้อมทัง้นักวิชาการ
แลกเปล่ียนความเหน็อย่างเปิดเผยในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เจ้าหน้าท่ีระดับสูงของ MVTT รู้ถงึ
ความส าคัญของตนและขอให้ DTET/ 

TCs ส่งแนวทางมา 

ผลประโยช
น์ทางตรง 

การใช้
ผลผลิต 
(use of 
output) 

ผลผลิต 
(output) 

กิจกรรม 

การ
เปลีย่นแปลง
เลก็น้อย 

การ
เปลีย่นแปลง
เลก็น้อย 



ต้นไม้ปัญหา และวัตถุประสงค์  ห่วงโซ่ผลสัมฤทธ์ิ 

 

การเปลี่ยนแปลง
หลัก ผลลพัธ์ทางตรง 

Outcome 

วตัถุประสงค์โดยรวม 

วตัถุประสงค์เฉพาะ1 วตัถุประสงค์เฉพาะ 2 วตัถุประสงค์เฉพาะ 3 

 

ผลผลิต 2.1 ผลผลิต 2.2 ผลผลติ 
Outputs 

ผลลพัธ์ทางอ้อม 
Impact 

ปัญหาหลกั 

สาเหตุ 1 สาเหตุ 2 สาเหตุ 3 

สาเหตุ 2.1 สาเหตุ 2.2 

ขั้นที ่1  



แบบฝึกหัดคดิห่วงโซ่ผลสัมฤทธ์ิของโครงการท่าน 

จากต้นไม้วตัถุประสงค์ของท่าน 
ขั้นที่ 1  เลอืกผลลพัธ์ทางตรง (outcome) และผลลพัธ์ทางอ้อม 
(impact) ของโครงการออกมา ปรับปรุง แก้ไขขอบเขตให้เหมาะสม 
ขั้นที่ 2  เลอืกผลผลติโครงการ (outputs) ออกมา ปรับปรุง แก้ไข
ขอบเขตให้เหมาะสม และเติม outputs ทีข่าดไป ถ้ามี 
ขั้นที ่3  คดิกจิกรรมทีจ่ะก่อให้เกดิ outputs ต่างๆ ออกมา 
ขั้นที่ 4  ตรวจสอบความสัมพนัธ์ของ Impact Outcome Outputs และ
กจิกรรมว่าสมเหตุสมผล ครบถ้วน หรือไม่ 
 
 



Outcome  / Direct Benefit through Use of 
Project Outputs 

Outputs of an 
Organization 

Sustainable 
Development 
(e.g. MDGs) 
 

Use of Outputs 

Outputs of the Project 

Indirect Benefits / Impacts 
 

Border 2 

Border 1  

• โครงการไม่ได้ท างานล าพัง 
• โครงการต้องการทรัพยากร หรือผลผลิตจากโครงการอ่ืนด้วย 
• โครงการย่อมก่อให้เกดิผลใหม่ๆ หรือผลที่ไม่ได้คาดไว้ก่อน  
• ผลของโครงการมีความสัมพันธ์เป็นห่วงโซ่ ที่ทัง้เป็นเส้นตรง และ
เส้นไม่ตรง (พาดพัน สลับซับซ้อนไปมา) 



Direct Benefit 

Activities 

Output 

Use of 
Outputs 

Impact 

Attribution gap Objective 

ภาพความเป็นจริง 

64 



Outputs:        Manuals, 
Guidelines, Reports, 

Plans, 
Recommendations… 

65 

Improved 
Justice 

Reforms 
(Pilots) 

Justice 

Rollout of 
Justice 

Reforms 

Improved Services 
of Police, Judges 

and Prosecutors to 
Public  

Activities:  Trainings, 
Seminars, Policy Advice 

Border 2 

Border 1  

65 



Results Chain Model: GIZ New Results Model 

66 



Results Chain Model: GIZ New Results Model 
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Results Chain Model: GIZ New Results Model 

68 



Results Chain Model: GIZ New Results Model 
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Results Chain Model: GIZ New Results Model 
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Results Chain Model: GIZ New Results Model 
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Results Chain Model: GIZ New Results Model 
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Results Chain Model: GIZ New Results Model 
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Results Chain Model: GIZ New Results Model 
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Results Chain Model: GIZ New Results Model 
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ความแตกต่างของห่วงโซ่ผลสัมฤทธ์ิแบบใหม่ 

 
• แสดงความเป็นเหตุเป็นผลของการเปล่ียนแปลงท่ีเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั 

• แสดงความสมัพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงกบัผลสมัฤทธ์ิตวัอ่ืน ๆ 

• แสดงใหเ้ห็นกรอบของผลการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นระบบ ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นแบบเส้นตรง 
• กรอบของห่วงโซ่ผลสมัฤทธ์ิแบบใหม่น้ีแสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการการเปล่ียนแปลงได้

ชดัเจนมากข้ึนกวา่แบบเดิม 

• ห่วงโซ่ผลสมัฤทธ์ิแบบใหม่น้ีมีความยดืหยุน่  

• สามารถน าเคร่ืองมือบริหารโครงการแบบอ่ืนๆ มาใชด้ าเนินการร่วมดว้ยได ้ 
• สามารถปรับใชก้บักระบวนการผลสมัฤทธ์ิและผลการเปล่ียนแปลงได ้

  



Example of vocational training (VT)  



Regional networks e.g. City NET take 
up Clean Air issues on their agenda  

Development Cooperation objective: The human, legal and organizational 
capacities for environmental and climate protection are strengthened at 

regional, national and sub-national level in the ASEAN region 

Cities exchange 
experiences on CAP at 

regional platform 

SP advise the 
cities on priority 
pollutants to be 

controled 

SP  have increased subject matter capacities 
(EI) and dicactical capacities as CI 

Trained SP train and / or coach 
other SP  (TOT appoach) 

Partners use project methodology 
to develop EI and CAP 

National Training 
hubs provide T4CA 

courses 

CI deliver T4CA courses by 
applying participant 
oriented approach 

Regional training 
hub take up and 

market T4CA 
courses to other 

donors for funding 

Regional 
training hub 
continously 

update T4CA 
training 
concept, 

material, CIs 

Partners improve 
their PT system 

Nat. partner 
agencies improve 

existing I&M policy 
and procedures and 

AQM standards 

Central gov. 
communicates 

structured 
with local gov. 

on CA issues 

Other cities 
develop and 

implement CAP 

Decentralisation law is enforced 

Partner cities update EI 
methodology in future 

Central gov. transfers HR 
and budget to local gov. 

Module Objective: Clean-Air-Plans in smaller and medium-

sized cities are under implementation.  

Partners 
develop 

concept for 
improving 

their PT 
system 

Cities better 
control 

emissions 
from Diesel/ 

Benzin 
engines 

Partners 
monitor 

AQ in 
hotspot 

areas 

Partners set 
up vision and 
goals for CAP 
by involving 
all SH, incl. 

cititzens  

Cities send+pay 
personnel for 

T4CA course at 
nat. training hub 

1 

2 

3 

4 

5 



Result in terms of  External 
factor 

Result within the system 
boundary 

Result in terms of Impact  

Result in terms of module objective  

3 Indicator as per offer 

Relation between two results: 
result A influences Result B  

Legende:  

Core intervention areas 
(“Activities” as per result model) 



เกมส์สร้างหอคอย 

จงสร้างหอคอยทีม่ีประสิทธิภาพจากอุปกรณ์ทีม่ีให้ภายในเวลา 3 นาท ี
 
 

 



 

 

 

ตัวช้ีวดั 



ประเดน็ค าถามหลกัส าหรับการก าหนดตัวช้ีวดั 
Important questions to ask when formulating indicators 

 

– ตั้งใจใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงอะไร 
 What is your intended change? 

– ใครท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง  
 Who will be affected by the change? 

– ควรสร้างความเปล่ียนแปลงในระดับใด (ปริมาณ มาก/น้อย)  
 How much change? 

– เมื่อใด และที่ใดท่ีควรจะใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ตามความเหมาะสม 
  When and where should the appropriate changes be? 

 



ตัวช้ีวดัทีด่ี  
Good indicators : 

– ต้องสัมพนัธ์กบัประเดน็หลกัของส่ิงท่ีจะช้ีวดั 
– ผลการท างานตามตวัช้ีวดัในระดบัแรกจะตอ้งเพยีงพอทีจ่ะท าให้สามารถได้

ผลงานในระดบัถัดไปได้ 
– การเปล่ียนแปลงท่ีวดัไดจ้ะตอ้งเกดิขึน้โดยตรงจากโครงการ 
– ความส าเร็จตามวตัถุประสงคโ์ครงการตอ้งวดัโดยแยกจากการวดั คอืไม่พจิารณา

ทรัพยากร และกจิกรรม 
– สามารถจะหาและรวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการวดัโดยตวัช้ีวดั ต้องมี

ข้อมูลเบือ้งต้น (Baseline) 
 

ตัวช้ีวดัไม่ใช่ผลสัมฤทธ์ิ เป็นแค่เคร่ืองมือที่น ามาใช้วดัผล!!!! 



ตัวช้ีวดัที่ด ีควรจะเป็นไปตามหลกัการ SMART 
ตวัช้ีวดัมี 2 แบบ: 
a) ตวัช้ีวดัทางตรง ซ่ึงจะหมายถึงการวดัโดยตรงจากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม (เช่น วดั 
ระดบัเดซิเบลล ์วดัระดบัสารปนเป้ือนในอาหาร) 
a) ตวัช้ีวดัทางออ้ม ซ่ึงจะหมายถึงเพียงทางออ้มของการน าไปสู่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็น

รูปธรรม (เช่น วดัจ านวนเร่ืองร้องเรียนจากประชาชน)  
และมีลกัษณะดงัน้ี    
• S-Specific   ชดัเจน  เจาะจง 
• M-Measurable สามารถวดัได ้(need sources… reliable? if not, then what?) 
• A-Achievable  สามารถท าใหบ้รรลุหรือเกิดข้ึนได ้
• R-Relevant  มีประเดน็ส าคญั สัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีวดั 
• T-Time-bound ก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน 
 

 



ตวัช้ีวดัทีด่ ีควรมีข้อมูลดงันี ้
Who, What, When, Where, How (… much, … better)? 

• ใคร (กลุ่มเป้าหมาย)  
• อะไร (ผล หรือ ขบวนการ ท่ีดีข้ึน)  
• เม่ือไหร่ (เวลาใด/ในระยะเวลาใด)   
• ท่ีไหน (ในสถานท่ี /พ้ืนท่ีใด) 
• จ านวนเท่าไหร่ (ปริมาณ)  
• ดีข้ึนอยา่งไร (คุณภาพของการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน)  



ตัวอย่างตัวช้ีวดั 
วตัถประสงค์ มลภาวะทางเสียงในพ้ืนท่ี กทม เขตสถานบงัเทิงต่างๆ ลดลง 
ตัวช้ีวดั 
• จ านวนเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัเสียงรบกวนจากสถานบนัเทิงท่ีส านกัเขตไดรั้บในปี  พ.ศ. 2557 ลดลง 

10% เม่ือเทียบกบั พ.ศ. 2556  
• สถานบนัเทิงอยา่งนอ้ย 80% ของทั้งหมดในเขตกทม ปฏิบติัตามกฎเร่ืองควบคุมเสียงอยา่งเคร่งครัด 

 

วตัถประสงค์ เกิดการพฒันาเศรษฐกิจและการจา้งงาน 
ตัวช้ีวดั 
• จ านวนนกัศึกษาไดรั้บการจา้งงาน 
 



แบบฝึกหัด Indicator 

ขั้นที่ 1  จากห่วงโซ่ผลสัมฤทธ์ิให้คดิตัวช้ีวดัในระดบั Outcome และ 
Outputs โดยใช้หลกัการ smart เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมของ
ตัวช้ีวดั 
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบตวัช้ีวดัของท่านว่าสามารถช้ีให้เห็นการบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิหรือไม่  
ขั้นที ่3 หากมีเวลา ให้คดิวธีิพสูิจน์หรือแหล่งข้อมูลทีต้่องใช้ ในการ
วดัผลตามตวัช้ีวดัของท่าน 



 

 

 

การประเมินความเส่ียง และ
สภาพแวดล้อม 



ค าจ ากดัความ: 
สมมตฐิาน(ปัจจยัเส่ียง) หมายถงึปัจจยัภายนอกที่ส าคญัต่อการบรรลุวตัถุประสงค์โครงการ แต่ว่าปัจจยัน้ันอยู่
นอกเหนือความสามารถในการควบคุมของโครงการ 

ท าไมเราถงึ “วางแผน” สมมตฐิาน(ปัจจยัเส่ียง) ? 
• เพือ่ประเมินความเส่ียงที่มีผลและเป็นอนัตรายต่อการบรรลุเป้าหมาย 
• เพือ่ตรวจสอบแนวคดิของโครงการว่าส าเร็จและมีความสม ่าเสมอหรือไม่ 
  
หมายเหตุ: 
• เราตั้งสมมตฐิานโดยดูความเกีย่วข้องและความเป็นไปที่สมมตฐิานเหล่าน้ันจะเกดิขึน้ 
• สมมตฐิานสร้างพืน้ฐานการตดิตามสถานการณ์โครงการ (การประเมินความเส่ียง) ระหว่างการด าเนินโครงการ 
• เราหาสมมตฐิานได้จากการวเิคราะห์สถานการณ์ 
• หากความส าเร็จขึน้อยู่กบัสมมตฐิานที่มีความเส่ียงสูงเกดิไป ไม่ควรจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม 

ประเดน็เกีย่วกบัความเส่ียง และสภาพแวดล้อม 



ค าถามเกีย่วกบัความเส่ียง และสภาพแวดล้อม 

 
1. ปัจจัยและสภาวะใดที่ไม่ได้อยู่ในความรับผดิชอบของโครงการ  แต่มีความส าคัญต่อ

การบรรลุวตัถุประสงค์ และอะไรคอือุปสรรคทีค่วรระวงั  

 

2. อะไรคอืปัจจัยทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของโครงการ ทีต้่องเผชิญระหว่างด าเนิน
กจิกรรมตามแผนทีว่างไว้ 



วธีิการบรรยายความเส่ียง และสภาพแวดล้อม 

 
ขัน้ที่1„สมมตฐิาน/ความเส่ียงส าคัญหรือไม่?“ 

ถ้า „ไม่ใช่“ ไม่ต้องให้ความสนใจและไม่ต้องรวมไว้ในแผนงาน 

ขัน้ที่ 2 

“สมมตฐิาน /ความเส่ียงมีโอกาสจะ
เกดิมากน้อยเพยีงไร?“  

ถ้า „แทบจะไม่“ ไม่ต้องให้ความสนใจและไม่ต้องรวมไว้ใน
แผนงาน 

ถ้า „มีความเป็นไปได้ “: ใสใ่น LOGFRAME: 

• ติดตามสมมตฐิาน/ความเส่ียง  

• พยายามส่งอทิธิพลให้มันเปล่ียนแปลงถ้าเป็นไปได้ 

 

 ขัน้ที่ 3 

“กลยุทธ์โครงการสามารถปรับเปล่ียนได้หรือไม่ เพ่ือทีจ่ะ
ส่งผลกระทบให้ความเส่ียงน้ันปล่ียนไปในทางทีดี่ขึน้?“ 

ถ้าค าตอบคือ„ไม่“: 

คณุได้มาถงึจดุที่เรียกว่า 

Killer Assumption หรือสมมติฐานที่จะฆ่าโครงการ 
แจ้งเตือนปัญหา,ยกเลิกโครงการ !!!!! 

 ถ้าค าตอบคือ„ใช่“: 

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โครงการหรือวางแผนกจิกรรมที่ส่งผลต่อสมมตฐิาน/ปัจจัยความเสี่ยง 

ถ้า «ใช่» 

ถ้า «มีความเป็นไปได้สูงที่ความเส่ียงจะเกิดขึน้» 



การประเมินความเส่ียง และสภาพแวดล้อม 
 

ประเมนิความเส่ียง และ
สภาพแวดล้อม 

ระดบัผลกระทบ
ต่อโครงการ 

ความเป็นไปได้
ทีจ่ะเกดิขึน้ 

แนวทางแก้ไข 

เชิงเศรษฐกจิ เช่นด้าน
งบประมาณ การตลาด 
 
เชิงสังคม เช่นมกีารต่อต้านจาก
กลุ่มผู้สียผลประโยชน์ 
 
เชิงนโยบาย เช่น เปลีน่นโยบาย 
 
เชิงส่ิงแวดล้อม เช่นภัย
ธรรมชาติ 

สูง, ปานกลาง, 
ต ่า 

สูง, ปานกลาง, 
ต ่า 

 

เพือ่ป้องกนั 
หาทางออก แก้ไข 
เพือ่ลดผลกระทบ 
 



 

การวางแผนโครงการโดยใช้ 

ตารางเหตุผลสัมพนัธ์  

Logical Framework (LOGFRAME) 

(Planning Matrix)  
 



1) การวเิคราะห์สถานการณ์ 
• การวเิคราะห์กลุ่มผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
• การวเิคราะห์ปัญหา 
• การวเิคราะห์เป้าหมาย วตัถุประสงค์ 
• การวเิคราะห์ทางเลอืก 

3) การด าเนินงาน 

2) การวางแผนโครงการ 
• วตัถุประสงค์ (ผลลพัธ์) และกจิกรรม (ข้อมูล) 
• ตัวบ่งช้ีสมรรถภาพ 
• กลไกการติดตามผล (วธิีการตรวจสอบ) 
• การประเมนิความเส่ียง(สมมติฐาน) 

• แผนการท างาน 
• การติดตามผลและรายงานผล 
• การจัดระบบ 
• การประเมนิผล 

วงจรความคดิเห็น ขั้น
ตอ

นก
าร
วา
งแ
ผน
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Logframe ในขั้นตอนการวางแผนและด าเนินโครงการ 

95 

 

การวเิคราะห์สถานการณ์ (สถานการณ์แรกเร่ิม) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Logframe 

 

ผู้ถอืผลประโยชน์ร่วม? 

ทรัพยากร? 

ศักยภาพ ? 

ปัญหา? 

วัตถุประสงค์? 

....... ? 



Impact 

Outcome 

Outputs 

Activities Inputs 

xxx 

Budget 

กลยุทธ/วธิีการ ตวัช้ีวดั 
 

สมมติฐาน/ 
ความเส่ียง 

 

วธีิพสูิจน์/ 
แหล่งข้อมูล 

Logical Framework 

วัตถุประสงค์รวม 

วัตถุประสงค์
ย่อย 

ผลผลิต 

กิจกรรม บุคลากร งบประมาณ ความพร้อม 

สมมติฐาน/ 
ความเส่ียง 

สมมติฐาน/ 
ความเส่ียง 

หมายเหตุ: เราอธิบาย ความเส่ียง/สมมติฐานโดยใช้ประโยคเป็นบวก เช่น อธิบายสถานการณ์ที่
จ าเป็นต่อบรรลุวตัถุประสงค์ขั้นต่อไป 



วัตถุประสงค์รวม 

วัตถุประสงค์
ย่อย 

ผลผลิต 

กิจกรรม บุคลากร 

สมมติฐาน/ 
ความเส่ียง 

สมมติฐาน/ 
ความเส่ียง 

งบประมาณ 

กลยุทธ/วธิีการ ตัวช้ีวดั 
 

สมมติฐาน/ ความ
เส่ียง 

 

วธีิพสูิจน์/ 
แหล่งข้อมูล 

Use of 

Output 

Border 2 

Border 1  

Logical Framework 

ความพร้อม 

xxx 



    

บุคลากร 

สมมตฐิาน/
ความเส่ียง  

สมมตฐิาน/
ความเส่ียง  

ความพร้อม  งบประมาณ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั 
แหล่งข้อมูล
ตัวช้ีวดั 

ประเมนิความ
เส่ียง 

(Column 1) (Column 2) (Column 4) (Column 3) 

วตัถปุระสงค์รวม 

วัตถุประสงค์
ย่อย 

ผลผลิต 

กิจกรรม 



ข้อดขีอง Logical Framework (Logframe) 
 

• เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผูใ้หก้ารสนบัสนุน องคก์รพนัธมิตร และอ่ืนๆ 
สามารถเขียนวางแผนโครงการท่ีมีการระบุรายละเอียดชดัเจนและมีคุณภาพ ในพื้นท่ีเลก็ท าให้
สามารถใชเ้ป็นพื้นฐานการตดัสินใจไดร้วดเร็ว 

• เพื่อปรับปรุงการส่ือสารใหเ้ป็นมืออาชีพ ระหวา่งหน่วยงานต่างๆท่ีมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
บริหารโครงการ โดยการใชบ้ริบทท่ีชดัเจน  มุ่งเนน้เพื่อการปฏิบติั และมีแนวคิดแบบเป็นเหตุเป็น
ผล   

• เพื่อเพิ่มแรงจูงใจและปรับปรุงสภาวะการท างานโดยการส่งเสริมการท างานเป็นทีม การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กนัในทุกระดบั และสร้างวฒันธรรมองคก์รใหเ้ป็นแบบช่วยเหลือกนั ตามแนวทาง
องคก์รแห่งการเรียนรู้ร่วมกนั 
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Logframe 

บรรยายสถานะของโครงการ 
ที่ต้องการเม่ือจบโครงการ: 
ผลลัพธ์/วัตถุประสงค์ที่ได้บรรลุโดยตรง 

บรรยายว่าสิ่งไหนควรท า 
และควรบรรลุผลผลิตเช่นไร:  
ผลผลิตและกิจกรรม 

 อธิบายว่าจะประเมินความส าเร็จ 
ของโครงการอย่างไร: ตัวชีวั้ด 

บรรยายความเส่ียงและสภาพของกรอบการท างาน 
ที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินการโครงการ: 
สมมตฐิานที่ส าคัญ / ความเส่ียง 

 บรรยายการเปล่ียนแปลงอย่างยั่งยืนท่ีต้องการ รวมทัง้ 
การแปล่ียนแปลงด้านการพัฒนาระดับสูง 
ผลกระทบ อธิบายแหล่งข้อมูลท่ีต้องการส าหรับตัวชีวั้ด 

 แหล่งท่ีมาของข้อมูลการตรวจสอบ 



แบบฝึกหัด LogFrame 

ขั้นที่ 1  จากห่วงโซ่ผลสัมฤทธ์ิของโครงการท่าน ให้น ากลยุทธ์ใน
ระดบัต่างๆ ใส่ลงในตาราง LogFrame column ทีห่นึ่ง ปรับแต่งภาษา
ให้เหมาะสม  
ขั้นที่ 2 ใน column ทีส่อง ให้ใส่ตัวช้ีวดัในระดบั Outcome และ 
Outputs และตรวจสอบความเหมาะสมของตัวช้ีวดั 
ขั้นที่ 3 ใน column ทีส่าม เตมิแหล่งข้อมูล 
ขั้นที ่4 ใน column ทีส่ี่ เติมสมมติฐานและความเส่ียง 



 

 

 

แผนการด าเนินงาน 

 





20 % 

20 % 

80 % 

80 % 

เวลาในการท างาน ผลลัพธ์ 

Pareto Principle or 80 : 20 Rule 

• เช่น ประชุม เขียนรายงาน หาข้อมูล  เตรียมงาน ท างานพลาด 
• ซ้ือของ อ่านข่าวหนังสือพมิพ์   
• วางแผน 80 % ลงมือท า 20 % 

 
 



ท าไมต้องท า และมีแผนงาน 
• บอกใหเ้ราไปทางไหน อยา่งไร เม่ือไหร่ ขั้นตอนใด (ก่อน หลงั) 
• ช่วยลดการสูญเสีย (20%- 80%)  เงิน เวลา ทรัพยากร อารมณ์ อ่ืนๆ 
• ช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีเขา้ใจอยา่งชดัเจนวา่ตอ้งท าอะไร เม่ือไหร่ เพ่ืออะไร 
• ช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีสามารถติดตามงานได ้และท่ีส าคญั ท างานแบบกระชบั  
มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
• หลีกเล่ียง ลดส่ิงท่ีไม่คาดหวงั  
• ช่วยเพ่ิมการมีส่วนร่วม การประสานงาน การส่ือสาร และการบูรณาการ 
• ช่วยใหต้ระหนกั ยอมรับ การเปล่ียนแปลง และปรับตวั แกไ้ข  
• ช่วยควบคุมงานภายใน และ ภายนอก 

 
 
 
 



แผนงานโครงการ และแผนงบประมาณโครงการทีค่วรมีอย่างยิง่ 
• แผนกจิกรรมรวมทั้งโครงการ 
• แผนกจิกรรมรายปี ไตรมาส เดอืน 
• แผนงบประมาณรวม 
• แผนงบประมาณรายปี ไตรมาส เดอืน 
• แผนการติดตาม และประเมินผล 
• แผนกจิกรรมรายย่อย 

 
 
 

 
 



วธีิจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 
ขั้นท่ี 1:  ท ารายการของหลกัไมล ์หรือ จุดบรรลุเป้าหมาย(milestones) 
ขั้นท่ี 2:  แตกหลกัไมลอ์อกมาใหเ้ป็นภารกิจท่ีปฏิบติัได ้(กิจกรรมและกิจกรรมยอ่ย) 
ขั้นท่ี 3:  แจกแจงล าดบัเวลา และ ความสมัพนัธ์ของหลกัไมลก์บักิจกรรม 
ขั้นท่ี 4: ก าหนดตวัช้ีวดัและแหล่งขอ้มูลในการตรวจสอบ 
ขั้นท่ี 5:  ก าหนดเวลา: เวลาในการเตรียมเพื่อเร่ิมงาน ระยะเวลาการท างานและการเสร็จ 
สมบูรณ์ของหลกัไมลแ์ละกิจกรรม 
ขั้นท่ี 6:  ก าหนดความรับผดิชอบ-แจกจ่ายภาระงานภายในทีม 
ขั้นท่ี 7: ก าหนดความตอ้งการก าลงัคน/ ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูเ้ชียวชาญระยะสั้น 
ขั้นท่ี 8:  ก าหนดความตอ้งการวสัดุและอุปกรณ์ 
ขั้นท่ี 9:  ก าหนดค่าใชจ่้าย 
ขั้นท่ี 10:  ก าหนดสมมติฐาน(‘ปัจจยัเส่ียง’) ควบคู่กบัตวัช้ีวดั 
  

 

 
 
 
 



ค าแนะน า 
• ความละเอียดของ “แผนปฏิบติัการ” ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาของแผนวา่เป็นแผนท่ี

ครอบคลุมระยะเวลาสั้นหรือยาว 
• แผนระยะสั้นตอ้งการรายละเอียดมากกวา่แผนระยะยาว 
• เช่น ระยะเวลาการท างานทั้งหมด3ปี เราควรจะวางแผนปีแรกโดยละเอียดและ

วางแผนอีก 2ปีท่ีเหลืออยา่งคร่าวๆ 
• ก่อนแผนปีท่ีหน่ึงจบ เราจะตอ้งทบทวนการท างานในปีท่ีหน่ึงและวางแผนงานปีท่ี

สองโดยละเอียด และเป็นอยา่งน้ีไปเร่ือยๆ โดยเรียกวา่ “rolling planning” 

 
 

 
 



Output, จุดบรรลุ
เป้าหมาย 

และกิจกรรม 

ตัวช้ีสัด แหล่ง
ตรวจสอบ. ตัวอย่าง 

2012 ความ
รับผดิชอ

บ 

สภาพที่บ่งบอกถึง
การด าเนินกิจกรรม 

ทรัพยากร
มนุษย์ 
(STE) 

อุปกรณ์ /. 
วัตถุดิบ 

ค่าใช้จ่า
ย 

 สมมติฐานs/ ความ
เส่ียง 

ตัวช้ีสัดของ 
สมมติฐาน/ความ

เส่ียง 

ขอ้สั
งเกต 

Output 1 

หลักไมล์ 1 

กิจกรรม. 1.1 

กิจกรรม.1.2 

กิจกรรม. 1.2.1 
กิจกรรม. 1.2.2 
Etc. 

หลักไมล์2 

กิจกรรม. 2.1 

กิจกรรม2.1.1 
กิจกรรม. 2.1.2 
กิจกรรม. 2.1.3 
กิจกรรม. 2.2 

กิจกรรม. 2.3 

จุดบรรลุเป้าหมาย 
3 

การด าเนินการ. 3.1 

การด าเนินการ. 
3.1.1 
Etc. 



แบบฝึกหัด แผนปฏิบัตกิาร 

ขั้นที่ 1  ให้เลอืกหนึ่ง Output จากโครงการของท่านมาท าแผนปฏิบัติ
การ หรืออาจจะเลอืกหนึ่ง Outcome ตามความเหมาะสม 
 



 

 

 

การติดตาม และประเมินผล 

 



                   
 
 
 

 
 

ไม่อยากถูกตดิตาม และประเมินผล เพราะ... 
• รู้สึกวา่เป็นเร่ืองการตรวจสอบ จบัผดิ  

• รู้สึกวา่เป็นการเพิ่มภาระ 

• บิดเบือน ขอ้มูล และเกิดภาวะ “ผกัชีโรยหนา้” 

• วุน่วาย...รู้สึกโล่งอกเม่ือถูกตรวจสอบ และผา่น...แต่อยา่มาตรวจอีกเลย 

• ขาดการใชข้อ้มูลการประเมิน...ท าตวัช้ีวดั แต่ไม่ไดว้ดัผลตามตวัช้ีวดั  

• ติดตามไปท าไม..ไดข้อ้มูลไป แต่ไม่เอาไปใชใ้นการบริหารอยา่งแทจ้ริง 

• งบประมาณ และบุคลากร ไม่มี ไม่พอ 

 

 
 
 



                   
 
 
 

 
 

ทีจ่ริงแล้ว...เราควรติดตาม และประเมินผลไปเพือ่อะไร 
 

• เพื่อรับรู้และจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
• เป็นการตรวจสอบ แกไ้ข ปรับปรุงและพฒันาโครงการ 
• เป็นการตดัสินเก่ียวกบัคุณค่า ของโครงการ 
• เพื่อทราบถึงความส าเร็จของงาน 
• เป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพการท างาน 
• เป็นแหล่งเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ 
 
 
 



ขั้นตอนของการจดัตั้งระบบการตดิตามผลแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ                   
 
 
 

 
 

Result-based 
Monitoring 



7 ขั้นตอนของระบบการติดตามโครงการ 

ตกลงกนัเร่ืองขอบเขตที่
ส าคญัที่เราต้องสังเกตเพือ่
การตดิตามโครงการ 

วเิคราะห์ความต้องการ 
ความคาดหวงั ของ

ผู้เกีย่วข้องในด้านข้อมูล
การประเมิน เช่นเพือ่การ
ก ากบัแนวทางโครงการ 

  

ท าความเข้าใจขอบเขต
และสมมตฐิานของ

ผลลพัธ์  เพือ่เป็นพืน้ฐาน
ในการตดิตาม 

ตกลงกนัเร่ืองตวัช้ีวดัของ
ผลลพัธ์ และระบุตวัช้ีวดั

ส าคญัๆ เพิม่เตมิ 
ตกลงกนัเร่ืองโครงสร้างและ

กระบวนการ ในการพสูิจน์ตวัช้ีวดั (โดย
ดูจากความพยายาม แรงงาน บุคลากร 
และค่าใช้จ่าย) และการเกบ็ข้อมูล 

เกบ็ข้อมูล ตดิตามผลและ
ประเมินผล 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

ประเมินข้อมูลจากการ
ตดิตามผล และน าไปใช้
เพีอ่ปรับปรุงโครงการ 
และ ส่ือสารด้านอืน่ๆ 

7 



                   
 
 
 

 
 

Impact 

Outcome 

Outputs 

Activities 

Inputs 

Border 2 

Border 1  

ติดตามอะไร ระดบัใด ระยะเวลาใด    



                   
 
 
 

 
 

ต้องมีข้อมูลและท าอะไรบ้าง 
 

1. ขอ้มูลพื้นฐาน (Baseline Data) เพื่อบ่งบอกถึงสภาพปัญหาหรือ
สถานการณ์ก่อนเร่ิมด าเนินงานโครงการ หรือในช่วงแรกการ
ด าเนินงาน 

2. ตวัช้ีวดัในระดบัผลกระทบ (Impact) ผลลพัธ์ (Outcome) และผลผลิต  
3. การรวบรวมขอ้มูลในระดบัต่างๆ จากแหล่งต่างๆ 
4. หากไม่มี ตอ้งออกแบบกิจกรรมเพื่อไดข้อ้มูลมา 
 
ส าคญัมาก 
การติดตาม และประเมินผลตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมโครงการ  

 



วงสนทนา ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และตดิตามงาน และจะใช้ 
เคร่ืองมือ M&E อะไรได้บ้างในงานของท่าน 



ค าถามจากผู้เข้าร่วมการอบรมทีเ่กีย่วข้องกบั Implementation Plan และ M&E 
 
 
 

• Monitoring & Evaluation Technique  

• การ monitor และ evaluate ผลส าเร็จของโครงการ 

• การตดิตามและประเมินผลแบบสัมฤทธ์ิผล 

• การ monitoring โครงการ GIZ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้หน่วยงานราชการของไทยในการปรับปรุงการท างาน 

• อยากทราบแนวทางอืน่ในการประเมนิผลสัมฤทธ์ิการบริหารงานของหน่วยงานราชการ ที่
นอกเหนือไปจากการดูผลสัมฤทธ์ิจากการใช้งบประมาณได้ตามวงเงนิอย่างเดยีว 

• อยากทราบการติดตามประเมนิผลการด าเนินโครงการประชาสัมพนัธ์แบบวดัได้ชัดเจน 
• การบริหารเวลาในการก ากบัติดตามโครงการ (1 คนรับผดิชอบหลายโครงการ) 
• อยากรู้วธีิประเมนิผลเชิงนโยบายเพือ่น าไปสู่ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงวธีิการก าหนดนโยบาย 
• อยากรู้วธีิประเมนิผลโครงการทีไ่ด้รับเงนิจากกองทุนฯ สามารถน าไปใช้ประกอบในการจัดสรร
เงนิกองทุนของคณะกรรมการกองทุนฯ 

• ถ้าวางแผนงานไว้มรีะยะเวลาครอบคลุมชัดเจน แต่พอท าจริง ไม่สามารถท าได้ 
• การประเมนิ KPI ของหน่วยงานราชการควรจะต้องมกีารประเมนิไปถงึระดบับุคคลหรือไม่? 



 

 

การทบทวนโครงการ 

โดยใช้ Capacity Works ของ GIZ  
แนวทาง และ เคร่ืองมือการบริหารและจัดการโครงการ 

 



กระบวนการของ Capacity WORKS 

 วงจรท่ีเกิดซ ้ าๆ ตามขั้นตอน  
และมีพลวฒัน ์
 วงจรเปิด 
 มองปัจจยัความส าเร็จอยา่งเช่ือมโยงและเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนั 
 เป้าหมาย: แนวทางท่ีชดัเจนในการใหค้  าปรึกษา โดยค านึงถึงปัจจยัความส าเร็จควบคู่

ไปดว้ย เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีตอบสนองต่อเป้าหมายของโครงการมากท่ีสุด 



5 ปัจจยัประสบความส าเร็จ 

1 กลยทุธ์การท างานท่ี
ชดัเจนเหมาะสม 
และท าไดจ้ริง 

2 ความเขา้ใจท่ี
ชดัเจนวา่เรา
ท างานกบัใคร
และอยา่งไร 

3 โครงสร้างใน
การก ากบัดูแล 
การด าเนินงาน 

4 ความเขา้ใจแจ่มแจง้ใน
กระบวนการ เชิงกล
ยทุธ์หลกัต่างๆ 

5 มาตรการในการ
พฒันารวบรวม 
และเสริมสร้าง
ศกัยภาพการเรียนรู้ 



Capacity WORKS ในวงจรของโครงการ 

CW 

ประเมนิผล 

ยื่นข้อเสนอ 
โครงการ 

 
ตดิตามและ 
รายงานผล 

 

ริเร่ิมโครงการ 

อนุมัตโิครงการ 

ปัจจัยความส าเร็จที่ใช้ 
ใน inputs และกิจกรรม 

แนวทางและ 
วธีิการท างาน 

เร่ิมโครงการและ 
ด าเนินงานตามขัน้ตอน 

ก าหนดกลยุทธ์ใน 
การท ากิจกรรม 

ตรวจสอบกับ 
Results Chain 

ทบทวนผลและ 
ข้อสันนิษฐาน 

ทบทวนและหา 
จุดอ่อนและความเส่ียง 



ประโยชน์ของ Capacity WORKS 

1. เพ่ือช่วยผูจ้ดัการโครงการในการตดัสินใจ 2. เพื่อปรับปรุง
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
โครงการ 

3.เพ่ือสนบัสนนุการสื่อสารทัง้ภายในและ
ภายนอก ว่าขณะนีก้ารด าเนินงาน
โครงการเป็นอย่างไร 

4. เพื่อเสริมสร้างความ
เช่ียวชาญของพนกังาน 



ลกัษณะของ Capacity WORKS 
• CW เป็นแนวทางการจดัการท่ีมีอยูแ่ลว้ ท่ี

น ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อปรับปรุงคุณภาพการ
ท างานและการด าเนินงานโครงการ ให้
ประสบความส าเร็จมากยิง่ข้ึน ในขณะท่ีใช้
ความพยายามเท่ากนั 

• CW ไม่ใช่ชุดแกปั้ญหาส าเร็จรูป 

• การปรับใชปั้จจยัความส าเร็จต่างๆ ใน
โครงการมีหลกัส าคญัสองประการ คือ 
– เพิ่มความโปร่งใส และ 
– ช่วยใหผู้จ้ดัการโครงการสามารถส่ือสาร

อยา่งเปิดกวา้ง โดยเช่ือมโยงกบัแนวความคิด
ต่างๆ ใน 5 ปัจจยัความส าเร็จ 

 CW เป็นการฝึกใหค้  าจ ากดัความ 
เพื่อใหส้ามารถอธิบายและส่ือสาร
ไดง่้ายข้ึน ท าใหง่้ายต่อการเรียนรู้
และท าความเขา้ใจแมว้า่จะอยูต่่าง
ภูมิภาคหรือสาขา 

 เสนอแนวทางการจดัการแบบ
ยดืหยุน่ และพิจารณาความตอ้งการ
แต่ละฝ่ายจากหลากหลายสาขาและ
ภูมิภาค 

 



Strategy 
ปัจจยัความส าเร็จ 1: กลยทุธ์  



ปัจจยัความส าเร็จ 1: กลยทุธ์  
 

ส่ิงส าคญัและประเดน็ค าถามหลกัๆ  
ทิศทางท่ีชดัเจน: เราตอ้งการท าอะไร? 
ความร่วมมือ: เราจะด าเนินตามทิศทางนั้นร่วมกนัอยา่งไร? 
การสร้างความหมาย: เหตุใดเราจึงท างานร่วมกนั อะไรเช่ือมโยงเราเขา้ดว้ยกนั? 
 
ประเดน็อ่ืนๆ… 
 เราอยูใ่นต าแหน่งใดและมีอะไรเกิดข้ึนรอบตวัเรา 
 กรอบอา้งอิง พนัธกิจของเราคืออะไร   
 เราก าลงัคาดหวงัอะไร  
 เราสามารถท าอะไรได ้
 เราตอ้งการท าอะไร 
 ท าไมเราจึงพฒันาและด าเนินการโครงการและกิจกรรมนั้นๆ 
 เราตอ้งการจะด าเนินการอยา่งไร 
 

 



ปัจจยัความส าเร็จ 1: กลยทุธ์ 
การพฒันากลยทุธ์ส าหรับการพฒันาขีดความสามารถ 
 
“การพฒันาขีดความสามารถ (Capacity Development; CD)” เป็นการพฒันาขีดความสามารถของคน 
องคก์ร และสงัคม ในการจดัการทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไวบ้นพื้นฐานของความย ัง่ยนื 
 
ในบริบทน้ี ไดมี้การจ าแนกใหเ้ห็นถึงความแตกต่างใน 4 มิติ : 

 การพฒันาทรัพยากรบุคคล หรือ การพฒันาบุคลากร 

 การเสริมสร้างใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประสิทธิผล หรือ การพฒันาองคก์ร 

 การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของความร่วมมือระหวา่งองคก์รและเครือข่าย 

 การส่งเสริมกรอบเพื่อการพฒันาของสถาบนั/องคก์ร 
 



ปัจจยัความส าเร็จ 1: กลยทุธ์ 
The Capacity Development (CD) Butterfly การพฒันาขดีความสามารถตามโมเดลผเีส้ือ 

การพฒันาบุคลากร 
Human Resources Development 

การพฒันาองค์กร 
Organizational Development 

การพฒันาความร่วมมือและเครือข่าย 
Cooperation and Network Development 

การพฒันาระบบและสถาบนั 
(ก าหนดกรอบการพฒันา) 

System Development 

ผีเสือ้จะบนิได้กต่็อเมื่อกระพือปีกทุกปีกไปด้วยกันและพร้อมๆ กัน 



3 ระดบั ของการเข้าไปท างาน 

การใหค้  าปรึกษาเชิงนโยบาย กรอบ
กฎหมายและระเบียบ (ระดบัสูง) 

การเสริมสร้างศกัยภาพใหแ้ก่
ผูใ้หบ้ริการ / ผูข้ยายผล หรือ

น าไปใช ้(ระดบักลาง) 

การสาธิตน าร่อง 

(ระดบัย่อย) 

การพัฒนาระบบ
และสถาบัน 

การพัฒนา 
ความร่วมมือและ

เครือข่าย 

การพัฒนาองค์กร 

การพัฒนาบุคลากร 



ปัจจยัความส าเร็จ 1: กลยทุธ์ 
ตัวอย่างเคร่ืองมอื: แผนการด าเนินงานโครงการโดยภาพรวม 
Project Overview Plan  

1. ก าหนดวสัิยทัศน์ พนัธกจิ และจุดประสงค์ 

เชิงกลยุทธ์ 

2. จดัล าดบัความส าคญัและเลอืกกลยุทธ์หลกั 

3. ก าหนดประเดน็ส าคญัเพือ่ความส าเร็จและ 

วเิคราะห์ความเส่ียง 

4. ก าหนดตวัช้ีวดัและก าหนดแผนการด าเนินกจิกรรม 

5. วางแผนและก าหนดงบประมาณ  

6. การวางแผนการปฏิบัตงิาน 

7. จดัท าเป็นแผนการด าเนินงานโครงการโดยภาพรวม (รูปแบบ
เอกสาร) 
 

1 

2 

3 

5 

4 

6 

7 



Cooperation 
 ปัจจยัความส าเร็จ 2: ความร่วมมือ  



ปัจจยัความส าเร็จ 2: ความร่วมมือ 

ส่ิงส าคญัและประเดน็ค าถามหลกัๆ   
ส่ิงส าคญัคือการสร้างเครือข่ายบุคคลและองคก์รเพ่ือช่วยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
 
ใครควรจะอยูใ่นโครงการ และควรมีบทบาทอะไร เช่น ใครควรจะอยูใ่นวงในและใคร
ไม่ควรอยู?่  
 
 เราจะก าหนดทิศทางและการด าเนินกิจกรรมโครงการผา่นรูปแบบความร่วมมือแบบใด 

 
พนัธมิตรจากภายนอกรายใดท่ีควรเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการท่ีจะช่วยสนบัสนุนให้
เขา้ถึงทรัพยากรภายนอก ผา่นการแลกเปล่ียนและสร้างผลกระทบซ่ึงกนัและกนั? 
ประเดน็ส าคญัในท่ีน้ีคือการจดัการใหเ้กิดปฎิสัมพนัธ์กบัภายนอก “การมองไกลออกไป
ใหเ้กินเส้นขอบฟ้าท่ีเห็น” 
 
 

 
 



ปัจจยัความส าเร็จ 2: ความร่วมมือ 

ค าถามหลักอ่ืนๆที่ตามมา 
ขอบเขตของบทบาทบคุคลหรือองค์กรหลกัต่อโครงการ 
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

ความสมัพนัธ์ของความร่วมมือรูปแบบตา่งๆ สง่เสริมให้
เกิดผลลพัธ์อยา่งเตม็รูปแบบ อยา่งไร 
พนัธมิตรท่ีให้ความร่วมมือรับทราบถงึภาพรวมของ
ทรัพยากรท่ีมีอยูข่องโครงการ (ท่ีพวกเขาสามารถ
น าไปใช้ได้) อยา่งชดัเจนเพียงใด 

บคุคลหรือองค์กรซึง่อยูน่อกระบบความร่วมมือใดที่ควร
จะพิจารณาให้เข้าร่วมเป็นพนัธมิตรเพ่ือการแลกเปลี่ยน
กบัโครงการของเรา 

 

 

 



ปัจจยัความส าเร็จ 2: ความร่วมมือ 

ตัวอย่างเคร่ืองมือ: แผนภาพผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

Veto player ผู้ มีสิทธิสัง่ระงบั 

Primary and Key 

Stakeholder ขนาดของวงกลมท่ี
ตา่งกนัแสดงถึงระดบัของบทบาท
ท่ีตา่งกนั 

ความสมัพนัธ์ใกล้ชิด แตมี่
ความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์หา่งๆ (ไมเ่ป็น
ทางการ) 

Secondary Stakeholder 

ลกูศรแสดงทิศทางของผู้
ก าหนด (ผู้น า)
ความสมัพนัธ์ 
ความสมัพนัธ์ท่ียงัไมช่ดัเจน 



Steering Structure 
 ปัจจยัความส าเร็จ 3: โครงสร้างการก ากบัดูแล  



ปัจจัยความส าเร็จ 3: โครงสร้างการก ากบัดูแล 
สิ่งส าคัญและประเดน็ค าถามหลักๆ  
สิ่งส าคญัคือการก ากบัดแูลโครงการให้เป็นไปตามผลลพัธ์ท่ีวางแผนไว้ 
 โครงสร้างการก ากบัดแูลเหมาะสมกบัหน้าท่ีและภาระงานท่ีหลากหลายหรือไม่ 

 มีการก ากบัติดตามความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
 มีการพิจารณารูปแบบท่ีหลากหลายหรือไม่ และได้พิจารณารูปแบบใดบ้าง  

 ความส าคญัของโครงสร้างการก ากบัดแูลชดัเจนหรือไม่  

 ใครมีหน้าท่ีตดัสินใจอะไรบ้างและมีกระบวนการการตดัสินใจอย่างไร  

 ใครจะเป็นผู้ รับทราบข้อมลูและจะรับทราบข้อมลูได้อย่างไร  

 จะสร้างภาวะความเป็นผู้น าท่ีจะท าให้โครงการบรรลเุป้าหมาย ได้อย่างไร 
 การตดัสินใจตัง้อยู่บนพืน้ฐานและหลกัฐานท่ีสามารถวดัเป็นตวัเลขได้หรือไม่ อย่างไร  

 เราจะสามารถกระตุ้นและใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของแตล่ะคนในการก ากบัดแูลได้อย่างไร 

 โครงการจะบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัในสถานการณ์คบัขนัได้อย่างไร 



ปัจจยัความส าเร็จ 3: โครงสร้างการก ากบัดูแล 
ประเดน็หลักที่ควรพจิารณา 
โครงสร้างการก ากับดูแลโครงการควรมี 
ลักษณะดังนี:้ 

 ความรู้สกึเป็นเจ้าของ (Ownership): 

 ความโปร่งใส (Transparency): 

 ประสทิธิภาพ (Efficiency): 

 มมุมองท่ีหลากหลาย (Variety of perspectives): 

 ไหวพริบต่อความขดัแย้ง (Conflict sensitivity): 

 ความยืดหยุ่น (Flexibility): 

 เรียนรู้จากรูปแบบการท างาน (Learning from patterns 

of action): 

 รูปแบบองค์กร (Model for organization): 

 

 



Processes 

ปัจจยัความส าเร็จ 4:    กระบวนการ  



ปัจจยัความส าเร็จ 4: กระบวนการ  

กระบวนการหลัก (Core processes) จะครอบคลมุปัจจยัและกิจกรรมหลกัของโครงการตามแผนงาน มีความเป็นเอกลกัษณ์ 
และสง่ผลโดยตรงต่อการบรรลเุป้าหมายโครงการ  
กระบวนการก ากับดูแล (Steering processes) มีพืน้ฐานมาจากกิจกรรมและโครงสร้างในปัจจยัความส าเร็จข้อ 3 และมีหน้าท่ี
ทัง้ประสานงานและควบคมุคณุภาพ 
กระบวนการเสริม (Auxiliary processes) ให้การสนบัสนนุ และอ านวยความสะดวกเพ่ือชว่ยให้กระบวนการอ่ืนด าเนินต่อไปได้ 
ลกัษณะพิเศษของกระบวนการเสริมคือ มีการกระจายงานไปให้องค์กรอ่ืนหรือพนัธมติรอ่ืนท าได้ (เช่น การท าบญัชี หรือการจดัซือ้
จดัจ้าง) กระบวนการเสริมจะแตกต่างจากกระบวนการหลกัตรงท่ีกระบวนการเสริมไมไ่ด้มีพืน้ฐานมาจากศกัยภาพหลกัของผู้
ด าเนินโครงการ  

ประเภทของโครงสร้างการก ากบัดูแล 

 
 



ปัจจยัความส าเร็จ 4: กระบวนการ  
สิ่งส าคัญและประเดน็ค าถามหลักๆ  

 ต้องพิจารณากระบวนการและเง่ือนไขใดบ้าง ผู้ ท่ีเก่ียวข้องต้องเปลี่ยนแปลงเร่ืองใดบ้างเพ่ือให้
โครงการได้ผลลพัธ์ตามต้องการ  

 ต้องริเร่ิมและจดัตัง้กระบวนการใดเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ตามท่ีตกลงกนัไว้ 
 อะไรคือกระบวนการท่ีมีความส าคญัต่อกลยทุธ์มากท่ีสดุ  โครงการจะท าให้ทกุคนเห็นความส าคญั
ของกระบวนการเหลา่นีไ้ด้อย่างไร  
 กระบวนการหลกัมีผลตอ่การบรรลเุป้าหมายของโครงการมากน้อยเพียงใด กระบวนการใดเป็น
กระบวนการควบคมุทรัพยากร (ทรัพยากรมนษุย์ เงินทนุ เวลา องค์ความรู้ และความช านาญ)  

 การออกแบบกระบวนการมีความสร้างสรรค์มากเพียงใด  
 จะใช้กระบวนการให้เกิดประโยชน์สงูสดุอย่างไร กระบวนการเหลา่นีจ้ะกลายเป็นกระบวนการเรียนรู้
อย่างไรได้บ้าง กระบวนการแปรผนัตามความขดัแย้งหรือไม่ 

 การถ่ายทอดศกัยภาพในการจดัการกระบวนการให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีประสิทธิภาพมากเพียงใด  
 กระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆจะถกูถ่ายทอดไปยงัองค์กรท่ีเก่ียวข้องเพื่อสนบัสนนุให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ได้อย่างไร  



Learning & Innovation 
ปัจจยัความส าเร็จ 5: 

การเรียนรู้และ การสร้างสรรค ์ 



ปัจจยัความส าเร็จ 5:การเรียนรู้และการสร้างสรรค ์ 

การสร้างสรรค์เพื่อการเปล่ึยนแปลกง 
โครงการควรถกูออกแบบเพื่อให้สามารถริเร่ิมการเรียนรู้ได้ภายในระบบย่อยทัง้สี่ระดบั อนัได้แก่กรอบนโยบาย 
เครือข่ายองค์กร องค์กร และบคุคล การเปลี่ยนแปลงเหลา่นีไ้มค่วรขึน้กบัเจ้าหน้าท่ีคนใดคนหนึง่ 
 วฒันธรรมเพ่ือการสร้างสรรค์ (Culture of innovation): การสร้างสรรค์มีความส าคญัมากตอ่ค่านิยมของ
องค์กรและเครือข่าย ท าให้เกิดวฒันธรรมท่ียอมรับความผิดพลาดและมองความผิดพลาดเป็นโอกาสในการ
เรียนรู้ ไมใ่ช่ความล้มเหลว มีการประกาศ ช่ืนชม ยกย่องและให้รางวลัแก่ความคิดการท างานแบบสร้างสรรค์ 
(เช่น วิธีการท างานใหม่ๆ  แนวคิดใหม ่ที่เกิดจากการเรียนรู้) 
 กลยทุธ์ส าหรับการสร้างสรรค์ (Strategy for innovation): มีการมุง่เน้นทางกลยทุธ์ที่ชดัเจนในหวัข้อตา่งๆ 
เพ่ือให้เกิดนวตักรรม หรือสิ่งใหม ่ทรัพยากรเพ่ือการสร้างสรรค์ (Resources for innovation): มีการจดัตัง้
งบประมาณส าหรับการคิคค้นสร้างสรรค์ โดยเงินทนุเหลา่นีจ้ะถกูแจกจ่ายไปตามขัน้ตอนและกระบวนการท่ี
โปร่งใส เพ่ือน าไปใช้ในกรอบการด าเนินงานตา่งๆ ภายใต้โครงการ 
 โครงสร้างส าหรับการสร้างสรรค์ (Structure for innovation): ควรมีการระบหุรือก าหนดกลไกในการสื่อสาร
และการประสานงานระหวา่งองค์กรท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการสร้างสรรค์อย่างชดัเจน 

 



ปัจจยัความส าเร็จ 5:การเรียนรู้และการสร้างสรรค ์ 

ประเดน็ค าถามหลักๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 
 ศกัยภาพใดที่พฒันาขึน้มาเพ่ือมุง่เน้นการก ากบัดแูลความสมัพนัธ์ด้านความร่วมมือ 
 ศกัยภาพใดในองค์กรพนัธมติรท่ีต้องการส าหรับการพฒันาและการด าเนินการอย่างยัง่ยืนภายในองค์กรทัง้ด้านโครงสร้าง 
กระบวนการ และช่องทางติดต่อสื่อสารที่จ าเป็นต่อการบรรลผุลส าเร็จ 
 ศกัยภาพใดที่ต้องได้รับการพฒันาเพ่ือก าหนดรูปแบบการก ากบัดแูลที่เหมาะสมส าหรับความท้าทายในอนาคต 
 ศกัยภาพท่ีองค์กรมีเพ่ือจดัตัง้และพฒันาระบบการจดัการเพ่ือพร้อมรองรับความท้าทายในอนาคต 
 องค์กรสามารถเปิดรับความคิดสร้างสรรค์จากสิง่แวดล้อมรอบๆ ได้อย่างไร 
 องค์กรใช้กระบวนการคดัเลอืกใดพ่ือการพฒันาศกัยภาพในอนาคต 
 องค์กรพนัธมติรจะประสบความส าเร็จในการปรับเปลี่ยนวฒันธรรมด้านความสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปแบบของโครงสร้าง
และกระบวนการได้อย่างไร 
 การเรียนรู้ในทัง้สี่ปัจจยัของการพฒันาศกัยภาพจะเกิดขึน้ได้อย่างไร 
 อะไรคือจดุมุง่หมายการเรียนรู้ท่ีได้มาจากการวิเคราะห์ทัง้สี่ปัจจยั และจะน ามาเป็นสว่นหนึ่งของระบบการติดตามผลได้
อย่างไร 
 มีการสง่เสริมการเข้ามามีสว่นร่วมในการเรียนรู้ในโครงการเพ่ือสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ขององค์กร
พนัธมติร อย่างไร 
 มีการจดัการและบนัทกึบทเรียนจากประสบการณ์อย่างไร 



 

 

วงสนทนา แลกเปลีย่นความเห็นการน า 
RBM ไปใช้ 

 



 

 

งานด้านอืน่ๆ ทีส่นับสนุนผลลพัธ์
โครงการ 

Knowledge Management 

Effective Meeting and Workshop 

Team and People Management 

 



แผนงานโครงการ และ แผนงบประมาณโครงการที่ควรมีอย่างยิง่ 
• แผนผล 
• แผนกจิกรรมรายย่อย 

 
 
 

 
 

80 % of an organisation‘s knowledge solely 

exists in the head of staff. It includes the  

experience which cannot be captured 

nor documented.  

80 % ของความรู้องค์กรจริงๆ แล้วอยู่ในหวัของพนักงาน 

รวมถงึประสบการณ์ของพวกเขา ซึ่งไม่สามารถ

บันทกึออกมาเป็นเอกสารได้ 



อะไรคอืความรู้ และ การจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
 
 
 

 
 Knowledge 

Practice 

competence 

Competitive- 
ness 

data 

keys 

+ meaning 

+ learning 

+ reflection 

+ USP 
 

KM meets HR 

IT meets KM  

+ context 

+ syntax 



มี การจดัการความรู้ไป (Knowledge Management) ไปเพือ่อะไร 

 
 

 
 

• เข้าถึงข้อมลูและตวัอย่าง 
การปฏิบตัิที่ดี 

• ร่วมมือประสานงานกบัเพ่ือนร่วมงาน 
• แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความคิดริเร่ิมใหม่ๆ   
• เพิ่มศกัยภาพของพนกังาน 
• สร้างช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดี 

• ปรับปรุงผลลพัธ์และความยัง่ยืนของโครงการ  
• บรรลเุป้าหมายเพ่ือการพฒันา 

• เข้าสูต่ลาดข่าวสารและความรู้ 
• พฒันาศกัยภาพสถาบนั... 
• … 

 

• ได้รับผลกระทบทัว่ประเทศ  
• บรรลเุป้าหมายเพ่ือการพฒันาระดบัชาติ 
• พฒันาความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
• … 

 

 

• ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการ 
แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมลู การเรียนรู้ 
และความคิดริเร่ิมใหม่ๆ  
• ปรับปรุงความร่วมมือและประสานงาน 
• เรียนรู้จากประสบการณ์ 

• พฒันาความสามารถในการแข่งขนั 

องค์กร บุคลากร 

เคร่ือข่าย ทั้งระบบ  



ความรู้วชิาการด้านต่างๆ 
Sector knowledge  

 x คืออะไร? 

ความรู้ด้านเทคนิควธีิการ 
Methodological  

knowledge 
x ท างานอย่างไร? 

ความรู้ด้านการจัดการและการบริหาร 
Management know how 
ท ายงัไงถึงจะส าเร็จ /ไม่ส าเร็จ? 

ความรู้ในบริบทพืน้ที ่
Regional, local 

knowledge 
ต้องท าอะไรจงึจะดี/ไม่ด?ี 



จัดการขบวนการเรียนรู้และนวตักรรม  
Manage learning innovation 

ส่ือสาร 
Communicate 

เรียนรู้จากประสบการณ์ 
Learn from experience 

ร่วมมอืเพือ่แลกเปลีย่น และกระจายข้อมูล 
Cooperate & Share บริหารจัดการข้อมูล 

Manage information 



“A room full of important people produces no important results” 

 

“ห้องประชุมเต็มไปด้วยบุคคลส าคญั แต่ไม่มีผลผลติส าคญัอะไร
ออกมาเลย” 

 

Do not NATO – No Action Talk Only 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


