
Logical Framework 
ที่มา : เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง Logical Framework  รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ (28 เมษายน 2562) 



• LogFrame 

• เครื่องมือในการ “วางแผน” “บริหารจัดการ” และ “ประเมิน” 
โครงการ 

• แสดงความสัมพันธ์ของ “เหตุ (Cause)” และ “ผล (Effect)” 
 

 

 

Logical Framework 
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Problem Tree 

ปัญหา : เกษตรกรยกระดับรายได้การเกษตรไม่ได้ 

ขาดการบริหารจัดการ Value Chain 

ต้นทุนสูง 

ขาดพันธุ์ 

อาหารแพง 

ไม่รู้จักทางเลือก
ใหม่ๆ 

ขาดข้อมูล 

ขาดความรู้ในการ
ผลิต 

ขาด S&T 

ประสิทธิภาพต่่า 

ผลิตได้ไม่ตรงกับ
ความต้องการ 

ขาดความรู้ความ
เข้าใจตลาด 

ราคาไม่แน่นอน ขาดตัวช่วย 
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Objective Tree 
เป้าหมาย : เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น 

วัตถุประสงค์ : มี Business Model ใหม่ส่าหรับเกษตรกร 

ตัวเลอืกสินค้าที่ตลาดตอ้งการ 

ต้นทุนการผลิตเชิง
เปรียบเทียบ 

กระบวนการผลิตใหม่ 

S&T 

ปัจจัยภายนอก 

ความเป็นไปได้ในพื้นที ่

Demand Analysis 

ระบบ SE  

Social 
Enterprise 

กลไกการขับเคลือ่นสู่ Demand 

สร้างกลุม่การผลติ 

กระบวนการ
กลุ่ม 
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Logical Framework 

Design 

Implementation 

Evaluate 

ออกแบบ วางแผน 
สมเหต ุสมผล 

ด่าเนินงานได้ละเอียด ชัดเจน 

ประเมินโครงการ 
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Logic If -Then 
Then 

If Then 

If 
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เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 

มี Business Model ใหม่ท่ี
เป็น Social Enterprise 

มีสินค้าที่ตลาดต้องการ 
มีระบบ Social Enterprise 

(SE) รองรับ 

มีกลุ่มการผลิต 
(Supplier/Partner) ที่เอื้อ

ต่อกัน 



รูปแบบของ LogFrame 

เนื้องาน 
(Project 

Description) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

หลักฐานยืนยัน 
(Verifiable 
Indicators) 

ปัจจัยภายนอกที่
มีผลต่อ

ความส่าเร็จ 
(Assumption) 

Goal 
(Outcomes) 

Purpose 
(Objectives) 

Outputs 

Activities 

Input 
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เนื้องาน (Project 
Description) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

หลักฐานยืนยัน 
(Verifiable 
Indicators) 

ปัจจัยภายนอกที่มี
ผลต่อความส่าเร็จ 
(Assumption) 

Goal (Outcomes) เกษตรกรได้รับ
ผลตอบแทนสูงขึ้น 

Purpose 
(Objectives) 

มี Business Model 
ใหม่ 

Outputs •มีสินค้าที่ตลาด
ต้องการ 
•มีระบบ Social 
Enterprise  

Activities โครงการวิจัย..... 

Input •งบประมาณ 
•คน 8 



เนื้องาน (Project 
Description) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

หลักฐานยืนยัน 
(Verifiable 
Indicators) 

ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
ความส่าเร็จ 

(Assumption) 

Goal 
(Outcomes) 

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้
มาตรฐาน GAP Rice Seed 
ปี 2557  

ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้
มาตรฐาน GAP Rice 
Seed ปี 2557  

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่
ได้ตราสัญลักษณ์ 
Q 

1. การสนับสนุนทรัพยากร
บุคคลและความรู้ของ
ศูนย์เม็ดพันธุ์ข้าว
ชัยนาท,สหกรณ์
การเกษตร,กรมการข้าว 

2. การมีส่วนร่วมของชมรม
ผู้ผลิตและจ าหน่าย
เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท
และสหกรณ์การ
เกษตรกรในจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

Purpose 
(Objectives) 

1. พัฒนาระบบรับรอง
มาตรฐานแปลง 

2. พัฒนารูปแบบเครือข่าย
การผลิต 

3. ศึกษาโครงสร้างตลาด
เม็ดพันธุ์ข้าว 

1. ตารางตรวจ
รับรองแปลงที่
น าไปใช้ 

2. ความเข้าใจ
ตรงกันระหว่าง
ร้านค้ากับ
เกษตรกรแปลง
ปลูก 

3. Supply Chain, 
Value Chain 9 



เนื้องาน (Project 
Description) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

หลักฐาน
ยืนยัน 

(Verifiable 
Indicators) 

ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
ความส่าเร็จ 

(Assumption) 

Outputs 1. ผู้ประกอบการที่เข้าใจ
และสามารถตรวจสอบ
แปลงตามมาตรฐาน 
GAP Rice Seed 

2. เกษตรเข้าใจและ
สามารถตรวจสอบ
แปลงตามมาตรฐาน 
GAP Rice Seed 

Activities 1. แปลงหน่วยวัด
มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว
เป็นมาตรฐานแปลง 

2. ศึกษาโครงสร้างตลาด
เมล็ดพันธุ์ข้าว 

3. อบรม GAP Rice Seed 

•คู่มือการเก็บข้อมูล
ระดับแปลง 
•วิธีการประมาณการ
จ านวนต้นข้าวในแปลง 
•จ านวนเมล็ดพันธุ์ข้าว
ต่อน้ าหนัก 
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เนื้องาน (Project 
Description) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

หลักฐานยืนยัน 
(Verifiable 
Indicators) 

Goal (Outcomes) เกษตรกรมีรายได้และผลตอบแทน
สูงขึ้นและเกิดเศรษฐกิจหมุนเวยีน
ในพื้นที่มากขึ้น 

•เกษตรกรรายได้ดีขึ้น 80% 
•ร้านค้าก าสูงขึ้น 60% 
•พ่อค้าคนกลางรายได้ดีขึ้น 40% 
•มีไก่สุขภาพ (3 Low) วางขาย
ตามร้านอาหารหรือร้านค้าชั้นสูง
หรือเพือ่สุขภาพมากขึ้น 

Purpose (Objectives) •พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่ฯการผลิตเนื้อไกสุ่ขภาพ 
(ไก่ 3 Low) จาก Farm–to-Fork 
•สร้างระบบเชื่อมต่อให้มัน่คงและ
สร้างมูลค่าให้กับห่วงโซ ่

•ได้ Business Model 
•ม ีBiosecurity Farm ระดับ
ชุมชน 
•ข้อตกลงความร่วมมือการจัดการ
ผลตอบแทนที่ชัดเจน 
 

Outputs •ลูกไก่ 3 Low 
•เกษตรกรและเครอืข่าย 
•ฟาร์มที่มี Biosecurity 
•Traceability data system 
•ระบบการผูกมัดระหว่างห่วงโซ่
แบบ Sharing Economy 

จ านวนลูกไก้เพิ่มขึ้น 300% 
จ านวนเกษตรกร 
จ านวนร้านอาหารและรา้นค้า
อาหารสุขภาพ 
ข้อตกลงความร่วมมือ ขอ้ตกลง
การตอบแทน 

คู่มือการดูแลฟาร์มที่มี 
Biosecurity  ระดับ
ชุมชน 
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
ตรวจสอบย้อยนกลับ 
Biosecurity 11 



เนื้องาน (Project 
Description) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

หลักฐานยืนยัน 
(Verifiable 
Indicators) 

Activities •พัฒนาระบบการผลิตลูกไก่โดยเชื่อม
กับ Key Stakeholder 
•พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(การเลี้ยง การบัญชี รับออเดอร์) 
•ปรับปรุงระบบ Biosecurity 
•การสร้างความร่วมมือระหว่าง 
Stakeholder และ intensive 
•การสร้างการรับรู้ แบรนดิง้ 
•พัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ 

•การประชุม Focus Group ในกลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มร้านอาหาร High end 
เพื่อก าหนด Demand และ 
Incentive/Loyalty 
•ฟาร์มท่ีมีการพัฒนาระบบ 
Biosecurity 
•โรงเชือดและการจัดการบรรจุภัณฑ์
ชุมชนท่ีถูกพัฒนาให้มีระบบความ
ปลอดภัย 
•Media หลากหลายที่ส่งเสริมและ
สร้างการรับรู้ 
•จัดประชุมผู้ประกอบการด้านอาหาร
สุขภาพรายเดิมและรายใหม่ เช่น 
Fitness ในจังหวดัขอนแกน่ การท าตู้
แช่อาหารสุขภาพ 

Input •เกษตรกร 
•งบประมาณ 
•นักวิจัยและเทคโนโลยี และสายพันธ์ุ
จากมหาวิทยาลัย 
•ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 
Stakeholder ส าคัญ 
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เนื้องาน (Project 
Description) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

หลักฐานยืนยัน 
(Verifiable 
Indicators) 

ปัจจัยภายนอกที่มีผล
ต่อความส่าเร็จ 
(Assumption) 

Goal (Outcomes) มูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ธุรกิจทุเรียนในภาค
ตะวันออกเพิ่ม 

เกษตรกร ผู้รวบรวม 
(ล้ง) ในพื้นที่ได้รับ ROI 
เพิ่มขึ้น 

1. ROI จากการด าเนิน
ธุรกิจในรูปแบบ
ปัจจุบัน 

2. ROI คาดการณ์จาก
การน ารูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพฯไป
ใช้ 

1. ปัญหาทางด้านการ
ผลิต เช่น ภัย
ธรรมชาติ การ
ระบาดของโรค
และแมลง 

2. ขาดการสร้างความ
ร่วมมือของผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียในห่วง
โซ่คุณค่า 
(Stakeholder 
Collaboration) 
อย่างจริงจัง 

Purpose 
(Objectives) 

เพื่อสร้างรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการธุรกิจ
ทุเรียน 

รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ
ธุรกิจทุเรียน 

กระบวนการน ารูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการธุรกิจทุเรียน
ไปใช้ 
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เนื้องาน (Project Description) ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

หลักฐานยืนยัน 
(Verifiable 
Indicators) 

ปัจจัยภายนอกที่มีผลตอ่
ความส่าเร็จ 

(Assumption) 

Outputs 1. รูปแบบการด าเนินธุรกิจใน
ปัจจุบันของผู้ประกอบการ
ทุเรียนในแต่ละส่วนของห่วงโซ่
คุณค่า เพือ่ระบุปัญหาทีน่ าไปสู่
การแก้ไขและพัฒนา 

2. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการธุรกิจทุเรียนที่
เหมาะสมส าหรับเกษตรกร และ
ผู้รวบรวม (ล้ง) 

การยึดติดกับการด าเนิน
ธุรกิจแบบเดิม 

Activities 1. สร้างรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ
ทุเรียนใหม ่

2. การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการธุรกิจทุเรียน 

Input 1. งบประมาณจากการสนับสนุน 
2. คณะ เกษตรกร ผู้คัดทุเรียน ผู้

รวบรวม(ล้ง) 
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เนื้องาน (Project 
Description) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

หลักฐานยืนยัน 
(Verifiable 
Indicators) 

ปัจจัยภายนอกที่มี
ผลต่อความส่าเร็จ 
(Assumption) 

Goal (Outcomes) ยกระดับ
อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก จ.
แพร่ 

มูลค่าผลิตภัณฑ์ไม้
สักที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิม 
30%  

รายงานผล
ประกอบการของ
อุตสาหกรรมไม้สัก
ในจังหวัดแพร่ที่
เพิ่มขึ้น 

นโยบายของรัฐ
เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ไม้มีค่า 

Purpose 
(Objectives) 

•พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้
ให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน 
•สร้างเฟอร์นิเจอร์ที่
มีการออกแบบใหม่ๆ 
•สร้างมูลค่าจากเศษ
เหลือจากการแปรรูป 

เกิดผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหม่ได้
คณุภาพและ
มาตรฐาน 

•ผู้ประกอบการ
สามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 
•ลูกค้าสามารถ
เข้าถึงสินค้าได้มาก
ขึ้น 15 



เนื้องาน (Project 
Description) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

หลักฐานยืนยัน 
(Verifiable 
Indicators) 

ปัจจัยภายนอกที่มีผล
ต่อความส่าเร็จ 
(Assumption) 

Outputs •ผลิตภัณฑ์ที่มีการ
ออกแบบตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าและ
มาตรฐาน 
•เกิดรูปแบบการจัดการ 
Supply Chain ของ
อุตสาหกรรมไม้สัก 

•ยอดขายผลิตภัณฑ์ทีสู่งขึ้น 
30% 
•มี Design เฉพาะตัว 
•ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรอง
เพิ่มขึ้น 10% 

•ยอดการสั่งซื้อ 
•ใบรับรองมาตรฐาน 

นโยบายของรัฐ
เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ไม้มคี่า 
 

Activities โครงการวิจัย 
•ถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยี/ช่องทางด้าน
การตลาด 
•ศึกษาดูงานในธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ไมท้ี่ประสบ
ความส าเร็จ 

•ผู้ประกอบการเกิดความ
เข้าใจในองค์ความรู้เพิม่ขึ้น 
30% 
•เกิดกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึน้ 
20% 
•เกิดแนวคิดในการพัฒนา
ธุรกิจ 

•มีผู้ประกอบการเข้า
ร่วมโครงการ ในแต่ละ
ส่วนประมาณ 10 
โรงงาน 

Input •งบประมาณ 
•คน 

16 



ที่มา : เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง Logical Framework  รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ (28 เมษายน 2562) 

Workshop 


