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LOGO กระบวนการและขั�นตอนการวางแผน
โครงการส่งเสรมิการเกษตร

กระบวนการวางแผน (Planning Process) 

เป็นการจัดทําแผนแต่ละขั�นตอนให้มีความสอดคลอ้ง
สมัพนัธ์กนัอย่างสมบรูณ ์สําหรบัใชเ้ป็นเครื�องมือการทํางาน
ใหเ้กิดสมัฤทธิผล 

การวางแผนโครงการก็ต้องระบอุงค์ประกอบอย่าง
ครบถ้วนมีเป้าประสงค์และทิศทางที�ชัดเจนว่าจะทําอะไร       
ที�ไหน เมื�อไหร่ อย่างไร และใครเป็นผ ูทํ้า

กระบวนการวางแผน (Planning Process) 

สมพร เฟื� องจนัทร ์(2547) 

ขั�นตอนที� 1 ขั�นเตรียมก่อนการวางแผน

ขั�นตอนที� 2 ขั�นศึกษาสถานการณแ์ละการเก็บขอ้มลู

ขั�นตอนที� 3 ขั�นการจดัเตรยีมแผนงาน

ขั�นตอนที� 4 ขั�นเสนอเพื�ออนมุติั

ขั�นตอนที� 5 ขั�นการนําแผนไปปฏบิติั

ขั�นตอนที� 6 ขั�นการประเมินผลการปฏิบติัตามแผน และการปรบัปรงุแผน

แบ่งขั�นตอนของกระบวนการวางแผน
ออกเป็น 6 ขั�นตอน 

กระบวนการวางแผน (Planning Process) 

P.J. Burger and G.H. Duvel (1981) 

Consideration

Investigation

Preparation

Execution

Evaluation of Progress

ผูม้ีประสบการณด์า้นการสอน และฝึกอบรมเจา้หนา้ที�ส่งเสรมิ
การเกษตรในประเทศอฟัริกาใต้

สรปุกระบวนการ
ในการวางแผนส่งเสริม
และพฒันาการเกษตร
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กระบวนการวางแผนโครงการส่งเสริมการเกษตร 

กระบวนการวางแผนโครงการพฒันาการเกษตรตามแนวความคิดที�
กล่าวมาขา้งต้น เป็นเพียงตัวอย่างที�ชี� ใหเ้ห็นถึงกระบวนการหรือขั�นตอน
ต่างๆ ในการวางแผนโครงการส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรเท่านั�น 

แต่ในการปฏิบติัการวางแผนโครงการส่งเสริมการเกษตรนั�น สิ�งที�
เจา้หนา้ที�สง่เสริมการเกษตรจะตอ้งทํามากนอ้ยเพียงใดนั�น ขึ�นอย ู่กบัระดบั
ความรบัผิดชอบที�เจา้หนา้ที�ส่งเสริมมีอย ู่ ไม่ไดห้มายความว่าจะตอ้งทําทกุ
ขั�นตอนของกระบวนการวางแผนโครงการดงักลา่ว 

เจา้หนา้ที�ส่งเสริมการเกษตร
ระดบัอําเภอ

ขอ้มลูทติุยภมูิที�มีอย ู่

สํารวจขอ้มลูในอําเภอ
การจดัทําโครงการ

ขั�นตอนที� 1 การเก็บรวบรวมขอ้มลู (Collect fact)

กระบวนการวางแผนโครงการส่งเสริมการเกษตร 

ดษุฎี ณ ลําปาง (2543)

ไดน้ําเสนอกระบวนการวางแผนโครงการสง่เสริมการเกษตรไว ้6 ขั�นตอน 

ข้อ ม ูล ที� ถ ูก ต้อ ง แ ล ะ ส ม บ ูร ณ์ย่ อ ม มี ส่ ว น สํ า คัญ ต่ อ
กระบวนการวางแผน ตั�งแต่การกําหนดปัญหาและความตอ้งการ 
การกาํหนดเป้าหมาย วตัถปุระสงค ์การติดตามผลและประเมินผล 
ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบติังานตามแผน 

ขั�นตอนที� 1 การเก็บรวบรวมขอ้มลู (Collect fact)

กระบวนการวางแผนโครงการส่งเสริมการเกษตร 

1) แหล่งขอ้มลู ขอ้มลูปฐมภมูิ ขอ้มลูทติุยภมูิ

2) ความถกูตอ้งของขอ้มลู

2.1) ขอ้มลูที�เก็บรวบรวมจากตวัแทนของผ ูที้�ใหข้อ้มลูไม่ดี 

2.2) การจดัทําขอ้มลูผิดพลาด 

2.3) ความไม่ถกูตอ้งของขอ้มลูเอง 

2.4) การอ่านขอ้มลูที�ไม่ถกูตอ้ง 

มนษุย์
เป็นสาเหตสุําคญั

กระบวนการวางแผนโครงการส่งเสริมการเกษตร 

3) ความสมบรูณข์องขอ้มลู

4) การตรวจสอบขอ้มลู

3.1) ลกัษณะของขอ้มลู 

3.2) คณุสมบติัของผ ูวิ้เคราะหข์อ้มลูขอ้มลู 

3.3) เวลาและงบประมาณมีจํากดั 

5) ขอ้มลูเบื�องตน้ที�จําเป็นในการวางแผนโครงการฯ

แน่นอน ถกูตอ้ง สมบรูณ ์ครบถว้น 
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ขั�นตอนที� 2 การวิเคราะหส์ถานการณแ์ละปัญหา

กระบวนการวางแผนโครงการส่งเสริมการเกษตร 

1) ปัญหา คือ อะไร 

2) ประเภทของปัญหา

ปัญหา คือ สถานการณที์�เกิดขึ�นหรืออาจจะเกิดขึ�นในอนาคต
และมีแนวโนม้ที�จะไม่ตรงกบัความตอ้งการ เป็นช่องว่าง หรือ
เกิดการเบี�ยงเบนระหว่างสถานการณ์ 2 สถานการณ ์

ปัญหาที�เกิดจากอปุสรรคหรือขอ้ขดัขอ้ง 

ปัญหาที�อาจจะเกิดขึ�นซึ�งตอ้งการการป้องกนั 

ปัญหาที�เกิดจากความตอ้งการการพฒันา 

กระบวนการวางแผนโครงการส่งเสริมการเกษตร 

3) กระบวนการแกปั้ญหา 

3.3) แนวทางการแกไ้ขปัญหา
3.1) การระบปัุญหา 

3.2) สาเหตขุองปัญหา 

กระบวนการวางแผนโครงการส่งเสริมการเกษตร 

4) การประเมินผลกระบวนการวิเคราะหปั์ญหา 

5) วิธีการหาปัญหาโดยวิธีสํามะโนปัญหา (Problem census) 

การเรียกประชมุเกษตรกร และแบ่งกล ุม่เกษตรกร 

การใหเ้วลากล ุม่ต่างๆ ประชมุพดูคยุกนัถึงปัญหาต่างๆ และความตอ้งการของชมุชน

เลขานกุารกล ุม่แต่ละกล ุม่เขียนปัญหาต่างๆ ตลอดจนแนวทางแกไ้ขปัญหาที�กล ุม่
ของตนไดป้รึกษาหารือกนั ลงในกระดาษแผ่นใหญ่

เมื�อทกุกล ุม่ไดแ้สดงปัญหาและแนวทางแกไ้ขแลว้ใหน้บัความถี�ของปัญหาต่างๆ 
ที�ซํ�ากนั แลว้จดัเรียงตามลําดบัความถี� 

พิจารณาเพื�อกําหนดโครงการ

ขั�นตอนที� 3 การกาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ

กระบวนการวางแผนโครงการส่งเสริมการเกษตร 

1) วตัถปุระสงค ์คือ อะไร 

การกําหนดวัตถปุระสงคเ์ป็นสิ�งที�ชี� ทิศทางหรือแนวทางใน
การดําเนินงาน เป็นพื�นฐานในการเลือกวิธีการดําเนินงานและเป็น
พื�นฐานในการประเมินผลโครงการดว้ย

วตัถปุระสงคข์ั�นพื�นฐาน

วตัถปุระสงคท์ั�วไป

วตัถปุระสงคเ์ชิงปฏิบติัการ
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กระบวนการวางแผนโครงการส่งเสริมการเกษตร 

2) ความสําคญัของวตัถปุระสงค ์

วัตถปุระสงคที์�ไดก้ําหนดไว้อย่างครบถว้นและถกูตอ้งจะ  
ทําใหท้กุคนที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการ สามารถทํางานใหบ้งัเกิดผลดี
ตามที�ตอ้งการได ้ นอกจากนี� วัตถปุระสงคย์งัเป็นมาตรการหรือ
เกณฑ์เพื�อใชว้ัดและเปรียบเทียบความสําเร็จหรือความลม้เหลว
ของการดําเนินงานอีกดว้ย 

3) ประเภทของวตัถปุระสงค ์

เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ

กระบวนการวางแผนโครงการส่งเสริมการเกษตร 

4) ลกัษณะของวตัถปุระสงค ์

4.1) วตัถปุระสงคเ์พื�อการสรา้งสรรคส์ิ�งใหม่ๆ ใหเ้กิดขึ�น 

4.2) การพฒันาปรบัปรงุสิ�งเก่าๆ ใหดี้ขึ�น 

4.3) การฝึกอบรมใหค้วามร ูห้รือการสอน 

4.4) การศึกษาคน้ควา้หรือการวิจยั 

4.5) การควบคมุหรือป้องกนั 

4.6) การม ุ่งใหบ้ริการหรือใหค้วามช่วยเหลือ 

กระบวนการวางแผนโครงการส่งเสริมการเกษตร 

5) เป้าหมายของโครงการ 

เป็นการกําหนดทิศทางและแนวทางที�ชัดเจน ซึ�งอาจจะ
ขยายวัตถปุระสงค์ให้เป็นรปูธรรมมากขึ� น โดยมีการกําหนด
รายละเอียดที�สามารถวัดได ้มีการกําหนดระยะเวลา และกําหนด
ปริมาณดว้ย 

มีหนา้ที�

5.1) หนา้ที�ในการติดต่อสื�อสาร (Communication) 

5.2) หนา้ที�ในการเป็นมาตรฐาน (Standard) ในการวดัผล   
        (Measurement) โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานจริง 

กระบวนการวางแผนโครงการส่งเสริมการเกษตร 

ลกัษณะของเป้าหมายที�ดี 

1) ชดัเจน ไม่คลมุเครือ เฉพาะเจาะจงเป็นที�เขา้ใจง่ายสําหรบัผ ูที้�เกี�ยวขอ้ง
2) สามารถนําไปปฏิบติัอย่างไดผ้ล เป็นเป้าหมายที�ตั�งไวไ้ม่สงูจนเกินไป 

3) กระต ุน้และเรง่เรา้ใหม้ีการปฏิบติัตาม 

4) ผลการปฏิบติัสามารถวดัได ้

5) เหมาะสมกบัเวลาและโอกาสที�จะปฏิบติัตามได ้

6) เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัของประเทศ 

7) แสดงออกในรปูของผลจากการกระทําหรอืเงื�อนไขที�ตอ้งการ 

8) สามารถศึกษา วิเคราะห ์และทบทวน เพื�อการจดจํา

9) สามารถอธิบายหรอืบ่งบอกถึงประเภทงานในหนา้ที�ที�ไดร้บัมอบหมาย

10) มีจดุม ุ่งหมายเดียว
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กระบวนการวางแผนโครงการส่งเสริมการเกษตร 

ตวัอย่างการกําหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย

ปัญหา ผลผลิตขา้วของเกษตรกรตํ�า

สาเหต ุ 1) สภาพดินขาดความอดุมสมบรูณ ์เกษตรกรไม่ร ูวิ้ธีบํารงุดิน

 2) พนัธ ุข์า้วที�ใชป้ลกูไม่ดี

แนวทางแกไ้ข จดัทําโครงการเพิ�มผลผลิตขา้วใหแ้ก่เกษตรกร

โครงการ เพิ�มผลผลิตขา้ว

กระบวนการวางแผนโครงการส่งเสริมการเกษตร 

ตวัอย่างการกําหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย

วตัถปุระสงค์ เพื�อเพิ�มผลผลิตขา้วของเกษตรกรใหส้งูขึ�น 
โดยการส่งเสริมใหเ้กษตรกรร ูจ้กัการปรบัปรงุดิน 
และมีพนัธ ุข์า้วพนัธ ุดี์ไวป้ลกู

เป้าหมาย 1) เกษตรกรรอ้ยละ 50 เขา้ร่วมโครงการ

2) ผลผลิตขา้วเฉลี�ยของเกษตรกรที�ร่วมโครงการ
    เพิ�มขึ�นจากเดิม 35 ถงัต่อไร่ เป็น 50 ถงัต่อไร่

3) เกษตรกรสามารถผลิตพนัธ ุข์า้วพนัธ ุดี์ไวทํ้าพนัธ ุใ์นปีต่อไปไดเ้อง

ขั�นตอนที� 4 การกาํหนดวิธีการและกลยทุธ์

กระบวนการวางแผนโครงการส่งเสริมการเกษตร 

กลยทุธใ์นการส่งเสริมการเกษตร มีดงันี�  

กลยทุธ ์เป็นการผสมผสานวิธีการต่างๆ ที�จะทําให้
วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการบรรลผุลสําเร็จได ้

1) เลือกแนวทางที�จะนําไปส ู่การเปลี�ยนแปลง 

พฒันาสถาบนั

พฒันากิจกรรมเฉพาะอยา่ง

พฒันาผสมผสาน

พฒันาเฉพาะพื�นที�

กระบวนการวางแผนโครงการส่งเสริมการเกษตร 

2) พิจารณาทางเลือกต่างๆ ของการแกปั้ญหา

การแกไ้ขปัญหาเฉพาะปัญหาใดปัญหาหนึ�งนั�น 
ขึ�นอย ู่กบัขอ้มลูและเทคโนโลยีที�มีอย ู่ และสามารถจะนํามาใช้

แกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม โดยเขา้ไดก้บัสถานการณใ์นทอ้งถิ�น
และทรพัยากรที�อย ู่ในทอ้งถิ�นนั�นๆ

3) เลือกวิธีการส่งเสริมและการติดต่อสื�อสารที�เหมาะสม

วิธีการส่งเสริมแบบรายบคุคล วิธีการส่งเสริมแบบกล ุม่

วิธีการส่งเสริมแบบมวลชน
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กระบวนการวางแผนโครงการส่งเสริมการเกษตร 

4) การจดัโครงสรา้งขององคก์รและผ ูร้่วมงานในโครงการ

5) การจดัเตรียมงบประมาณ

6) การจงูใจใหบ้คุคลต่างๆ ในชมุชนเขา้มาร่วมโครงการ

7) การสรา้งความร่วมมือกบัองคก์รและสถาบนัต่างๆ 

8) การวางแผนปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ของโครงการ

9) การวางแผนการประเมินผลและการติดตามผล

ขั�นตอนที� 5  การดําเนินงานตามแผน (Execute plan)

กระบวนการวางแผนโครงการส่งเสริมการเกษตร 

5.1) ผ ูป้ฏิบติัตามแผนรบัแผนที�ไดร้บัอนมุติัแลว้เพื�อดําเนินการ 

5.2) ผ ูป้ฏิบติัตามแผนจะตอ้งทําความเขา้ใจส่วนประกอบต่างๆ 
ทางเทคนิคของแผนอย่างละเอียด 

5.3) การจดัองคก์รและการกําหนดบทบาทของผ ูด้ําเนินงานตามแผน

5.4) การจดัเตรียมบคุคลผ ูป้ฏิบติัตามแผน และการกําหนดมอบหมาย
ความรบัผิดชอบ

กระบวนการวางแผนโครงการส่งเสริมการเกษตร 

5.5) การตระเตรยีมแผนดําเนินการหรือแผนปฏิบติัการ

5.6) การแจง้ใหบ้คุคลที�เกี�ยวขอ้งทราบ

5.7) การรวบรวมขอ้มลูและตวัเลขต่างๆ ที�เกี�ยวกบัความกา้วหนา้ของแผน

5.8) การตรวจสอบและวิเคราะหข์อ้มลู

5.9) การปรบัปรงุแผนใหเ้หมาะสม

5.10) การรายงานผลการปฏิบติังาน

ขั�นตอนที� 6  การประเมินผลโครงการ

กระบวนการวางแผนโครงการส่งเสริมการเกษตร 

มีความสําคญัต่อกระบวนการวางแผนโครงการอย่างมาก

การประเมินผลเป็นกิจกรรมที�ตอ้งทําทกุขั�นตอน
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กระบวนการวางแผนโครงการส่งเสริมการเกษตร 

องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
ไดร้ะบวุัตถปุระสงคข์องการประเมินผลโครงการส่งเสริม
การเกษตรไว ้ดงันี�  

1) เพื�อประโยชนใ์นการปฏิบติังานตามโครงการ

2) เพื�อเป็นเครื�องมือสําหรบัการวิเคราะหใ์น  
    การปรบัปรงุการออกแบบโครงการ

3) เพื�อประโยชนใ์นการกาํหนดนโยบาย

กระบวนการวางแผนโครงการส่งเสริมการเกษตร 

1) การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
(Collect fact)

2) การวิเคราะหส์ถานการณแ์ละระบปัุญหา
(Analyze situation & identify problem)

3) การกําหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 
(Determine of program objectives and goals)

4) การกําหนดวิธีการและกลยทุธ ์
(Designing the strategy)

5) การดําเนินงานตามแผน 
(Execute plan)

6) การประเมินผล 
(Evaluation)

ที�มา: ดษุฎี ณ ลําปาง (2543)

แนวทาง/ขั�นตอนในการประเมินโครงการ 
( Steps in Conducting Evaluation Project)

1 วิเคราะหโ์ครงการ/สถานการณ์   
    (SITUATION ANALYSIS)

2 กําหนดวตัถปุระสงค์
(OBJECTIVE SETTING)

3 พิจารณา/กําหนดขอ้มลู-แหล่งที�จะทําการเก็บรวบรวม
(ตวัชี�วดั/INDICATORS)/(SOURCE OF DATA) 

4 กําหนดเกณฑเ์ปรียบเทียบ
(CRITERIA)   

5 กําหนดกล ุม่ประชากร/ผ ูใ้หข้อ้มลู
(POPOLATION AND SAMPLING)

6 สรา้งเครื�องมือ (INSTRUMENT)

7 กําหนด/ระบวุิธีการรวบรวมขอ้มลู (METHOD FOR 
COLLECTING DATA) และเก็บรวบรวมขอ้มลู

8 วิเคราะหข์อ้มลู / แปลความ / ตัดสินคณุค่า
ANALTYSIS OF DATA, INERPRETATION/JUDGEMENT 

9 รายงานผลการประเมิน
(EVALUATION REPORT)

จะกําหนดอย่างไร?  ใหพิ้จารณาจาก : 

2.1 ผลที�เกิดขึ�นโดยตรง (DIRECT BENEFIT) คือ

การกําหนดวัตถปุระสงค์ของการประเมินผลควร
จะต้องตั�งตามวัตถปุระสงค์โครงการส่งเสริม ซึ�งถือเป็น        
ตวัเกณฑ์ (CRITERIA) ที�ตั�งขึ�นเปรียบเทียบกบัผลงานที�เกิดขึ�น
ภายหลงัจากการดําเนินงาน

แนวทาง/ขั�นตอนในการประเมินโครงการ 
( Steps in Conducting Evaluation Project)

2 กําหนดวตัถปุระสงค์
(OBJECTIVE SETTING)
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ตัวอย่างการตั�งวตัถปุระสงคก์ารประเมินผลโครงการฯ จาก
วตัถปุระสงคเ์ดิมของโครงการส่งเสริมการใชพ้นัธ ุ ์ 

"เพื�อเพิ�มผลผลิตขา้วพนัธ ุ ์ก.ข 13 จาก 300 ก.ก เป็น 500 

ก.ก/ไร่ ในปี 2550" 

แนวทาง/ขั�นตอนในการประเมินโครงการ 
( Steps in Conducting Evaluation Project)

วตัถุประสงคข์องการประเมินผล ควรเป็นดังนี�คือ :  
        “เพื�อประเมิน ว่าเกษตรกรสามารถเพิ�มผลผลิตจากการใช้

พนัธ ุข์า้ว ก.ข 13 จาก300 ก.ก จากการใชพ้นัธ ุข์า้ว ก.ข.13 จาก 
300 ก.ก เป็น 500 ก.ก/ไร่ หรือไม่”

2.2  พิจารณานอกเหนือไปจากผลที�เกิดขึ�นโดยทางตรง
ของโครงการส่งเสริมฯ (INDIRECT BENEFIT)

แนวทาง/ขั�นตอนในการประเมินโครงการ 
( Steps in Conducting Evaluation Project)

ผล DIRECT BENFIT คือ "เพิ�มผลผลิต" 

ผล INDIRECT BENFIT อาจเป็น
- มีรายไดเ้พิ� ม

- ทัศนคติของเกษตรกรที�มีต่อขา้วพันธ์ุ ก.ข. 13
- การนําเอาเทคนิคการเพาะปลกูใหม่ๆ มาใช้     
  เพิ� มมากขึ�น

แนวทาง/ขั�นตอนในการประเมินโครงการ 
( Steps in Conducting Evaluation Project)

2.3 กําหนดวตัถปุระสงคใ์หช้ดัเจน/อย่าใหก้วา้งเกินไป

2.4 วตัถปุระสงคค์วรครอบคลมุเนื�อหาที�ควรประเมิน

2.5 วตัถปุระสงคน์ั�นๆ ควรจะปฏิบติัได้

ควรหลีกเลี�ยงการเขียนวัตถปุระสงค์ของโครงการโดยใช้
คําเหล่านี�  เพราะเป็นคําที�มีความหมายกวา้ง ไม่แสดงแนวทางการ
ปฏิบัติให้บรรลวุัตถปุระสงค์ ยากต่อการวัดและประเมินผลการ
ดําเนินงานได ้คําดงักล่าว ไดแ้ก่ เขา้ใจ ทราบ คุน้เคย ซาบซึ�ง รูซ้ึ� ง 
เชื�อ สนใจ เคยชิน สํานึก และ ยอมรับ เป็นตน้ 


