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(Logical  Framework) 

มณนิภา   ชุติบุตร* 

1.  แนวคิดพื้นฐาน 
Logical    Framework  หรือที่เรียกสั้น ๆ วา Log-Frame  หรือตารางเหตุผล 

สัมพันธ เปนเทคนิคหนึ่งที่ใชในการจัดทําโครงการที่แตกตางจากการเขียนโครงการแบบ 
ดั้งเดิมหรือแบบประเพณีนิยม (Conventional  Method)  การเขียนโครงการโดยใชตาราง 
เหตุผลสัมพันธนี้ เหมาะสมกับการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance  – 
based Budgeting : PBB)  มีหลักการงาย ๆ คือ หลักการแสดงความสัมพันธในเชิงเปนเหตุ 
เปนผลซึ่งกันและกัน และประสานกัน ทั้งในแนวต้ังและแนวนอน  ขององคประกอบที่เปน 
โครงสรางพื้นฐานของโครงการ  โดยแสดงรายละเอียดในรูปตาราง 4 x 4 matrix ซึ่งมตีาราง 
รวมทั้งสิ้น 16 ชอง เพื่อใหทราบวาโครงการมีวัตถุประสงคอยางไร (what) จะดําเนินการ 
อยางไร (how) ปจจัยสําคัญอะไรบางที่จะมีผลกระทบตอความสําเร็จของโครงการ และยัง 
ระบุไวดวยวาจะสามารถวัดผลงานและความสําเร็จของโครงการไดอยางไร จะไดขอมูลมา 
จากแหลงใดและโดยวิธีการใด 

2.  องคประกอบของ Log-Frame 
องคประกอบพื้นฐานของโครงสราง Log-Frame มี 2 ประเภทคอื องคประกอบ 

แนวตั้ง และองคประกอบแนวนอน ซึ่งมีรายละเอียดและมีความสัมพันธกันดังนี้ 
2.1  องคประกอบตามแนวต้ัง 

องคประกอบตามแนวตั้ง จะแบงระดับการดําเนินงานโครงการ โดยแบง 
ออกเปน 4 ระดับคือ 

1)  ระดับนโยบาย  ไดแก  อุดมการณ หรือจุดมุงหมายของแผนงาน หรือ 
Goal (G) 

2)  ระดับวัตถุประสงค ไดแก วัตถุประสงคของโครงการ หรือ Purpose (P) 

-------------------------------------------------------- 
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3)  ระดับผลงาน  ไดแก  ผลผลิตของโครงการ หรือ Outputs (O) 
4)  ระดับปจจัย ไดแก กิจกรรมตาง ๆ ในโครงการที่จะตองดําเนินการ 

รวมทั้งทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงาน ซึ่งรวมเรียกวา กิจกรรมและทรัพยากร (Activities 
and Resources) กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ปจจัย หรือ Inputs (I) 

ความสัมพันธขององคประกอบแนวต้ังในระดับตาง ๆ จะเห็นไดจากภาพ 
ตอไปนี ้

จุดมุงหมาย  Goal (G) 
วัตถุประสงค  Purpose (P) 
ผลงาน  Output (O) 
ปจจัยหรือกิจกรรมและทรัพยากร  Input (I) 

2.2  องคประกอบตามแนวนอน 
องคประกอบตามแนวนอน เปนรายละเอียดขององคประกอบแนวตั้งใน 

แตละระดับ ประกอบดวย 
1)  คําสรุป  (Narrative  Summary-NS)  เปนคําอธิบายสั้น ๆ ของ 

องคประกอบแนวตั้งระดับตาง ๆในชองจุดหมาย วัตถุประสงค ผลงาน และปจจัยหรือ 
กิจกรรมและทรัพยากร เวลาเขียนลงตารางนิยมเขียนใหสั้นที่สุด 

2)  ตัวบงชี้ (Objectively  Verifiable  Indicatiors-OVI)  เปนดัชนีพิสูจน 
ความสําเร็จในการดําเนินงาน เปนขอความสั้น ๆ ที่จะชวยใหทราบวา การดําเนินงานตาม 
โครงการนั้นประสบความสําเร็จดังขอกําหนดที่ระบุไวในคําสรุปแลว ตัวบงช้ีความสําเร็จ 
ของคําสรุปแตละตัวอาจมีไดหลายอยาง หรือหลายตัว 

3)  แหลงขอมูลและ/หรือวิธีพิสูจน (Means  of  Verification-MOV) 
รายละเอียดของชองนี้จะเกี่ยวของกับวิธีการวัด เปนสิ่งที่จะบอกวาตัวบงช้ีความสําเร็จนั้น 
ไดมาอยางไร จากไหน เชน จากการสํารวจ หรือจากแหลงสถิติหรือแหลงขอมูลใดบาง 

อยางไร  ทําไม
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4)  เง่ือนไขของความสําเร็จ (Importion Assumptions-IA) หรือบางแหง 
เรียกวา ขอกําหนดเบื้องตน (prerequisite) เปนการกลาวถึง สิ่งที่คาดหมายเพื่อสนับสนุนวา 
ความสําเร็จที่ระบุไวในคําสรุปนั้นจะเกิดขึ้นตามที่ตองการ ถามีสภาพแวดลอมหรือมี 
ลักษณะเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวไว 

อนึ่ง  เงื่อนไขที่กําหนดจะตองมีความเปนไปไดและสมเหตุสมผลสอดคลอง 
กับแหลงขอมูล และ/หรือวิธีพิสูจน ตัวบงช้ีความสําเร็จและคําสรุปในลักษณะทีเ่ปนเหตเุปน 
ผลกัน ดังนั้น เมื่อตองการพิสูจนความสําเร็จของโครงการในขั้นตนจะสามารถตรวจสอบ 
จากเงื่อนไขไดกอนวา สมเหตุผลหรือมีทางเปนไปไดมากนอยเพียงใด การกําหนดเงื่อนไข 
ในแตละกรณีอาจมีไดมากกวาหนึ่งถามีความจําเปน หรือมีเหตุผลที่เหมาะสม 

3.  ขั้นตอนและวิธีการจัดทํา 
จากตาราง 16 ชองของ  Log-Frame แตละชองทั้งในแนวตั้งและแนวนอน จะ 

มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ไมวาจะมองจากขางบนลงมาขางลางสุด หรือมองยอนจาก 
ลางสุดขึ้นไปบนสุดก็ตาม ดังนั้น ในการจัดทําโครงการโดยใช Log-Frame  ถาไมแนใจวา 
ขอความที่กรอกลงไปในตารางแตละชองในแนวต้ังเปนเหตุเปนผลกันหรือไม มีหลักวา 
ถามองจากบนลงมาลางใหต้ังคําถามวา อยางไร ลงในแตละชอง และในทางกลับกัน ถามอง 
จากลางสุดขึ้นไปจะตองต้ังคําถามวา ทําไม  เชนเดียวกัน  ขั้นตอนในการจัดทํามีดังนี้ 

1.  ผูจัดทําโครงการจะตองรูถึงจุดหมายของโครงการวา  โครงการมี 
จุดมุงหมายอะไร เพื่ออะไร  มีสาเหตุมาจากอะไร กอใหเกิดผลอยางไร มีปญหาและมีวิธี 
ขจัดปญหาอยางไร  แลวเขียนสรุปลงในชองสาระสําคัญในสดมภแรก (ชองบนสุด) 

2.  นําวัตถุประสงคของโครงการ โดยสรุปกรอกลงในชองที่ 2 ของสดมภ 
แรก ซึ่งวัตถุประสงคของโครงการจะตองเปนเครื่องสงเสริม หรือสนับสนุนใหสามารถ 
บรรลุจุดมุงหมายหรือนโยบายนั้นได 

3.  กําหนดผลงานหรือผลผลิตของโครงการที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค 
ของโครงการ ซึ่งผลผลิตของโครงการมีหลายอยางทั้งในรูปของรูปธรรมหรือนามธรรม 
ก็ได แลวเขียนสรุปลงในชองที่ 3 ของสดมภแรก
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4.  กําหนดรายการของกิจกรรมตาง ๆ หรือปจจัยที่จะกอใหเกิดผลงาน โดย 
เขียนในชองสาระสําคัญชองลางสุด (ปริมาณ คุณภาพ เวลา และตัวเงินใหกรอกลงในตัว 
บงช้ี) 

5.  เมื่อกรอกขอความในสดมภที่ 1 เรียบรอยแลว ตอไปใหเริ่มกรอกขอความ 
หรือรายละเอียดรายการอื่น ๆ ในสดมภที่  2 ซึ่งเปนเครื่องแสดงความสําเร็จในการ 
ดําเนินงานหรือตัวบงช้ี (OVI) ในการลงรายการตองพยายามหาสิ่งที่จะเปนเครื่องบงช้ีหรือ 
ตัวช้ีวัดวา เมื่อโครงการบรรลุวัตถุประสงคแลวจะมีสถานการณเปนเชนไร ขอมูลที่จะใช 
เปนเครื่องบงช้ีตองเปนขอความที่แสดงใหเห็นชัดเจนในเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลา 

6.  การกรอกขอความในชองที่ 3 (จากบนสุด) ของสดมภที่ 2 ซึ่งเปนปจจัยที่ 
ช้ีใหเห็นผลผลิต เพื่อความสําเร็จของวัตถุประสงค เปนการช้ีใหเห็นถึงรายการของผลงาน 
หรือผลผลิตของโครงการแตละอยางวา มีรายการอะไรบาง จํานวนเทาไร  คุณภาพเปน 
อยางไร  ในเวลาใด  ในการเขียนขอใหพยายามนึกถึง ปริมาณ  คุณภาพ  และเวลา 
บางรายการอาจไดแตปริมาณเพียงอยางเดียว  ซึ่งถาไดครบทั้ง 3 อยางก็จะทําใหโครงการ 
นาเช่ือถือมากขึ้น 

7.  ชองลางสุดของสดมภที่ 2  เปนชองรายการของคาใชจายและปจจัย หรือ 
กิจกรรมจะแสดงถึงจํานวนกําลังคน วัสดุอุปกรณ และงบประมาณ เพื่อใหทราบวาปจจัย 
ตาง ๆ ใชทรัพยากรอยางไร จํานวนเทาไร 

8.  การกรอกขอความในสดมภที่  3  เปนสวนที่แสดงวา ตัวบงช้ีหรือ 
เครื่องวัดในสดมภที่  2  จะไดมาจากแหลงใด และโดยวิธีใด  เพื่อประโยชนในการ 
ประเมินผลเมื่อโครงการสิ้นสุด 

9.  สดมภสุดทายคือชองที่แสดงเงื่อนไขวา  โครงการจะไดรับการสนับสนุน 
ใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดขึ้นอยูกับขอกําหนดหรือเงื่อนไขที่คาดหมาย และอยู 
เหนือการควบคุม

10.  พิจารณาชองตาง ๆ ตามแนวนอน เพื่อตรวจสอบความสัมพันธและความ 
เปนเหตุเปนผลของแตละชอง
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รูปแบบของ Log-Frame พรอมคําอธิบายสรุปของตารางแตละชอง 
Narative 
Summary (NS) 
สาระสําคัญโดยสรุป 

Objectively 
Verifiable Indicators (OVI) 
ตัวชี้วัด แสดงเวลา 
ปริมาณ คุณภาพ สถานที่ 

Means of Verification 
(MOV) 
แหลงขอมูล และ/หรือ 
วิธีพิสูจน 

Important 
Assumption (IA) 
เง่ือนไขหรือขอกําหนด 
เบ้ืองตน 

Program Goal (G) 
คําสรุปจุดมุงหมาย 
ระดับแผนงาน 

แสดงเวลา ปริมาณ คุณภาพ 
สถานที่ของวัตถุ 
ประสงคของแผนงาน 

1. แหลงที่มาของขอมูล 
ของแผนงาน 

2. ประเมินผลความ 
สําเร็จของแผนงาน 

ผลที่ไดของแผนงาน และ 
ผลกระทบท่ีสูงขึ้นตาม 
แนวตั้ง 

Project Purpose (P) 
คําสรุปวัตถุประสงค 
ของโครงการ 

แสดงเวลา  ปริมาณ 
คุณภาพ  สถานทีข่อง 
วัตถุประสงคของโครงการ 

1. แหลงที่มาของขอมูล 
การบรรลุวตัถุ 
ประสงคของโครงการ 

2. วิธีประเมินความสําเรจ็ 

1. วัตถุประสงคระดับ 
โครงการอ่ืน ๆ ที่อยู 
นอกบทบาทของ 
ผูบริหารโครงการ 

2. ส่ิงอ่ืน ๆ ที่เปน 
ธรรมชาติที่ควบคุม 
ไมได 

Outputs (O) 
คําสรุปผลผลิตของ 
โครงการ 

แสดงเวลา  ปริมาณ 
คุณภาพ  สถานทีข่อง 
แตละผลงาน 

1. แหลงขอมูลที่แสดง 
ความกาวหนาหรือ 
ความสําเร็จของ 
โครงการในระหวางทํา 
โครงการ 

2. วิธีประเมินผลหรือ 
ตรวจสอบผลงานของ 
โครงการ 

1. ผลงานอ่ืน ๆ ที่ตองมี 
แตอยูนอกเหนือ 
บทบาทของผูบริหาร 
โครงการ 

2. ส่ิงอ่ืน ๆ ที่เปน 
ธรรมชาตินอกเหนือ 
การควบคุมของ 
ผูบริหารโครงการ 

Inputs and 
Activities (I) 
คําสรุปปจจัย และ 
กิจกรรมการ 
ดําเนินงานที่ตองมี 
หรือจําเปนตองมี 

แสดงเวลา  และคาใชจาย 
รายกิจกรรม 

1. แหลงประเมินผลความ 
กาวหนา 

2. แหลงขอมูลเกี่ยวกับ 
การใชเงนิงบประมาณ 
ของโครงการ 

1. กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่อยู 
นอกเหนือบทบาท 
ของผูบริหารโครงการ 

2. เหตุการณธรรมชาติ 
และส่ิงนอกเหนือการ 
ควบคุมของผูบริหาร 
โครงการ
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โครงการสงเสริมการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

คําสรุป  ตัวบงช้ี  แหลงและ/หรือวิธี 
พิสูจน 

เง่ือนไขหรือขอกําหนด 
เบื้องตน 

จุดมุงหมาย  การใชงบประมาณของ 
หนวยงานเปนไปอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

การใชงบประมาณ 
ของทุกโครงการ เปนไป 
ตามแผนท่ีกําหนดไว 

ดูจากรายงานการใช 
งบประมาณของ 
โครงการตาง ๆ 

มีการติดตามการใช 
งบประมาณ และผลการ 
ดําเนินงานเปนระยะ ๆ 
อยางตอเนื่อง 

วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

บุคลากรมีความรู ความ 
เขาใจและสามารถ 
บริหารงบประมาณ โดย 
มุงเนนผลงาน 

รอยละของบุคลากรท่ี 
ดําเนินโครงการและใช 
งบประมาณไดตามแผนท่ี 
กําหนดไว 

ดูจากรายงานการ 
ติดตามผลการ 
ดําเนินงาน และการใช 
งบประมาณของ 
โครงการตาง ๆ 

บุคลากรท่ีไดรับการ 
พัฒนาไดดําเนนิ 
โครงการ และใช 
งบประมาณโดยมุงเนน 
ท่ีผลงาน 

ผลงาน  - หนวยงานไดรับการ 
จัดสรรงบประมาณ 
อยางเหมาะสม 

- มีสื่อและเครือ่งมือที่ 
สนับสนุนการบริหาร 
งบประมาณแบบ 
มุงเนนผลงาน 

- บุคลากรมีความรู 
ความเขาใจในการ 
บริหารงบประมาณ 
แบบมุงเนนผลงาน 

งบประมาณท่ีไดรับ 
สอดคลองกับโครงการท่ี 
กําหนด 
มีสื่อและเครือ่งมือในการ 
สรางความเขาใจ จํานวน 
10 ชุด 

บุคลากรท่ีผานการอบรม 
จํานวน  50  คน 

ประเมินการไดรับการ 
จัดสรรงบประมาณ 

ตรวจสอบ จํานวนสื่อ 
และเครื่องมือที่ใช 

ประเมินการฝกอบรม 

หนวยงานใชวิธีการ 
บริหารงบประมาณ โดย 
มุงเนนท่ีผลงาน 

ปจจัยและ 
กิจกรรม 

- ปรับระบบการจัดสรร 
งบประมาณ 
- ผลิตสือ่และเครือ่งมือ 
สนับสนุนการบริหาร 
งบประมาณแบบ 
มุงเนนผลงาน 
- จัดอบรมใหบุคลากร 
ของทุกหนวยงานเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการ 
ปฏิบัติงาน 

- คาใชจายในการ 
ดําเนินการ จํานวน 
500,000 บาท 

- เปรยีบเทียบสถิติ 
งบประมาณท่ีไดรับ 
จัดสรรในปจจุบันกับ 
สถิติท่ีผานมาในอดีต 
- งบประมาณท่ีไดตาม 
โครงการ 

ไดงบประมาณท่ีจะใช 
ในการดําเนินโครงการ 
ตามท่ีกําหนด
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4.  ขอดีและขอบกพรองของการจัดทําโครงการดวยตารางเหตุผลสัมพันธ 
4.1  ขอดี 

1)  เปนการเขียนโครงการตามหลักตรรกวิทยา ซึ่งจะทําใหโครงการมีความ 
สมเหตุ สมผลนาเช่ือถือ และบรรจุเนื้อหาสาระจํานวนมากไวในที่เดียวกันอยางชัดเจน 

2)  เปนเครื่องมือที่บังคับใหผูจัดทําแผน/โครงการ คิดวางแผนโครงการให 
ละเอียดถี่ถวน 

3)  อํานวยความสะดวกใหแกผูวิเคราะหโครงการ หรือผูพิจารณาโครงการเพราะ 
สิ่งที่พิจารณาปรากฏอยูใน Log-Frame หมดแลว 

4)  ผูประเมินโครงการสามารถพิจารณาการประเมินผลจาก Log-Frame ได โดยดู 
จากตัวบงช้ี แหลงขอมูล หรือวิธีการพิสูจน และเงื่อนไขวามีอะไรหรือเหตุการณอะไรที่อยู 
นอกขอบเขตการควบคุมหรือไม 

5)  ในกรณีที่มีปญหาอุปสรรค ทําใหโครงการไมบรรลุตามวัตถุประสงคก็อาจจะ 
ใช Log-Frame เปนแนวทางที่จะตัดสินใจวาสมควรจะปรับปรุงโครงการนั้น หรือจะจัดทํา 
โครงการขึ้นมาใหมเพื่อเสริมโครงการเดิมใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

4.2  ขอบกพรอง 
1)  การจัดทําโครงการตามแบบ Log-Frame  จะตองจัดเตรียมขอมูลและ 

รายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวนชัดเจน  ซึ่งเปนเรื่องที่ยากในการปฏิบัติ 
2)  การเขียนรายละเอียดโครงการลงในแตละชองของ Log-Frame  จะตอง 

ระมัดระวังใหมีความชัดเจน และสอดคลองเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน จึงใชเวลาในการ 
เขียนมาก ทําใหไมไดรับความนิยมจากผูจัดทําโครงการที่จะนํา Log-Frame  มาใชในการ 
จัดทําโครงการเทาที่ควร 

------------------------------------------






