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แนวทางการวิเคราะหการบริหารโครงการ (project management) ในรูปของกระบวนการ1 มีได
หลายแนวทาง หลายหลักการ และหลายเทคนิค โดยผูวิเคราะหหรือผูศึกษา (ตอจากนี้ไป จะใชคําวา ผู
ศึกษา) แตละคนอาจเลือกแนวทาง หลักการ และเทคนิคใดมาปรับใชก็ได สําหรับในที่นี้ แบงแนวทาง
การวิเคราะหการบริหารโครงการออกเปน 5 หัวขอ ตามลําดับ ไดแก (1) บทนํา (2) แนวคิดที่เกี่ยวของ
กับการบริหารโครงการ (3) การประยุกต (4) การวิเคราะหดวยกรอบแนวคิด และ (5) บทสรุป ทั้งนี้ โดย
คาดหวังวา การชี้แนะแนวทางการวิเคราะหการบริหารโครงการในครั้งนี้ จะมีสวนชวยใหผูศึกษาได
ทราบและเขาใจแนวทางพื้นฐานสําหรับการวิเคราะหการบริหารโครงการ และยังอาจนําไปประยุกตใช
ในการวิเคราะหเรื่องอื่น ๆ ตอไปไดอีก2 เชน (1) การวิเคราะหการบริหารจัดการของหนวยงาน (2) การ
วิเคราะหนโยบายหรือการวิเคราะหการบริหารนโยบาย (3) การวิเคราะหการประเมินผลโครงการ และ
(4) การวิเคราะหหรือการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ เหลานี้เปนตน อันจะมีสวนชวยใหการ
วิเคราะหขอมูลทางวิชาการของผูศึกษาเปนวิชาการ เปนระบบ และไดรับการยอมรับมากยิ่งขึ้น
อนึ่ง ในทางสังคมศาสตร (social science) ไมอาจกําหนดสูตรสําเร็จ (ready formula) ที่
นําไปใชได ในทุกแหงหรือทุก สถานการณได ส วนหนึ่ง สืบเนื่องมาจากธรรมชาติของวิชาการทาง
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คําวา กระบวนการ (process) หมายถึง การมีขั้นตอน มีระบบ มีการดําเนินงาน และถูกกฎหมาย
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สังคมศาสตรที่ไมแนนอน ไมตายตัว ปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา นอกจากนั้น ทุกวันนี้ ยังไมอาจหา
ตัวชี้วัดไดอยางชัดเจน และอีกสวนหนึ่งสืบเนื่องจากวิชาความรูทางสังคมศาสตรนั้นเกี่ยวของกับคน
และสังคมที่มีความรูสึกนึกคิดที่ผันแปรเคลื่อนไหวไดตลอดเวลา รวมทั้งหาความแนนอนตายตัวได
ลําบาก กลาวไดวา คําวาสูตรสําเร็จนั้นสวนใหญจะนําไปใชกับศาสตรอีกแขนงหนึ่งซึ่งตรงกันขามกับ
สังคมศาสตร นั่นก็คือ ศาสตรธรรมชาติ (natural science) เชน คณิตศาสตร เรขาคณิต วิทยาศาสตร เคมี
และชี ววิ ทยา โดยศาสตร ธรรมชาติ มี ธรรมชาติ ข องวิ ช าการที่ ชั ด เจนและแน น อนตายตั ว มากกว า
สังคมศาสตร เห็นตัวอยางไดจาก การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผา มีสูตรสําเร็จงาย ๆ คือ กวาง x ยาว หรือ
สูตรสําเร็จที่เปนองคประกอบของน้ํา คือ H2O เปนตน เมื่อเปนเชนนี้ “แนวทางการวิเคราะหการบริหาร
โครงการ” ที่นําเสนอในครั้งนี้ซึ่งเปนวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตรและถือวาเปนสวนหนึ่งของ
สังคมศาสตร จึงไมใชสูตรสําเร็จที่จะนําไปใชไดกับทุกแหงหรือทุกสถานการณ แตอยางนอยจะชวย
สรางพื้นฐานในการตอบคําถามของผูศึกษาใหมีระบบ เปนวิชาการ เปนสากล และไดรับการยอมรับเพิม่
มากขึ้น หรืออาจกลาวไดวา การนําแนวทางการวิเคราะหการบริหารโครงการนี้ไปปรับใชจะมีสวนชวย
ใหการตอบคําถามมีลักษณะเปน “มวยเชิง” มากกวา “มวยวัด” และเมื่อมี พื้นฐานที่มั่นคงแล วก็ยั ง
สามารถนําไปปรับประยุกตหรือออกลวดลายตอไปไดอีก ที่สําคัญก็คือ ตองมีฐานที่มั่นคงกอน

1. บทนํา
เป น การกล า วเกริ่ น ถึ ง (1) ความสํ า คั ญ และความจํ า เป น (2) ความเป น มา รวมทั้ ง (3)
วัตถุประสงคของโครงการที่ผูศึกษาเลือกนํามาศึกษาหรือวิเคราะห โดยอาจเลือกโครงการใดโครงการ
หนึ่งหรือหลายโครงการ (เชน โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ) ควรบอกเหตุผลดวยวาทําไมจึงเลือก
โครงการนั้น และในสวนทายของหัวขอนี้ ควรกลาวถึงขอบเขตที่จะศึกษาหรือหัวขอที่กําลังจะเขียน
ตอไป รวมทั้งอาจเพิ่มประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษาครั้งนี้ซึ่งอาจจัดแบงเปนประโยชนในทาง
วิชาการ ประโยชนในทางปฏิบัติ ตลอดจนประโยชนตอประชาชนไวดวยก็ได ทั้งนี้ เพื่อใหผูอานทราบ
ภาพรวมของหัวขอหรือเรื่องที่จะนําเสนอตอไปตามลําดับ

2. แนวคิดที่เกี่ยวของกับการบริหารโครงการ
เปนการทบทวนวรรณกรรมที่เปนเอกสารหรือการนําเสนอแนวคิดที่เกี่ยวของกับการบริหาร
โครงการ อาจดําเนินการดวย 3 ขั้นตอน ขางลางนี้
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2.1 การนํ า แนวคิ ดหรื อ กระบวนการหรื อ ขั้ น ตอนที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารโครงการของ
นักวิชาการ 3-5 คน มาแสดงใหเห็นอยางชัดเจน โดยเขียนบรรยายแนวคิดหรือกระบวนการหรือขัน้ ตอน
ที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการของแตละคนพอสังเขป เชน
2.1.1 เกร และ ลารสัน (Gray and Larson) เห็นวา ขั้นตอนของการบริหาร
โครงการ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก (1) การกําหนดโครงการ (2) การวางแผนดําเนินโครงการ (3)
การบริหารโครงการ และ (4) ขั้นการสงมอบผลิตภัณฑของโครงการ (อางอิงดวย)
2.1.2 ไมค ฟลด และ ลอรรี เคลเลอร (Mike Field and Laurie Keller) กําหนดขั้นตอน
การบริหารโครงการไว 5 ขั้นตอน ไดแก (1) ระยะกําหนดโครงการ (2) ระยะการวางแผน (3) ระยะการ
จัดวางรูปแบบองคการสําหรับการบริหารโครงการ (4) ระยะการบริหาร และ (5) ระยะปดโครงการ
(อางอิงดวย)
2.1.3 ประสิ ท ธิ์ ตงยิ่ ง ศิ ริ ได เ สนอกระบวนการหรื อ ขั้ น ตอนการบริ ห ารโครงการ
ไว 5 ขั้นตอน ไดแก (1) การกําหนดโครงการ (identification) (2) การตระเตรียมและการวิเคราะห
โครงการ (preparation and analysis) (3) การประเมินและอนุมัติโครงการ (appraisal and approval) (4)
การนําโครงการไปปฏิบัติและดําเนินการ (implementation and operation) และ (5) การติดตามและ
ประเมินผล (monitoring and evaluation) (อางอิงดวย)
2.1.4 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ แบงขั้นตอนการบริหารโครงการออกเปน 3 ขั้นตอน ไดแก
(1) การคิดหรือการวางแผน (2) การดําเนินงานหรือการลงมือปฏิบัติจริง และ (3) การประเมินผล3 เปน
ตน
2.2 การวิ เ คราะห แ นวคิ ด ของนั ก วิ ช าการ 3-5 คนดั ง กล า วในข อ 2.1 ขยายความได ว า การ
ทบทวนวรรณกรรมที่เปนเอกสารหรือการนําเสนอแนวคิดหรือกระบวนการหรือขั้นตอนเกี่ยวกับการ
บริหารโครงการนั้น ไมควรเปนลักษณะของการนําแนวคิดของนักวิชาการแตละคน เชน 3-5 คน มา
เขียนปะตอหรือเขียนติดตอกัน แตควรวิเคราะหแนวคิดของนักวิชาการแตละคนดวย
สําหรับวิธีการวิเคราะหหรือแนวทางการวิเคราะห อาจทําไดอยางนอย 8 วิธี โดยผูศึกษาอาจ
นํามาใชวิธีเดียวหรือหลายวิธีประกอบกันก็ได ตามความเหมาะสม ดังนี้
วิธีที่หนึ่ง การวิเคราะหที่มาของแนวคิดของนักวิชาการแตละคน ตัวอยางแรก เชน
แนวคิดของนักวิชาการคนแรกมาจากหลักการประชาธิปไตย ในขณะที่แนวคิดของนักวิชาการอีกคน
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หนึ่งมาจากหลักการเผด็จการ และอีกตัวอยางหนึ่ง เชน แนวคิดของนักวิชาการคนแรกมาจากหรือ
พัฒนามาจากภายในประเทศ ขณะที่แนวคิดของนักวิชาการอีกคนหนึ่งมาจากตางประเทศ โดยแนวคิด
ของนักวิชาการคนหลังมีแนวโนมที่จะไดรับการยอมรับมากกวา
วิ ธี ที่ ส อง การวิ เ คราะห ข อ ดี แ ละข อ เสี ย หรื อ จุ ด แข็ งและจุ ด อ อ นของแนวคิ ด ของ
นั ก วิ ช าการแต ล ะคน ตั ว อย า งข อดี หรื อ จุ ด แข็ ง เช น แนวคิ ด ของนั ก วิ ช าการที่ ส นั บ สนุ น หลั ก การ
ประชาธิปไตย การกระจายอํานาจ หรือการมีสวนรวมของประชาชน สวนตัวอยางขอเสียหรือจุดออน เชน
แนวคิดของนักวิชาการที่สนับสนุนหลักการอํามาตยาธิปไตย การรวมอํานาจ หรือการควบคุมกํากับดูแล
อยางเขมงวดเกินไป
วิธีที่สาม การวิเคราะหแนวคิดของนักวิชาการแตละคนในภาพรวมและภาพยอย หรือ
โครงสรางใหญและโครงสรางยอย ตัวอยางภาพรวม เชน แนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับวิสัยทัศน พันธ
กิจ และยุทธศาสตรของหนวยงาน สําหรับตัวอยางภาพยอย เชน แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรม
ของบุ ค ลากร ในส ว นของตั ว อย า งโครงสร า งใหญ เช น แนวคิ ด ของนั ก วิ ช าการเกี่ ย วกั บ ระบบ
องคประกอบของคณะกรรมการ และอํานาจหนานี้ สวนตัวอยางโครงสรางยอย เชน แนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการดําเนินงาน และพฤติกรรม เปนตน
วิธีที่สี่ การวิเคราะหสาระสําคัญหรือขั้นตอนของแนวคิดของนักวิชาการแตละคน เชน
นั ก วิ ช าการคนแรกเห็ น ว า กระบวนการบริ ห ารประกอบด ว ย 3 ขั้ น ตอน ส ว นอี ก คนหนึ่ ง เห็ น ว า
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน โดยแตละขั้นตอนมีสาระสําคัญอยางไร เปนตน
วิธีที่หา การวิเคราะหดวยการคนหาขั้นตอนที่เหมือนกัน ลักษณะรวม หรือปจจัยรวม
(common factors) ของแตละแนวคิด ตัวอยางแรก เชน แตละแนวคิดมีกระบวนการปฏิบัติงานที่ลวน
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก หนึ่ง การคิดหรือการวางแผน (thinking หรือplanning) สอง การลงมือ
ปฏิบัติ (acting) และ สาม การประเมินผล (evaluating) ที่เหมือนกัน แมแตละแนวคิดจะเขียนดวยถอยคํา
ที่แ ตกตางกั นก็ ต าม และอี กตั ว อย าง เชน นั กวิ ชาการแต ละคนล วนมีแ นวคิ ด การบริ หารจั ดการที่ มี
จุดหมายปลายทางที่เนนดานวัตถุมากกวาดานจิตใจเหมือนกัน เหลานี้เปนตน
วิธีที่หก การบูรณาการ (integration) หรือผสมผสานแนวคิดของนักวิชาการหลายคน
เขาดวยกัน ตัวอยางแรก เชน นักวิชาการคนที่หนึ่งมีแนวคิดสนับสนุน (thesis) การบริหารจัดการโดยใช
อํานาจหรือพระเดช ขณะที่นักวิชาการคนที่สองมีแนวคิดคัดคาน (antithesis) การบริหารจัดการแบบมี
สวนรวมหรือพระคุณ และเมื่อนําแนวคิดของนักวิชาการทั้ง 2 คนมาบูรณาการหรือผสมผสานเขา
ดวยกัน (synthesis) ก็จะเปนไปในลักษณะที่การบริหารจัดการควรเปนไปในลักษณะที่ใชทั้งพระเดช
และพระคุณตามสถานการณ และอีกตัวอยางหนึ่ง เชน นักวิชาการคนที่หนึ่ง มีแนวคิดสนับสนุนการ
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ใหบริการประชาชนที่เนนกระบวนการ (process) หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบหรือกฎหมาย
ขณะที่นักวิชาการคนที่สอง มีแนวคิดที่ใหความสําคัญกับผลผลิต (product) หรือผลงานที่ปรากฏอออก
มา สวนนักวิชาการคนที่สาม มีแนวคิดสนับสนุนใหประชาชนเปนศูนยกลางของการใหบริการ เชนนี้
เมื่อนําแนวคิดของนักวิชาการทั้ง 3 คนมาผสมผสานกัน การใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐ
และเจาหนาที่ของรัฐก็จะเปนไปในลักษณะที่ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายโดย
คํานึงถึงผลงานที่ปรากฏออกมาวาจะตองสอดคลองกับความตองการและผลประโยชนของประชาชน
เปนหลัก เหลานี้เปนตน
วิธีที่เจ็ด การวิเคราะหเปรียบเทียบแนวคิดของนักวิชาการวาเหมือนกันหรือแตกตาง
กั น ตั ว อย า งที่ ห นึ่ ง เช น นั ก วิ ช าการคนแรกมี แ นวคิ ด ที่ เ น น การบริ ห ารจั ด การให ห น ว ยงานมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด และกําไร ในขณะที่นักวิชาการอีกคนหนึ่ง ใหความสําคัญกับบุคลากร การ
พัฒนา และการฝกอบรมบุคลากร ตัวอยางที่สอง เชน นักวิชาการคนแรกมีแนวคิดสนับสนุนผูบริหารที่
เปนมืออาชีพ มีความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ สวนนักวิชาการอีกคนหนึ่งมีแนวคิดสนับสนุน
ผูบริหารที่ดี และมีคุณธรรม และตัวอยางที่สาม เชน นักวิชาการคนแรกมีแนวคิดหรือจิตสํานึกของการ
ปฏิบัติงานตามระบบราชการ (bureaucracy consciousness) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกฎระเบียบ
สว นนักวิชาการอีก คนหนึ่งมีแ นวคิดหรื อมีจิตสํานึ กของการปฏิบัติงานที่มุงหวั งผลสําเร็จของงาน
(achievement consciousness) โดยใหความสําคัญกับประชาชนหรือยึดประชาชนเปนศูนยกลาง รวมทั้ง
สนับสนุนการอํานวยความสะดวกและการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน
วิธีที่แปด การวิเคราะหเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกับกรอบแนวคิดที่สมบูรณกวา โดย
นํา “กรอบแนวคิด ตัวแบบ หรือตัวชี้วัดที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมการบริหารจัดการมากเปนพิเศษ” ซึ่ง
เรียกวา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ ที่ประกอบดวย 11 ดาน/เรื่อง” เปนตนวา 11M หรือ
แพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCoRB) มาเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงเพื่อหาขอบกพรองของแนวคิด
ของนักวิชาการเหลานั้น อันเปนการนําแนวคิดของนักวิชาการที่แบงเปนดานตาง ๆ มาเทียบกับกรอบ
แนวคิด ตัวแบบ หรือตัวชี้วัดที่สมบูรณ ซึ่งจะทําใหเห็นขอบกพรองของแนวคิดของนักวิชาการใน
ภาพรวมไดงาย อธิบายเพิ่มเติมไดวา
หนึ่ง หลังจากผูศึกษาวิเคราะหหรือพิจารณาแนวคิดของนักวิชาการในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง เชน แนวคิดของบัลลานด สกอรการด (Balanced Scorecard) แลว พบวา มีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมการบริหารจัดการแคเพียง 4 ดาน/เรื่อง เทานั้น อันไดแก (1) ดานภายนอกองคกร หรือ
ประชาชนผูรับบริการ (เทียบไดกับ Market) (2) ดานภายในองคกร (เทียบไดกับการบริหารงานภายใน
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ทั่วไป หรือ Management) (3) ดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต (เทียบไดกับ Man) และ (4) ดาน
การเงิน (เทียบไดกับ Money)
สอง ใหผูศึกษานํา “กรอบแนวคิด ตัวแบบ หรือตัวชี้วัดที่ประกอบดวย 11
ดาน/เรื่อง” ดังกลาว โดยเฉพาะ 11M ไดแก Man Money Management Material Morality Market
Message Method Minute Mediation Measurement (ไดนําเสนอไวอยางละเอียดในหัวขอตอ ๆ ไป) มา
เปรียบเทียบหรือเทียบเคียง และ
สาม ใหผูศึกษานํา ดาน/เรื่อง ที่ Balanced Scorecard หรือนักวิชาการนั้นไมได
เขียนไวอีก 7 ดาน คือ Material Morality Message Method Minute Mediation และ Measurement มา
ระบุ หรื อ เขี ย นบรรยายให ชั ด เจนในภาพรวมตามความจํ า เป น และเหมาะสมเพื่ อ แสดงให เ ห็ น ถึ ง
ขอบกพรองของแนวคิดของ Balanced Scorecard หรือของนักวิชาการคนนั้น กลาวไดวา เทคนิคการ
วิเคราะหดวยวิธีหลังนี้ ผูศึกษาจะตองจดจําหรือมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ “กรอบแนวคิด ตัวแบบ หรือ
ตัวชี้วัดที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมการบริหารจัดการมากเปนพิเศษ” ดังกลาว มิฉะนั้น ก็ไมอาจวิเคราะห
ดวยวิธีนี้ได
ทั้งนี้ ในตอนทายสุด ผูศึกษาควรเขียนขอความในทํานองที่วา
2.2.1 จากแนวคิดของนักวิชาการ 3-5 คนขางตน ทําใหผูศึกษาสรุปเปนแนวคิดหรือ
ขั้นตอนเกี่ยวกับการบริหารโครงการที่จะนํามาใชในการวิเคราะหในเอกสารนี้ตอไปไดวา การบริหาร
โครงการประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก (1) การกําหนดโครงการ (2) การตระเตรียมและการวิเคราะห
โครงการ (3) การประเมินผลและการอนุมัติโครงการ (4) การนําโครงการไปปฏิบัตแิ ละการดําเนินการ และ
(5) การติดตามและประเมินผล โดยไดยึดถือแนวคิดของ ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ เปนหลักในการกําหนด
ขั้นตอนการบริหารโครงการดังกลาว หรือ
2.2.2 จากการนําเสนอแนวคิดการบริหารโครงการของนักวิชาการขางตน ผูศึกษาได
ยึดถือแนวคิดหรือขั้นตอนของนักวิชาการ คือ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก (1)
การคิดหรือการวางแผน (2) การดําเนินงานหรือการลงมือปฏิบัติจริง และ (3) การประเมินผล เปน
แนวทางในการวิเคราะหการบริหารโครงการในที่นี้ตอไป หรือ
2.2.3 หลังจากศึกษาแนวคิดหรือขั้นตอนการบริหารโครงการของนักวิชาการ 3-5 คน
ขางตนแลว ผูศึกษาไดตัดสินใจเลือกแนวคิด หรือกระบวนการ หรือขั้นตอนการบริหารโครงการของ
นักวิชาการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งประกอบดวย ….. ขั้นตอน (ระบุขั้นตอน) ไดแก ….. (ระบุ
หัวขอของแตละขั้นตอน) โดยจะนําขั้นตอนดังกลาวนี้นํามาประยุกตใชในการวิเคราะหการบริหาร
โครงการในที่นี้ตอไป
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2.3 การแสดงเหตุผลของการเลือกนําแนวคิดมาใชในการวิเคราะห ผูศึกษาควรแสดงเหตุผลไว
ดวยวาทําไมจึงเลือกสรุปหรือเลือกนําแนวคิดหรือกระบวนการบริหารโครงการของนักวิชาการในขอ
2.2.1 หรือ 2.2.2 มาใชในการวิเคราะหตอไป ตัวอยางเชน
2.3.1 เหตุผลที่ผูศึกษาเลือกแนวคิดของ ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ เนื่องจากเปนแนวคิดที่
ประกอบดวย 5 ขั้นตอนที่มีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมการบริหารโครงการอยางครบถวน เปนสากล และ
เปนที่ยอมรับกันทั่วไป
2.3.2 เหตุ ผ ลที่ ผู ศึ กษาเลื อ กแนวคิ ด ของ วิ รั ช วิ รั ช นิ ภ าวรรณ เพราะเปน แนวคิด ที่
กะทัดรัด ชัดเจน เหมาะสม คุนเคย เขาใจงาย และนําไปประยุกตใชไดงาย เปนตน

3. การประยุกต
เปนการนําขอมูลที่เปนขอเท็จจริง (fact) เกี่ยวกับโครงการที่ผูศึกษาไดเลือกนํามาศึกษาหรือ
วิ เ คราะห เช น โครงการสนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ข า งต น มาปรั บ หรื อ ประยุ ก ต เ ข า กั บ แนวคิ ด หรื อ
กระบวนการที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการของนักวิชาการที่ผูศึกษาไดตัดสินใจเลือกและวิเคราะหไว
แลว (หัวขอ 2.2 ขางตน) ตัวอยางเชน หลังจากที่ผูศึกษาไดตัดสินใจเลือกแนวคิดหรือกระบวนการที่
เกี่ยวกับการบริหารโครงการของนักวิชาการที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอนไวแลว ตอจากนั้น ใหนําขอมูลที่
เปนขอเท็จจริงของโครงการที่ผูศึกษาไดเลือกนํามาศึกษา เชน โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ (ขอมูล
ส ว นใหญ ไ ด ม าจากหนั ง สื อ หรื อ การค น คว า ) มาปรั บ ใส ใ ห ค รบทั้ ง 3 ขั้ น ตอนของแนวคิ ด หรื อ
กระบวนการที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการ แตถาขอมูลที่เปนขอเท็จจริงมีไมครบทั้ง 3 ขั้นตอน หรือ
ขาดขั้นตอนก็อาจเขียนระบุไววา มีขอมูลไมเพียงพอหรือไมอาจหาขอมูลได

4. การวิเคราะหดวยกรอบแนวคิด
ในหัวขอการวิเคราะหนี้ ขอมูลสวนใหญเปนขอมูลที่เปนความคิดเห็น (opinion) ของ
ผูศึกษาเอง โดยนํา “กรอบแนวคิดทางวิชาการ” ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ (1) “กรอบแนวคิดทางการ
บริหารจัดการ” มาใชเปนแนวทางใน “การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” และ (2) กรอบแนวคิดทาง
วิชาการที่นําใชเปนแนวทางใน “การศึกษาวิเคราะห” กลาวคือ
4.1 การนํา “กรอบแนวคิดทางการบริหารจัดการ” มาใชสําหรับ “การจัดกลุมหรือการจัดกลุม
ปญหา” เชน ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ (หรือทรัพยากรบริหารจัดการ) ที่เรียกวา 3M-
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11M ไดแก Man (การบริหารทรัพยากรมนุษย) Money (การบริหารงบประมาณ) Material (การบริหาร
วัสดุอุปกรณ) Management (การบริหารงานทั่วไป) Morality (การบริหารคุณธรรม) Market (ตลาด
ผูรับบริการ หรือประชาชนผูรับบริการ) Message (การบริหารขาวสาร หรือขอมูลขาวสาร) method
(วิธีการ ระเบียบ แบบแผน เทคนิค หรือกลยุทธ) Minute (การบริหารเวลา หรือกรอบเวลาที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน) mediation (การประสานงาน หรือการประนีประนอม) และ Measurement (การวัดผล หรือ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน), กระบวนการบริหารจัดการของ เฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol) ที่เรียกวา
POCCC ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การ
บังคับบัญชา (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling), หรือการ
บริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 6 หลัก, หรือ PAMS-POSDCoRB4 เหลานี้
เปนตน
หมายเหตุ กรอบแนวคิดทางการบริหารจัดการที่นํามาใชใน “การจัดกลุมหรือการจัดกลุม
ปญหา” นี้ มิไดมีแตเพียงที่ไดนําเสนอมาขางตน เชน 3M-11M และ PAMS-POSDCoRB เทานัน้ แตยงั มี
อีกมาก ขึ้น อยู กับผู ศึกษาจะเลือกนํากรอบแนวคิ ดใดมาปรับใช โดยควรเลือกนํามาปรั บใช ให ตรง
ประเด็นหรือเหมาะสมกับการวิเคราะหในแตละเรื่อง อยางไรก็ตาม มีขอนาสังเกตคือ กรอบแนวคิด
ดังกลาวนี้มิใชกรอบแนวคิดที่ตายตัวหรือใชไดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวเทานั้น แตนํามา
ปรับใชสําหรับการวิเคราะหไดหลายเรื่อง เชน (1) การวิเคราะหการบริหารโครงการ (2) การวิเคราะห
การบริหารจัดการของหนวยงาน (3) การวิเคราะหนโยบายหรือการบริหารนโยบาย (4) การวิเคราะห
การประเมินผลโครงการ และ (5) การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับเหตุผลและ
มุมมองของแตละคน ตัวอยางเชน
1) การวิเคราะหการบริหารจัดการโครงการหรือการบริหารโครงการ อาจนํากรอบ
แนวคิดขางลางนี้มาปรับใชใน “การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” ก็ได เชน
1.1) กระบวนการบริหารโครงการของ ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ ที่ประกอบดวย 5
ขั้นตอน ไดแก (1) การกําหนดโครงการ (2) การตระเตรียมและการวิเคราะหโครงการ (3) การ
ประเมินผลและการอนุมัติโครงการ (4) การนําโครงการไปปฏิบัติและการดําเนินการ และ (5) การ
ติดตามและการประเมินผล
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โปรดดู วิรัช วิรชั นิภาวรรณ, หลักรัฐประศาสนศาสตร : แนวคิดและกระบวนการ (กรุงเทพมหานคร :
บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด, 2549), 275 หนา.
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1.2) กระบวนการบริหารโครงการของ โทมัส อาร. ดาย (Thomas R. Dye) ที่
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก (1) การระบุปญหา (2) การจัดทําทางเลือก (3) การใหความเห็นชอบ (4)
การนํานโยบายไปปฏิบัติ และ (5) การประเมินผล
1.3) กระบวนการบริหารโครงการของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ที่ประกอบดวย 3
ขั้นตอน ไดแก (1) การคิดหรือการวางแผน (2) การดําเนินงานหรือการลงมือปฏิบัติจริง และ (3) การ
ประเมินผล
1.4) กระบวนการบริหารโครงการของ เกร และลารสัน (Gray and Larson)
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก (1) การกําหนดโครงการ (2) การวางแผนดําเนินโครงการ (3) การบริหาร
โครงการ และ (4) การสงมอบผลิตภัณฑของโครงการ
1.5) กระบวนการบริหารโครงการของ ไมค ฟลด และลอรรี เคลเลอร (Mike
Field and Laurie Keller) ที่ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก (1) ระยะกําหนดโครงการ (2) ระยะการ
วางแผน (3) ระยะการจัดวางรูปแบบองคการบริหารโครงการ (4) ระยะการบริหาร และ (5) ระยะปด
โครงการ
2) การวิเคราะหการบริหารจัดการของหนวยงาน อาจนํากรอบแนวคิดทีเ่ รียกวา “ปจจัย
ที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการของหนวยงาน” เชน 3M-11M, PAMS-POSDCoRB, SAP
(โครงสราง อํานาจหนาที่ และกระบวนการดําเนินงาน), และแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีที่
ประกอบดวย 6 หลัก เปนตน มาปรับใช หรือนํามาปรับใชใน “การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” ก็ได
3) การวิเคราะหนโยบายหรือการวิเคราะหการบริหารนโยบาย อาจนํากรอบแนวคิด
ขางลางนี้มาปรับใชใน “การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” ก็ได เชน
3.1) กระบวนการนโยบายของ เจมส อี. แอนเดอรสัน (James E. Anderson) ที่
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก (1) การกําหนดนโยบายสาธารณะ (2) การนํานโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติ และ (3) การประเมินผลนโยบายสาธารณะ
3.2) กระบวนการนโยบายของ บริดแมน และเดวีส (Bridman and Davis) ที่
ประกอบดวย 8 ขั้นตอน ไดแก (1) การกําหนดประเด็นปญหา (2) การวิเคราะหนโยบาย (3) เครื่องมือ
นโยบาย (4) การปรึกษาหารือในนโยบาย (5) การประสานงาน (6) การตัดสินใจ (7) การนํานโยบายไป
ปฏิบัติ และ (8) การประเมินผลนโยบาย
3.3) กระบวนการนโยบายของ คลาร ค แบกซเ ตอร (Clark Baxter) ที่
ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก (1) การระบุปญหา (agenda setting) (2) การกําหนดนโยบาย (policy
formulation) (3) การนํานโยบายไปปฏิบัติ (policy implementation) (4) การประเมินผลนโยบาย (policy
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evaluation) (5) การปรับเปลี่ยนนโยบาย (policy change) และ (6) การจุดสิ้นสุดนโยบาย (policy
termination)
3.4) กระบวนการนโยบายของ บี. ดับบลิว. ฮอควูด (B.W. Hogwood) และ
แอล. เอ. กันน (L.A. Gunn) ที่ประกอบดวย 9 ขั้นตอน ไดแก (1) การตัดสินใจปญหานโยบาย (2) การ
กลั่ น กรองประเด็ น นโยบาย (3) การนิ ย ามประเด็ น นโยบาย (4) การพยากรณ (5) การกํ า หนด
วัตถุประสงคและการจัดการลําดับ (6) การวิเคราะหทางเลือก (7) การนํานโยบายไปปฏิบัติ (8) การ
ประเมินผลและการทบทวน และ (9) การดํารงรักษานโยบาย
3.5) กระบวนการนโยบายของ ดับบลิว. ยู. เอ็นดันน (W. N. Dunn) ที่
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน/ดาน ไดแก (1) โครงสรางปญหานโยบาย เปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหานโยบายอยางละเอียดและชัดเจน (2) ทางเลือกนโยบาย เปนการคนหาทางเลือกที่จะนํามาปฏิบัติ
เพื่อนําไปสูการแกไขปญหานโยบาย โดยคนหาทางเลือกไวหลายทาง แลวจึงเลือกทางเลือกที่เหมาะสม
ที่สุดหรือมีความเปนไปไดมากที่สุด และ (3) ผลสําเร็จของนโยบาย เปนการคนหาผลของนโยบาย ถา
สามารถตอบสนองกลุมบุคคลเปาหมายไดเต็มที่แสดงวานโยบายนั้นประสบความสําเร็จ โดยอาจนําผล
ของนโยบายมาเปรียบเทียบกับเปาหมายที่คาดหวังไว รวมถึงคุณคาที่กําหนดผลสําเร็จของนโยบายนั้น
4) การวิเคราะหการประเมินผลโครงการ อาจนํากรอบแนวคิดของ แดเนีย ล แอล.
สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam) ซึ่งเรียกวา CIPP model ที่ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก (1)
สภาพแวดลอมของโครงการ (Context evaluation) (2) ปจจัยนําเขา (Input evaluation) (3) การประเมิน
กระบวนการ (Process evaluation) และ (4) ผลผลิต (Product evaluation) ตลอดจนแนวคิดของ บัล
ลานด สกอรการด (Balanced Scorecard) ที่ประกอบดวย 4 ดาน/เรื่อง ไดแก (1) ดานภายนอกองคกร
หรือประชาชนผูรับบริการ (เทียบไดกับ Market) (2) ดานภายในองคกร (เทียบไดกับการบริหารงาน
ภายในทั่วไป หรือ Management) (3) ดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต (เทียบไดกับ Man) และ (4)
ดานการเงิน (เทียบไดกับ Money) มาปรับใชใน “การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” ก็ได
5) การวิเคราะหหรือการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ” อาจนํากรอบแนวคิดของ
วิลเลียม เอ็น. ดันน (William N. Dunn) ที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก (1) กอนการนําไปปฏิบัติ (2)
หลังการนําไปปฏิบัติ และ (3) การบูรณาการของการวิเคราะหโครงการ มาปรับใชใน “การจัดกลุมหรือ
การจัดกลุมปญหา” ก็ได
สรุปไดวา กรอบแนวคิดทางการบริหารจัดการตาง ๆ ดังกลาวที่นํามาใชใน “การจัดกลุมหรือ
การจัดกลุมปญหา” นั้น อาจนํามาปรับใชกับการวิเคราะหเรื่องตาง ๆ ไดอยางนอย 5 เรื่อง ไดแก (1) การ
วิเคราะหการบริหารโครงการ (2) การวิเคราะหการบริหารจัดการของหนว ยงาน (3) การวิเคราะห
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นโยบายหรือการบริหารนโยบาย (4) การวิเคราะหการประเมินผลโครงการ และ (5) การวิเคราะหความ
เปนไปไดของโครงการ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับเหตุผลและมุมมองของผูศึกษาแตละคนวาจะนํากรอบแนวคิดใด
มาใชในการวิเคราะหใหเหมาะสมและสอดคลองกับเรื่องนั้น และในทางตรงกันขาม ก็เปนไปในทํานอง
เดียวกัน ดังแสดงไวในภาพขางลางนี้
กรอบแนวคิดการบริหารจัดการสําหรับ
“การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา” เชน
1) 3M-11M
2) POCCC
3) PAMS-POSDCoRB
4) การบริหารจัดการตามแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 6 หลัก
5) กระบวนการตาง ๆ ตามแนวคิดของ
นักวิชาการตาง ๆ

การวิเคราะหเรื่องตาง ๆ อยางนอย 5 เรื่อง
1) การวิเคราะหการบริหารโครงการ
2) การวิเคราะหการบริหารจัดการของ
หนวยงาน
3) การวิเคราะหนโยบายหรือการบริหาร
นโยบาย
4) การวิเคราะหการประเมินผลโครงการ
5) การวิเคราะหความเปนไปไดของ
โครงการ

หลังจากนําเสนอเรื่องการนํา “กรอบแนวคิดทางการบริหารจัดการ” มาใชใน “การจัดกลุมหรือ
การจัดกลุมปญหา” ทําใหมีขอสังเกต 5 ประการ ดังนี้
ประการที่หนึ่ง กรอบแนวคิด หรือกลุมคําตาง ๆ เชน 3M-11M, POCCC, การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 6 หลัก และ PAMS-POSDCoRB ขางตนที่เรียกแตกตางกันวา (1) ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอ
การบริหารจัดการ (2) ทรัพยากรการบริหารจัดการหรือทรัพยากรการจัดการ (3) กระบวนการบริหาร
จัดการ และ (4) กระบวนการหรือหลักการสําคัญตาง ๆ นั้น อาจเรียกวาเปน “ตัวชี้วัดการบริหารจัดการ”
หรือ “ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ” ก็ได เนื่องจากลวนมีลักษณะเปน “ตัวชี้วัดหรือชุด
ตัวชี้วัด” ที่นําไปปรับใชเปน “ตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดสําหรับศึกษา วิจัย วิเคราะห วัด และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ” ได ถึงแมแตละ
ตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดจะมีจุดเริ่มตนหรือมีที่มาแตกตางกันก็ตาม โดย “ตัวชี้วัด/ชุดตัว ชี้วัดการบริหาร
จัดการ” ดังกลาวนี้ ถือวา “เปนตัวชี้วัดหลักหรือชุดตัวชี้วัดหลัก” และเมื่อนําไปปรับใชจะตองสรางหรือ
กําหนด “ตัวชี้วัดรอง” ขึ้นมา
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ประการที่สอง กรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดที่กลาวมานี้ ยังอาจเรียกวา แนวคิด
แนวทาง หลักการ เทคนิค เกณฑ ตัวแปร หรือตัวแบบ ก็ได
ประการที่สาม ในการศึกษา การวิจัย การวิเคราะห การวัด หรือการประเมินผลความสําเร็จของ
การบริหารจัดการตามกรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัด หรือที่เรียกอยางอื่น ตามที่ไดกลาวมาแลว
นั้น ลวนอยูที่ “การสรางหรือกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator, KPI) ที่
ถูกตอง เที่ยงตรง เปนที่ยอมรับ และสะดวกตอการนําไปใช
ประการที่ สี่ เมื่ อนํ ากรอบแนวคิ ด หรื อตั ว ชี้ วั ด /ชุ ด ตั ว ชี้ วั ด การบริห ารจั ด การไปปรั บใช ใ น
การศึกษา วิจัย วิเคราะห วัด และการประเมินผลดานการบริหารจัดการของ หนึ่ง หนวยงานของรัฐ หรือ
สอง เจาหนาที่ของรัฐ หรือ สาม โครงการหรือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐ ผูศึกษาอาจเลือกนํากรอบ
แนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตั วชี้วัดใดไปปรับใชไดตามความเหมาะสม ซึ่งรวมทั้งกรอบแนวคิด หรื อ
ตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่เรียกวา 3M-11M, PAMS-POSDCoRB, SWOT, Benchmarking,
Balanced Scorecard, การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี, แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง, การปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองของหนวยงาน, 7S ของบริษัทแมคคินซี, การบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์, การบริหาร
จัดการคุณภาพโดยรวม, องคการแหงการเรียนรู, และ ITERMS เหลานี้เปนตน ทั้งนี้ เพื่อนําไปสูจุดหมาย
ปลายทางเบื้องตน คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่
ของรัฐ และในที่สุด เพื่อนําไปสูจุดหมายปลายทางสูงสุด คือ การพัฒนาประเทศที่ประชาชนมีความสุข
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งประเทศชาติเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืน
ประการที่หา ในการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธในภาพรวม มีคาํ หรือขอความทีม่ ี
ความหมายทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง (1) การศึกษา (หรืออาจ
ใชคําวา การวิจัย การวิเคราะห การวัด การประเมินผล) (2) ประสิทธิภาพ (หรืออาจใชคําวา ศักยภาพ ขีด
ความสามารถ ความพรอม ความเปนไปได) (3) การบริหารจัดการ (หรืออาจใชคําวา การดําเนินงาน การ
ปฏิบัติงาน) และ (4) หนวยงานของรัฐ (หรืออาจใชคําวา เจาหนาที่ของรัฐ โครงการหรือกิจกรรมของ
หนวยงานของรัฐ) ดังตัวอยางตอไปนี้
1) การศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหนวยงาน A มีความหมาย
ทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการวิจัย หรือการวิเคราะห หรือการวัด หรือการ
ประเมินผลการบริหารจัดการของหนวยงาน A นั้น
2) การศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหนวยงาน A มีความหมาย
ทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการศึกษาศักยภาพ หรือขีดความสามารถ หรือความ
พรอม หรือความเปนไปไดของหนวยงาน A นั้น
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3) การศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหนวยงาน A มีความหมาย
ทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการศึกษาประสิทธิภาพของการดําเนินงาน หรือการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน A นั้น
4) การศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ A มีความหมาย
ทํานองเดียวกั น ใกลเคีย งกั น หรือคลายคลึงกับการศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของ
เจาหนาที่ของรัฐ หรือโครงการหรือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐ A นั้น
5) การประเมินผลประสิท ธิภาพการบริหารจั ดการของหนวยงาน A มีความหมาย
ทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการศึกษา หรือการวิจัย หรือการวิเคราะห หรือการวัด
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหนวยงาน A นั้น
6) การศึกษาความเปนไปไดของการบริหารจัดการของโครงการหรือกิจกรรม B มี
ความหมายทํานองเดียวกัน ใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกับการศึกษาประสิทธิภาพ หรือศักยภาพ หรือ
ขีดความสามารถ หรือความพรอมของการบริหารจัดการของโครงการหรือกิจกรรม B นั้น โปรดดู
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สรุปโครงสรางของการนํากรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด/ชุดตัวชี้วัดการบริหารจัดการพรอมตัวอยาง มาปรับ
ใชสําหรับ (1) การศึกษา (2) ประสิทธิภาพ ของ (3) การบริหารจัดการ ของ (4) หนวยงานของรัฐ (5) เพื่อนําไปสู
จุดหมายปลายทาง
(5) จุดหมาย
(1) การ
(2) ประ(3) การ
(4) หนวย
กรอบแนวคิด
ปลายทาง
ศึกษา
สิทธิภาพ บริหารจัดการ งานของรัฐ หรือตัวชีว้ ดั /ชุดตัวชีว้ ดั 
หรือคําวา หรือคําวา
หรือคําวา
หรือคําวา หรือคําวา ตัวอยางเชน เบื้องตน สูงสุด
1. 3M-11M การเพิ่ม การ
ประสิทธิ- พัฒนา
2. PAMSประเทศ
POSDCoRB ภาพ
: โดย
3. SWOT
ในการ
4. Benchบริหาร ประชาชนมี
marking
จัดการ
ความสุข
5. Balanced ของ
และมี
Scorecard หนวย
6. อื่น ๆ เชน งานของ คุณภาพ
การบริหาร รัฐและเจา ชีวิตที่ดี
ขึ้น และ
กิจการบาน หนาที่
ประเทศ
เมืองที่ดี
ของรัฐ
ชาติ
และการ
เจริญ
ปฏิบัติ
กาวหนา
ราชการ
อยาง
ตามคํา
มั่นคง
รับรองของ
และ
หนวยงาน
ยั่งยืน
เปนตน

หมายถึง กรอบแนวคิด หรือ “ตัวชี้วัดหลัก” หรือ “ชุดตัวชี้วัดหลัก” และเมื่อนําไปปรับใชในการศึกษา การ
วิจัย การวิเคราะห การวัด และการประเมินผล จําเปนตองสรางหรือกําหนด “ตัวชี้วัดรอง” ของแตละตัวชี้วัดหลักซึ่ง
ประกอบดวยหลายดานขึ้นมา โดย “ตัวชี้วัดรอง” หมายถึง ระดับความสําเร็จของขอความที่ขยายความหรือขยายการ
ดําเนินงานของตัวชี้วัดหลักแตละดานใหเห็นชัดเจนขึ้น
1. การวิจยั
2. การ
วิเคราะห
3. การวัด
4. การ
ประเมิน
ผล

1. ศักยภาพ 1. การดําเนิน
งาน
2. ขีดความ
สามารถ 2. การปฏิบัติ
งาน
3. ความ
พรอม
4. ความ
เปน
ไปได

1. เจา
หนาที่
ของรัฐ
2. โครงการ
หรือ
กิจกรรม
ของ
หนวย
งาน
ของรัฐ

1. ตัวแบบ
2. แนวคิด
3. แนวทาง
4. หลักการ
5. เทคนิค
6. เกณฑ
7. ตัวแปร
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4.2 การนํา “กรอบแนวคิดทางวิชาการ” มาใชสําหรับ “การศึกษาวิเคราะห” เชน นํากรอบ
แนวคิดทางวิชาการที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก “ปญหา และแนวทางแกไข” (โปรดดูตารางที่ 1-6)
มาปรับใช หรือกรอบแนวคิดทางวิชาการที่เรียกวา “กระบวนการพิจารณาแกไขปญหา” ซึ่งแบงเปน 3
ขั้นตอน ไดแก ปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไข (โปรดดูภาพที่ 1) มาปรับใชก็ได ทั้งนี้ ในการศึกษา
วิเคราะหหรือเขียนบรรยายหัวขอ “การวิเคราะห” นี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในหัวขอ “แนวทางแกไข” ซึ่ง
เปนขอมูลที่เปนความคิดเห็น (opinion) ของผูศึกษานั้น ควรนําขอมูลจากหัวขอ “วรรณกรรมหรือ
แนวคิดที่เกี่ยวของ” ของนักวิชาการซึ่งเปนขอมูลที่เปนขอเท็จจริง (fact) ที่ผูศึกษาไดศึกษาไวลวงหนา
แลว มาสนับสนุน คัดคาน หรือเทียบเคียงดวย การทําเชนนี้จะมีสวนทําใหแนวทางแกไขของผูศึกษามี
น้ําหนักและไดรับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นเพราะมีแนวคิดของนักวิชาการมาสนับสนุน คัดคาน หรือ
เทียบเคียงดวย อยางไรก็ดี การนําแนวคิดของนักวิชาการมาสนับสนุน คัดคาน หรือเทียบเคียงในหัวขอ
แนวทางแกไขดังกลาวนั้น ควรทําเพียงบางขอหรือบางสวนเทานั้น เพื่อใหมีผูศึกษาไดแสดงความ
คิดเห็นของตัวเองไวดวย โปรดดูภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางหัวขอ “วรรณกรรมหรือแนวคิดที่เกี่ยวของ” กับ หัวขอ “แนวทางแกไข”
หัวขอ วรรณกรรมหรือแนวคิดที่เกี่ยวของ (ที่ผูศึกษาไดเคยศึกษาหรือกลาวไวลวงหนาแลว)
แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางแกไข มีดังนี้
1) .................................
2) .................................
3) .................................

(แนวคิดดังกลาวนี้ จะตองนําไปใชใน
หัวขอ “แนวทางแกไข” ในหัวขอ “การ
วิเคราะห” หรือในตารางขางลางนี)้

หัวขอ การวิเคราะห (ซึ่งผูศึกษาไดนําเสนอดวยภาพหรือตารางดวย)
กรอบแนวคิดทางการบริหาร
กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน
จัดการที่ประกอบดวย 3
สําหรับการศึกษาวิเคราะห
ขั้นตอนสําหรับการจัดกลุม
1. ปญหา
2. แนวทางแกไข
หรือการจัดกลุม ปญหา
1. …………..
1. …… (ทั้งนี้ สอดคลองกับ
1. การคิดหรือการวางแผน
แนวคิดของ … ในหัวขอที.่ ...)
(thinking or planning)
2. …………..
2. ……. (ทั้งนี้ สอดคลองกับ
2. การดําเนินงาน หรือการ
แนวคิดของ … ในหัวขอที.่ ...)
ลงมือปฏิบตั ิจริง (acting)
3. …………..
3. …..
3. การประเมินผล
(evaluating)
(เทคนิคการนํากรอบแนวคิด
ทางการบริหารจัดการมาใชใน
“การจัดกลุมหรือการจัดกลุม
ปญหา” ในแนวตั้งของตารางนี้
คือ ผูศึกษาควรนํา “แนวคิดของ
นักวิชาการ” ที่เกี่ยวกับประเด็น
หลักหรือเรื่องที่ศึกษาวิเคราะห
โดยตรง เชน ถาเปนเรื่อง “การ
วิเคราะหนโยบาย” ผูศกึ ษาควร
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นําแนวคิดของนักวิชาการที่
จัดแบงกระบวนการนโยบายที่
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก
(1) การกําหนดนโยบาย (2) การ
นํานโยบายไปปฏิบัติ และ (3)
การประเมินผลนโยบาย มาใช
แตถานักศึกษานํากระบวนการที่
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก
(1) การคิดหรือการวางแผน (2)
การดําเนินงานหรือการลงมือ
ปฏิบัติจริง และ (3) การ
ประเมินผล มาใช เชนนี้ ก็จะไม
ตรงประเด็นกับเรื่องที่ศึกษาซึ่ง
เนนเรื่อง “การวิเคราะห
นโยบาย” นอกจากนี้ ผูศกึ ษา
ควรนําการจัดกลุมปญหาที่
แบงเปน 3 ขั้นตอนดังกลาว
ไดแก (1) การกําหนดนโยบาย
(2) การนํานโยบายไปปฏิบตั ิ
และ (3) การประเมินผลนโยบาย
นั้น ไปใสไวในหัวขอ 2. แนวคิด
ที่เกี่ยวของดวย เพื่อใหหัวขอ 2.
แนวคิดที่เกีย่ วของกับ หัวขอ 3.
การวิเคราะห มีความสัมพันธ
หรือสอดคลองกัน)
หมายเหตุ แนวทางแกไขในตารางชองขวามือขางบนนี้ ไมจําเปนตองมาจากวรรณกรรมหรือ
แนวคิดที่เกีย่ วของทุกขอ แตอาจมาจากแนวคิดของผูศกึ ษาเองก็ได
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การนํากรอบแนวคิดทางวิชาการขางตน คือ หนึ่ง กรอบแนวคิดทางการบริหารจัดการ มาใชใน
การจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา รวมทั้ง สอง กรอบแนวคิดทางวิชาการ มาใชสําหรับการศึกษา
วิเคราะห เชนนี้ แสดงใหเห็นถึงการวิเคราะหที่เปนวิชาการ มีระบบ และสมบูรณมากยิ่งขึ้น อีกทั้งนาจะ
เปนจุด ๆ หนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงการนําเสนองานทางวิชาการระดับปริญญาโทที่แตกตางจากระดับ
ปริญญาตรี

5. บทสรุป
เปนการสรุปดวยตารางหรือภาพอยางเปนระบบบนพื้นฐานของวิชาการหรือกรอบแนวคิดทาง
วิชาการ ซึ่งอาจดําเนินการโดยเลือกขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
5.1 การสรุปการวิเคราะหการบริหารโครงการดวยตารางที่ประกอบดวย (1) กรอบแนวคิด
ทางการบริหารจัดการ สําหรับการจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา รวมทั้ง (2) กรอบแนวคิดทางวิชาการ
ที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน สําหรับการศึกษาวิเคราะห หรือ
5.2 การสรุ ป การวิเ คราะห ก ารบริ หารโครงการด ว ยภาพที่ ป ระกอบด ว ย (1) กรอบแนวคิ ด
ทางการบริหารจัดการ สําหรับการจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา รวมทั้ง (2) กรอบแนวคิดทางวิชาการ
ที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน สําหรับการศึกษาวิเคราะห
เมื่อเลือกขอใดขอหนึ่งแลว ใหผูศึกษานําขอมูลมาเขียนยอไวในตารางหรือภาพดังตัวอยาง
ขางลางนี้
โปรดดูตารางที่ 1-7 และภาพที่ 2
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ตารางที่ 1 สรุปปญหา และแนวทางแกไขการบริหารโครงการ...... (ระบุชื่อโครงการ) โดยใชกรอบ
แนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ ปญหา และแนวทางแกไข สําหรับการศึกษาวิเคราะห รวมทั้งใช
กรอบแนวคิ ด ทางการบริห ารจั ด การ หรื อ ขั้ น ตอนการบริ หารโครงการของ ประสิ ท ธิ์ ตงยิ่ ง ศิ ริ ที่
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก (1) การกําหนดโครงการ (2) การตระเตรียมและการวิเคราะหโครงการ
(3) การประเมินผลและการอนุมัติโครงการ (4) การนําโครงการไปปฏิบัติและการดําเนินการ และ (5)
การติดตามและการประเมินผล (อางอิงดวย) สําหรับการจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา
กรอบแนวคิดทางการ
กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน
บริหารจัดการ หรือ
สําหรับการศึกษาวิเคราะหการบริหารโครงการ......
ขั้นตอนการบริหาร
1. ปญหา
2. แนวทางแกไข
โครงการทีป่ ระกอบดวย
(อาจนําแนวคิดที่เกี่ยวของของ
5 ขั้นตอน สําหรับการ
นักวิชาการมาสนับสนุน คัดคาน
จัดกลุม และการ
หรือเทียบเคียงดวย (ถามี))
จัดกลุม ปญหา
1. การกําหนดโครงการ
2. การตระเตรียมและ
การวิเคราะหโครงการ
3. การประเมินผลและ
การอนุมตั ิโครงการ
4. การนําโครงการไป
ปฏิบัตแิ ละการดําเนินการ
5. การติดตามและการ
ประเมินผล
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ตารางที่ 2 สรุปปญหา และแนวทางแกไขการบริหารโครงการ...... (ระบุชื่อโครงการ) โดยใชกรอบ
แนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ ปญหา และแนวทางแกไข สําหรับการศึกษาวิเคราะห รวมทั้งใช
กรอบแนวคิดทางการบริหารจัดการที่เรียกวา 3M อันประกอบดวย (1) การบริหารทรัพยากรมนุษย
(Man) (2) การบริหารงบประมาณ (Money) และ (3) การบริหารงานทั่วไป (Management) สําหรับการ
จัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา
กรอบแนวคิดทางการ
บริหารจัดการที่เรียกวา
3M ซึ่งประกอบดวย
3 ขั้นตอนสําหรับ
การจัดกลุมหรือการ
จัดกลุมปญหา
1. การบริหารทรัพยากร
มนุษย (Man)
2. การบริหาร
งบประมาณ (Money)
3. การบริหารงานทั่วไป
(Management)

กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน
สําหรับการศึกษาวิเคราะหการบริหารโครงการ.....
1. ปญหา
2. แนวทางแกไข
(อาจนําแนวคิดที่เกี่ยวของของ
นักวิชาการมาสนับสนุน คัดคาน หรือ
เทียบเคียงดวย (ถามี))
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ตารางที่ 3 สรุปปญหา และแนวทางแกไขการบริหารโครงการ...... (ระบุชื่อโครงการ) โดยใชกรอบ
แนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ ปญหา และแนวทางแกไข สําหรับการศึกษาวิเคราะห รวมทั้งใช
กรอบแนวคิดการทางบริหารจัดการ หรือขั้น ตอนการบริหารโครงการของ วิรัช วิรัชนิภ าวรรณ ที่
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก (1) การคิดหรือการวางแผน (2) การดําเนินงานหรือการลงมือปฏิบัติจริง
และ (3) การประเมินผล5 สําหรับการจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา
กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน
กรอบแนวคิดทางการ
สําหรับการศึกษาวิเคราะหการบริหารโครงการ.....
บริหารจัดการ หรือขั้นตอน
การบริหารโครงการที่
1. ปญหา
2. แนวทางแกไข
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน
(อาจนําแนวคิดที่เกี่ยวของของ
สําหรับการจัดกลุมหรือ
นักวิชาการมาสนับสนุน คัดคาน หรือ
เทียบเคียงดวย (ถามี))
การจัดกลุมปญหา
1. การคิดหรือการวางแผน
(thinking or planning)
2. การดําเนินงานหรือการ
ลงมือปฏิบตั ิจริง
(acting)
3. การประเมินผล
(evaluating)

5

โปรดดู วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, แนวทางการตอบขอสอบและกรอบแนวคิดทางสังคมศาสตร
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2548), หนา 31-34.
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ตารางที่ 4 สรุปปญหา และแนวทางแกไขการบริหารโครงการ...... (ระบุชื่อโครงการ) โดยใชกรอบ
แนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ ปญหา และแนวทางแกไข สําหรับการศึกษาวิเคราะห รวมทั้งใช
กรอบแนวคิดการบริหารจัดการ หรือกระบวนการบริหารจัดการของ เฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol) ที่
เรียกวา POCCC ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก การวางแผน (Planning) การจัดองคการ
(Organizing) การบังคับบัญชา (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม
(Controlling) สําหรับการจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา
กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน
กรอบแนวคิดทางการ
สําหรับการศึกษาวิเคราะหการบริหารโครงการ.....
บริหารจัดการ ที่
1. ปญหา
2. แนวทางแกไข
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน
(อาจนําแนวคิดที่เกี่ยวของของ
สําหรับการจัดกลุมหรือ
นักวิชาการมาสนับสนุน คัดคาน หรือ
การจัดกลุมปญหา
เทียบเคียงดวย (ถามี))
1. การวางแผน
(Planning)
2. การจัดองคการ
(Organizing)
3. การบังคับบัญชา
(Commanding)
4. การประสานงาน
(Coordinating)
5. การควบคุม
(Controlling)
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ตารางที่ 5 สรุปปญหา และแนวทางแกไขการบริหารโครงการ...... (ระบุชื่อโครงการ) โดยใชกรอบ
แนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ ปญหา และแนวทางแกไข สําหรับการศึกษาวิเคราะห รวมทั้งใช
กรอบแนวคิดทางการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ที่ประกอบดวย 6
หลัก ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุมคา สําหรับการจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา
กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน
กรอบแนวคิดการบริหารจัดการ
สําหรับการศึกษาวิเคราะหการบริหารโครงการ.....
ตามแนวทางการบริหารกิจการ
1. ปญหา
2. แนวทางแกไข
บานเมืองที่ดีทปี่ ระกอบดวย 6
(อาจนําแนวคิดที่เกี่ยวของของ
หลัก สําหรับการจัดกลุมหรือ
นักวิชาการมาสนับสนุน คัดคาน
การจัดกลุมปญหา
หรือเทียบเคียงดวย (ถามี))
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปรงใส
4. หลักความมีสวนรวม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุม คา
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ตารางที่ 6 สรุปปญหา และแนวทางแกไขการบริหารโครงการ...... (ระบุชื่อโครงการ) โดยใชกรอบ
แนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ ปญหา และแนวทางแกไข สําหรับการศึกษาวิเคราะห รวมทั้งใช
กรอบแนวคิดทางการบริหารจัดการที่เรียกวา 11M สําหรับการจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา
กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน
กรอบแนวคิดทางการบริหารจัดการ
สําหรับการศึกษาวิเคราะหการบริหารโครงการ.....
ที่เรียกวา 11M ซึ่งประกอบดวย
1. ปญหา
2. แนวทางแกไข
11 ขั้นตอน สําหรับการจัดกลุม
(อาจนําแนวคิดที่เกี่ยวของของ
หรือการจัดกลุม ปญหา
นักวิชาการมาสนับสนุน คัดคาน
หรือเทียบเคียงดวย (ถามี))
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย (Man)
2. การบริหารงบประมาณ (Money)
3. การบริหารงานทั่วไป (Management)
4. การบริหารวัสดุอุปกรณ (Material)
5. การบริหารคุณธรรม (Morality)
6. ตลาด หรือผูรับบริการ (Market)
7. การบริหารขาวสารหรือขอมูลขาวสาร
(Message)
8. วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค
(Method)
9. การบริหารเวลาหรือระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน (Minute)
10. การประสานงานหรือการ
ประนีประนอม (Mediation)
11. การวัดผล หรือการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (Measurement)
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ตารางที่ 7 สรุปปญหาและแนวทางแกไขการบริหารโครงการ...... (ระบุชื่อโครงการ) โดยใชกรอบ
แนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ ปญหา และแนวทางแกไข สําหรับการศึกษาวิเคราะห รวมทั้งใช
กรอบแนวคิดทางการบริหารจัดการที่เรียกวา บัลลานด สกอรการด ที่ประกอบดวย 4 ดาน สําหรับการจัด
กลุมหรือการจัดกลุมปญหา
กรอบแนวคิดทางการบริหาร
กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอน
จัดการที่เรียกวา Balanced
สําหรับการศึกษาวิเคราะหการบริหารโครงการ.....
Scorecard ที่ประกอบดวย 4 ดาน
สําหรับการจัดกลุมหรือ
1. ปญหา
2. แนวทางแกไข
การจัดกลุมปญหา
1.1 …………… 1.1 …… (ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
1. ดานภายนอกองคกร
… ในขอที.่ ...)
(external perspective)
1.2 …………… 1.2 ……. (ทั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ
(เทียบไดกบั Market)
… ในขอที.่ ...)
2.1 …………… 2.1 ……. (นํามาจากแนวคิดขอที่....)
2. ดานภายในองคกร
(internal perspective)
2.2 …………… 2.2 ….… (นํามาจากแนวคิดขอที่....)
(เทียบไดกบั Management)
3.1
3.1
3. ดานการเรียนรูแ ละการ
เจริญเติบโต (learning and
3.2
3.2
growth perspective)
(เทียบไดกบั Man)
4.1
4.1
4. ดานการเงิน (financial
perspective) (เทียบไดกับ
4.2
4.2
Money)
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ภาพที่ 2 สรุปปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไขการบริหารโครงการ..... (ระบุชื่อโครงการ) โดยใชกรอบ
แนวคิดที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก ปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไข สําหรับการศึกษาวิเคราะห
รวมทั้งใชกรอบแนวคิดทางการบริหารจัดการที่เรียกวา 3M สําหรับการจัดกลุมหรือการจัดกลุมปญหา
กระบวนการพิจารณาแกไขปญหา
(1)
(2)
(3)
ปญหา

สาเหตุ
ส

1. การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย
(Man) คือ ....
2. การบริหาร
งบประมาณ
(Money) คือ
หนวยงานหรือ
ผูบริหาร
หนวยงานใช
งบประมาณไมมี
ประสิทธิภาพ
เทาที่ควร

อ

ด

ค

แนวทางแกไข
ล

อ

ง

1.1 ......

1.1 ......

1.2 ......
2.1 หนวยงานไมมีระบบ
ควบคุมตรวจสอบจาก
ภายนอกที่เขมงวดและรัดกุม
2.2 ผูบริหารหนวยงาน
บางสวนบริหารงบประมาณ
อยางไมโปรงใสเทาที่ควร

1.2 ......
2.1 หนวยงานและผูบริหารควรสนับสนุนใหมีการ
ควบคุมตรวจสอบจากภายนอก เชน สื่อมวลชน
หรือภาคประชาชน ใหเขมงวดรัดกุมเพิ่มมากขึ้น
2.2 หนวยงานระดับสูงควรจัดฝกอบรมผูบริหารทุก
ระดับในเรื่องการใชจายงบประมาณอยางโปรงใส
โดยเปดโอกาสใหมีการควบคุมตรวจสอบทั้งจาก
ภายในและภายนอกหนวยงานไดสะดวกขึ้น รวมทั้ง
ตรวจสอบการใชงบประมาณอยางประหยัด คุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุด พรอมกันนั้น ควรจัดใหมี
การติดตามและประเมินผลดวยวาผูบ ริหารที่เขารับ
การฝกอบรมไดนําความรูจากการฝกอบรมไปใช
ปฏิบัติจริงหรือไมเพียงใดดวย
3.1 ......

3. การบริหารงาน 3.1 ......
ทั่วไป(Management) คือ....... 3.2 ......

3.2 ......
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แนวทางการวิเคราะหการบริหารโครงการในรูปของกระบวนการอยางนอยควรประกอบดวย
สาระสําคัญอยางนอย 5 หัวขอ อันไดแก หนึ่ง บทนํา สอง การแนวคิดที่เกี่ยวของกับการบริหาร
โครงการ ซึ่งแบงเปน 3 ขั้นตอนยอย คือ (1) นําแนวคิดหรือกระบวนการหรือขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการ
บริหารโครงการของนักวิชาการ 3-5 คน มาแสดงใหเห็นอยางชัดเจน (2) การวิเคราะหแนวคิดของ
นักวิชาการ 3-5 คนดังกลาว และ (3) การแสดงเหตุผลของการเลือกนําแนวคิดมาใชในการวิเคราะห
สาม การประยุกต สี่ การวิเคราะหดวยกรอบแนวคิด และ หา การสรุป ซึ่งเปนการสรุปดวยตารางหรือ
ภาพอยางเปนระบบบนพื้นฐานของวิชาการหรือกรอบแนวคิดทางวิชาการ
ในบางกรณี หากตองการใหการวิเคราะหลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผูศึกษาอาจนํากรอบแนวคิดหรือตัวแบบ
ของตางประเทศมาใชในการศึกษาวิเคราะหดวยก็ได แตมีขอพึงระวังคือ กรอบแนวคิดที่นํามาจาก
ตางประเทศนั้น เหมาะสมกับประเทศไทยเพียงใด ไดเคยมีการศึกษากรอบแนวคิดนั้นไวอยางลึกซึ้งแค
ไหน และหากผูที่นํามาปรับใชไมมีพื้นฐานทางวิชาการมากเพียงพอหรือขาดประสบการณในการปรับ
ประยุกต ก็อาจทําใหแปล ตีความ หรือนํากรอบแนวคิดนั้นคลาดเคลื่อนไดงาย ดังนั้น จึงควรเริ่มจาก
กรอบแนวคิดของไทยที่สอดคลองกับสังคมไทยหรือการบริหารจัดการของไทย จากนั้น จึงนําแนวคิด
ของตางประเทศมาปรับใชพอประมาณหรือตามความเหมาะสม
ผูศึกษาอาจนําแนวทางนี้ไปประยุกตใชในการวิเคราะหเรื่องอื่น ๆ ตอไปไดอีก ไมเพียงเทานั้น
ควรหมั่ น ฝ ก ฝน และพั ฒ นาแนวทางการวิ เ คราะห ก ารบริ ห ารโครงการให มี ม าตรฐาน
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป รวมตลอดถึงการเผยแพรแนวคิดหรือแนวทางการวิเคราะหตอสาธารณะหรือผูอื่นตอไป
เพื่อใหการวิเคราะหการบริหารโครงการเปนลักษณะของการใช “วิชาความรูอยางเปนระบบ” มากกวา
“ความรูสึก”


