


โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 
  

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด

 
 การประเมินผลความสําเร็จภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการด�านการส�งเสริม 
2559 จํานวน 48 โครงการ ภายใต�งบประมาณ 
ของ 15 หน�วยงาน และ 1 กองทุน โดยเป-นการประเมินระหว�างการดําเนินโครงการ 
Evaluation) ประกอบด�วยการประเมินผลผลิต 
เก่ียวข�อง (Satisfaction Evaluation) 
(Achievement Evaluation) 
Model มาประยุกตEใช�ในการประเมินผล

1. สรุปผลของการประเมินโครงการในภาพรวม
การดําเนินงานภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการด�านการ

มีจํานวนผลผลิตท้ังสิ้น 74,877 
งบประมาณได�มีเบิกจ�ายไปท้ังสิ้น 1,363.1683 
จัดสรร (1,526.4008 ล�านบาท) ประกอบด�วย

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 
2 แนวทางการพัฒนา ได�แก� แนวทาง
ผู�ประกอบการใหม�เฉพาะทาง เน�นกิจกรรมอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานด�านการประกอบธุรกิจ
ต้ังแต�ระดับอุดมศึกษา ผู�ประกอบการ 
จํานวน 18,101 ราย ภายใต�การจัดสรรงบประมาณ 
งบประมาณท้ังหมด)  

การดําเนินงานภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการด�านการส�งเสริม 
มีผู�ประกอบการ SMEs ได�รับการสนับสนุนจากโครงการภายใต�แนวทางนี้จํานวน 
ผลผลิตเกินกว�าเปWาหมายร�อยละ 15
ร�อยละ 98.96 ของงบประมาณท่ีได�รับการจัดสรร

สําหรับผลการดําเนินงานของโครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาท่ี 
- มีผลผลิตในระดับท่ีสูงมาก โครงการส�วนใหญ�มีผลผลิตมากกว�าดัชนีชี้วัดเปWาหมายท่ีกําหนดมากกว�า

ร�อยละ 10 (คะแนนเฉลี่ย 4
- มีผลลัพธEในการดําเนินงานท้ังจากมิติการประเมินจากผู�เข�าร�วมโครงการและท่ีปรึกษา ในระดับท่ีดีและ

ดีมาก สามารถสร�างประโยชนEได�ตรงตามวัตถุประสงคEและความต�องการของผู�เข�าร�วมโครงการ 
(คะแนนเฉลี่ย 4.04 และ 4.59

- มีประสิทธิภาพการใช�เวลาดําเนินการท่ีสูง โครงการส�วนใหญ�สามารถดําเนินการตามผลผลิตครบถ�วน
ก�อนระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ซ่ึงส�วนใหญ�แล�ว
4.14 จากคะแนนเต็ม 5.00) 

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 2559 

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด 

บทสรุปผู�บรหิาร 
การประเมินผลความสําเร็จภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการด�านการส�งเสริม 

โครงการ ภายใต�งบประมาณ 1,526.4008  ล�านบาท ซ่ึงขับเคลื่อนภายใต�การดําเนินงาน
กองทุน โดยเป-นการประเมินระหว�างการดําเนินโครงการ (

ประกอบด�วยการประเมินผลผลิต (Output Evaluation) การวัดระดับความพึงพอใจของผู�ท่ี
Satisfaction Evaluation) การประเมินผลลัพธE (Outcome Evaluation) การประเมินผลสัมฤทธิ์ 

Achievement Evaluation) การประเมินผลสําเร็จ และความคุ�มค�าของโครงการ โดยใช�แนวคิด 
มาประยุกตEใช�ในการประเมินผล 

สรุปผลของการประเมินโครงการในภาพรวม 
การดําเนินงานภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการด�านการส�งเสริม SMEs 

74,877 ราย คิดเป-นร�อยละ 130.55 ของเปWาหมายท่ีต้ังไว� 
1,363.1683 ล�านบาท คิดเป-นร�อยละ 89.31 ของงบประมาณท่ีได�รับการ

ประกอบด�วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1 : การสร�างผู�ประกอบการรายใหม4   มีจํานวนท้ังสิ้น 
แนวทางการพัฒนา ได�แก� แนวทางการพัฒนาผู�ประกอบการใหม� ท่ัวไป และแนวทาง

เน�นกิจกรรมอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานด�านการประกอบธุรกิจ
ต้ังแต�ระดับอุดมศึกษา ผู�ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และประชาชนผู�สนใจท่ัวไป

ราย ภายใต�การจัดสรรงบประมาณ 226.8810 ล�านบาท (คิดเป-นสัดส�วนร�อยละ 

การดําเนินงานภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการด�านการส�งเสริม SMEs 
ได�รับการสนับสนุนจากโครงการภายใต�แนวทางนี้จํานวน 28

157.69 ส�วนการเบิกจ�ายงบประมาณเท�ากับ 224.5194
ของงบประมาณท่ีได�รับการจัดสรร 

สําหรับผลการดําเนินงานของโครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาท่ี 1 สามารถสรุปได�ดังนี้
มีผลผลิตในระดับท่ีสูงมาก โครงการส�วนใหญ�มีผลผลิตมากกว�าดัชนีชี้วัดเปWาหมายท่ีกําหนดมากกว�า

4.71 จากคะแนนเต็ม 5.00) 
มีผลลัพธEในการดําเนินงานท้ังจากมิติการประเมินจากผู�เข�าร�วมโครงการและท่ีปรึกษา ในระดับท่ีดีและ
ดีมาก สามารถสร�างประโยชนEได�ตรงตามวัตถุประสงคEและความต�องการของผู�เข�าร�วมโครงการ 

4.59 จากคะแนนเต็ม 5.00 ตามลําดับ)  
ทธิภาพการใช�เวลาดําเนินการท่ีสูง โครงการส�วนใหญ�สามารถดําเนินการตามผลผลิตครบถ�วน

ก�อนระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ซ่ึงส�วนใหญ�แล�วเสร็จก�อนกําหนดประมาณ 1
5.00)  

 
2559 ด�านการส4งเสริม SMEs  

 บทสรุปผู�บริหาร | 1-1 

การประเมินผลความสําเร็จภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการด�านการส�งเสริม SMEs ประจําปa 
ซ่ึงขับเคลื่อนภายใต�การดําเนินงาน

(On-Going Process 
การวัดระดับความพึงพอใจของผู�ท่ี

การประเมินผลสัมฤทธิ์ 
การประเมินผลสําเร็จ และความคุ�มค�าของโครงการ โดยใช�แนวคิด CIPP 

SMEs ประจําปa 2559            
ของเปWาหมายท่ีต้ังไว� (57,354 ราย) และ

ของงบประมาณท่ีได�รับการ

มีจํานวนท้ังสิ้น 7 โครงการ ภายใต�           
และแนวทางการพัฒนา

เน�นกิจกรรมอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานด�านการประกอบธุรกิจและอาชีพเฉพาะทาง 
วิสาหกิจชุมชน และประชาชนผู�สนใจท่ัวไป โดยเปWาหมายผลผลิต

คิดเป-นสัดส�วนร�อยละ 14.86 ของ

SMEs ประจําปa 2559 พบว�า 
,543 ราย ซ่ึงมีจํานวน

5194 ล�านบาท คิดเป-น

สามารถสรุปได�ดังนี้ 
มีผลผลิตในระดับท่ีสูงมาก โครงการส�วนใหญ�มีผลผลิตมากกว�าดัชนีชี้วัดเปWาหมายท่ีกําหนดมากกว�า

มีผลลัพธEในการดําเนินงานท้ังจากมิติการประเมินจากผู�เข�าร�วมโครงการและท่ีปรึกษา ในระดับท่ีดีและ
ดีมาก สามารถสร�างประโยชนEได�ตรงตามวัตถุประสงคEและความต�องการของผู�เข�าร�วมโครงการ 

ทธิภาพการใช�เวลาดําเนินการท่ีสูง โครงการส�วนใหญ�สามารถดําเนินการตามผลผลิตครบถ�วน
1 เดือน (คะแนนเฉลี่ย 



โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 
  

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด

- มีประสิทธิภาพการใช�งบประมาณท่ีสูง โครงการส�วนใหญ�สามารถดําเนินการตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด และใช�งบประมาณน�อยกว�าท่ีได�รับการจัดสรร แต�ไม�เกินร�อยละ 
เฉลี่ย 3.86 จากคะแนนเต็ม 

- มีความสําเร็จของโครงการในระดับท่ีดี 
ผลผลิตได�เกินกว�าเปWาหมาย โดยมีคุณภาพการดําเนินงานและผลผลิตท่ีดี มีการจัดสรรทรัพยากรท่ีดี 
เป-นไปตามบริบทท่ีกําหนด สามารถดําเนินการเสร็จก�อนระยะเวลาท่ีกําหนด และใช�งบประมาณน�อย
กว�าท่ีได�รับการจัดสรร  

- สามารถสร�างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระดับท่ีสู
5.00) เนื่องจากเป-นโครงการท่ีเน�นการสร�างผู�ประกอบการ 
เฉพาะด�าน สร�างผู�ประกอบการ 
ความน�าเชื่อถือแก�กิจการ รวมถึงการสร�างโอกาส
ต�นทุนในการทําธุรกิจท่ีตํ่า แต�สามารถเข�าถึงลูกค�าได�ท่ัวโลก ทุกท่ี ทุกเวลา อันเป-นการสร�างฐานราก
ทางเศรษฐกิจอันแข็งแรงให�แก�ประเทศ

- มีแนวโน�มจะเกิดความคุ�มค�าต�อการใช�งบประมาณในระดับท่ีสูงมาก 
เต็ม 5.00) เนื่องจากเป-นโครงการท่ีสร�างผู�ประกอบการใหม�ท่ัวไปและเฉพาะด�าน มีการใช�งบประมาณ
ต�อรายท่ีน�อย เม่ือเทียบกับคุณค�าท่ีได�รับจากความน�าเชื่อถือในการดําเนินธุรกิจของผู�ประกอบการ 
SMEs ท่ีมีความโปร�งใส สามารถดําเนินกิจการได�อย�างยั่งยืน อันจะสร�างคุ
เศรษฐกิจของประเทศได�อย�างมหาศาล

- ไม�พบการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการระหว�างหน�วยงาน ท้ังการบูรณาการด�านกิจกรรมร�วมกัน 
หรือเตรียมพร�อมสําหรับการต�อยอดผู�ประกอบการท่ีผ�านการพัฒนา 
เป-นในลักษณะการจัดจ�างท่ีปรึกษาและใช�บุคลากรภายในของหน�วยงานเป-นผู�ดําเนินการ อีกท้ัง
การใช�งบประมาณในลักษณะงบประมาณตามยุทธศาสตรEของหน�วยงานตนเองเป-นหลัก

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 
5 แนวทางการพัฒนา เน�นการพัฒนาเชิงลึกแก�ผู�ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการหลักของ
ประเทศ ผ�านกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การให�คําปรึกษาเชิงลึกยังสถานประกอบการ 
และการสร�างเสริมเครือข�ายในสายโซ�อุปทาน อัน
งบประมาณ 1,279.1230 ล�านบาท 

การดําเนินงานภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการด�านการส�งเสริม 
มีผู�ประกอบการ SMEs ได�รับการสนับสนุนจากโครงการภายใ
ร�อยละ 117.01 ส�วนการเบิกจ�ายงบประมาณ เท�ากับ 
งบประมาณท่ีได�รับการจัดสรร เนื่องจากยังมีบางหน�วยงานอยู�ระหว�างดําเนินกิจกรรม ทําให�ยังไม�สามารถ
เบิกจ�ายงบประมาณตามเปWาหมายได�

สําหรับผลการดําเนินงานของโครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาท่ี 
- มีผลผลิตท่ีมากกว�าดัชนีชี้วัดเปWาหมายท่ีกําหนด 
- มีผลลัพธEในการดําเนินงานท้ังจากมิติการประเมินจากผู�เข�าร�วมโครงการและท่ีปรึกษา

ปานกลางถึงดี สามารถสร�างประโยชนEได�ตรงตามวัตถุประสงคEและความต�องการของผู�เข�าร�วม
โครงการได�ในระดับหนึ่ง (คะแนนเฉลี่ย 

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 2559 

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด 

มีประสิทธิภาพการใช�งบประมาณท่ีสูง โครงการส�วนใหญ�สามารถดําเนินการตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด และใช�งบประมาณน�อยกว�าท่ีได�รับการจัดสรร แต�ไม�เกินร�อยละ 

จากคะแนนเต็ม 5.00)  
มีความสําเร็จของโครงการในระดับท่ีดี (คะแนนเฉลี่ย 4.28 จากคะแนนเต็ม 
ผลผลิตได�เกินกว�าเปWาหมาย โดยมีคุณภาพการดําเนินงานและผลผลิตท่ีดี มีการจัดสรรทรัพยากรท่ีดี 
เป-นไปตามบริบทท่ีกําหนด สามารถดําเนินการเสร็จก�อนระยะเวลาท่ีกําหนด และใช�งบประมาณน�อย

สามารถสร�างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระดับท่ีสูงมาก (คะแนนเฉลี่ย 
เนื่องจากเป-นโครงการท่ีเน�นการสร�างผู�ประกอบการ SMEs ให�มีความรู�พ้ืนฐาน และความรู�

เฉพาะด�าน สร�างผู�ประกอบการ SMEs ท่ีมีคุณภาพ มีการทําธุรกิจตาม ข�อกฎหมาย อันเป-นการสร�าง
ความน�าเชื่อถือแก�กิจการ รวมถึงการสร�างโอกาสในเปjดวิสัยทัศนEทําธุรกิจผ�านช�องทางออนไลนEท่ีมี
ต�นทุนในการทําธุรกิจท่ีตํ่า แต�สามารถเข�าถึงลูกค�าได�ท่ัวโลก ทุกท่ี ทุกเวลา อันเป-นการสร�างฐานราก
ทางเศรษฐกิจอันแข็งแรงให�แก�ประเทศ 
มีแนวโน�มจะเกิดความคุ�มค�าต�อการใช�งบประมาณในระดับท่ีสูงมาก (คะแนนเฉลี่ย 

เนื่องจากเป-นโครงการท่ีสร�างผู�ประกอบการใหม�ท่ัวไปและเฉพาะด�าน มีการใช�งบประมาณ
ต�อรายท่ีน�อย เม่ือเทียบกับคุณค�าท่ีได�รับจากความน�าเชื่อถือในการดําเนินธุรกิจของผู�ประกอบการ 

ท่ีมีความโปร�งใส สามารถดําเนินกิจการได�อย�างยั่งยืน อันจะสร�างคุ
เศรษฐกิจของประเทศได�อย�างมหาศาล 
ไม�พบการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการระหว�างหน�วยงาน ท้ังการบูรณาการด�านกิจกรรมร�วมกัน 
หรือเตรียมพร�อมสําหรับการต�อยอดผู�ประกอบการท่ีผ�านการพัฒนา การดําเนินงานในปkจจุบันยังคง
เป-นในลักษณะการจัดจ�างท่ีปรึกษาและใช�บุคลากรภายในของหน�วยงานเป-นผู�ดําเนินการ อีกท้ัง
การใช�งบประมาณในลักษณะงบประมาณตามยุทธศาสตรEของหน�วยงานตนเองเป-นหลัก

2 : การเพ่ิมผลิตภาพของ SMEs   มีจํานวนท้ังสิ้น 
เน�นการพัฒนาเชิงลึกแก�ผู�ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการหลักของ

ประเทศ ผ�านกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การให�คําปรึกษาเชิงลึกยังสถานประกอบการ 
และการสร�างเสริมเครือข�ายในสายโซ�อุปทาน อันเปWาหมายผลผลิตจํานวน 37,923 ราย ภายใต�การจัดสรร

ล�านบาท (คิดเป-นสัดส�วนร�อยละ 83.80 ของงบประมาณท้ังหมด
การดําเนินงานภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการด�านการส�งเสริม SMEs 

ได�รับการสนับสนุนจากโครงการภายใต�แนวทางนี้จํานวน จํานวน 
ส�วนการเบิกจ�ายงบประมาณ เท�ากับ 1,118.5547 ล�านบาท คิดเป-นร�อยละ 

เนื่องจากยังมีบางหน�วยงานอยู�ระหว�างดําเนินกิจกรรม ทําให�ยังไม�สามารถ
เบิกจ�ายงบประมาณตามเปWาหมายได� 

สําหรับผลการดําเนินงานของโครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สามารถสรุปได�ดังนี้
มีผลผลิตท่ีมากกว�าดัชนีชี้วัดเปWาหมายท่ีกําหนด (คะแนนเฉลี่ย 3.79 จากคะแนนเต็ม 
มีผลลัพธEในการดําเนินงานท้ังจากมิติการประเมินจากผู�เข�าร�วมโครงการและท่ีปรึกษา

ดี สามารถสร�างประโยชนEได�ตรงตามวัตถุประสงคEและความต�องการของผู�เข�าร�วม
คะแนนเฉลี่ย 4.06 และ 3.47 จากคะแนนเต็ม 5.00 ตามลําดับ
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มีประสิทธิภาพการใช�งบประมาณท่ีสูง โครงการส�วนใหญ�สามารถดําเนินการตามผลผลิตครบถ�วนตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด และใช�งบประมาณน�อยกว�าท่ีได�รับการจัดสรร แต�ไม�เกินร�อยละ 10 (คะแนน

จากคะแนนเต็ม 5.00) สามารถสร�าง
ผลผลิตได�เกินกว�าเปWาหมาย โดยมีคุณภาพการดําเนินงานและผลผลิตท่ีดี มีการจัดสรรทรัพยากรท่ีดี 
เป-นไปตามบริบทท่ีกําหนด สามารถดําเนินการเสร็จก�อนระยะเวลาท่ีกําหนด และใช�งบประมาณน�อย

คะแนนเฉลี่ย 5.00 จากคะแนนเต็ม 
ให�มีความรู�พ้ืนฐาน และความรู�

ท่ีมีคุณภาพ มีการทําธุรกิจตาม ข�อกฎหมาย อันเป-นการสร�าง
ในเปjดวิสัยทัศนEทําธุรกิจผ�านช�องทางออนไลนEท่ีมี

ต�นทุนในการทําธุรกิจท่ีตํ่า แต�สามารถเข�าถึงลูกค�าได�ท่ัวโลก ทุกท่ี ทุกเวลา อันเป-นการสร�างฐานราก

คะแนนเฉลี่ย 4.52 จากคะแนน
เนื่องจากเป-นโครงการท่ีสร�างผู�ประกอบการใหม�ท่ัวไปและเฉพาะด�าน มีการใช�งบประมาณ

ต�อรายท่ีน�อย เม่ือเทียบกับคุณค�าท่ีได�รับจากความน�าเชื่อถือในการดําเนินธุรกิจของผู�ประกอบการ 
ท่ีมีความโปร�งใส สามารถดําเนินกิจการได�อย�างยั่งยืน อันจะสร�างคุณค�าให�เกิดแก�ระบบ

ไม�พบการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการระหว�างหน�วยงาน ท้ังการบูรณาการด�านกิจกรรมร�วมกัน 
การดําเนินงานในปkจจุบันยังคง

เป-นในลักษณะการจัดจ�างท่ีปรึกษาและใช�บุคลากรภายในของหน�วยงานเป-นผู�ดําเนินการ อีกท้ังยังมี
การใช�งบประมาณในลักษณะงบประมาณตามยุทธศาสตรEของหน�วยงานตนเองเป-นหลัก 

มีจํานวนท้ังสิ้น 39 โครงการ ภายใต�             
เน�นการพัฒนาเชิงลึกแก�ผู�ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการหลักของ

ประเทศ ผ�านกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การให�คําปรึกษาเชิงลึกยังสถานประกอบการ 
ราย ภายใต�การจัดสรร

ของงบประมาณท้ังหมด)  
SMEs ประจําปa 2559 พบว�า 
จํานวน 44,375 ราย คิดเป-น

ล�านบาท คิดเป-นร�อยละ 87.45 ของ
เนื่องจากยังมีบางหน�วยงานอยู�ระหว�างดําเนินกิจกรรม ทําให�ยังไม�สามารถ

สามารถสรุปได�ดังนี้ 
จากคะแนนเต็ม 5.00)  

มีผลลัพธEในการดําเนินงานท้ังจากมิติการประเมินจากผู�เข�าร�วมโครงการและท่ีปรึกษา ในระดับ          
ดี สามารถสร�างประโยชนEได�ตรงตามวัตถุประสงคEและความต�องการของผู�เข�าร�วม

ตามลําดับ)  



โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 
  

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด

- มีประสิทธิภาพการใช�เวลาดําเนินการท่ีสูง 
ก�อนระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 

- มีประสิทธิภาพการใช�งบประมาณ
ต้ังเปWาหมาย ภายใต�เวลาท่ีกําหนด และมีแนวโน�มจะใช�งบประมาณน�อยกว�าท่ีได�รับการจัดสรร
(คะแนนเฉลี่ย 3.75 จากคะแนนเต็ม 

- มีความสําเร็จของโครงการในระดับท่ีดี 
ผลผลิตได�เกินกว�าเปWาหมาย โดยมีคุณภาพการดําเนินท่ีดี สามารถดําเนินการเสร็จก�อนระยะเวลาท่ี
กําหนด และใช�งบประมาณน�อยกว�าท่ีได�รับการจัดสรร

- สามารถสร�างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจแ
5.00) เนื่องจากเป-นโครงการท่ีเน�นการสร�างผลิตภาพให�เกิดผู�ประกอบการ 
หลักของประเทศ ในบางโครงการ มีผู�เข�าร�วมมากกว�าก่ึงหนึ่งท่ีเป-นผู�ประกอบการขนาดใหญ�หรือ
บริษัทท่ีลงทุนร�วมกับต�างประเทศ การถ�ายทอดประโยชนEท่ีได�รับไปยังผู�ประกอบการ 
2 หรือ Tier-3 ของสายโซ�อุปทาน ใช�ระยะเวลาค�อนข�างนานกว�าจะเห็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 

- มีแนวโน�มจะเกิดความคุ�มค�าต�อการใช�งบประมาณในระดับท่ีสูง 
5.00) เนื่องจากเป-นโครงการท่ีเน�นการพัฒนาเชิงลึกแก�ผู�ประกอบการเฉพาะราย ทําให�เกิดการใช�
งบประมาณต�อรายท่ีสูง ในขณะท่ีคุณค�าเพ่ิมท่ีเกิดข้ึน อาจไม�ได�เกิดแก�ผู�ประก
หรืออาจต�องใช�ระยะเวลานานในการถ�ายทอดคุณค�าดังกล�าวไปยังผู�ประกอบการ 
2 หรือ Tier-3 ของสายโซ�อุปทาน
กระตุ�นให�เกิดการสร�างผลิตภาพในอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน�มท่ีกําลังถดถอ
แก�อุตสาหกรรมในระยะสั้น

- ไม�พบการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการระหว�างหน�วยงาน ท้ังการบูรณาการด�านกิจกรรมร�วมกัน 
หรือเตรียมพร�อมสําหรับการต�อยอดผู�ประกอบการท่ีผ�านการพัฒนา การดําเนินงานในปkจจุบันยังคง
เป-นในลักษณะการจัดจ�างท่ีปรึกษาและใช�
การใช�งบประมาณในลักษณะงบประมาณตามยุทธศาสตรEของหน�วยงานตนเองเป-นหลัก
 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 3: 
1 แนวทางการพัฒนา อันได�แก� แนวทาง
สินค�าและเจรจาธุรกิจในต�างประเทศ และการอบรมพ้ืนฐานข้ันตอนการใช�สิทธิข�อตกลงเสรีทางการค�าสําหรับ
การส�งออก อันมีเปWาหมายผลผลิตจํานวน 
เป-นสัดส�วนร�อยละ 1.34 ของงบประมาณท้ังหมด
 การดําเนินงานภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการด�านการส�งเสริม 
มีผู�ประกอบการ SMEs ได�รับการสนับสนุนจากโครงการภายใต�แนวทางนี้จํานวน 
147.29 มีการเบิกจ�ายงบประมาณจํานวนท้ังสิ้น 
ได�รับการจัดสรร 
 
 
 

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 2559 

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด 

มีประสิทธิภาพการใช�เวลาดําเนินการท่ีสูง โครงการส�วนใหญ�สามารถดําเนินการได�ผลผลิตครบถ�วน
สิ้นสุดโครงการ (คะแนนเฉลี่ย 3.72 จากคะแนนเต็ม 5.00)  

งบประมาณท่ีสูง โครงการส�วนใหญ�สามารถท่ีจะดําเนินโครงการได�ตามผลผลิตท่ี
ต้ังเปWาหมาย ภายใต�เวลาท่ีกําหนด และมีแนวโน�มจะใช�งบประมาณน�อยกว�าท่ีได�รับการจัดสรร

จากคะแนนเต็ม 5.00)  
มีความสําเร็จของโครงการในระดับท่ีดี (คะแนนเฉลี่ย 3.75 จากคะแนนเต็ม 
ผลผลิตได�เกินกว�าเปWาหมาย โดยมีคุณภาพการดําเนินท่ีดี สามารถดําเนินการเสร็จก�อนระยะเวลาท่ี
กําหนด และใช�งบประมาณน�อยกว�าท่ีได�รับการจัดสรร  
สามารถสร�างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระดับท่ีสูง (คะแนนเฉลี่ย 

เนื่องจากเป-นโครงการท่ีเน�นการสร�างผลิตภาพให�เกิดผู�ประกอบการ SMEs 
ในบางโครงการ มีผู�เข�าร�วมมากกว�าก่ึงหนึ่งท่ีเป-นผู�ประกอบการขนาดใหญ�หรือ

บริษัทท่ีลงทุนร�วมกับต�างประเทศ การถ�ายทอดประโยชนEท่ีได�รับไปยังผู�ประกอบการ 
ของสายโซ�อุปทาน ใช�ระยะเวลาค�อนข�างนานกว�าจะเห็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและ

มีแนวโน�มจะเกิดความคุ�มค�าต�อการใช�งบประมาณในระดับท่ีสูง (คะแนนเฉลี่ย 
เนื่องจากเป-นโครงการท่ีเน�นการพัฒนาเชิงลึกแก�ผู�ประกอบการเฉพาะราย ทําให�เกิดการใช�

งบประมาณต�อรายท่ีสูง ในขณะท่ีคุณค�าเพ่ิมท่ีเกิดข้ึน อาจไม�ได�เกิดแก�ผู�ประกอบการ 
หรืออาจต�องใช�ระยะเวลานานในการถ�ายทอดคุณค�าดังกล�าวไปยังผู�ประกอบการ 

ของสายโซ�อุปทาน รวมถึงบางกิจกรรมในหลายโครงการท่ีมุ�งเน�นในการพัฒนาหรือ
กระตุ�นให�เกิดการสร�างผลิตภาพในอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน�มท่ีกําลังถดถอย ยากต�อการสร�างมูลค�าเพ่ิม
แก�อุตสาหกรรมในระยะสั้น 
ไม�พบการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการระหว�างหน�วยงาน ท้ังการบูรณาการด�านกิจกรรมร�วมกัน 
หรือเตรียมพร�อมสําหรับการต�อยอดผู�ประกอบการท่ีผ�านการพัฒนา การดําเนินงานในปkจจุบันยังคง
เป-นในลักษณะการจัดจ�างท่ีปรึกษาและใช�บุคลากรภายในของหน�วยงานเป-นผู�ดําเนินการ อีกท้ังยังมี
การใช�งบประมาณในลักษณะงบประมาณตามยุทธศาสตรEของหน�วยงานตนเองเป-นหลัก

3: การเพ่ิมมูลค4าการส4งออกของ SMEs มีจํานวนท้ังสิ้น 
แนวทางการพัฒนา อันได�แก� แนวทางการสร�างและพัฒนาผู�ส�งออกใหม� ผ�านกิจกรรมการเข�าร�วมงานแสดง

สินค�าและเจรจาธุรกิจในต�างประเทศ และการอบรมพ้ืนฐานข้ันตอนการใช�สิทธิข�อตกลงเสรีทางการค�าสําหรับ
เปWาหมายผลผลิตจํานวน 1,330 ราย ภายใต�การจัดสรรงบประมาณ 20.3968 

ของงบประมาณท้ังหมด)  
การดําเนินงานภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการด�านการส�งเสริม SMEs 

ได�รับการสนับสนุนจากโครงการภายใต�แนวทางนี้จํานวน 1,959
มีการเบิกจ�ายงบประมาณจํานวนท้ังสิ้น 20.0942 ล�านบาท คิดเป-นร�อยละ 98
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สามารถดําเนินการได�ผลผลิตครบถ�วน

โครงการส�วนใหญ�สามารถท่ีจะดําเนินโครงการได�ตามผลผลิตท่ี
ต้ังเปWาหมาย ภายใต�เวลาท่ีกําหนด และมีแนวโน�มจะใช�งบประมาณน�อยกว�าท่ีได�รับการจัดสรร 

จากคะแนนเต็ม 5.00) สามารถสร�าง
ผลผลิตได�เกินกว�าเปWาหมาย โดยมีคุณภาพการดําเนินท่ีดี สามารถดําเนินการเสร็จก�อนระยะเวลาท่ี

คะแนนเฉลี่ย 3.89 จากคะแนนเต็ม 
SMEs เฉพาะอุตสาหกรรม

ในบางโครงการ มีผู�เข�าร�วมมากกว�าก่ึงหนึ่งท่ีเป-นผู�ประกอบการขนาดใหญ�หรือ
บริษัทท่ีลงทุนร�วมกับต�างประเทศ การถ�ายทอดประโยชนEท่ีได�รับไปยังผู�ประกอบการ SMEs ใน Tier-

ของสายโซ�อุปทาน ใช�ระยะเวลาค�อนข�างนานกว�าจะเห็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและ

คะแนนเฉลี่ย 3.81 จากคะแนนเต็ม 
เนื่องจากเป-นโครงการท่ีเน�นการพัฒนาเชิงลึกแก�ผู�ประกอบการเฉพาะราย ทําให�เกิดการใช�

อบการ SMEs โดยตรง 
หรืออาจต�องใช�ระยะเวลานานในการถ�ายทอดคุณค�าดังกล�าวไปยังผู�ประกอบการ SMEs ท่ีอยู�ใน Tier-

รวมถึงบางกิจกรรมในหลายโครงการท่ีมุ�งเน�นในการพัฒนาหรือ
ย ยากต�อการสร�างมูลค�าเพ่ิม

ไม�พบการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการระหว�างหน�วยงาน ท้ังการบูรณาการด�านกิจกรรมร�วมกัน 
หรือเตรียมพร�อมสําหรับการต�อยอดผู�ประกอบการท่ีผ�านการพัฒนา การดําเนินงานในปkจจุบันยังคง

บุคลากรภายในของหน�วยงานเป-นผู�ดําเนินการ อีกท้ังยังมี
การใช�งบประมาณในลักษณะงบประมาณตามยุทธศาสตรEของหน�วยงานตนเองเป-นหลัก 

มีจํานวนท้ังสิ้น 2 โครงการ ภายใต�  
ผ�านกิจกรรมการเข�าร�วมงานแสดง

สินค�าและเจรจาธุรกิจในต�างประเทศ และการอบรมพ้ืนฐานข้ันตอนการใช�สิทธิข�อตกลงเสรีทางการค�าสําหรับ
20.3968 ล�านบาท (คิด

SMEs ประจําปa 2559 พบว�า 
959 ราย คิดเป-นร�อยละ 
98.52 ของงบประมาณท่ี



โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 
  

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด

สําหรับผลการดําเนินงานของโครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาท่ี 
- มีผลผลิตท่ีมากกว�าดัชนีชี้วัดเปWาหมายท่ีกําหนด 
- มีผลลัพธEในการดําเนินงานท้ังจากมิติการประเมินจากผู�เข�าร�วมโครงการและท่ีปรึกษาท่ีดี สามารถ

สร�างประโยชนEได�ตรงตามวัตถุประสงคEและความต�องการของผู�เข�าร�วมโครงการในระดับท่ีดี 
เฉลี่ย 3.94 และ 4.00 จากคะแนนเต็ม 

- มีประสิทธิภาพการใช�เวลาดําเนิน
ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ (

- มีประสิทธิภาพการใช�งบประมาณ
(คะแนนเฉลี่ย 4.50 จากคะแนนเต็ม 

- มีความสําเร็จของโครงการในระดับท่ีดี 
ผลผลิตได�เกินกว�าเปWาหมาย โดยมีคุณภาพการดําเนินท่ีดี สามารถดําเนินการเสร็จก�อนระยะเวลาท่ี
กําหนด และใช�งบประมาณน�อยกว�าท่ีได�รับการจัดสรร

- สามารถสร�างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม
เต็ม 5.00) เนื่องจากเป-นโครงการท่ีเน�น
มากกว�าก่ึงหนึ่งท่ีเป-นผู�ประกอบการขนาดใหญ� การออกงานแสดงสินค�าในต�างประเทศเพ่ือสร�างการ
รับรู�และขยายช�องทางการตลาด ใช�ระ
ผู�ประกอบการ SMEs ท่ีอยู�ใน
ประโยชนEแก� SMEs 
ผู�ประกอบการท่ีเข�าร�วมโครงการสามารถดําเนินการได�

- มีแนวโน�มจะเกิดความคุ�มค�าต�อการใช�งบประมาณในระดับท่ีสูง 
5.00) เนื่องจากเป-นโครงการท่ีมีโอกาสสร�างรายได�ให�เกิดข้ึนแก�ผู�ประกอบการจากการขยายช�องทาง
การค�าใหม� เม่ือเทียบกับงบประมาณต�อรายถือว�าคุ�มค�า
เข�าไปมีส�วนร�วมในโครงการมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะ 
ต�างๆ มาอย�างครบถ�วน 

2. ข�อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการลักษณะบูรณาการด�านการส4งเสริม 
ในภาพรวมของการดําเนินงานภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการด�านการส�งเสริม 

ประจําปa 2559 ยังคงสามารถเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงานได�มากข้ึน
ข�อเสนอแนะต�างๆ เพ่ือใช�ในการปรับปรุงโครงการ และกิจกรรมต�างๆ ภายใต�โครงการฯ จากข�อค�นพบด�าน
ปkญหา อุปสรรค และปkจจัยเสี่ยงต�างๆ 

(1) เช่ือมโยงบูรณาการการทํางานระหว4างหน4วยงาน
ลักษณะบูรณาการ ปa 2559 ยังไม�พบการ
การวางแผนต�อยอดแก�ผู�ประกอบการท่ีเข�าร�วมกิจกรรม
การในโครงการลักษณะดังกล�าวในปaงบประมาณต�อไป ได�แก� 

- หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับมาตรฐานของผลิตภัณฑE
(อย.) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑEอุตสาหกรรม 
กิจกรรมด�านการอบรมมาตรฐานต�างๆ เป-นหลัก ควรปรับรูปแบบกิจกรรมเป-นการพัฒนาผลิตภัณฑE

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 2559 

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด 

สําหรับผลการดําเนินงานของโครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาท่ี 3 สามารถสรุปได�ดังนี้
มีผลผลิตท่ีมากกว�าดัชนีชี้วัดเปWาหมายท่ีกําหนด (คะแนนเฉลี่ย 4.00 จากคะแนนเต็ม 
มีผลลัพธEในการดําเนินงานท้ังจากมิติการประเมินจากผู�เข�าร�วมโครงการและท่ีปรึกษาท่ีดี สามารถ
สร�างประโยชนEได�ตรงตามวัตถุประสงคEและความต�องการของผู�เข�าร�วมโครงการในระดับท่ีดี 

จากคะแนนเต็ม 5.00 ตามลําดับ)  
มีประสิทธิภาพการใช�เวลาดําเนินการเป-นไปตามท่ีกําหนด สามารถดําเนินการได�ผลผลิตครบถ�วน

(คะแนนเฉลี่ย 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00)  
งบประมาณท่ีสูง มีแนวโน�มจะใช�งบประมาณน�อยกว�าท่ีได�รับการจัดสรร

จากคะแนนเต็ม 5.00)  
มีความสําเร็จของโครงการในระดับท่ีดี (คะแนนเฉลี่ย 4.24 จากคะแนนเต็ม 
ผลผลิตได�เกินกว�าเปWาหมาย โดยมีคุณภาพการดําเนินท่ีดี สามารถดําเนินการเสร็จก�อนระยะเวลาท่ี
กําหนด และใช�งบประมาณน�อยกว�าท่ีได�รับการจัดสรร  
สามารถสร�างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 

เนื่องจากเป-นโครงการท่ีเน�นการสร�างและพัฒนาผู�ส�งออกใหม� ในบางโครงการ มีผู�เข�าร�วม
มากกว�าก่ึงหนึ่งท่ีเป-นผู�ประกอบการขนาดใหญ� การออกงานแสดงสินค�าในต�างประเทศเพ่ือสร�างการ
รับรู�และขยายช�องทางการตลาด ใช�ระยะเวลาค�อนข�างนานกว�าจะเห็นผลกระทบท่ีเกิดต�อ

ท่ีอยู�ใน Tier-2 หรือ Tier-3 ของสายโซ�อุปทาน หรืออาจจะไม�สามารถสร�าง
เลยก็ได� หากในสายโซ�อุปทานการผลิตเป-นการสั่งนําเข�าวัตถุดิบหรือ

ผู�ประกอบการท่ีเข�าร�วมโครงการสามารถดําเนินการได�เองท้ังสายโซ�อุปทาน  
มีแนวโน�มจะเกิดความคุ�มค�าต�อการใช�งบประมาณในระดับท่ีสูง (คะแนนเฉลี่ย 

เนื่องจากเป-นโครงการท่ีมีโอกาสสร�างรายได�ให�เกิดข้ึนแก�ผู�ประกอบการจากการขยายช�องทาง
การค�าใหม� เม่ือเทียบกับงบประมาณต�อรายถือว�าคุ�มค�า แต�ควรเปjดโอกาสให�ผู�ประกอบการ 
เข�าไปมีส�วนร�วมในโครงการมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะ SMEs ท่ีผ�านการดําเนินกิจกรรมภายใต�โครงการ

ข�อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการลักษณะบูรณาการด�านการส4งเสริม 
การดําเนินงานภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการด�านการส�งเสริม 

ยังคงสามารถเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงานได�มากข้ึนในปaงบประมาณต�อไป 
ข�อเสนอแนะต�างๆ เพ่ือใช�ในการปรับปรุงโครงการ และกิจกรรมต�างๆ ภายใต�โครงการฯ จากข�อค�นพบด�าน

จจัยเสี่ยงต�างๆ ท่ีได�รับจากการประเมิน ดังนี้ 

เช่ือมโยงบูรณาการการทํางานระหว4างหน4วยงาน ในการดําเนินโครงการภายใต�งบประมาณใน
ยังไม�พบการบูรณาการความร�วมมือการใช�ทรัพยากรร�วมระหว�างหน�วยงาน 

การวางแผนต�อยอดแก�ผู�ประกอบการท่ีเข�าร�วมกิจกรรมอย�างชัดเจน โดยหน�วยงานเพ่ิมเติมท่ีควรร�วมบูรณา
การในโครงการลักษณะดังกล�าวในปaงบประมาณต�อไป ได�แก�  

หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับมาตรฐานของผลิตภัณฑE/บริการ เช�น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
นผลิตภัณฑEอุตสาหกรรม (สมอ.) ท่ีการดําเนินโครงการปa 

กิจกรรมด�านการอบรมมาตรฐานต�างๆ เป-นหลัก ควรปรับรูปแบบกิจกรรมเป-นการพัฒนาผลิตภัณฑE
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สามารถสรุปได�ดังนี้ 
จากคะแนนเต็ม 5.00)  

มีผลลัพธEในการดําเนินงานท้ังจากมิติการประเมินจากผู�เข�าร�วมโครงการและท่ีปรึกษาท่ีดี สามารถ
สร�างประโยชนEได�ตรงตามวัตถุประสงคEและความต�องการของผู�เข�าร�วมโครงการในระดับท่ีดี (คะแนน

สามารถดําเนินการได�ผลผลิตครบถ�วนตาม

มีแนวโน�มจะใช�งบประมาณน�อยกว�าท่ีได�รับการจัดสรร 

จากคะแนนเต็ม 5.00) สามารถสร�าง
ผลผลิตได�เกินกว�าเปWาหมาย โดยมีคุณภาพการดําเนินท่ีดี สามารถดําเนินการเสร็จก�อนระยะเวลาท่ี

คะแนนเฉลี่ย 3.00 จากคะแนน
ในบางโครงการ มีผู�เข�าร�วม

มากกว�าก่ึงหนึ่งท่ีเป-นผู�ประกอบการขนาดใหญ� การออกงานแสดงสินค�าในต�างประเทศเพ่ือสร�างการ
ยะเวลาค�อนข�างนานกว�าจะเห็นผลกระทบท่ีเกิดต�อ

ของสายโซ�อุปทาน หรืออาจจะไม�สามารถสร�าง
เลยก็ได� หากในสายโซ�อุปทานการผลิตเป-นการสั่งนําเข�าวัตถุดิบหรือ

คะแนนเฉลี่ย 3.68 จากคะแนนเต็ม 
เนื่องจากเป-นโครงการท่ีมีโอกาสสร�างรายได�ให�เกิดข้ึนแก�ผู�ประกอบการจากการขยายช�องทาง

วรเปjดโอกาสให�ผู�ประกอบการ SMEs ได�
ท่ีผ�านการดําเนินกิจกรรมภายใต�โครงการ

ข�อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการลักษณะบูรณาการด�านการส4งเสริม SMEs 
การดําเนินงานภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการด�านการส�งเสริม SMEs 

ในปaงบประมาณต�อไป โดยมี
ข�อเสนอแนะต�างๆ เพ่ือใช�ในการปรับปรุงโครงการ และกิจกรรมต�างๆ ภายใต�โครงการฯ จากข�อค�นพบด�าน

ในการดําเนินโครงการภายใต�งบประมาณใน
ระหว�างหน�วยงาน หรือ

โดยหน�วยงานเพ่ิมเติมท่ีควรร�วมบูรณา

บริการ เช�น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ท่ีการดําเนินโครงการปa 2559 ดําเนิน

กิจกรรมด�านการอบรมมาตรฐานต�างๆ เป-นหลัก ควรปรับรูปแบบกิจกรรมเป-นการพัฒนาผลิตภัณฑE



โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 
  

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด

เพ่ือให�ได�รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมตามกฎหมายกําหนด อันเป-นความสามารถหลักของหน�วยงาน 
(Core Competency) เป-นต�น

- หน�วยงานด�านการส�งออก ได�แก� กรมส�งเสริมการค�าระหว�างประเทศ กรมศุลกากร
- หน�วยงานท่ีมีความชํานาญเฉพาะด�าน เช�น สมาพันธEโลจิสติกสEไทย คณะกรรมการอิสลามกลางแห�ง

ประเทศไทย เป-นต�น  
- หน�วยงานด�านวิทยาศาสตรE

แห�งประเทศไทย (วว.) สํานักงานนวัตกรรมแห�งชาติ 
เทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช
เทคโนโลยีเข�ามาใช�ในการขับเคลื่อนธุรกิจ อันก�อให�เกิดอัตราเร�งในการพัฒนาอย�างรวดเร็ว
มูลค�าเพ่ิมได�สูง ตามนโยบายการขับเคลื่อนสู� 

- หน�วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจ ได�แก� 
 

ซ่ึงหน�วยงานข�างต�นหลายหน�วยงานไม�ได�อยู�ภายใต�แผนบูรณาการฯ ปa 
เชื่อมโยงแผนบูรณาการ (Missing Link) 
ส�งเสริม SMEs ได�มีหน�วยงานข�างต�น ท่ีไม�ได�อยู�ร�วมภายใต�แผนบูรณาการฯ ปa 
ยิ่งหน�วยงานด�านวิทยาศาสตรE นวัตกรรม 
ท่ีได�รับการจัดสรรภายใต�แผนบูรณาการดังกล�าวในปa 

การดําเนินโครงการในลักษณะบูรณาการ ไม�จําเป-นต�องดําเนินการเฉพาะหน�วยงานภาครัฐด�วยกันเอง
เท�านั้น แต�สามารถบูรณาการร�วมกับหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ องคEการมหาชน สถาบันการศึกษา หรือแม�กระท่ัง
หน�วยงานเอกชนในรูปแบบของโครงการประชารัฐ ซ่ึ
ตัวอย�างกรณีศึกษาโครงการ World Food Valley Thailand
 โครงการ World Food Valley Thailand
สิงหE คอรEเปอเรชั่น จํากัด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมแห�งป
และสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
โครงการ World Food Valley Thailand 
จ.อ�างทอง ให�เป-นเมืองนวัตกรรมอาหารอนาคต
เป-นจุดเริ่มต�นในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยในรูปแบบประชารัฐ 
และมุ�งเปWาสู�การปรับโครงสร�างอุตสาหกรรมอาหารสู�ยุค 
ประเทศรายได�ปานกลางท่ีรายได�ประชากรต�อคนต�อปaอยู�ในระดับ 
10,000 ดอลลารEสหรัฐต�อปa  

(2) พัฒนาโครงการและกิจกรรมให�สอดคล�องกับวงจรชีวิตธุรกิจ
กิจกรรมภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการด�านการส�งเสริม 
โครงการกระจายตามยุทธศาสตรEท่ีสอดคล�องกับนโยบายสําคัญด�าน 
แนวทาง มีการพิจารณาโครงการกระจายตามหน�วยงานท่ีขับเคลื่อนโครงการต�างๆ  ท่ีกระจายตามพ้ืนท่ี 
รวมถึงโครงการและกิจกรรมท่ีรองรับประเภทสถานภาพขอ
Star/ กลุ�ม Turnaround 

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 2559 

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด 

เพ่ือให�ได�รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมตามกฎหมายกําหนด อันเป-นความสามารถหลักของหน�วยงาน 
เป-นต�น 

หน�วยงานด�านการส�งออก ได�แก� กรมส�งเสริมการค�าระหว�างประเทศ กรมศุลกากร
หน�วยงานท่ีมีความชํานาญเฉพาะด�าน เช�น สมาพันธEโลจิสติกสEไทย คณะกรรมการอิสลามกลางแห�ง

หน�วยงานด�านวิทยาศาสตรE นวัตกรรม และเทคโนโลยี เช�น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรEและเทคโนโล
สํานักงานนวัตกรรมแห�งชาติ (สนช.) และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรEและ

สวทช.) เป-นต�น เพ่ือให�เกิดเร�งการพัฒนาอย�างต�อเนื่องโดยนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเข�ามาใช�ในการขับเคลื่อนธุรกิจ อันก�อให�เกิดอัตราเร�งในการพัฒนาอย�างรวดเร็ว
มูลค�าเพ่ิมได�สูง ตามนโยบายการขับเคลื่อนสู� Thailand 4.0  
หน�วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจ ได�แก� สถาบันการเงิน  

ซ่ึงหน�วยงานข�างต�นหลายหน�วยงานไม�ได�อยู�ภายใต�แผนบูรณาการฯ ปa 2559 ทําให�เกิดช�องว�างในการ
Missing Link) แต�ในงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําปa 

ได�มีหน�วยงานข�างต�น ท่ีไม�ได�อยู�ร�วมภายใต�แผนบูรณาการฯ ปa 2559 เข�าร�วม โดยเฉพาะอย�าง
นวัตกรรม และเทคโนโลยี ท่ีได�รับงบประมาณประมาณก่ึงหนึ่งของงบประมาณ

รภายใต�แผนบูรณาการดังกล�าวในปa 2560 
การดําเนินโครงการในลักษณะบูรณาการ ไม�จําเป-นต�องดําเนินการเฉพาะหน�วยงานภาครัฐด�วยกันเอง

เท�านั้น แต�สามารถบูรณาการร�วมกับหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ องคEการมหาชน สถาบันการศึกษา หรือแม�กระท่ัง
หน�วยงานเอกชนในรูปแบบของโครงการประชารัฐ ซ่ึงยึดวัตถุประสงคEและเปWาหมายของโครงการเป-นหลัก ดัง

World Food Valley Thailand 
World Food Valley Thailand เกิดจากความร�วมมือของสถาบันอาหาร

สิงหE คอรEเปอเรชั่น จํากัด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมแห�งประเทศไทย 
และสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.) จัดทําบันทึกข�อตกลงความร�วมมือพัฒนา

World Food Valley Thailand ข้ึนเพ่ือร�วมบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีของบริษัท สิงหE คอรEเปอเรชั่น ท่ี
อ�างทอง ให�เป-นเมืองนวัตกรรมอาหารอนาคตครบวงจรแห�งแรกของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

ในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยในรูปแบบประชารัฐ 
และมุ�งเปWาสู�การปรับโครงสร�างอุตสาหกรรมอาหารสู�ยุค 4.0 ท้ังนี้ เพ่ือให�ประเทศไทยหลุดจากการติดกับดัก

งท่ีรายได�ประชากรต�อคนต�อปaอยู�ในระดับ 5,000 ดอลลารEสหรัฐต�อปaเพ่ิมเป-นระดับ 

กิจกรรมให�สอดคล�องกับวงจรชีวิตธุรกิจ ในการพิจารณาโครงการและ
ภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการด�านการส�งเสริม SMEs นั้น ซ่ึงปkจจุบัน มีการพิจารณา

โครงการกระจายตามยุทธศาสตรEท่ีสอดคล�องกับนโยบายสําคัญด�าน SMEs ของประเทศ ซ่ึงแบ�งออกเป-น 
แนวทาง มีการพิจารณาโครงการกระจายตามหน�วยงานท่ีขับเคลื่อนโครงการต�างๆ  ท่ีกระจายตามพ้ืนท่ี 
รวมถึงโครงการและกิจกรรมท่ีรองรับประเภทสถานภาพของ SMEs อันได�แก� กลุ�ม Startup/ 
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เพ่ือให�ได�รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมตามกฎหมายกําหนด อันเป-นความสามารถหลักของหน�วยงาน 

หน�วยงานด�านการส�งออก ได�แก� กรมส�งเสริมการค�าระหว�างประเทศ กรมศุลกากร 
หน�วยงานท่ีมีความชํานาญเฉพาะด�าน เช�น สมาพันธEโลจิสติกสEไทย คณะกรรมการอิสลามกลางแห�ง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี
และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรEและ

เป-นต�น เพ่ือให�เกิดเร�งการพัฒนาอย�างต�อเนื่องโดยนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเข�ามาใช�ในการขับเคลื่อนธุรกิจ อันก�อให�เกิดอัตราเร�งในการพัฒนาอย�างรวดเร็วและสร�าง

ทําให�เกิดช�องว�างในการ
ในลักษณะบูรณาการ ประจําปa 2560 ด�านการ

เข�าร�วม โดยเฉพาะอย�าง
ท่ีได�รับงบประมาณประมาณก่ึงหนึ่งของงบประมาณ

การดําเนินโครงการในลักษณะบูรณาการ ไม�จําเป-นต�องดําเนินการเฉพาะหน�วยงานภาครัฐด�วยกันเอง
เท�านั้น แต�สามารถบูรณาการร�วมกับหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ องคEการมหาชน สถาบันการศึกษา หรือแม�กระท่ัง

งยึดวัตถุประสงคEและเปWาหมายของโครงการเป-นหลัก ดัง

สถาบันอาหาร ร�วมกับ บริษัท 
ระเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงกE) 

จัดทําบันทึกข�อตกลงความร�วมมือพัฒนา
พัฒนาพ้ืนท่ีของบริษัท สิงหE คอรEเปอเรชั่น ท่ี 

ครบวงจรแห�งแรกของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน เพ่ือ
ในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยในรูปแบบประชารัฐ 

ท้ังนี้ เพ่ือให�ประเทศไทยหลุดจากการติดกับดัก
ลารEสหรัฐต�อปaเพ่ิมเป-นระดับ 

ในการพิจารณาโครงการและ
นั้น ซ่ึงปkจจุบัน มีการพิจารณา
ของประเทศ ซ่ึงแบ�งออกเป-น 3 

แนวทาง มีการพิจารณาโครงการกระจายตามหน�วยงานท่ีขับเคลื่อนโครงการต�างๆ  ท่ีกระจายตามพ้ืนท่ี 
Startup/ กลุ�ม Rising 



โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 
  

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด

หน�วยงานผู�กํากับดูแลนโยบายการส�งเสริม 
วงจรชีวิตธุรกิจ (Business Life Cycle) 
บูรณาการด�านการส�งเสริม SMEs เพ่ือให�ครอบคลุมและเกิดกิจกรรมท่ีเหมาะสมแก�ผู�ประกอบการในแต�ละช�วง
ธุรกิจ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม และเกิดการวางแผนส�งต�อการพัฒนาผู�ประกอบการภายใต�แผน
บูรณาการตามวงจรธุรกิจ 

 
แนวคิดวงจรชีวิตธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมภายใต�โครงการฯ ในปa 
Cycle) อย�างครอบคลุมและเพียงพอ
การฝzกอบรม ไม�ว�าจะเป-นการอบรมพ้ืนฐาน การอบรมเชิงลึก การอบรมเชิงปฏิบัติกา
เมล็ดพันธุEความคิด (Seed) อีกท้ังกิจกรรมอบรมดังกล�าว ยังไม�มีการส�งต�อผู�ประกอบการอย�างเป-นระบบ 
นอกจากกิจกรรมการฝzกอบรมอบรม อีกร�อยละ 
การพัฒนาผลิตภัณฑEและบรรจุภัณฑE ซ่ึงเหมาะสมกับช�วง
กิจกรรมจับคู�ธุรกิจและออกงานแสดงสินค�าในต�างประเทศ ซ่ึงเหมาะสมกับช�วงเติบโต 
ธุรกิจช�วงการต้ังฐานราก ช�วงขยายตัว และช�วงอ่ิมตัว ยังขาดกิจกรรมการสนับสนุนเงินทุน และการถ�ายทอด
นวัตกรรมเชิงลึก ซ่ึงมีจํานวนกิจกรรมภายใต�โครงการต�างๆ จํานวนน�อยมาก

(3) กําหนดดัชนีช้ีวัดร4วม (Jointed KPIs)
การให�เกิดความเป-นรูปธรรมมากข้ึน 
ชี้วัดหลัก (Core KPIs) ซ่ึงเป-นดัชนีชี้วัดผลการดําเนินโครงการอันเกิดจากความสามารถและพันธกิจหลักของ

Business Life cycle

ช4วงเร่ิมต�นธุรกิจ (Start-Up) 

ช�วงที่มีการจัดต้ังธุรกิจตามกฎหมาย 

สินค�าและบริการอยู�ในระหว�างการผลิต

ช4วงเมล็ดพันธุ แห4งความคิด (Seed)

ช�วงที่บ�มเพาะไอเดียและแนวคิดก�อนการ

จัดต้ังธุรกิจอย�างเต็มรูปแบบ

มากก ว�าร� อยล ะ 80  เป� นกิจ กรรม
ฝ�กอบรม และเป�นหลักสูตรลักษณะ
เดิม ขาดการส�งต�อ SMEs ไปยังบันได
ขั้นต�อไป

-ร�อยละ 15 เป�นกิจกรรม
- การให�คําปรึกษาเชิงลึก
- การจดทะเบียนมาตรฐาน
- การพัฒนาผลิตภัณฑ8และบรรจุภัณฑ8

ร�อยละ 
- การจับคู�ธุรกิจ
- ออกงานแสดงสินค�า

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 2559 

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด 

หน�วยงานผู�กํากับดูแลนโยบายการส�งเสริม SMEs อาทิ สสว. หรือสํานักงบประมาณ
(Business Life Cycle) มาร�วมพิจารณาโครงการและกิจกรรมภายใต�งบประมาณในลักษณะ

เพ่ือให�ครอบคลุมและเกิดกิจกรรมท่ีเหมาะสมแก�ผู�ประกอบการในแต�ละช�วง
ธุรกิจ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม และเกิดการวางแผนส�งต�อการพัฒนาผู�ประกอบการภายใต�แผน

แนวคิดวงจรชีวิตธุรกิจ (Business Life Cycle) 

ฯ ในปa 2559 ยังไม�รองรับแต�ละช�วงตามวงจรชีวิตธุรกิจ
เพียงพอ เนื่องจากกิจกรรมภายใต�โครงการต�างๆ มากกว�าร�อยละ 

การฝzกอบรม ไม�ว�าจะเป-นการอบรมพ้ืนฐาน การอบรมเชิงลึก การอบรมเชิงปฏิบัติกา
อีกท้ังกิจกรรมอบรมดังกล�าว ยังไม�มีการส�งต�อผู�ประกอบการอย�างเป-นระบบ 

นอกจากกิจกรรมการฝzกอบรมอบรม อีกร�อยละ 15 เป-นกิจกรรมให�คําปรึกษาเชิงลึก การจดทะเบียนมาตรฐาน 
การพัฒนาผลิตภัณฑEและบรรจุภัณฑE ซ่ึงเหมาะสมกับช�วงเริ่มต�นธุรกิจ (Startup) และอีกร�อยละ 
กิจกรรมจับคู�ธุรกิจและออกงานแสดงสินค�าในต�างประเทศ ซ่ึงเหมาะสมกับช�วงเติบโต (
ธุรกิจช�วงการต้ังฐานราก ช�วงขยายตัว และช�วงอ่ิมตัว ยังขาดกิจกรรมการสนับสนุนเงินทุน และการถ�ายทอด

จํานวนกิจกรรมภายใต�โครงการต�างๆ จํานวนน�อยมาก 

Jointed KPIs) เพ่ือให�เกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานในลักษณะบูรณา
การให�เกิดความเป-นรูปธรรมมากข้ึน ในการกําหนดดัชนีชี้วัดผลผลิตและผลลัพธEของโครงการ ควรกําหนดดัชนี

ซ่ึงเป-นดัชนีชี้วัดผลการดําเนินโครงการอันเกิดจากความสามารถและพันธกิจหลักของ

ช�วงที่มีการจัดต้ังธุรกิจตามกฎหมาย 

สินค�าและบริการอยู�ในระหว�างการผลิต

ช4วงการเติบโต (growth)

ช�วงที่ธุรกิจสามารถดําเนินการมาได�ระยะหนึ่ง 

มีลูกค�าและรายได�เพ่ิมมากขึ้น

ช4วงการตั้งรากฐาน (Established)

ช�วงที่ธุรกิจค�อนข�างอยู�ตัวคงที่ จากตลาดและฐานลูกค�าเดิม

ช4วงการขยายธุรกิจ (Expansion) 

ช�วงที่ธุรกิจขยายไปยังตลาดหรือ

ช�องทางการขายใหม�ๆ

ช�วงที่ยอดขาย ผลกําไร และเงินทุนหมุนเวียนค�อนข�างคงที่

ร�อยละ 5 
การจับคู�ธุรกิจ
ออกงานแสดงสินค�า

 
2559 ด�านการส4งเสริม SMEs  

 บทสรุปผู�บริหาร | 1-6 

หรือสํานักงบประมาณ ควรนําแนวคิด
ภายใต�งบประมาณในลักษณะ

เพ่ือให�ครอบคลุมและเกิดกิจกรรมท่ีเหมาะสมแก�ผู�ประกอบการในแต�ละช�วง
ธุรกิจ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม และเกิดการวางแผนส�งต�อการพัฒนาผู�ประกอบการภายใต�แผน

ไม�รองรับแต�ละช�วงตามวงจรชีวิตธุรกิจ (Business Life 
เนื่องจากกิจกรรมภายใต�โครงการต�างๆ มากกว�าร�อยละ 80 เป-นกิจกรรม

การฝzกอบรม ไม�ว�าจะเป-นการอบรมพ้ืนฐาน การอบรมเชิงลึก การอบรมเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงเหมาะสมกับช�วง
อีกท้ังกิจกรรมอบรมดังกล�าว ยังไม�มีการส�งต�อผู�ประกอบการอย�างเป-นระบบ 

เป-นกิจกรรมให�คําปรึกษาเชิงลึก การจดทะเบียนมาตรฐาน 
และอีกร�อยละ 5 เป-น
(Growth) แต�ในวงจร

ธุรกิจช�วงการต้ังฐานราก ช�วงขยายตัว และช�วงอ่ิมตัว ยังขาดกิจกรรมการสนับสนุนเงินทุน และการถ�ายทอด

เพ่ือให�เกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานในลักษณะบูรณา
กําหนดดัชนีชี้วัดผลผลิตและผลลัพธEของโครงการ ควรกําหนดดัชนี

ซ่ึงเป-นดัชนีชี้วัดผลการดําเนินโครงการอันเกิดจากความสามารถและพันธกิจหลักของ

ช4วงธุรกิจอ่ิมตัว (Mature) 

ช�วงที่ยอดขาย ผลกําไร และเงินทุนหมุนเวียนค�อนข�างคงที่

หรืออาจจะเร่ิมลดลง ภายใต�การแข�งขันรุนแรง

ช4วงออกจากตลาด (Exit) 

ช�วงที่เจ�าของธุรกิจตัดสินใจออกจากตลาด



โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 
  

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด

หน�วยงาน ซ่ึงโดยท่ัวไปมีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญร�อยละ 
KPIs) ท่ีเป-นดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์อันเกิดจากการบูรณาการการทํางานร�วมกับหน�วยงานอ่ืน ซ่ึงโ
กําหนดน้ําหนักความสําคัญร�อยละ 
ดัชนีชี้วัดร�วมอย�างชัดเจน ดังตัวอย�างท่ีแสดงข�อเสนอการกําหนดตัวชี้วัดร�วมภายใต�แผน
รายได�จากการท�องเท่ียวและบริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. เกณฑ การประเมินผลโครงการ
การประเมินผลสัมฤทธิ์โดยแบบจําลองซิปโมเดล 

4 ประการ ได�แก�  
(1) การประเมินด�านบริบท (Context Evaluation)

ระหว�างสภาพแวดล�อมเชิงเศรษฐกิจและสังคมในปkจจุบัน นโยบายการพัฒนา ปkจจัยพ้ืนฐาน วัตถุประสงคE และ
กิจกรรมต�าง ๆ ภายใต�โครงการ  

(2) การประเมินป�จจัยนําเข�า (
เครื่องมือ อุปกรณE ครุภัณฑE ขีดความสามารถทางการบริหารงาน ระยะเวลา กลุ�มเปWาหมายท่ีเข�าร�วมโครงการ 
และงบประมาณ 

(3) การประเมินกระบวนการ (
แผนงานนั้นว�าเป-นไปตามข้ันตอนท่ีได�ถูกกําหนดไว�หรือไม� อย�างไร อีกท้ังยั

ข�อเสนอแนะในการกําหนดตัวช้ีวัดร4วม 

ผลลัพธE คือ ความเชื่อม่ันของนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติท่ีเดินทางเข�ามาท�องเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 
ซ่ึงจะต�องเกิดจากการบูรณาการการดําเนินกิจกรรมร�วมกันระหว�างกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 
การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย สํานักงานตํารวจแห�งชาติ และสํานักงานตรวจคนเข�าเ
หน�วยงานเหล�านี้จะต�องมีตัวชี้วัดร�วม 
ตามตัวชี้วัดของกิจกรรมของแต�ละหน�วยงาน เช�น

ตัวชี้วัดท่ี 1 (KPI1) : การประชาสัมพันธEของ ททท
ตัวชี้วัดท่ี 2 (KPI2) : การพัฒนามาตรฐานแหล�งท�องเท่ียว ของกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา
ตัวชี้วัดท่ี 3 (KPI3) : การรักษาความปลอดภัยของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ
ตัวชี้วัดท่ี 4 (KPI4) : การอํานวยความสะดวกของสํานักงานตรวจคนเข�าเมือง

โดยหากสมมติว�าให�ความสําคัญกับตัวชี้วัดท้ัง
JKPI = 0.25*KPI1+0.25*KPI2+0.25*KPI3+0.25*KPI4 
แสดงให�เห็นว�าตัวชี้วัดร�วม “ความเชื่อม่ันของนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติท่ีเพ่ิมข้ึน
ของหน�วยงานใดหน�วยงานหนึ่งมากกว�า
ตัวใดตัวหนึ่ง  

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 2559 

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด 

ซ่ึงโดยท่ัวไปมีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญร�อยละ 80 และการกําหนดดัชนีชี้วัดร�วม 
ท่ีเป-นดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์อันเกิดจากการบูรณาการการทํางานร�วมกับหน�วยงานอ่ืน ซ่ึงโ

กําหนดน้ําหนักความสําคัญร�อยละ 20 โดยจะต�องมีการกําหนดหน�วยงาน-โครงการ-กิจกรรม ท่ีประเมินภายใต�
ดังตัวอย�างท่ีแสดงข�อเสนอการกําหนดตัวชี้วัดร�วมภายใต�แผน

รายได�จากการท�องเท่ียวและบริการ” ในปaงบประมาณ 2558 

เกณฑ การประเมินผลโครงการ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์โดยแบบจําลองซิปโมเดล (CIPP Model) ประกอบด�วยองคEประกอบ

Context Evaluation) เป-นการศึกษาความสอดคล�องและเชื่อมโยง
ระหว�างสภาพแวดล�อมเชิงเศรษฐกิจและสังคมในปkจจุบัน นโยบายการพัฒนา ปkจจัยพ้ืนฐาน วัตถุประสงคE และ

(Input Evaluation)   ซ่ึงจําแนกเป-นบุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวก 
อ อุปกรณE ครุภัณฑE ขีดความสามารถทางการบริหารงาน ระยะเวลา กลุ�มเปWาหมายท่ีเข�าร�วมโครงการ 

(Process Evaluation) เป-นการศึกษาการดําเนินการตามยุทธวิธีหรือ
แผนงานนั้นว�าเป-นไปตามข้ันตอนท่ีได�ถูกกําหนดไว�หรือไม� อย�างไร อีกท้ังยังเป-นการศึกษาค�นหาข�อบกพร�อง 

ข�อเสนอแนะในการกําหนดตัวช้ีวัดร4วม (Joint KPI) 
 

ผลลัพธE คือ ความเชื่อม่ันของนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติท่ีเดินทางเข�ามาท�องเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 
ซ่ึงจะต�องเกิดจากการบูรณาการการดําเนินกิจกรรมร�วมกันระหว�างกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 
การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย สํานักงานตํารวจแห�งชาติ และสํานักงานตรวจคนเข�าเ
หน�วยงานเหล�านี้จะต�องมีตัวชี้วัดร�วม (Joint KPI: JKPI) โดยกําหนดร�อยละของค�าเฉลี่ยถ�วงน้ําหนัก
ตามตัวชี้วัดของกิจกรรมของแต�ละหน�วยงาน เช�น 

การประชาสัมพันธEของ ททท. เพ่ือสร�างภาพลักษณEท่ีดีให�แก�นักท�องเท่ียว 
การพัฒนามาตรฐานแหล�งท�องเท่ียว ของกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา
การรักษาความปลอดภัยของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
การอํานวยความสะดวกของสํานักงานตรวจคนเข�าเมือง 

โดยหากสมมติว�าให�ความสําคัญกับตัวชี้วัดท้ัง 4 ตัวเท�ากัน (ร�อยละ 25) 
JKPI = 0.25*KPI1+0.25*KPI2+0.25*KPI3+0.25*KPI4  

ความเชื่อม่ันของนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติท่ีเพ่ิมข้ึน” เป-นผลจากกิจกรรม
ของหน�วยงานใดหน�วยงานหนึ่งมากกว�า/น�อยกว�า/เท�ากัน ได�จากการวัดตัวชี้วัดท่ีเป-นองคE
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และการกําหนดดัชนีชี้วัดร�วม (Jointed 
ท่ีเป-นดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์อันเกิดจากการบูรณาการการทํางานร�วมกับหน�วยงานอ่ืน ซ่ึงโดยท่ัวไปมีการ

กิจกรรม ท่ีประเมินภายใต�
ดังตัวอย�างท่ีแสดงข�อเสนอการกําหนดตัวชี้วัดร�วมภายใต�แผนบูรณาการ “การสร�าง

ประกอบด�วยองคEประกอบ            

เป-นการศึกษาความสอดคล�องและเชื่อมโยง
ระหว�างสภาพแวดล�อมเชิงเศรษฐกิจและสังคมในปkจจุบัน นโยบายการพัฒนา ปkจจัยพ้ืนฐาน วัตถุประสงคE และ

ซ่ึงจําแนกเป-นบุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวก 
อ อุปกรณE ครุภัณฑE ขีดความสามารถทางการบริหารงาน ระยะเวลา กลุ�มเปWาหมายท่ีเข�าร�วมโครงการ 

เป-นการศึกษาการดําเนินการตามยุทธวิธีหรือ
งเป-นการศึกษาค�นหาข�อบกพร�อง 

ผลลัพธE คือ ความเชื่อม่ันของนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติท่ีเดินทางเข�ามาท�องเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 
ซ่ึงจะต�องเกิดจากการบูรณาการการดําเนินกิจกรรมร�วมกันระหว�างกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 
การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย สํานักงานตํารวจแห�งชาติ และสํานักงานตรวจคนเข�าเมือง เป-นต�น ซ่ึง

โดยกําหนดร�อยละของค�าเฉลี่ยถ�วงน้ําหนัก

เพ่ือสร�างภาพลักษณEท่ีดีให�แก�นักท�องเท่ียว  
การพัฒนามาตรฐานแหล�งท�องเท่ียว ของกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 

เป-นผลจากกิจกรรม
เท�ากัน ได�จากการวัดตัวชี้วัดท่ีเป-นองคEประกอบร�วม



โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 
  

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด

จุดอ�อนหรือจุดแข็งของกระบวนการบริหารจัดการโครงการ โดยพิจารณาจุดเน�นท่ีว�า กระบวนการของ
โครงการจะทําให�โครงการบรรลุวัตถุประสงคEท่ีได�ถูกกําหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพมากน�อยเพียงใด

(4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)
โดยเฉพาะความสอดคล�องระหว�างวัตถุประสงคEท่ีได�ถูกกําหนดไว�กับผลผลิตท่ีได�ออกมา จากนั้นจึงนําเกณฑE
การวัดผลท่ีได�กําหนดไว�ไปใช�ตัดสิน โดยเกณฑEการวัดผลท่ีได�กําหนดไว�ดังกล�าวนั้น อาจเป-นเกณฑEมาตรฐานท่ี
บุคคลหรือหน�วยงานอ่ืนได�กําหนดไว� หรื

 
3.1 เกณฑ การประเมินผลสําเร็จของโครงการ

สําหรับความสําเร็จของโครงการนั้น นอกจากพิจารณาการประเมินผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล�ว ยังประเมินถึงประสิทธิภาพการใช�งบประมาณและระยะเวลา
ดําเนินโครงการ เช�นเดียวกับการประเมินความคุ�มค�านั้น ได�นํามิติความคุ�มค�าเชิงสังคมมาร�วมประเ
คุ�มค�าเชิงเศรษฐกิจภายใต�แนวคิด 
สังคมโดยรวมของประเทศ 

 
ความสําเร็จ =  ผลผลิตเชิงปริมาณ 

ประสิทธิภาพการใช�งบประมาณ
 

ด�านผลผลิตเชิงปริมาณ 
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดหรือเปWาหมายท่ีกําหนดไว�
ดังนี้ 

 
หากผลผลิตท่ีได�สูงกว�าเปWาหมายเกินร�อยละ
หากผลผลิตท่ีได�สูงกว�าเปWาหมายไม�เกินร�อยละ
หากผลผลิตท่ีได�ตามเปWาหมาย 
หากผลผลิตท่ีได�ต่ํากว�าเปWาหมายไม�เกินร�อยละ
หากผลผลิตท่ีได�ต่ํากว�าเปWาหมายเกินร�อยละ

 
ด�านผลลัพธEเชิงคุณภาพ เป-นการประเมินความสําเร็จของผลผลิต

2 ส� วน  คือ การสํ ารวจความคิดเห็นของผู� รับบริการหรือผู� เข� าร� วมโครงการด� วยแบบสอบถาม 
(Questionnaires) ถ�วงน้ําหนักร�อยละ 
ปฐมภูมิ ภายใต�กรอบแนวคิด CIPP 

 
� ผลสํารวจความคิดเห็นของผู�รับบริการ พิจารณาจากระดับความพึงพอใจของกลุ�มตัวอย�างของ

ผู�รับบริการแต�ละโครงการ ภายใต�กรอบแนวคิด
ดังนี้ 

หากผู�รับบริการมีความพึงพอใจต�อโครงการในภาพรวมในระดับดีมาก
หากผู�รับบริการมีความพึงพอใจต�อโครงการในภาพรวมในระดับมาก

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 2559 

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด 

จุดอ�อนหรือจุดแข็งของกระบวนการบริหารจัดการโครงการ โดยพิจารณาจุดเน�นท่ีว�า กระบวนการของ
โครงการจะทําให�โครงการบรรลุวัตถุประสงคEท่ีได�ถูกกําหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพมากน�อยเพียงใด

Product Evaluation)    เป-นการตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ 
โดยเฉพาะความสอดคล�องระหว�างวัตถุประสงคEท่ีได�ถูกกําหนดไว�กับผลผลิตท่ีได�ออกมา จากนั้นจึงนําเกณฑE
การวัดผลท่ีได�กําหนดไว�ไปใช�ตัดสิน โดยเกณฑEการวัดผลท่ีได�กําหนดไว�ดังกล�าวนั้น อาจเป-นเกณฑEมาตรฐานท่ี
บุคคลหรือหน�วยงานอ่ืนได�กําหนดไว� หรืออาจเป-นเกณฑEการวัดผลท่ีกําหนดข้ึนเอง 

เกณฑ การประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
สําหรับความสําเร็จของโครงการนั้น นอกจากพิจารณาการประเมินผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการ ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล�ว ยังประเมินถึงประสิทธิภาพการใช�งบประมาณและระยะเวลา
ดําเนินโครงการ เช�นเดียวกับการประเมินความคุ�มค�านั้น ได�นํามิติความคุ�มค�าเชิงสังคมมาร�วมประเ
คุ�มค�าเชิงเศรษฐกิจภายใต�แนวคิด B/C Ratio โดยพิจารณาโอกาสในการสร�างผลกระทบต�อเศรษฐกิจและ

ผลผลิตเชิงปริมาณ + ผลลัพธEเชิงคุณภาพ + ประสิทธิภาพการใช�ระยะเวลาโครงการ 
ประสิทธิภาพการใช�งบประมาณ 

 เป-นการประเมินความสําเร็จของผลผลิตท่ีได�จากการดําเนินโครงการ
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดหรือเปWาหมายท่ีกําหนดไว� ซ่ึงถ�วงน้ําหนักร�อยละ 20 โดยมีเกณฑEการประเมินคะแนน 

ผลผลิตท่ีได�สูงกว�าเปWาหมายเกินร�อยละ 10 เท�ากับ 
ผลผลิตท่ีได�สูงกว�าเปWาหมายไม�เกินร�อยละ 10 เท�ากับ 

เท�ากับ 
ผลผลิตท่ีได�ต่ํากว�าเปWาหมายไม�เกินร�อยละ 10 เท�ากับ 
ผลผลิตท่ีได�ต่ํากว�าเปWาหมายเกินร�อยละ 10 เท�ากับ 

เป-นการประเมินความสําเร็จของผลผลิตในมิติของคุณภาพ ซ่ึงพิจารณาจาก
การสํ ารวจความคิดเห็นของผู� รับบริการหรือผู� เข� าร� วมโครงการด� วยแบบสอบถาม 

ถ�วงน้ําหนักร�อยละ 20 และความคิดเห็นจากท่ีปรึกษาด�วยการศึกษาข�อมูลทุติยภูมิและ
 Model ถ�วงน้ําหนักร�อยละ 20 ดังรายละเอียดต�อไปนี้

ผลสํารวจความคิดเห็นของผู�รับบริการ พิจารณาจากระดับความพึงพอใจของกลุ�มตัวอย�างของ
ผู�รับบริการแต�ละโครงการ ภายใต�กรอบแนวคิด CIPP Model โดยมีเกณฑEการประเมินคะแนน 

ามพึงพอใจต�อโครงการในภาพรวมในระดับดีมาก 
หากผู�รับบริการมีความพึงพอใจต�อโครงการในภาพรวมในระดับมาก 
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จุดอ�อนหรือจุดแข็งของกระบวนการบริหารจัดการโครงการ โดยพิจารณาจุดเน�นท่ีว�า กระบวนการของ
โครงการจะทําให�โครงการบรรลุวัตถุประสงคEท่ีได�ถูกกําหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพมากน�อยเพียงใด  

ตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ 
โดยเฉพาะความสอดคล�องระหว�างวัตถุประสงคEท่ีได�ถูกกําหนดไว�กับผลผลิตท่ีได�ออกมา จากนั้นจึงนําเกณฑE
การวัดผลท่ีได�กําหนดไว�ไปใช�ตัดสิน โดยเกณฑEการวัดผลท่ีได�กําหนดไว�ดังกล�าวนั้น อาจเป-นเกณฑEมาตรฐานท่ี

สําหรับความสําเร็จของโครงการนั้น นอกจากพิจารณาการประเมินผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล�ว ยังประเมินถึงประสิทธิภาพการใช�งบประมาณและระยะเวลา
ดําเนินโครงการ เช�นเดียวกับการประเมินความคุ�มค�านั้น ได�นํามิติความคุ�มค�าเชิงสังคมมาร�วมประเมินกับความ

โดยพิจารณาโอกาสในการสร�างผลกระทบต�อเศรษฐกิจและ

ประสิทธิภาพการใช�ระยะเวลาโครงการ + 

เป-นการประเมินความสําเร็จของผลผลิตท่ีได�จากการดําเนินโครงการ
โดยมีเกณฑEการประเมินคะแนน 

5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 
2 คะแนน 
1 คะแนน 

ในมิติของคุณภาพ ซ่ึงพิจารณาจาก  
การสํ ารวจความคิดเห็นของผู� รับบริการหรือผู� เข� าร� วมโครงการด� วยแบบสอบถาม 

และความคิดเห็นจากท่ีปรึกษาด�วยการศึกษาข�อมูลทุติยภูมิและ
ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 

ผลสํารวจความคิดเห็นของผู�รับบริการ พิจารณาจากระดับความพึงพอใจของกลุ�มตัวอย�างของ
โดยมีเกณฑEการประเมินคะแนน 

เท�ากับ 5 คะแนน 
เท�ากับ 4 คะแนน 



โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 
  

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด

หากผู�รับบริการมีความพึงพอใจต�อโครงการในภาพรวมในระดับปานกลาง
หากผู�รับบริการมีความพึงพอใจต�อโครงการในภาพรวมในระดับน�อย
หากผู�รับบริการมีความพึงพอใจต�อโครงการในภาพรวมในระดับน�อยมาก

� ความเห็นท่ีปรึกษา พิจารณาภายใต�กรอบแนวคิด
ข�อมูลปฐมภูมิ อาทิ การรับฟkงความคิดเห็นจากการจัดประชุมระดมสมอง 
สัมภาษณEเชิงลึก (In-depth Interview
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับโครงการภายใต�งบประมาณ
1)  ความสอดคล�องกับวัตถุประสงคE 

เชื่อมโยง และความสอดคล�องของวัตถุประสงคE แนวทางการดําเนินงาน กิจกรรมต�าง
ของโครงการต�อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 
แผนการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ฉบับท่ี 
ภาระหน�าท่ีของหน�วยงาน และพิจารณากิจกรรมท่ีสอดคล�องกับวัตถุประสงคEของโครงการ 
โดยถ�วงน้ําหนักย�อย ร�อยละ 

2)  ปkจจัยนําเข�า (Input
ความสามารถของบุคลากร ระยะเวลา งบประมาณ สถานท่ี กลุ�มเปWาหมายท่ีเข�าร�วม
โครงการ เป-นท่ีเหมาะสมกับโครงการ โดยถ�วงน้ําหนักย�อย ร�อยละ 

3)  กระบวนการ (Process
หลักเกณฑEการดําเนินโครงการ การสื่อสาร ประชาสัม
ผู�เข�าร�วมโครงการ รูปแบบการดําเนินกิจกรรม และการติดตามและประเมินผลหลังจบ
โครงการท่ีสอดคล�องกับแนวทางการพัฒนาของแผนดําเนินการ ผลผลิตเปWาหมายท่ีกําหนด
ไว� โดยถ�วงน้ําหนักย�อย ร�อยละ 

4)  ผลผลิต (Product
สอดคล�องและเหมาะสมกับวัตถุประสงคEของโครงการท่ีกําหนดไว� โดยถ�วงน้ําหนักย�อย 
ร�อยละ 0.25 ดังสรุปได�ดังนี้

 
เกณฑ ประเมิน/เกณฑ ย4อย

ความสอดคล�องกับวัตถุประสงค  (Context
1. วัตถุประสงคEสอดคล�องกับแผนพัฒฯ ฉบับท่ี 
2. โครงการสอคคล�องกับแผนงาน สสว
3. โครงการสอดคล�องกับภาระกิจของหน�วยงาน
4. กิจกรรมสอดคล�องกับวัตถุประสงคEของโครงการ
 
ป_จจัยนําเข�า (Input) (ถ�วงนํ้าหนัก = 0.2
1. บุคลากร 
2. ระยะเวลา 
3. งบประมาณ 
4. สถานท่ี 
 

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 2559 

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด 

หากผู�รับบริการมีความพึงพอใจต�อโครงการในภาพรวมในระดับปานกลาง 
หากผู�รับบริการมีความพึงพอใจต�อโครงการในภาพรวมในระดับน�อย 
หากผู�รับบริการมีความพึงพอใจต�อโครงการในภาพรวมในระดับน�อยมาก 

ความเห็นท่ีปรึกษา พิจารณาภายใต�กรอบแนวคิด CIPP Model โดยอาศัยข�อมูลทุติยภูมิ และ
ข�อมูลปฐมภูมิ อาทิ การรับฟkงความคิดเห็นจากการจัดประชุมระดมสมอง 

depth Interview) การลงพ้ืนท่ีสํารวจ (On site visit) 
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับโครงการภายใต�งบประมาณ โดยมีเกณฑEการพิจารณา ดังนี้

ความสอดคล�องกับวัตถุประสงคE (Context) ประเมินโดยการวิเคราะหEความ สัมพันธE 
เชื่อมโยง และความสอดคล�องของวัตถุประสงคE แนวทางการดําเนินงาน กิจกรรมต�าง
ของโครงการต�อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 11 
แผนการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ฉบับท่ี 3 
ภาระหน�าท่ีของหน�วยงาน และพิจารณากิจกรรมท่ีสอดคล�องกับวัตถุประสงคEของโครงการ 
โดยถ�วงน้ําหนักย�อย ร�อยละ 0.25 

Input) พิจารณาจากปkจจัยนําเข�าในการดําเนินโครงการ อาทิ จํานวนและ
ความสามารถของบุคลากร ระยะเวลา งบประมาณ สถานท่ี กลุ�มเปWาหมายท่ีเข�าร�วม
โครงการ เป-นท่ีเหมาะสมกับโครงการ โดยถ�วงน้ําหนักย�อย ร�อยละ 0.

Process) พิจารณาจากเกณฑEหรือกระบวนการในการดําเนินโครงการ อาทิ 
หลักเกณฑEการดําเนินโครงการ การสื่อสาร ประชาสัมพันธE การรับสมัครและคัดเลือก
ผู�เข�าร�วมโครงการ รูปแบบการดําเนินกิจกรรม และการติดตามและประเมินผลหลังจบ
โครงการท่ีสอดคล�องกับแนวทางการพัฒนาของแผนดําเนินการ ผลผลิตเปWาหมายท่ีกําหนด
ไว� โดยถ�วงน้ําหนักย�อย ร�อยละ 0.25 

(Product) พิจารณาจากผลผลิตจากการดําเนินโครงการเชิงคุณภาพมีความ
สอดคล�องและเหมาะสมกับวัตถุประสงคEของโครงการท่ีกําหนดไว� โดยถ�วงน้ําหนักย�อย 

ดังสรุปได�ดังนี้ 

เกณฑ ย4อย เกณฑ การให�คะแนน 
Context)  (ถ�วงนํ้าหนัก = 0.25) 

วัตถุประสงคEสอดคล�องกับแผนพัฒฯ ฉบับท่ี 11 5=มีความสอดคล�องกับทุกแผน ประเมินจากความสัมพันธE
หรือความสอดคล�องของ
โครงการต�อแผนต�าง ๆ 

โครงการสอคคล�องกับแผนงาน สสว. ฉบับท่ี 3 4=มีความสอดคล�องกับ 3 แผน 
โครงการสอดคล�องกับภาระกิจของหน�วยงาน 3=มีความสอดคล�องกับ 2 แผน 
กิจกรรมสอดคล�องกับวัตถุประสงคEของโครงการ 2=มีความสอดคล�องกับ 1 แผน 

1=มีความสอดคล�องกับ 0 แผน 
= 0.25) 

5=มีความเหมาะสมดมีาก พิจารณาการใช�ปkจจัย
นําเข�าท่ีเหมาะสมกับการ
ดําเนินโครงการ

4=มีความเหมาะสมด ี
3=มีความเหมาะสมปานกลาง 
2=มีความเหมาะสมน�อย 
1=ควรปรับปรุง 
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เท�ากับ 3 คะแนน 
เท�ากับ 2 คะแนน 
เท�ากับ 1 คะแนน 

โดยอาศัยข�อมูลทุติยภูมิ และ
ข�อมูลปฐมภูมิ อาทิ การรับฟkงความคิดเห็นจากการจัดประชุมระดมสมอง (Brainstorming) การ

On site visit) กับผู�ให�บริการหรือ
การพิจารณา ดังนี้ 

ประเมินโดยการวิเคราะหEความ สัมพันธE 
เชื่อมโยง และความสอดคล�องของวัตถุประสงคE แนวทางการดําเนินงาน กิจกรรมต�าง ๆ 

11 (พ.ศ. 2555-2559) 
3 (พ.ศ. 2555-2559) 

ภาระหน�าท่ีของหน�วยงาน และพิจารณากิจกรรมท่ีสอดคล�องกับวัตถุประสงคEของโครงการ 

พิจารณาจากปkจจัยนําเข�าในการดําเนินโครงการ อาทิ จํานวนและ
ความสามารถของบุคลากร ระยะเวลา งบประมาณ สถานท่ี กลุ�มเปWาหมายท่ีเข�าร�วม

.25 
พิจารณาจากเกณฑEหรือกระบวนการในการดําเนินโครงการ อาทิ 

พันธE การรับสมัครและคัดเลือก
ผู�เข�าร�วมโครงการ รูปแบบการดําเนินกิจกรรม และการติดตามและประเมินผลหลังจบ
โครงการท่ีสอดคล�องกับแนวทางการพัฒนาของแผนดําเนินการ ผลผลิตเปWาหมายท่ีกําหนด

นโครงการเชิงคุณภาพมีความ
สอดคล�องและเหมาะสมกับวัตถุประสงคEของโครงการท่ีกําหนดไว� โดยถ�วงน้ําหนักย�อย      

แนวทางการให�คะแนน 

ประเมินจากความสัมพันธE
หรือความสอดคล�องของ
โครงการต�อแผนต�าง ๆ  

พิจารณาการใช�ปkจจัย
นําเข�าท่ีเหมาะสมกับการ
ดําเนินโครงการ 



โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 
  

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด

กระบวนการ (Process) (ถ�วงนํ้าหนัก 
1. หลักเกณฑEการดาํเนินโครงการ 
2. หลักเกณฑEการสื่อสาร ประชาสมัพันธE
3. หลักเกณฑEการรบัสมคัร/การคัดเลือกผู�เข�าร�วมโครงการ
4. รูปแบบ/หลักเกณฑEการดําเนินกิจกรรม
5. การติดตามและประเมินผล 

ผลผลิต (Product) (ถ�วงนํ้าหนัก = 0.2
1. ผลผลิตท่ีได�รับสอดคล�องกับโครงการ
 
 
 
 

 
ด�านประสิทธิภาพการใช�ระยะเวลาโครงการ พิจารณาจากระยะการดําเนินโครงตามกรอบเวลาของ

ปaงบประมาณเปรียบเทียบกับผลผลิตและงบประมาณท่ี
ร�อยละ 15 

 
หากสามารถทําได�สําเร็จเร็วกว�าเวลาท่ีกําหนดเกิน
หากสามารถทําได�สําเร็จเร็วกว�าเวลาท่ีกําหนดไม�เกิน
หากสามารถทําได�สําเร็จตรงตามเวลาท่ีกําหนด 
กําหนดไม�เกิน 1 เดือน เน่ืองจากปkญหาภายนอกท่ีไม�สามารถควบคุมได�
หากสามารถทําได�สําเร็จช�ากว�าเวลาท่ีกําหนด
หากสามารถทําได�สําเร็จช�ากว�าเวลาท่ีกําหนดเกิน

ด�านประสิทธิภาพการใช�งบประมาณ พิจารณาจากการเบิกจ�ายงบประมาณเปรียบเทียบกับผลผลิตท่ี
สามารถดําเนินการ ถ�วงน้ําหนักร�อยละ 

 
หากทําได�สําเร็จและใช�งบประมาณไม�เตม็วงเงินเหลือ
หากทําได�สําเร็จและใช�งบประมาณไม�เตม็วงเงินเหลือ
หากทําได�สําเร็จและใช�งบประมาณเตม็วงเงินงบประมาณ
หากทําได�ไม�สําเรจ็และใช�งบประมาณไม�เตม็วงเงินงบประมาณ
หากทําได�ไม�สําเรจ็และใช�งบประมาณเตม็วงเงินงบประมาณ

 นอกจากการประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการท้ัง  
ในนําเสนอการถ�วงน้ําหนักของแต�ละประเด็น โดยมีรายละเอียดต�อไปนี้
  ด�านประเมินเชิงปริมาณ
  ด�านประเมินเชิงคุณภาพ
  ด�านระยะเวลาโครงการ
  ด�านประสิทธิภาพการใช�งบประมาณ

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 2559 
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บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด 

ถ�วงนํ้าหนัก = 0.25) 
5=มีความเหมาะสมดมีาก พิจารณาการกําหนด

เกณฑE ในการดําเนิน
โครงการ 
แนวทางการพัฒนาของ
แผนบูรณาการและได�
ผลผลติเปWาหมายท่ี
กําหนด

หลักเกณฑEการสื่อสาร ประชาสมัพันธE 4=มีความเหมาะสมด ี
การคัดเลือกผู�เข�าร�วมโครงการ 3=มีความเหมาะสมปานกลาง 

หลักเกณฑEการดําเนินกิจกรรม 2=มีความเหมาะสมน�อย 
1=ควรปรับปรุง 

= 0.25) 
ผลผลิตท่ีได�รับสอดคล�องกับโครงการ 5=มีความเหมาะสมดมีาก พิจารณาจากผลผลิตการ

ดําเนินโครงการมีความ
สอดคล�องกับ
วัตถุประสงคEของโครงการ 
/ 

4=มีความเหมาะสมด ี
3=มีความเหมาะสมปานกลาง 
2=มีความเหมาะสมน�อย 
1=ควรปรับปรุง 

ด�านประสิทธิภาพการใช�ระยะเวลาโครงการ พิจารณาจากระยะการดําเนินโครงตามกรอบเวลาของ
ปaงบประมาณเปรียบเทียบกับผลผลิตและงบประมาณท่ีดําเนินการได�ตามเปWาหมายท่ีกําหนด

หากสามารถทําได�สําเร็จเร็วกว�าเวลาท่ีกําหนดเกิน 1 เดือน เท�ากับ
หากสามารถทําได�สําเร็จเร็วกว�าเวลาท่ีกําหนดไม�เกิน 1 เดือน เท�ากับ
หากสามารถทําได�สําเร็จตรงตามเวลาท่ีกําหนด หรือทําได�สําเร็จช�ากว�าเวลา-ท่ี

เดือน เน่ืองจากปkญหาภายนอกท่ีไม�สามารถควบคุมได� 
เท�ากับ

หากสามารถทําได�สําเร็จช�ากว�าเวลาท่ีกําหนด 1 เดือน  เท�ากับ
หากสามารถทําได�สําเร็จช�ากว�าเวลาท่ีกําหนดเกิน 1 เดือน  เท�ากับ

ด�านประสิทธิภาพการใช�งบประมาณ พิจารณาจากการเบิกจ�ายงบประมาณเปรียบเทียบกับผลผลิตท่ี
ถ�วงน้ําหนักร�อยละ 25 

หากทําได�สําเร็จและใช�งบประมาณไม�เตม็วงเงินเหลืองบเกินร�อยละ 10 เท�ากับ
หากทําได�สําเร็จและใช�งบประมาณไม�เตม็วงเงินเหลืองบไม�เกินร�อยละ 10 เท�ากับ
หากทําได�สําเร็จและใช�งบประมาณเตม็วงเงินงบประมาณ เท�ากับ
หากทําได�ไม�สําเรจ็และใช�งบประมาณไม�เตม็วงเงินงบประมาณ เท�ากับ
หากทําได�ไม�สําเรจ็และใช�งบประมาณเตม็วงเงินงบประมาณ เท�ากับ

นอกจากการประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการท้ัง  4 ด�านท่ีได�กล�าวมาในข�างต�น ท่ีปรึกษา
ในนําเสนอการถ�วงน้ําหนักของแต�ละประเด็น โดยมีรายละเอียดต�อไปนี้ 

ด�านประเมินเชิงปริมาณ   ถ�วงน้ําหนัก ร�อยละ 20
ด�านประเมินเชิงคุณภาพ   ถ�วงน้ําหนัก ร�อยละ 40

ยะเวลาโครงการ   ถ�วงน้ําหนัก ร�อยละ 15
ด�านประสิทธิภาพการใช�งบประมาณ ถ�วงน้ําหนัก ร�อยละ 25
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พิจารณาการกําหนด
เกณฑE ในการดําเนิน
โครงการ ซ่ีงสอดคล�องกับ
แนวทางการพัฒนาของ
แผนบูรณาการและได�
ผลผลติเปWาหมายท่ี
กําหนด 

พิจารณาจากผลผลิตการ
ดําเนินโครงการมีความ
สอดคล�องกับ
วัตถุประสงคEของโครงการ 
/ คุณภาพของผลผลิต 

ด�านประสิทธิภาพการใช�ระยะเวลาโครงการ พิจารณาจากระยะการดําเนินโครงตามกรอบเวลาของ
ดําเนินการได�ตามเปWาหมายท่ีกําหนด ถ�วงน้ําหนัก             

เท�ากับ 5 คะแนน 
เท�ากับ 4 คะแนน 
เท�ากับ 3 คะแนน 

เท�ากับ 2 คะแนน 
เท�ากับ 1 คะแนน 

ด�านประสิทธิภาพการใช�งบประมาณ พิจารณาจากการเบิกจ�ายงบประมาณเปรียบเทียบกับผลผลิตท่ี

เท�ากับ 5 คะแนน 
เท�ากับ 4 คะแนน 
เท�ากับ 3 คะแนน 
เท�ากับ 2 คะแนน 
เท�ากับ 1 คะแนน 

ด�านท่ีได�กล�าวมาในข�างต�น ท่ีปรึกษา 

20 
40 
15 
25 



โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 
  

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด

 การแปลผลค�าเฉลี่ยตามหลักเกณฑEประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการ โดยกําหนดช�วงค�า
คะแนนเฉลี่ยท่ีแสดงความหมาย ดังสรุปได�ดังนี้
 

ช4วงคะแนนเฉลี่ย ประเมินเชิงปริมาณ

4.51 – 5.00 สูงกว�าเปWาหมายมาก
3.51 – 4.50 สูงกว�าเปWาหมาย 
2.51 – 3.50 เป-นไปตามเปWาหมาย
1.51 – 2.50 ต่ํากว�าเปWาหมาย 
1.00 – 1.50 ต่ํากว�าเปWาหมายมาก

 
3.2 การประเมินผลกระทบของโครงการ 

 การประเมินผลกระทบจากการดําเนินโครงการ เป-นผลท่ีได�ต�อประเทศ ท้ังด�านเศรษฐกิจและสังคม 
มักจะเกิดข้ึนในระยะ 3-5 ปa หลังการดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น หรือในบางกิจกรรมหรือบางโครงการใช�
ระยะเวลายาวนานมากกว�า 5 ปa ดังนั้น จึงวิเคราะหEและประเมินในเชิงพรรณา และนํามาประเมินด�วยท่ี
ปรึกษาตามหลักเกณฑEการประเมินดังนี้
 
สามารถสร�างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสัง
สามารถสร�างผลกระทบให�เกิดข้ึนเฉพาะอุตสาหกรรม
สามารถสร�างผลกระทบเฉพาะธุรกิจของผู�เข�าร�วม
สามารถสร�างผลกระทบได�เชิงสังคมเท�าน้ัน 
ได� 
ไม�สามารถสร�างผลกระทบให�เกิดข้ึน ท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

3.3 การวิเคราะห ความคุ�มค4าของโครงการ
การวิเคราะหEความคุ�มค�าของโครงการสามารถพิจารณาด�วยวิธีการคํานวณ 

Evaluation โดยการประเมินผลประโยชนEหรือผลกระทบทางด�านเศรษฐกิจและด�านสังคมเป-นมูลค�าตัวเงิน
นํามาเปรียบเทียบต�นทุนของโครงการหรืองบประมาณของโครงการ เช�นเดียวกัน การประเมินผลผลิต 
(Output) มาเปรียบเทียบปkจจัยนําเข�า 
โครงการ ซ่ึงมักจะเกิดข้ึนในระยะปานกลาง 
5 ปa หลังการดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น
ประสิทธิผล มิติด�านประสิทธิภาพ 
โครงการ ดังต�อไปนี้ 

 
1) มิติด�านประสิทธิผล 

โครงการ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด 
(Output) และ 2) ผลคะแนนเฉลี่ยการสํารวจความคิดเห็นของผู�รับบริการและท่ีปรึกษาในประเด็นความ
สอดคล�องวัตถุประสงคEของโครงการ 

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 2559 

 บทสรุปผู�บริหาร
บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด 

การแปลผลค�าเฉลี่ยตามหลักเกณฑEประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการ โดยกําหนดช�วงค�า
คะแนนเฉลี่ยท่ีแสดงความหมาย ดังสรุปได�ดังนี้ 

ประเมินเชิงปริมาณ 
ประเมินเชิง
คุณภาพ 

ระยะเวลา
โครงการ 

ประสิทธิภาพ
การใช�งบประมาณ

สูงกว�าเปWาหมายมาก ดีมาก สูงมาก สูงมาก
ดี สูง สูง

เป-นไปตามเปWาหมาย ปานกลาง เป-นไปตามกําหนด เป-นไปตามกําหนด
น�อย ต่ํา ต่ํา

ต่ํากว�าเปWาหมายมาก น�อยมาก ต่ํามาก ต่ํามาก

การประเมินผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) 
การประเมินผลกระทบจากการดําเนินโครงการ เป-นผลท่ีได�ต�อประเทศ ท้ังด�านเศรษฐกิจและสังคม 

ปa หลังการดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น หรือในบางกิจกรรมหรือบางโครงการใช�
ปa ดังนั้น จึงวิเคราะหEและประเมินในเชิงพรรณา และนํามาประเมินด�วยท่ี

ปรึกษาตามหลักเกณฑEการประเมินดังนี้ 

สามารถสร�างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมดต�อประเทศเพ่ือให�เกิดความยั่งยืน 
สามารถสร�างผลกระทบให�เกิดข้ึนเฉพาะอุตสาหกรรม 
สามารถสร�างผลกระทบเฉพาะธุรกิจของผู�เข�าร�วม 
สามารถสร�างผลกระทบได�เชิงสังคมเท�าน้ัน แทบไม�สามารถสร�างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจให�เกิดข้ึน

ไม�สามารถสร�างผลกระทบให�เกิดข้ึน ท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

การวิเคราะห ความคุ�มค4าของโครงการ 
การวิเคราะหEความคุ�มค�าของโครงการสามารถพิจารณาด�วยวิธีการคํานวณ Benefit

โดยการประเมินผลประโยชนEหรือผลกระทบทางด�านเศรษฐกิจและด�านสังคมเป-นมูลค�าตัวเงิน
นํามาเปรียบเทียบต�นทุนของโครงการหรืองบประมาณของโครงการ เช�นเดียวกัน การประเมินผลผลิต 

มาเปรียบเทียบปkจจัยนําเข�า (Input) ด�านงบประมาณ แต�การประเมินผลกระทบจากการดําเนิน
โครงการ ซ่ึงมักจะเกิดข้ึนในระยะปานกลาง (3-5 ปa หลังการดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น) หรือระยะยาว 

ปa หลังการดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น) ดังนั้น จึงได�นําเกณฑEการประเมินความคุ�มค�าจาก 
ประสิทธิผล มิติด�านประสิทธิภาพ และมิติด�านผลกระทบ จึงสรุปหลักเกณฑEการวิเคราะหEความคุ�มค�าของ

มิติด�านประสิทธิผล (Effectiveness) เป-นการประเมินผลการดําเนินงานกับวัตถุประสงคEของ
โครงการ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด 2 ด�าน คือ 1) ผลการประเมินผลผลิตหรือประเมินความสําเร็จเชิงปริมาณ 

ผลคะแนนเฉลี่ยการสํารวจความคิดเห็นของผู�รับบริการและท่ีปรึกษาในประเด็นความ
รงการ (Context) โดยถ�วงน้ําหนักร�อยละ 33.33 
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การแปลผลค�าเฉลี่ยตามหลักเกณฑEประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการ โดยกําหนดช�วงค�า

ประสิทธิภาพ 
การใช�งบประมาณ 

ความสําเร็จ 

สูงมาก ดีมาก 
สูง ดี 

เป-นไปตามกําหนด ปานกลาง 
ต่ํา น�อย 

ต่ํามาก น�อยมาก 

การประเมินผลกระทบจากการดําเนินโครงการ เป-นผลท่ีได�ต�อประเทศ ท้ังด�านเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึง
ปa หลังการดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น หรือในบางกิจกรรมหรือบางโครงการใช�

ปa ดังนั้น จึงวิเคราะหEและประเมินในเชิงพรรณา และนํามาประเมินด�วยท่ี

เท�ากับ 5 คะแนน 
เท�ากับ 4 คะแนน 
เท�ากับ 3 คะแนน 
เท�ากับ 2 คะแนน 

เท�ากับ 1 คะแนน 

Benefit-Cost Ration 
โดยการประเมินผลประโยชนEหรือผลกระทบทางด�านเศรษฐกิจและด�านสังคมเป-นมูลค�าตัวเงิน

นํามาเปรียบเทียบต�นทุนของโครงการหรืองบประมาณของโครงการ เช�นเดียวกัน การประเมินผลผลิต 
ระเมินผลกระทบจากการดําเนิน

หรือระยะยาว (มากกว�า 
ดังนั้น จึงได�นําเกณฑEการประเมินความคุ�มค�าจาก 3 มิติ คือ มิติด�าน

และมิติด�านผลกระทบ จึงสรุปหลักเกณฑEการวิเคราะหEความคุ�มค�าของ

เป-นการประเมินผลการดําเนินงานกับวัตถุประสงคEของ
ผลการประเมินผลผลิตหรือประเมินความสําเร็จเชิงปริมาณ 

ผลคะแนนเฉลี่ยการสํารวจความคิดเห็นของผู�รับบริการและท่ีปรึกษาในประเด็นความ



โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 
  

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด

2) มิติด�านประสิทธิภาพ 
(Input) กระบวนการทํางาน (Process
เกณฑEประเมินประสิทธิภาพจาก 5 

3) มิติด�านผลกระทบ 
ท้ังระยะสั้น (ประมาณ 3-5 ปa) และระยะยาว 
จากท่ีปรึกษาตามหลักเกณฑEประเมินผลกระทบ โดยถ�วงน้ํา

 

 
เกณฑ การประเมินด�านประสิทธภิาพ

ปkจจัยนําเข�า (Input) 

ผลผลติ (Output) เชิงคุณภาพ 

กระบวนการ (Process) 

ประสิทธิภาพการใช�ระยะเวลาโครงการ  
ประสิทธิภาพการใช�งบประมาณ 

 การแปลผลค�าเฉลี่ยตามหลักเกณฑEการวิเคราะหEความคุ�มค�าของโครงการ โดยกําหนดช�วงค�าคะแนน
เฉลี่ยท่ีแสดงความหมายดังต�อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 

ช�วงคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 2559 

 บทสรุปผู�บริหาร
บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด 

มิติด�านประสิทธิภาพ (Efficiency) เป-นการประเมินความเหมาะสมของการใช�ทรัพยากร 
(Process) เพ่ือให�ได�ผลผลิตตามวัตถุประสงคEของโครงการ ดังนั้น จึงได�กําหนด

5 ด�าน ดังต�อไปนี้ โดยถ�วงน้ําหนักร�อยละ 33.33 
มิติด�านผลกระทบ (Impact) เป-นการประเมินผลกระทบท่ีได�หลังจากดําเนินโครงการเสร็จสิ้น

และระยะยาว (มากกว�า 5 ปa) แต�ในการประเมินครั้งนี้ จึงใช�คะแนนประเมิน
จากท่ีปรึกษาตามหลักเกณฑEประเมินผลกระทบ โดยถ�วงน้ําหนักร�อยละ 33.33 

เกณฑ การประเมินด�านประสิทธภิาพ การคํานวณคะแนน
คะแนนเฉลีย่จากผลการสํารวจจากผู�รับบริการและความคิดเห็นท่ี
ปรึกษาในประเด็นปkจจัยนําเข�า 
คะแนนเฉลีย่จากผลการสํารวจจากผู�รับบริการและความคิดเห็นท่ี
ปรึกษาในประเด็นผลผลิต 
คะแนนเฉลีย่จากผลการสํารวจจากผู�รับบริการและความคิดเห็นท่ี
ปรึกษาในประเด็นกระบวนการ 

 คะแนนประสิทธิภาพด�านระยะเวลาโครงการ 
คะแนนเประสิทธิภาพด�านการใช�งบประมาณ 

การแปลผลค�าเฉลี่ยตามหลักเกณฑEการวิเคราะหEความคุ�มค�าของโครงการ โดยกําหนดช�วงค�าคะแนน
 

ช�วงคะแนน การแปลค�าเฉลีย่ความคุ�มค�าโครงการ 
00 คุ�มค�าสูงมาก 
50 คุ�มค�าสูง 
50 คุ�มค�าปานกลาง 
50 คุ�มค�าน�อย 
50 คุ�มค�าน�อยมาก 
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เป-นการประเมินความเหมาะสมของการใช�ทรัพยากร 
เพ่ือให�ได�ผลผลิตตามวัตถุประสงคEของโครงการ ดังนั้น จึงได�กําหนด

เป-นการประเมินผลกระทบท่ีได�หลังจากดําเนินโครงการเสร็จสิ้น
แต�ในการประเมินครั้งนี้ จึงใช�คะแนนประเมิน

 

การคํานวณคะแนน 
คะแนนเฉลีย่จากผลการสํารวจจากผู�รับบริการและความคิดเห็นท่ี

คะแนนเฉลีย่จากผลการสํารวจจากผู�รับบริการและความคิดเห็นท่ี

คะแนนเฉลีย่จากผลการสํารวจจากผู�รับบริการและความคิดเห็นท่ี

 
 

การแปลผลค�าเฉลี่ยตามหลักเกณฑEการวิเคราะหEความคุ�มค�าของโครงการ โดยกําหนดช�วงค�าคะแนน



โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 
  

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด

 สําหรับความสําเร็จของโครงการนั้น นอกจากพิจารณาการประเมินผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการแล�ว ยังประเมินถึงประสิทธิภาพการใช�งบประมาณและระยะเวลาดําเนินโครงการ เช�นเดียวกับการ
ประเมินความคุ�มค�านั้น ได�นํามิติความคุ�มค�าเชิงสังคมมาร�วมประเมินกับความคุ�มค�าเชิงเศรษฐกิ
แนวคิด B/C Ratio โดยพิจารณาโอกาสในการสร�างผลกระทบต�อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ

4. การประเมินโครงการ 
 การดําเนินงานภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการด�านการส�งเสริม 
ประกอบด�วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 : 
ผลผลิตจํานวน 18,101 ราย ภายใต�การจัดสรรงบประมาณ 
14.86 ของงบประมาณท้ังหมด) โดยแบ�งเป-น 

แนวทางการพัฒนาท่ี 
ดําเนินกิจกรรมการอบรมข้ันพ้ืนฐานแก�ผู�ประกอบการ 
5 โครงการ ประกอบด�วย 

 

โครงการ 

1. โครงการพัฒนาผู�ประกอบการและส�งเสริมธุรกิจครบวงจร 

2. โครงการสร�างธรรมาภิบาลนิติบุคคลรายใหม� 

3.  โครงการจัดต้ังศูนยEบ�มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 

4. โครงการส�งเสริมการประกอบการอาชีพอิสระในกลุ�มผู�เรียน
อาชีวศึกษา  

5. โครงการเสริมสังคมการประกอบการและสร�างผู�ประกอบการใหม� 

 
แนวทางการพัฒนาท่ี 

219.0000 ล�านบาท ในปaงบประมาณ 
การเบิกจ�ายงบประมาณจํานวนท้ังสิ้น 
งบประมาณ เนื่องจากกรมส4งเสริมอุตสาหกรรมมีการปรับปรุงงบประมาณท่ีได�รับการจัดสรรและการเบิกจ4าย
ในช4วงสิ้นป=งบประมาณ 2559) 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 
ดําเนินกิจกรรมการอบรมเชิงลึกแก�ผู�ประกอบการ 
หลักสูตรเฉพาะด�าน มีจํานวนท้ังสิ้น 

 
 

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 2559 

 บทสรุปผู�บริหาร
บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด 

สําหรับความสําเร็จของโครงการนั้น นอกจากพิจารณาการประเมินผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการแล�ว ยังประเมินถึงประสิทธิภาพการใช�งบประมาณและระยะเวลาดําเนินโครงการ เช�นเดียวกับการ
ประเมินความคุ�มค�านั้น ได�นํามิติความคุ�มค�าเชิงสังคมมาร�วมประเมินกับความคุ�มค�าเชิงเศรษฐกิ

โดยพิจารณาโอกาสในการสร�างผลกระทบต�อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ

 
การดําเนินงานภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการด�านการส�งเสริม SMEs 

แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

: การสร�างผู�ประกอบการรายใหม4 มีจํานวนท้ังสิ้น 
ราย ภายใต�การจัดสรรงบประมาณ 226.8810 ล�านบาท (คิดเป-นสัดส�วนร�อยละ 

โดยแบ�งเป-น 2 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : การพัฒนาผู�ประกอบการใหม4ท่ัวไป ส�วนใหญ�เป-นโครงการท่ี

ดําเนินกิจกรรมการอบรมข้ันพ้ืนฐานแก�ผู�ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และบุคคลท่ัวไป มีจํานวนท้ังสิ้น 

โครงการ  หน�วยงานดําเนินการ 

โครงการพัฒนาผู�ประกอบการและส�งเสริมธุรกิจครบวงจร  กรมพัฒนาธุรกิจการค�า 

โครงการสร�างธรรมาภิบาลนิติบุคคลรายใหม�  กรมพัฒนาธุรกิจการค�า

โครงการจัดต้ังศูนยEบ�มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา  

โครงการส�งเสริมการประกอบการอาชีพอิสระในกลุ�มผู�เรียน สํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

โครงการเสริมสังคมการประกอบการและสร�างผู�ประกอบการใหม�  กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 มีเปWาหมายผลผลิตจํานวน 14,891 ราย ภายใต�การจัดสรรงบประมาณ 
ในปaงบประมาณ 2559 มีจํานวนผลผลิตท้ังสิ้น 21,486 ราย คิดเป-นร�อยละ 

การเบิกจ�ายงบประมาณจํานวนท้ังสิ้น 218.3528 ล�านบาท คิดเป-นร�อยละ 99.70
งบประมาณ เนื่องจากกรมส4งเสริมอุตสาหกรรมมีการปรับปรุงงบประมาณท่ีได�รับการจัดสรรและการเบิกจ4าย

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.2: การพัฒนาผู�ประกอบการใหม4เฉพาะด�าน ส�วนใหญ�เป-นโครงการท่ี
ดําเนินกิจกรรมการอบรมเชิงลึกแก�ผู�ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และบุคคลท่ัวไปท่ีมีความสนใจ
หลักสูตรเฉพาะด�าน มีจํานวนท้ังสิ้น 2 โครงการ ประกอบด�วย 
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สําหรับความสําเร็จของโครงการนั้น นอกจากพิจารณาการประเมินผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการแล�ว ยังประเมินถึงประสิทธิภาพการใช�งบประมาณและระยะเวลาดําเนินโครงการ เช�นเดียวกับการ
ประเมินความคุ�มค�านั้น ได�นํามิติความคุ�มค�าเชิงสังคมมาร�วมประเมินกับความคุ�มค�าเชิงเศรษฐกิจภายใต�

โดยพิจารณาโอกาสในการสร�างผลกระทบต�อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ 

SMEs ประจําปa 2559 

มีจํานวนท้ังสิ้น 7 โครงการ เปWาหมาย
คิดเป-นสัดส�วนร�อยละ 

ส�วนใหญ�เป-นโครงการท่ี
วิสาหกิจชุมชน และบุคคลท่ัวไป มีจํานวนท้ังสิ้น           

หน�วยงานดําเนินการ  

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า  

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า 

สํานักงานคณะกรรมการ
 

สํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา  

กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม  

ราย ภายใต�การจัดสรรงบประมาณ 
ราย คิดเป-นร�อยละ 143.42 มี

70 (มีการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ เนื่องจากกรมส4งเสริมอุตสาหกรรมมีการปรับปรุงงบประมาณท่ีได�รับการจัดสรรและการเบิกจ4าย

ส�วนใหญ�เป-นโครงการท่ี
วิสาหกิจชุมชน และบุคคลท่ัวไปท่ีมีความสนใจ



โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 
  

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด

โครงการ 

 โครงการสร�างบัญชีคุณภาพรุ�นใหม� 

 โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยEอิเล็กทรอนิกสEสู�สากล  

 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 1.2 
7.8810 ล�านบาท ในปaงบประมาณ 
เบิกจ�ายงบประมาณจํานวนท้ังสิ้น 6
   

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 
ผลผลิตจํานวน 37,923 ราย ภายใต�การจัดสรรงบประมาณ 
83.80 ของงบประมาณท้ังหมด) โดยแบ�งเป-น 

แนวทางการพัฒนาท่ี 
ใหญ�เป-นโครงการท่ีดําเนินกิจกรรมการอบรม ท้ังการอบรมพ้ืนฐาน อบรมเชิงลึก และอบรมเชิงปฏิบัติการ 
รวมถึงการให�คําปรึกษาเชิงลึกเฉพาะราย เพ่ือให�เกิดการนําเทคโนโลยีและงานวิจัยไปใช�ในกิจการของ
ผู�ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน มีจํานวนท้ังสิ้น 

 

โครงการ 

1. โครงการสร�างมูลค�าเพ่ิมสินค�าด�วยทรัพยEสินทางปkญญา 

2. โครงการสร�างความยั่งยืนอุตสาหกรรมแม�พิมพEไทย 

3. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิตด�วย
เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ�นยนตE 

 
แนวทางการพัฒนาท่ี 

95.8980 ล�านบาท การดําเนินงานในปaงบประมาณ 
101.82 มีการเบิกจ�ายงบประมาณจํานวนท้ังสิ้น 
มูลค�าเพ่ิมสินค�าด�วยทรัพยEสินทางปkญญามีการเริ่มต�นโครงการล�าช�า และอยู�ระหว�างดําเนินโครงการ

แนวทางการพัฒนาท่ี 
โครงการท่ีดําเนินกิจกรรมการอบรม ท้ังการอบรมพ้ืนฐาน อบรมเชิงลึก และอบรมเชิงปฏิบัติการ การให�
คําปรึกษาเชิงลึกเฉพาะราย และการพัฒนาผลิตภัณฑEและบรรจุภัณฑE ในอุตสาหกรรมการผลิตท่ีสําคัญของ
ประเทศ เพ่ือให�เกิดการพัฒนากระบวนการผลิตให�มีประสิทธิภาพแก�กิจการของผู�ประกอบการ 
วิสาหกิจชุมชน มีจํานวนท้ังสิ้น 11 โครงการ ประกอบด�วย

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 2559 

 บทสรุปผู�บริหาร
บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด 

โครงการ  หน�วยงานดําเนินการ 

โครงการสร�างบัญชีคุณภาพรุ�นใหม� (Young & Smart Accounts)  กรมพัฒนาธุรกิจการค�า 

โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยEอิเล็กทรอนิกสEสู�สากล   กรมพัฒนาธุรกิจการค�า

2 มีเปWาหมายผลผลิตจํานวน 3,210 ราย ภายใต�การจัดสรรงบประมาณ 
ล�านบาท ในปaงบประมาณ 2559 มีจํานวนผลผลิตท้ังสิ้น 7,057 ราย คิดเป-นร�อยละ 

6.1669 ล�านบาท คิดเป-นร�อยละ 78.25 

 : การเพ่ิมผลิตภาพของ SMEs มีจํานวนท้ังสิ้น 39 
ราย ภายใต�การจัดสรรงบประมาณ 1,279.1230 ล�านบาท (

โดยแบ�งเป-น 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนํางานวิจัยไปใช�ในเชิงพาณิชย  

ใหญ�เป-นโครงการท่ีดําเนินกิจกรรมการอบรม ท้ังการอบรมพ้ืนฐาน อบรมเชิงลึก และอบรมเชิงปฏิบัติการ 
รวมถึงการให�คําปรึกษาเชิงลึกเฉพาะราย เพ่ือให�เกิดการนําเทคโนโลยีและงานวิจัยไปใช�ในกิจการของ

วิสาหกิจชุมชน มีจํานวนท้ังสิ้น 3 โครงการ ประกอบด�วย 

โครงการ  หน�วยงานดําเนินการ 

โครงการสร�างมูลค�าเพ่ิมสินค�าด�วยทรัพยEสินทางปkญญา  กรมทรัพยEสินทางปkญญา 

โครงการสร�างความยั่งยืนอุตสาหกรรมแม�พิมพEไทย  สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 
(สถาบันไทย

โครงการเพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิตด�วย
เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ�นยนตE  

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 
(สถาบันไทย

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1 มีเปWาหมายผลผลิตจํานวน 975 ราย ภายใต�การจัดสรรงบประมาณ 
ล�านบาท การดําเนินงานในปaงบประมาณ 2559 มีจํานวนผลผลิตท้ังสิ้น 1,152

มีการเบิกจ�ายงบประมาณจํานวนท้ังสิ้น 95.8980 ล�านบาท คิดเป-นร�อยละ 94.
มูลค�าเพ่ิมสินค�าด�วยทรัพยEสินทางปkญญามีการเริ่มต�นโครงการล�าช�า และอยู�ระหว�างดําเนินโครงการ

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.2 : การพัฒนากระบวนการผลิตให�มีประสิทธิภาพ
โครงการท่ีดําเนินกิจกรรมการอบรม ท้ังการอบรมพ้ืนฐาน อบรมเชิงลึก และอบรมเชิงปฏิบัติการ การให�
คําปรึกษาเชิงลึกเฉพาะราย และการพัฒนาผลิตภัณฑEและบรรจุภัณฑE ในอุตสาหกรรมการผลิตท่ีสําคัญของ

กระบวนการผลิตให�มีประสิทธิภาพแก�กิจการของผู�ประกอบการ 
โครงการ ประกอบด�วย 
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หน�วยงานดําเนินการ  

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า  

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า 

ราย ภายใต�การจัดสรรงบประมาณ 
ราย คิดเป-นร�อยละ 219.84 มีการ

39 โครงการ เปWาหมาย
(คิดเป-นสัดส�วนร�อยละ 

การพัฒนาเทคโนโลยีและนํางานวิจัยไปใช�ในเชิงพาณิชย   ส�วน
ใหญ�เป-นโครงการท่ีดําเนินกิจกรรมการอบรม ท้ังการอบรมพ้ืนฐาน อบรมเชิงลึก และอบรมเชิงปฏิบัติการ 
รวมถึงการให�คําปรึกษาเชิงลึกเฉพาะราย เพ่ือให�เกิดการนําเทคโนโลยีและงานวิจัยไปใช�ในกิจการของ

หน�วยงานดําเนินการ  

กรมทรัพยEสินทางปkญญา  

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม  
สถาบันไทย-เยอรมัน)  

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม  
สถาบันไทย-เยอรมัน) 

ราย ภายใต�การจัดสรรงบประมาณ 
52 ราย คิดเป-นร�อยละ 
.96 โดยโครงการสร�าง

มูลค�าเพ่ิมสินค�าด�วยทรัพยEสินทางปkญญามีการเริ่มต�นโครงการล�าช�า และอยู�ระหว�างดําเนินโครงการ  

การพัฒนากระบวนการผลิตให�มีประสิทธิภาพ ส�วนใหญ�เป-น
โครงการท่ีดําเนินกิจกรรมการอบรม ท้ังการอบรมพ้ืนฐาน อบรมเชิงลึก และอบรมเชิงปฏิบัติการ การให�
คําปรึกษาเชิงลึกเฉพาะราย และการพัฒนาผลิตภัณฑEและบรรจุภัณฑE ในอุตสาหกรรมการผลิตท่ีสําคัญของ

กระบวนการผลิตให�มีประสิทธิภาพแก�กิจการของผู�ประกอบการ SMEs และ



โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 
  

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด

โครงการ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

2. โครงการพัฒนาและสร�างมูลค�าเพ่ิมเกษตรอินทรียEแปรรูป

3. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

4. โครงการเพ่ิมมูลค�ายางและผลิตภัณฑEยาง

5. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล

6. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย 

7. โครงการพัฒนาผลิตภาพและการสร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับ
ภาคอุตสาหกรรม 

8. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในอุตสาหกรรมชิ้นส�วนยานยนตE

9. โครงการการส�งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงสร�างสรรคEและ
เทคโนโลยี 

10. โครงการการสร�างเครือข�ายกลุ�มอุตสาหกรรมและพัฒนาความร�วมมือ
ในระดับโซ�อุปทาน  

11. โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 
361.8823 ล�านบาท การดําเนินงาน
105.56 มีการเบิกจ�ายงบประมาณจํานวนท้ังสิ้น 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เนื่องจากกรมส4งเสริมอุตสาหกรรมมีการปรับปรุงงบประมาณท่ีได�รับการจัดสรรและ
การเบิกจ4ายในช4วงสิ้นป=งบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 
อบรมพ้ืนฐานแก�ผู�ประกอบการและบุคลากรระดับหัวหน�างานในสถานประกอบการ เพ่ือให�เกิดการพัฒนา
แรงงานให�มีประสิทธิภาพแก�กิจการของผู�ประกอบการ 
ได�แก� โครงการการพัฒนาผู�ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
โดยกรมพัฒนาฝaมือแรงงาน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 
67.5000 ล�านบาท การดําเนินงาน
104.00 มีการเบิกจ�ายงบประมาณจํานวนท้ังสิ้น 

 
 
 

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 2559 

 บทสรุปผู�บริหาร
บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด 

โครงการ หน�วยงานดําเนินการ

โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาและสร�างมูลค�าเพ่ิมเกษตรอินทรียEแปรรูป 

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

โครงการเพ่ิมมูลค�ายางและผลิตภัณฑEยาง 

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล 

โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย  

โครงการพัฒนาผลิตภาพและการสร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับ

โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในอุตสาหกรรมชิ้นส�วนยานยนตE 

โครงการการส�งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงสร�างสรรคEและ

โครงการการสร�างเครือข�ายกลุ�มอุตสาหกรรมและพัฒนาความร�วมมือ

โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.2 มีเปWาหมายผลผลิตจํานวน 6,119 ราย ภายใต�การจัดสรรงบประมาณ 
การดําเนินงานในปaงบประมาณ 2559 มีจํานวนผลผลิตท้ังสิ้น 6,459

มีการเบิกจ�ายงบประมาณจํานวนท้ังสิ้น 331.6262 ล�านบาท คิดเป-นร�อยละ 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เนื่องจากกรมส4งเสริมอุตสาหกรรมมีการปรับปรุงงบประมาณท่ีได�รับการจัดสรรและ
การเบิกจ4ายในช4วงสิ้นป=งบประมาณ 2559) 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.3 : การพัฒนาแรงงานให�มีประสิทธิภาพ เป-นโครงการท่ีดําเนินการ
อบรมพ้ืนฐานแก�ผู�ประกอบการและบุคลากรระดับหัวหน�างานในสถานประกอบการ เพ่ือให�เกิดการพัฒนา
แรงงานให�มีประสิทธิภาพแก�กิจการของผู�ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน มีจํานวนท้ังสิ้น 
ได�แก� โครงการการพัฒนาผู�ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (โครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานไทย

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.3 มีเปWาหมายผลผลิตจํานวน 250 ราย ภายใต�การจัดสรรงบประมาณ 
การดําเนินงานในปaงบประมาณ 2559 มีจํานวนผลผลิตท้ังสิ้น 260

าณจํานวนท้ังสิ้น 66.9155 ล�านบาท คิดเป-นร�อยละ 99.13
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หน�วยงานดําเนินการ 

กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม 

ราย ภายใต�การจัดสรรงบประมาณ 
459 ราย คิดเป-นร�อยละ 

ล�านบาท คิดเป-นร�อยละ 91.64 (มีการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เนื่องจากกรมส4งเสริมอุตสาหกรรมมีการปรับปรุงงบประมาณท่ีได�รับการจัดสรรและ

เป-นโครงการท่ีดําเนินการ
อบรมพ้ืนฐานแก�ผู�ประกอบการและบุคลากรระดับหัวหน�างานในสถานประกอบการ เพ่ือให�เกิดการพัฒนา

และวิสาหกิจชุมชน มีจํานวนท้ังสิ้น 1 โครงการ 
โครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานไทย) ดําเนินการ

ราย ภายใต�การจัดสรรงบประมาณ 
260 ราย คิดเป-นร�อยละ 

99.13 



โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 
  

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด

แนวทางการพัฒนาท่ี 
ใหญ�เป-นโครงการท่ีดําเนินกิจกรรมการอบรม ท้ังการอบรมพ้ืนฐาน อบรมเชิงลึก และอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ให�คําปรึกษาเชิงลึกเฉพาะราย การสร�างเครือข�ายและขยายช�องทางธุรกิจ และการนําเทคโนโลยีสนเทศมา
ประยุกตEใช� เพ่ือให�เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจั
วิสาหกิจชุมชน มีจํานวนท้ังสิ้น 23 โครงการ ประกอบด�วย

 

โครงการ

1. โครงการส�งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

2. สํานักงานส�งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรEแห�งชาติ 
มหาชน)  

3. โครงการส�งเสริมและพัฒนาตลาดสินค�าภูมิภาค

4. โครงการเสริมขีดความสามารถในการแข�งขันให�
ผู�ประกอบการ SMEs 

5. โครงการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจอย�างมือ
อาชีพ 

6. โครงการสร�างความเข�มแข็งศักยภาพการบริหารจัดการ
ธุรกิจค�าส�ง             
ค�าปลีก 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสร�างโอกาส
ตลาดธุรกิจแฟรนไชสE 

8. โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและสร�าง
โอกาสทาง 
การตลาดธุรกิจให�บริการโลจิสติกสE

9. โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจภายใต�
ข�อตกลง AFAS 

10.โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยEอิเล็กทรอนิกสู�สากล เพ่ือ
ยกระดับและสร�างความเชื่อม่ันธุรกิจ 

11.โครงการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีสู�สากล

12.โครงการให�ความรู�ความเข�าใจเรื่องวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย�อมแก�บุคลากรกรมบังคับคดี

13.โครงการให�ความรู�กฎหมายแก�วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย�อม จํานวน 12 รุ�น 

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 2559 

 บทสรุปผู�บริหาร
บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.4 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ใหญ�เป-นโครงการท่ีดําเนินกิจกรรมการอบรม ท้ังการอบรมพ้ืนฐาน อบรมเชิงลึก และอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ให�คําปรึกษาเชิงลึกเฉพาะราย การสร�างเครือข�ายและขยายช�องทางธุรกิจ และการนําเทคโนโลยีสนเทศมา
ประยุกตEใช� เพ่ือให�เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ แก�กิจการของผู�ประกอบการ 

โครงการ ประกอบด�วย 

โครงการ หน�วยงานดําเนินการ

โครงการส�งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กรมส�งเสริมการเกษตร 

สํานักงานส�งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรEแห�งชาติ (องคEการ สํานักงานส�งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรE
แห�งชาติ (องคEการมหาชน

โครงการส�งเสริมและพัฒนาตลาดสินค�าภูมิภาค สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชยE 

โครงการเสริมขีดความสามารถในการแข�งขันให� กรมเจรจาการค�าระหว�างประเทศ 

โครงการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจอย�างมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค�า 

โครงการสร�างความเข�มแข็งศักยภาพการบริหารจัดการ กรมพัฒนาธุรกิจการค�า 

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสร�างโอกาส กรมพัฒนาธุรกิจการค�า 

โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและสร�าง

การตลาดธุรกิจให�บริการโลจิสติกสE 

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า 

โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจภายใต� กรมพัฒนาธุรกิจการค�า 

โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยEอิเล็กทรอนิกสู�สากล เพ่ือ
ยกระดับและสร�างความเชื่อม่ันธุรกิจ (e-commerce)  

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า 

โครงการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีสู�สากล กรมพัฒนาธุรกิจการค�า

โครงการให�ความรู�ความเข�าใจเรื่องวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย�อมแก�บุคลากรกรมบังคับคดี 

กรมบังคับคดี  

โครงการให�ความรู�กฎหมายแก�วิสาหกิจขนาดกลางและ กรมบังคับคดี  
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การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เป-นโครงการท่ีส�วน
ใหญ�เป-นโครงการท่ีดําเนินกิจกรรมการอบรม ท้ังการอบรมพ้ืนฐาน อบรมเชิงลึก และอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ให�คําปรึกษาเชิงลึกเฉพาะราย การสร�างเครือข�ายและขยายช�องทางธุรกิจ และการนําเทคโนโลยีสนเทศมา

ดการ แก�กิจการของผู�ประกอบการ SMEs และ

หน�วยงานดําเนินการ 

กรมส�งเสริมการเกษตร  

สํานักงานส�งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรE
องคEการมหาชน)  

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชยE  

กรมเจรจาการค�าระหว�างประเทศ  

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า  

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า  

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า  

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า  

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า  

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า  

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า 



โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 
  

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด

โครงการ

14.โครงการพัฒนาและสนับสนุนปkจจัยท่ีเอ้ือต�อการ
ประกอบการธุรกิจ 

15.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย�อมด�วยระบบดิจิทัล 

16.โครงการพัฒนาระบบการให�บริการและข�อมูลเพ่ือการให�
บริหารผ�านระบบดิจิทัล 

17.โครงการส�งเสริมเครือข�ายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

18.โครงการส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑEศิลปาชีพ ตามแนว
พระราชดําริ 

19.โครงการการพัฒนาผู�ประกอบการเพ่ือสร�างความเข�มแข็งแก�
ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดําริ

20.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑEเพ่ือให�สอดคล�องกับความต�องการ
ตลาด 

21.โครงการพัฒนาผู�ประกอบการ

22.โครงการจัดทําแผนพัฒนาฐานข�อมูลและสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแผนการส�งเสริม 

23.โครงการชดเชยดอกเบ้ียให�แก� ธพว

 
แนวทางการพัฒนาท่ี 

733.3598 ล�านบาท การดําเนินงาน
ร�อยละ 129.92 มีการเบิกจ�ายงบประมาณจํานวนท้ังสิ้น 
โครงการส�งเสริมเครือข�ายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
กรมบัญชีกลางในปaงบประมาณ 2560

แนวทางการพัฒนาท่ี 
การจัดทําและข้ึนทะเบียนการรับรองมาตรฐานต�างๆ แก�ผู�ประกอบการ 
พัฒนาและขอรับรองมาตรฐานแก�กิจการของผู�ประกอบการ 
1 โครงการ ได�แก� ครงการส�งเสริมและพัฒนาด�านมาตรฐานเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดําเนินการโดยสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑEอุตสาหกรรม 

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 2559 

 บทสรุปผู�บริหาร
บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด 

โครงการ หน�วยงานดําเนินการ

โครงการพัฒนาและสนับสนุนปkจจัยท่ีเอ้ือต�อการ กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม 

โครงการพัฒนาระบบการให�บริการและข�อมูลเพ่ือการให� กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม 

โครงการส�งเสริมเครือข�ายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ี กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม

โครงการส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑEศิลปาชีพ ตามแนว กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม

โครงการการพัฒนาผู�ประกอบการเพ่ือสร�างความเข�มแข็งแก�
ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดําริ 

กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑEเพ่ือให�สอดคล�องกับความต�องการ กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาผู�ประกอบการ กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม

โครงการจัดทําแผนพัฒนาฐานข�อมูลและสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแผนการส�งเสริม SME 

กองทุนส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย�อม 

โครงการชดเชยดอกเบ้ียให�แก� ธพว. กองทุนส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย�อม 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.4 มีเปWาหมายผลผลิตจํานวน 21,194 ราย ภายใต�การจัดสรรงบประมาณ 
การดําเนินงานในปaงบประมาณ 2559 มีจํานวนผลผลิตท้ังสิ้น 

มีการเบิกจ�ายงบประมาณจํานวนท้ังสิ้น 610.8019 ล�านบาท คิดเป-นร�อยละ 
ส�งเสริมเครือข�ายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ท่ียังต้ังค�างเบิกจ�ายงบประมาณกับ

2560  

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.5 : การพัฒนาด�านมาตรฐาน   เป-นโครงการท่ีดําเนินการอบรมความรู�
การจัดทําและข้ึนทะเบียนการรับรองมาตรฐานต�างๆ แก�ผู�ประกอบการ SMEs และบุคคลท่ัวไป เพ่ือให�เกิดการ

มาตรฐานแก�กิจการของผู�ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน มีจํานวนท้ังสิ้น 
โครงการ ได�แก� ครงการส�งเสริมและพัฒนาด�านมาตรฐานเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดําเนินการโดยสํานักงาน
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หน�วยงานดําเนินการ 

กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม  

กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม  

กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม  

กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม 

กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม 

กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม 

กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม 

กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม 

กองทุนส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ             

กองทุนส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ            

ราย ภายใต�การจัดสรรงบประมาณ 
มีจํานวนผลผลิตท้ังสิ้น 27,536 ราย คิดเป-น            

ล�านบาท คิดเป-นร�อยละ 83.29 โดยยังมี
ท่ียังต้ังค�างเบิกจ�ายงบประมาณกับ

เป-นโครงการท่ีดําเนินการอบรมความรู�
และบุคคลท่ัวไป เพ่ือให�เกิดการ

และวิสาหกิจชุมชน มีจํานวนท้ังสิ้น                
โครงการ ได�แก� ครงการส�งเสริมและพัฒนาด�านมาตรฐานเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดําเนินการโดยสํานักงาน



โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 
  

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด

แนวทางการพัฒนาท่ี 
20.4829 ล�านบาท การดําเนินงาน
95.56 มีการเบิกจ�ายงบประมาณจํานวนท้ังสิ้น 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 3 
เปWาหมายผลผลิตจํานวน 1,330 ราย ภายใต�การจัดสรรงบประมาณ 
1.34 ของงบประมาณท้ังหมด) โดยมี 

แนวทางการพัฒนาท่ี 
กิจกรรมการอบรมการใช�สิทธิประโยชนEทางการค�า และการพาผู�ประกอบการเข�าร�วมงานแสดงสินค�าใน
ต�างประเทศ มีจํานวนท้ังสิ้น 2 โครงการ ประกอบด�วย

 

โครงการ 

1. โครงการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู�ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย�อม (SMEs) ด�านการใช�สิทธิประโยชนEทางการค�า 

 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 

20.3968 ล�านบาท การดําเนินงาน
147.29 มีการเบิกจ�ายงบประมาณจํานวนท้ังสิ้น 

 
5. ป_ญหา อุปสรรค และบทเรียนในการดําเนินงาน

ในปa 2559 เป-นปaแรกท่ีเริ่มนํายุทธศาสตรEงบประมาณแบบบูรณาการ
ภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการด�านการส�งเสริม 
ผ�านแผนงานยุทธศาสตรEของแต�ละหน�วยงาน โดย
จัดสรรทรัพยากรให�มีประสิทธิภาพ
เครือข�าย มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองคEรวม
เชื่อมโยงอย�างบูรณาการ เพ่ือให�เกิดประโยชนEสูงสุดต�อประชาชน
OTOP วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม

 ท่ีปรึกษาได�ดําเนินการรวบรวม
ปkจจัยความสําเร็จ รวมถึงการสรุปข�อค�นพบท่ีสําคัญ และข�อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือให�เกิดการพัฒนาสําหรับ
การขับเคลื่อนโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการด�านการส�งเสริม 
รายละเอียดในแต�ละหัวข�อ ดังนี้ 

 จากการติดตามและประเมินผล พบปkญหา อุปสรรค และบทเรียนในการดําเนินงาน ดังนี้ 

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 2559 

 บทสรุปผู�บริหาร
บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.5 มีเปWาหมายผลผลิตจํานวน 9,385 ราย ภายใต�การจัดสรรงบประมาณ 
การดําเนินงานในปaงบประมาณ 2559 มีจํานวนผลผลิตท้ังสิ้น 8,968

มีการเบิกจ�ายงบประมาณจํานวนท้ังสิ้น 13.3131 ล�านบาท คิดเป-นร�อยละ 65.00

3 : การเพ่ิมมูลค4าการส4งออกของ SMEs มีจํานวนท้ังสิ้น 
ราย ภายใต�การจัดสรรงบประมาณ 20.3968 ล�านบาท 

โดยมี 1 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : การสร�างและพัฒนาผู�ส4งออกใหม4 ส�วนใหญ�เป-นโครงการท่ีดําเนิน

กิจกรรมการอบรมการใช�สิทธิประโยชนEทางการค�า และการพาผู�ประกอบการเข�าร�วมงานแสดงสินค�าใน
โครงการ ประกอบด�วย 

โครงการ  หน�วยงานดําเนินการ 

โครงการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม  สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริม
การลงทุน 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู�ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ด�านการใช�สิทธิประโยชนEทางการค�า  

กรมการค�าต�างประเทศ

1 มีเปWาหมายผลผลิตจํานวน 1,330 ราย ภายใต�การจัดสรรงบประมาณ 
การดําเนินงานในปaงบประมาณ 2559 มีจํานวนผลผลิตท้ังสิ้น 1,959

มีการเบิกจ�ายงบประมาณจํานวนท้ังสิ้น 20.0942 ล�านบาท คิดเป-นร�อยละ 98.52

และบทเรียนในการดําเนินงาน 

ท่ีเริ่มนํายุทธศาสตรEงบประมาณแบบบูรณาการ มาใช�ในการขับเคลื่อนโครงการ
ต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการด�านการส�งเสริม SMEs จากในอดีตท่ีเป-นการขับเคลื่อนงบประมาณ

ผ�านแผนงานยุทธศาสตรEของแต�ละหน�วยงาน โดยยุทธศาสตรEงบประมาณแบบบูรณาการ
จัดสรรทรัพยากรให�มีประสิทธิภาพ และส�งเสริมให�กระทรวงและหน�วยงานได�ทํางานร�วมกันใน

มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองคEรวม โดยใช�กลไกของงบประมาณในการแสดงภาพความ
เพ่ือให�เกิดประโยชนEสูงสุดต�อประชาชน เครือข�ายวิสาหกิจชุมชน ผู�ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) และประเทศชาติ  

ท่ีปรึกษาได�ดําเนินการรวบรวมปkญหาอุปสรรคและบทเรียนในการดําเนินงาน
ปkจจัยความสําเร็จ รวมถึงการสรุปข�อค�นพบท่ีสําคัญ และข�อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือให�เกิดการพัฒนาสําหรับ

โครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการด�านการส�งเสริม SMEs 

จากการติดตามและประเมินผล พบปkญหา อุปสรรค และบทเรียนในการดําเนินงาน ดังนี้ 

 
2559 ด�านการส4งเสริม SMEs  

บทสรุปผู�บริหาร | 1-18 

ย ภายใต�การจัดสรรงบประมาณ 
968 ราย คิดเป-นร�อยละ 
00  

มีจํานวนท้ังสิ้น 2 โครงการ  
ล�านบาท (คิดเป-นสัดส�วนร�อยละ 

ส�วนใหญ�เป-นโครงการท่ีดําเนิน
กิจกรรมการอบรมการใช�สิทธิประโยชนEทางการค�า และการพาผู�ประกอบการเข�าร�วมงานแสดงสินค�าใน

หน�วยงานดําเนินการ  

สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริม
 

กรมการค�าต�างประเทศ 

ราย ภายใต�การจัดสรรงบประมาณ 
959 ราย คิดเป-นร�อยละ 
52  

มาใช�ในการขับเคลื่อนโครงการ
จากในอดีตท่ีเป-นการขับเคลื่อนงบประมาณ

ยุทธศาสตรEงบประมาณแบบบูรณาการนั้น มีจุดมุ�งหวังในการ
และส�งเสริมให�กระทรวงและหน�วยงานได�ทํางานร�วมกันในลักษณะ

โดยใช�กลไกของงบประมาณในการแสดงภาพความ
เครือข�ายวิสาหกิจชุมชน ผู�ประกอบการ 

ปkญหาอุปสรรคและบทเรียนในการดําเนินงาน วิเคราะหEปkจจัยเสี่ยง 
ปkจจัยความสําเร็จ รวมถึงการสรุปข�อค�นพบท่ีสําคัญ และข�อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือให�เกิดการพัฒนาสําหรับ

SMEs ในระยะต�อไป โดยมี

จากการติดตามและประเมินผล พบปkญหา อุปสรรค และบทเรียนในการดําเนินงาน ดังนี้  



โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 
  

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด

(1) การประเมินระหว4างการดําเนินโครงการ 
ท่ีทําการติดตามและประเมินผลเกือบท้ังหมด อยู�ระหว�างช�วงดําเนินกิจกรรม หรือบางโครงการเพ่ิงจะแล�วเสร็จ 
การประเมินผลลัพธE ความสําเร็จ และความคุ�มค�าของโครงการนั้น จําเป-นต�องใช�ระยะเวลาในระยะหนึ่ง เช�น 
กิจกรรมพัฒนาเพ่ิมผลิตภาพในกระบวนการผลิตต�างๆ 
เทคโนโลยีในการผลิต ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให�บริการ ซ่ึงต�องใช�ระยะเวลาในการติดต้ังหรือปรับแต�งระบบ 
หรือรอระยะเวลาในการจัดซ้ือ หรือสั่งผลิตเครื่องมือและอุปกรณEต�างๆ การประเมินผลลัพธE ความสําเร็จ และ
ความคุ�มค�าของโครงการ ไม�สามารถดําเนินการระหว�างดําเนินโครงการหรือหลังจบสิ้นโครงการได�ทันที การ
ประเมินนั้นจําเป-นต�องใช�วิธีท่ีอาศัยความน�าจะเป-นของการดําเนินงานท่ีผ�านมา บนพ้ืนฐานท่ีว�า ถ�าปkจจัย
นําเข�าเป-นไปอย�างถูกต�อง กระบวนการดําเนินงานเป-นไปตามแผนงาน ผลลัพธE ความสําเร็จ และความ
ของโครงการควรจะมีผลการประเมินท่ีดี เป-นไปตามบริบทและวัตถุประสงคEท่ีกําหนดไว� ซ่ึงกระบวนการ
ดําเนินงานนั้น เริ่มต�นต้ังแต�การออกแบบกระบวนการในภาพรวม กระบวนการรับสมัครและคัดกรองผู�เข�าร�วม
โครงการ การคัดเลือกวิทยากรและท่ีปรึกษา ท่ีสําคัญ คือ กระบวนการติดตา
ให�เป-นไปตามกระบวนการท่ีออกแบบไว� ซ่ึงท่ีปรึกษาจะให�ระดับผลคะแนนประเมินจากรายงานผลดําเนินงาน 
การสังเกตกระบวนการ การสัมภาษณEเชิงลึกกับผู�บริหารโครงการ และท่ีสําคัญ คือ การสอบถามผลตอบรับ
จากผู�เข�าร�วมโครงการเป-นสําคัญ 

(2) การเปล่ียนแปลงกิจกรรมของโครงการ
โครงการระหว�างการดําเนินงาน เนื่องจากบางครั้งท่ีโครงการสามารถดําเนินการได�สําเร็จเร็วกว�าแผนท่ีกําหนด 
และใช�งบประมาณตํ่ากว�าท่ีได�รับการจัดสรร จึงมีการจัดสรรงบประมาณท่ีเหลือไปดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ี
ระบุไว�ในตอนเริ่มต�นเสนอโครงการ โดยกิจกรรมนั้นไม�ได�มีความสอดคล�องกับวัตถุประสงคEโครงการ ทําให�ท่ี
ปรึกษาไม�สามารถนับรวมเป-นผลผลิตของโครงการ 
มาร�วมประเมินถึงประสิทธิภาพของการใช�งบประมาณ รวมถึงความสําเร็จ

(3) การปรับเปล่ียนงบประมาณ
นั้น ผู�บริหารโครงการได�ทําการปรับเปลี่ยนการแจ�งงบประมาณต้ังต�นของโครงการ เพ่ือไม�ให�เหลือการใช�
งบประมาณจากท่ีได�รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณมากเ
เป-นสิทธิของผู�บริหารโครงการท่ีจะดําเนินการได� แต�ส�งผลต�อการประเมินความสําเร็จของโครงการ ในด�าน
ประสิทธิภาพการใช�งบประมาณ รวมถึงการประเมินความคุ�มค�าของโครงการท่ีไม�สะท�อนต�อความเป-นจริงนัก

อีกประเด็นหนึ่งท่ีสําคัญ บางหน�
โครงการต�างๆ โดยคณะผู�บริหารท่ีได�รับมอบอํานาจ เช�น คณะกรรมการบริหารหน�วยงาน 
มีอํานาจในการจัดสรรงบประมาณท่ีได�รับไม�ตรงกับวัตถุประสงคEโครงการท่ีขอรับ 
สําหรับการดําเนินกิจกรรมต�างๆ ภายใต�โครงการ ไม�เป-นไปตามวงเงินท่ีได�รับจากสํานักงบประมาณ ทําให�การ
ดําเนินโครงการเป-นไปอย�างล�าช�าเนื่องจากต�องผ�านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร อีกท้ังผลสัมฤทธิ์ท่ี
เกิดแก�โครงการไม�เป-นไปตามจุดมุ�งหวังของโค
ช�วงเวลาท่ีดําเนินโครงการ 

(4) ความสับสนอันเกิดจากการกําหนดหน4วยของดัชนีช้ีวัดผลผลิต 
ของดัชนีช้ีวัดผลลัพธ  (Outcome)
ของหน�วยนับตามดัชนีชี้วัดผลผลิตท่ีแตกต�างกันไป โดยเฉพาะอย�างยิ่งการกําหนดดัชนีชี้วัดผลผลิตท่ีมีหน�วย

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 2559 

 บทสรุปผู�บริหาร
บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด 

การประเมินระหว4างการดําเนินโครงการ (On-Going Process Evaluation)
ท่ีทําการติดตามและประเมินผลเกือบท้ังหมด อยู�ระหว�างช�วงดําเนินกิจกรรม หรือบางโครงการเพ่ิงจะแล�วเสร็จ 
การประเมินผลลัพธE ความสําเร็จ และความคุ�มค�าของโครงการนั้น จําเป-นต�องใช�ระยะเวลาในระยะหนึ่ง เช�น 
กิจกรรมพัฒนาเพ่ิมผลิตภาพในกระบวนการผลิตต�างๆ อาจจําเป-นต�องมีการปรับเปลี่ยนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีในการผลิต ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให�บริการ ซ่ึงต�องใช�ระยะเวลาในการติดต้ังหรือปรับแต�งระบบ 
หรือรอระยะเวลาในการจัดซ้ือ หรือสั่งผลิตเครื่องมือและอุปกรณEต�างๆ การประเมินผลลัพธE ความสําเร็จ และ

ไม�สามารถดําเนินการระหว�างดําเนินโครงการหรือหลังจบสิ้นโครงการได�ทันที การ
ประเมินนั้นจําเป-นต�องใช�วิธีท่ีอาศัยความน�าจะเป-นของการดําเนินงานท่ีผ�านมา บนพ้ืนฐานท่ีว�า ถ�าปkจจัย
นําเข�าเป-นไปอย�างถูกต�อง กระบวนการดําเนินงานเป-นไปตามแผนงาน ผลลัพธE ความสําเร็จ และความ
ของโครงการควรจะมีผลการประเมินท่ีดี เป-นไปตามบริบทและวัตถุประสงคEท่ีกําหนดไว� ซ่ึงกระบวนการ
ดําเนินงานนั้น เริ่มต�นต้ังแต�การออกแบบกระบวนการในภาพรวม กระบวนการรับสมัครและคัดกรองผู�เข�าร�วม
โครงการ การคัดเลือกวิทยากรและท่ีปรึกษา ท่ีสําคัญ คือ กระบวนการติดตามและควบคุมการดําเนินโครงการ 
ให�เป-นไปตามกระบวนการท่ีออกแบบไว� ซ่ึงท่ีปรึกษาจะให�ระดับผลคะแนนประเมินจากรายงานผลดําเนินงาน 
การสังเกตกระบวนการ การสัมภาษณEเชิงลึกกับผู�บริหารโครงการ และท่ีสําคัญ คือ การสอบถามผลตอบรับ

ลงกิจกรรมของโครงการ ในหลายโครงมีการปรับเปลี่ยนในบริบทและกิจกรรมของ
โครงการระหว�างการดําเนินงาน เนื่องจากบางครั้งท่ีโครงการสามารถดําเนินการได�สําเร็จเร็วกว�าแผนท่ีกําหนด 
และใช�งบประมาณตํ่ากว�าท่ีได�รับการจัดสรร จึงมีการจัดสรรงบประมาณท่ีเหลือไปดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ี
ระบุไว�ในตอนเริ่มต�นเสนอโครงการ โดยกิจกรรมนั้นไม�ได�มีความสอดคล�องกับวัตถุประสงคEโครงการ ทําให�ท่ี
ปรึกษาไม�สามารถนับรวมเป-นผลผลิตของโครงการ (Output) แต�จะนํางบประมาณท่ีใช�ในกิจกรรมดังกล�าว 
มาร�วมประเมินถึงประสิทธิภาพของการใช�งบประมาณ รวมถึงความสําเร็จ และความคุ�มค�าของโครงการด�วย

การปรับเปล่ียนงบประมาณ ในหลายโครงการท่ีท่ีปรึกษาได�ดําเนินการติดตามและประเมินผล
นั้น ผู�บริหารโครงการได�ทําการปรับเปลี่ยนการแจ�งงบประมาณต้ังต�นของโครงการ เพ่ือไม�ให�เหลือการใช�
งบประมาณจากท่ีได�รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณมากเกินไป การปรับเปลี่ยนการใช�งบประมาณนั้น 
เป-นสิทธิของผู�บริหารโครงการท่ีจะดําเนินการได� แต�ส�งผลต�อการประเมินความสําเร็จของโครงการ ในด�าน
ประสิทธิภาพการใช�งบประมาณ รวมถึงการประเมินความคุ�มค�าของโครงการท่ีไม�สะท�อนต�อความเป-นจริงนัก

อีกประเด็นหนึ่งท่ีสําคัญ บางหน�วยงานท่ีโครงสร�างการบริหารท่ีให�อํานาจการพิจารณาอนุมัติดําเนิน
โครงการต�างๆ โดยคณะผู�บริหารท่ีได�รับมอบอํานาจ เช�น คณะกรรมการบริหารหน�วยงาน 
มีอํานาจในการจัดสรรงบประมาณท่ีได�รับไม�ตรงกับวัตถุประสงคEโครงการท่ีขอรับ หรือมีการจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการดําเนินกิจกรรมต�างๆ ภายใต�โครงการ ไม�เป-นไปตามวงเงินท่ีได�รับจากสํานักงบประมาณ ทําให�การ
ดําเนินโครงการเป-นไปอย�างล�าช�าเนื่องจากต�องผ�านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร อีกท้ังผลสัมฤทธิ์ท่ี
เกิดแก�โครงการไม�เป-นไปตามจุดมุ�งหวังของโครงการตอนเริ่มแรก เนื่องจากถูกลดทอนงบประมาณและ

ความสับสนอันเกิดจากการกําหนดหน4วยของดัชนีช้ีวัดผลผลิต (Output) และความไม4สอดคล�อง
Outcome)  ในหลายโครงการ ผู�บริหารโครงการและผู�ประเมินมีการตีความหมาย

ตามดัชนีชี้วัดผลผลิตท่ีแตกต�างกันไป โดยเฉพาะอย�างยิ่งการกําหนดดัชนีชี้วัดผลผลิตท่ีมีหน�วย
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Going Process Evaluation)   เนื่องจากโครงการ
ท่ีทําการติดตามและประเมินผลเกือบท้ังหมด อยู�ระหว�างช�วงดําเนินกิจกรรม หรือบางโครงการเพ่ิงจะแล�วเสร็จ 
การประเมินผลลัพธE ความสําเร็จ และความคุ�มค�าของโครงการนั้น จําเป-นต�องใช�ระยะเวลาในระยะหนึ่ง เช�น 

อาจจําเป-นต�องมีการปรับเปลี่ยนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีในการผลิต ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให�บริการ ซ่ึงต�องใช�ระยะเวลาในการติดต้ังหรือปรับแต�งระบบ 
หรือรอระยะเวลาในการจัดซ้ือ หรือสั่งผลิตเครื่องมือและอุปกรณEต�างๆ การประเมินผลลัพธE ความสําเร็จ และ

ไม�สามารถดําเนินการระหว�างดําเนินโครงการหรือหลังจบสิ้นโครงการได�ทันที การ
ประเมินนั้นจําเป-นต�องใช�วิธีท่ีอาศัยความน�าจะเป-นของการดําเนินงานท่ีผ�านมา บนพ้ืนฐานท่ีว�า ถ�าปkจจัย
นําเข�าเป-นไปอย�างถูกต�อง กระบวนการดําเนินงานเป-นไปตามแผนงาน ผลลัพธE ความสําเร็จ และความคุ�มค�า
ของโครงการควรจะมีผลการประเมินท่ีดี เป-นไปตามบริบทและวัตถุประสงคEท่ีกําหนดไว� ซ่ึงกระบวนการ
ดําเนินงานนั้น เริ่มต�นต้ังแต�การออกแบบกระบวนการในภาพรวม กระบวนการรับสมัครและคัดกรองผู�เข�าร�วม

มและควบคุมการดําเนินโครงการ 
ให�เป-นไปตามกระบวนการท่ีออกแบบไว� ซ่ึงท่ีปรึกษาจะให�ระดับผลคะแนนประเมินจากรายงานผลดําเนินงาน 
การสังเกตกระบวนการ การสัมภาษณEเชิงลึกกับผู�บริหารโครงการ และท่ีสําคัญ คือ การสอบถามผลตอบรับ

ในหลายโครงมีการปรับเปลี่ยนในบริบทและกิจกรรมของ
โครงการระหว�างการดําเนินงาน เนื่องจากบางครั้งท่ีโครงการสามารถดําเนินการได�สําเร็จเร็วกว�าแผนท่ีกําหนด 
และใช�งบประมาณตํ่ากว�าท่ีได�รับการจัดสรร จึงมีการจัดสรรงบประมาณท่ีเหลือไปดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีไม�ได�
ระบุไว�ในตอนเริ่มต�นเสนอโครงการ โดยกิจกรรมนั้นไม�ได�มีความสอดคล�องกับวัตถุประสงคEโครงการ ทําให�ท่ี

แต�จะนํางบประมาณท่ีใช�ในกิจกรรมดังกล�าว 
และความคุ�มค�าของโครงการด�วย 

ในหลายโครงการท่ีท่ีปรึกษาได�ดําเนินการติดตามและประเมินผล
นั้น ผู�บริหารโครงการได�ทําการปรับเปลี่ยนการแจ�งงบประมาณต้ังต�นของโครงการ เพ่ือไม�ให�เหลือการใช�

กินไป การปรับเปลี่ยนการใช�งบประมาณนั้น 
เป-นสิทธิของผู�บริหารโครงการท่ีจะดําเนินการได� แต�ส�งผลต�อการประเมินความสําเร็จของโครงการ ในด�าน
ประสิทธิภาพการใช�งบประมาณ รวมถึงการประเมินความคุ�มค�าของโครงการท่ีไม�สะท�อนต�อความเป-นจริงนัก 

วยงานท่ีโครงสร�างการบริหารท่ีให�อํานาจการพิจารณาอนุมัติดําเนิน
โครงการต�างๆ โดยคณะผู�บริหารท่ีได�รับมอบอํานาจ เช�น คณะกรรมการบริหารหน�วยงาน (Board) เป-นต�น            

หรือมีการจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการดําเนินกิจกรรมต�างๆ ภายใต�โครงการ ไม�เป-นไปตามวงเงินท่ีได�รับจากสํานักงบประมาณ ทําให�การ
ดําเนินโครงการเป-นไปอย�างล�าช�าเนื่องจากต�องผ�านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร อีกท้ังผลสัมฤทธิ์ท่ี

รงการตอนเริ่มแรก เนื่องจากถูกลดทอนงบประมาณและ

และความไม4สอดคล�อง
ในหลายโครงการ ผู�บริหารโครงการและผู�ประเมินมีการตีความหมาย

ตามดัชนีชี้วัดผลผลิตท่ีแตกต�างกันไป โดยเฉพาะอย�างยิ่งการกําหนดดัชนีชี้วัดผลผลิตท่ีมีหน�วย



โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 
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เป-น “ราย” เนื่องจากโครงการภายใต�แผนบูรณาการดังกล�าว เป-นการส�งเสริมผู�ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย�อมหรือ SMEs จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการนั้น ควรมีหน�วยนับตามจํานวนวิ
เข�าร�วม แต�การตีความหมายของผู�บริหารโครงการหรือผู�ปฏิบัตินั้น ดําเนินการหน�วยนับตามจํานวนบุคคลท่ี 
เข�าร�วม ทําให�เกิดความไม�คุ�มค�าในการดําเนินโครงการและการใช�งบประมาณ เนื่องจากบางวิสาหกิจหรือ
องคEกรได�ส�งผู�เข�าร�วมโครงการมากถึง 
เข�าร�วม โดยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสม ควรจํากัดจํานวนและคัดกรองผู�เข�าร�วมในแต�ละวิสาหกิจ
ท่ีผ�านการทดสอบหลังเข�าร�วมโครงการ นําไปถ�ายทอดและขยายผลภายในเครือข�ายหรือองคEกรอีกทอดหนึ่ง

สําหรับการกําหนดดัชนีชี้วัดผลลัพธE 
สอดคล�องหรือสะท�อนถึงประโยชนEท่ีได�รับหลังเข�าร�วมโครงการมากนัก ตัวอย�างเช�น กิจกรรมการฝzกอบรม 
มักจะกําหนดดัชนีชี้วัดผลลัพธEเป-น “
กับผู�เข�าร�วมโครงการถึงความหมายของความพึงพอใจดังกล�าวนั้น นอกจากความพึงพอใจในเรื่องเนื้อหาในการ
อบรมแล�ว ยังรวมถึงรูปแบบการนําเสนอของวิทยากร ความพึงพอใจในสถานท่ี อาหารว�าง อาหารกลางวัน 
การประสานงานต�อนรับ ซ่ึงไม�ใช�จุดมุ�งหมายหลักของกิจกรรมภายใต�โครงก
กําหนดดัชนีชี้วัดผลลัพธEเป-น “ความรู�หรือทักษะท่ีได�รับก4อนและหลังเข�าร4วมการอบรม
วัดผลความรู�ในรูปแบบของการทดสอบ หรือการให�นําเสนอผลงาน 

(5) ขาดแผนการติดตามและประเมินผล
ต�างๆ แทบทุกโครงการ ไม�มีการกําหนดหรือบรรจุ
โครงการหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมต�างๆ ของโครงการ ทําให�ขาดการประเมินความคุ�มค�าหรือการติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนอย�างแท�จริงจากโครงการต�า
พัฒนาผู�ประกอบการอย�างต�อเนื่อง การพัฒนาโครงการภายใต�ปaงบประมาณใหม�จึงมักเป-นโครงการท่ีขาดความ
ต�อเนื่องหรือเป-นโครงการในรูปแบบเดิม 

(6) ความเข�าใจในจุดมุ4งหวัง และวิธีการขับเคล่ือนโครงการภายใต�งบประมาณในลั
เป-นสิ่งท่ีท่ีปรึกษามีความกังวลมากท่ีสุดในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ ผู�บริหารในหลายโครงการยังขาด
ความเข�าใจในจุดมุ�งหวังและวิธีการขับเคลื่อนโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ
ส�วนใหญ�แล�วยังมีความเคยชินกับการดําเนินงานภายใต�
สังเกตจากท่ีบางหน�วยงาน มีการโยกย�ายโครงการท่ีเคยใช�งบประมาณในลักษณะเดิม เพ่ือมาใช�งบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการ รวมถึงมีการใช�บุคลากรภายในเพ่ือดําเนินงานในโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะ
บูรณาการดังกล�าวเพ่ิมเติมจากงานประจํา
บุคลากรประจํา หรือผู�บริหารโครงการบางราย มีความเข�าใจว�า การได�ติดต�อ ประสาน หรือว�าจ�างท่ีปรึกษา 
หรือการเชิญผู�ทรงคุณวุฒิจากหน�วยงานอ่ืน เข�าร�วมเป-นกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู�ประกอบการ วิทยากร
ฝzกอบรม หรือท่ีปรึกษาเพ่ือให�คําปรึกษาเชิงลึกแก�ผู�ประกอบการแล�วนั้น ถือว�าเป-นการทํางานในรูปแบบ 
บูรณาการแล�ว ซ่ึงนัยสําคัญท่ีแท�จริงของการขับเคลื่อนแบบบูรณาการนั้น จะต�องมีการวางแผนร�วมกันระหว�าง
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ท้ังการวางแผนใช�ทรัพยากรท่ีเป-นปkจจัยนําเข�าร�วมกั
กิจกรรมระหว�างหน�วยงานตามลักษณะความชํานาญของหน�วยงาน อันเป-นการสร�างคุณค�าเพ่ิมเติมแก�
ผู�ประกอบการท่ีเข�าร�วมโครงการ  

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 2559 

 บทสรุปผู�บริหาร
บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด 

เนื่องจากโครงการภายใต�แผนบูรณาการดังกล�าว เป-นการส�งเสริมผู�ประกอบการวิสาหกิจขนาด
จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการนั้น ควรมีหน�วยนับตามจํานวนวิ

เข�าร�วม แต�การตีความหมายของผู�บริหารโครงการหรือผู�ปฏิบัตินั้น ดําเนินการหน�วยนับตามจํานวนบุคคลท่ี 
เข�าร�วม ทําให�เกิดความไม�คุ�มค�าในการดําเนินโครงการและการใช�งบประมาณ เนื่องจากบางวิสาหกิจหรือ
องคEกรได�ส�งผู�เข�าร�วมโครงการมากถึง 10 คน อันเป-นการปjดโอกาสแก�ผู�ประกอบการวิสาหกิจรายอ่ืนท่ีประสงคE
เข�าร�วม โดยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสม ควรจํากัดจํานวนและคัดกรองผู�เข�าร�วมในแต�ละวิสาหกิจ
ท่ีผ�านการทดสอบหลังเข�าร�วมโครงการ นําไปถ�ายทอดและขยายผลภายในเครือข�ายหรือองคEกรอีกทอดหนึ่ง

ดัชนีชี้วัดผลลัพธE (Outcome) ของโครงการนั้น ในบางกิจกรรมยังไม�มีความ
สอดคล�องหรือสะท�อนถึงประโยชนEท่ีได�รับหลังเข�าร�วมโครงการมากนัก ตัวอย�างเช�น กิจกรรมการฝzกอบรม 

“ระดับความพึงพอใจของผู�เข�ารับการอบรม” ซ่ึงส�วนใหญ�แล�วเม่ือ
กับผู�เข�าร�วมโครงการถึงความหมายของความพึงพอใจดังกล�าวนั้น นอกจากความพึงพอใจในเรื่องเนื้อหาในการ
อบรมแล�ว ยังรวมถึงรูปแบบการนําเสนอของวิทยากร ความพึงพอใจในสถานท่ี อาหารว�าง อาหารกลางวัน 
การประสานงานต�อนรับ ซ่ึงไม�ใช�จุดมุ�งหมายหลักของกิจกรรมภายใต�โครงการ ท่ีเหมาะสมแล�ว ควรจะเป-นการ

ความรู�หรือทักษะท่ีได�รับก4อนและหลังเข�าร4วมการอบรม
วัดผลความรู�ในรูปแบบของการทดสอบ หรือการให�นําเสนอผลงาน  

ขาดแผนการติดตามและประเมินผล (Follow-Up Plan) ภายใต�กิจกรรมและแผนปฏิบัติการ
ต�างๆ แทบทุกโครงการ ไม�มีการกําหนดหรือบรรจุแผนการติดตามและประเมินผลกับผู�ประกอบการท่ีเข�าร�วม
โครงการหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมต�างๆ ของโครงการ ทําให�ขาดการประเมินความคุ�มค�าหรือการติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนอย�างแท�จริงจากโครงการต�างๆ อันนํามาซ่ึงการขาดข�อมูลนําเข�าในการวางแผนงานในการ
พัฒนาผู�ประกอบการอย�างต�อเนื่อง การพัฒนาโครงการภายใต�ปaงบประมาณใหม�จึงมักเป-นโครงการท่ีขาดความ
ต�อเนื่องหรือเป-นโครงการในรูปแบบเดิม  

ความเข�าใจในจุดมุ4งหวัง และวิธีการขับเคล่ือนโครงการภายใต�งบประมาณในลั
เป-นสิ่งท่ีท่ีปรึกษามีความกังวลมากท่ีสุดในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ ผู�บริหารในหลายโครงการยังขาด

ในจุดมุ�งหวังและวิธีการขับเคลื่อนโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ
ส�วนใหญ�แล�วยังมีความเคยชินกับการดําเนินงานภายใต�การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรEของหน�วยงาน 
สังเกตจากท่ีบางหน�วยงาน มีการโยกย�ายโครงการท่ีเคยใช�งบประมาณในลักษณะเดิม เพ่ือมาใช�งบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการ รวมถึงมีการใช�บุคลากรภายในเพ่ือดําเนินงานในโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะ
บูรณาการดังกล�าวเพ่ิมเติมจากงานประจําตามหน�าท่ีและบทบาทของตนเอง ส�งผลให�เกิดการเพ่ิมภาระงานแก�
บุคลากรประจํา หรือผู�บริหารโครงการบางราย มีความเข�าใจว�า การได�ติดต�อ ประสาน หรือว�าจ�างท่ีปรึกษา 
หรือการเชิญผู�ทรงคุณวุฒิจากหน�วยงานอ่ืน เข�าร�วมเป-นกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู�ประกอบการ วิทยากร

หรือท่ีปรึกษาเพ่ือให�คําปรึกษาเชิงลึกแก�ผู�ประกอบการแล�วนั้น ถือว�าเป-นการทํางานในรูปแบบ 
บูรณาการแล�ว ซ่ึงนัยสําคัญท่ีแท�จริงของการขับเคลื่อนแบบบูรณาการนั้น จะต�องมีการวางแผนร�วมกันระหว�าง
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ท้ังการวางแผนใช�ทรัพยากรท่ีเป-นปkจจัยนําเข�าร�วมกัน การวางแผนพัฒนาหรือต�อยอด
กิจกรรมระหว�างหน�วยงานตามลักษณะความชํานาญของหน�วยงาน อันเป-นการสร�างคุณค�าเพ่ิมเติมแก�

 
2559 ด�านการส4งเสริม SMEs  

บทสรุปผู�บริหาร | 1-20 

เนื่องจากโครงการภายใต�แผนบูรณาการดังกล�าว เป-นการส�งเสริมผู�ประกอบการวิสาหกิจขนาด
จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการนั้น ควรมีหน�วยนับตามจํานวนวิสาหกิจหรือองคEกรท่ี

เข�าร�วม แต�การตีความหมายของผู�บริหารโครงการหรือผู�ปฏิบัตินั้น ดําเนินการหน�วยนับตามจํานวนบุคคลท่ี 
เข�าร�วม ทําให�เกิดความไม�คุ�มค�าในการดําเนินโครงการและการใช�งบประมาณ เนื่องจากบางวิสาหกิจหรือ

นการปjดโอกาสแก�ผู�ประกอบการวิสาหกิจรายอ่ืนท่ีประสงคE
เข�าร�วม โดยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสม ควรจํากัดจํานวนและคัดกรองผู�เข�าร�วมในแต�ละวิสาหกิจ และให�ผู�
ท่ีผ�านการทดสอบหลังเข�าร�วมโครงการ นําไปถ�ายทอดและขยายผลภายในเครือข�ายหรือองคEกรอีกทอดหนึ่ง  

ของโครงการนั้น ในบางกิจกรรมยังไม�มีความ
สอดคล�องหรือสะท�อนถึงประโยชนEท่ีได�รับหลังเข�าร�วมโครงการมากนัก ตัวอย�างเช�น กิจกรรมการฝzกอบรม 

ซ่ึงส�วนใหญ�แล�วเม่ือสอบถาม
กับผู�เข�าร�วมโครงการถึงความหมายของความพึงพอใจดังกล�าวนั้น นอกจากความพึงพอใจในเรื่องเนื้อหาในการ
อบรมแล�ว ยังรวมถึงรูปแบบการนําเสนอของวิทยากร ความพึงพอใจในสถานท่ี อาหารว�าง อาหารกลางวัน 

าร ท่ีเหมาะสมแล�ว ควรจะเป-นการ
ความรู�หรือทักษะท่ีได�รับก4อนและหลังเข�าร4วมการอบรม” โดยกระบวนการ

ภายใต�กิจกรรมและแผนปฏิบัติการ
กับผู�ประกอบการท่ีเข�าร�วม

โครงการหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมต�างๆ ของโครงการ ทําให�ขาดการประเมินความคุ�มค�าหรือการติดตาม
งๆ อันนํามาซ่ึงการขาดข�อมูลนําเข�าในการวางแผนงานในการ

พัฒนาผู�ประกอบการอย�างต�อเนื่อง การพัฒนาโครงการภายใต�ปaงบประมาณใหม�จึงมักเป-นโครงการท่ีขาดความ

ความเข�าใจในจุดมุ4งหวัง และวิธีการขับเคล่ือนโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ   
เป-นสิ่งท่ีท่ีปรึกษามีความกังวลมากท่ีสุดในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ ผู�บริหารในหลายโครงการยังขาด

ในจุดมุ�งหวังและวิธีการขับเคลื่อนโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการอย�างแท�จริง 
การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรEของหน�วยงาน 

สังเกตจากท่ีบางหน�วยงาน มีการโยกย�ายโครงการท่ีเคยใช�งบประมาณในลักษณะเดิม เพ่ือมาใช�งบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการ รวมถึงมีการใช�บุคลากรภายในเพ่ือดําเนินงานในโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะ

ตามหน�าท่ีและบทบาทของตนเอง ส�งผลให�เกิดการเพ่ิมภาระงานแก�
บุคลากรประจํา หรือผู�บริหารโครงการบางราย มีความเข�าใจว�า การได�ติดต�อ ประสาน หรือว�าจ�างท่ีปรึกษา 
หรือการเชิญผู�ทรงคุณวุฒิจากหน�วยงานอ่ืน เข�าร�วมเป-นกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู�ประกอบการ วิทยากร

หรือท่ีปรึกษาเพ่ือให�คําปรึกษาเชิงลึกแก�ผู�ประกอบการแล�วนั้น ถือว�าเป-นการทํางานในรูปแบบ 
บูรณาการแล�ว ซ่ึงนัยสําคัญท่ีแท�จริงของการขับเคลื่อนแบบบูรณาการนั้น จะต�องมีการวางแผนร�วมกันระหว�าง

น การวางแผนพัฒนาหรือต�อยอด
กิจกรรมระหว�างหน�วยงานตามลักษณะความชํานาญของหน�วยงาน อันเป-นการสร�างคุณค�าเพ่ิมเติมแก�



โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 
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นอกเหนือการขาดความเข�าใจในจุดมุ�งหวัง
ลักษณะบูรณาการอย�างแท�จริงแล�ว ผู�
แลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�างหน�วยงาน ท่ีสําคัญ คือ ฐานข�อมูลผู�ประกอบการท่ีเข�าร�วมภายใต�รูปแบบท่ีเป-น
มาตรฐานเดียวกัน ปkญหาเก่ียวเนื่องจากการขาดการแบ�งปkนฐานข�อมูลดังกล�าว ทําให�ผู�ประกอบการท่ีเข�าร�
โครงการเป-นรายเดิมท่ีอยู�ภายใต�ระบบฐานข�อมูลของแต�ละหน�วยงาน โดยสับเปลี่ยนเฉพาะบุคคลท่ีเข�าร�วม
โครงการเท�านั้น ท่ีสําคัญ หน�วยงานต�างๆ ไม�สามารถวางแผนบูรณาการต�อยอดสร�างมูลค�าเพ่ิมให�เกิดแก�
ผู�ประกอบการท่ีผ�านการบ�มเพาะหรือพัฒนาในระดับหนึ่งแล�ว ผ�านการขยา
ระหว�างหน�วยงานได� เช�น ผู�ประกอบการท่ีได�รับการบ�มเพาะและพัฒนาในเรื่องของการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต
แล�ว ควรได�รับการต�อยอดหรือขยายผลในโครงการพัฒนาองคEความรู�เชิงธุรกิจ หรือผู�ประกอบการท่ีได�รับการ
พัฒนาผลิตภัณฑEและบรรจุภัณฑEภายใต�มาตร
การจับคู�ธุรกิจ เป-นต�น 

 ท่ีสําคัญ จากการสัมภาษณEผู�บริหารโครงการ พบว�า การขาดระบบตรวจสอบฐานข�อมูล
ผู�ประกอบการท่ีเข�ารับบริการจากโครงการภาครัฐนั้น มีผู�ประกอบการจํานวนหนึ่งท่ีฉวยโอกาสเข�าร�วม
โครงการ เพียงเพ่ือหวังการเป-นแหล�งนัดพบเพ่ือร�วมรับประทานอาหารกลางวันฟรี เป-นแหล�งนําเสนอสินค�า
หรือผลิตภัณฑEภายใต�เครือข�ายธุรกิจ หรือใช�โครงการของภาครัฐประหนึ่งหน�วยงานพัฒนาบุคลากรของตนเอง 
ซ่ึงลักษณะดังกล�าวมีความแตกต�างจากประเทศท่ีพัฒนาแล�ว และมีความแข็งแกร�งของผู�
เป-นฐานรากสําคัญของระบบเศรษฐกิจประเทศ
และความรับผิดชอบในการเข�าร�วมและใช�งบประมาณจากภาครัฐ 
 

6. ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการในมิติการพัฒนาที่สามารถนํามาใช�เปjนแน
การกําหนดรูปแบบหรือการต4อยอดโครงการในอนาคต

6.1 ป_จจัยเส่ียง 
 จากผลการประเมินความสําเร็จในระดับโครงการนั้น
ความสําเร็จของโครงการท่ีมีระดับผลการประเมินในระดับปานกลางหรือยังไม�ดีนัก สามารถจําแนกภายใต�
ปkจจัยย�อยต�างๆ ในการประเมิน ดังนี้

 (1) ป_จจัยเส่ียงในด�านบริบท 
ในระดับท่ียังไม�ดีนัก มีการกําหนดวัตถุประสงคEและรูปแบบกิจกรรมต�างๆ ภายใต�โครงการท่ีมีลักษณะใน          
รูปแบบเดิม ตามท่ีเคยจัดทําข�อเสนอโครงการภายใต�ง
สอดคล�องกับจุดมุ�งหวังของการดําเนินแผนงานภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ อีกท้ังการจัดทํา
ข�อเสนอโครงการและรูปแบบกิจกรรมต�างๆ ยังไม�สอดคล�องและทันท�วงทีต�อสภาพแวดล�อมของบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ความเปลี่
กลุ�มเปWาหมายท่ีเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว แต�สาเหตุหนึ่งท่ีส�งผลต�อความสอดคล�องต�อบริบทของการจัดทํา
โครงการนั้น เนื่องจากข�อจํากัดของระบบงบประมาณ ท่ีการนําเสนอโครงการ ระยะเวลาในการดําเนิน
โครงการ และช�วงระยะเวลาของการประเ
คาดการณEบริบทและสภาพแวดล�อมต�างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได� 

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 2559 
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นอกเหนือการขาดความเข�าใจในจุดมุ�งหวังและวิธีการขับเคลื่อนโครงการภายใต�งบประมาณใน
อย�างแท�จริงแล�ว ผู�บริหารโครงการส�วนใหญ�ยังขาดแรงจูงใจหรือทัศนคติในการแบ�งปkนหรือ

แลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�างหน�วยงาน ท่ีสําคัญ คือ ฐานข�อมูลผู�ประกอบการท่ีเข�าร�วมภายใต�รูปแบบท่ีเป-น
มาตรฐานเดียวกัน ปkญหาเก่ียวเนื่องจากการขาดการแบ�งปkนฐานข�อมูลดังกล�าว ทําให�ผู�ประกอบการท่ีเข�าร�
โครงการเป-นรายเดิมท่ีอยู�ภายใต�ระบบฐานข�อมูลของแต�ละหน�วยงาน โดยสับเปลี่ยนเฉพาะบุคคลท่ีเข�าร�วม
โครงการเท�านั้น ท่ีสําคัญ หน�วยงานต�างๆ ไม�สามารถวางแผนบูรณาการต�อยอดสร�างมูลค�าเพ่ิมให�เกิดแก�
ผู�ประกอบการท่ีผ�านการบ�มเพาะหรือพัฒนาในระดับหนึ่งแล�ว ผ�านการขยายผลหรือต�อยอดโครงการใหม�ๆ 
ระหว�างหน�วยงานได� เช�น ผู�ประกอบการท่ีได�รับการบ�มเพาะและพัฒนาในเรื่องของการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต
แล�ว ควรได�รับการต�อยอดหรือขยายผลในโครงการพัฒนาองคEความรู�เชิงธุรกิจ หรือผู�ประกอบการท่ีได�รับการ
พัฒนาผลิตภัณฑEและบรรจุภัณฑEภายใต�มาตรฐานสากลแล�ว ได�รับการส�งผ�านไปยังโครงการต�างๆ ท่ีมีกิจกรรม

ท่ีสําคัญ จากการสัมภาษณEผู�บริหารโครงการ พบว�า การขาดระบบตรวจสอบฐานข�อมูล
ผู�ประกอบการท่ีเข�ารับบริการจากโครงการภาครัฐนั้น มีผู�ประกอบการจํานวนหนึ่งท่ีฉวยโอกาสเข�าร�วม

พียงเพ่ือหวังการเป-นแหล�งนัดพบเพ่ือร�วมรับประทานอาหารกลางวันฟรี เป-นแหล�งนําเสนอสินค�า
หรือผลิตภัณฑEภายใต�เครือข�ายธุรกิจ หรือใช�โครงการของภาครัฐประหนึ่งหน�วยงานพัฒนาบุคลากรของตนเอง 
ซ่ึงลักษณะดังกล�าวมีความแตกต�างจากประเทศท่ีพัฒนาแล�ว และมีความแข็งแกร�งของผู�
เป-นฐานรากสําคัญของระบบเศรษฐกิจประเทศ อาทิ สิงคโปรEและญ่ีปุ�น ท่ีผู�ประกอบการส�วนใหญ�มีจิตสํานึก
และความรับผิดชอบในการเข�าร�วมและใช�งบประมาณจากภาครัฐ (Integrity & Accountability)

ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการในมิติการพัฒนาที่สามารถนํามาใช�เปjนแน
การกําหนดรูปแบบหรือการต4อยอดโครงการในอนาคต 

จากผลการประเมินความสําเร็จในระดับโครงการนั้น มีข�อสังเกตอันเป-นปkจจัยเสี่ยงท่ีส�งผลต�อ
ความสําเร็จของโครงการท่ีมีระดับผลการประเมินในระดับปานกลางหรือยังไม�ดีนัก สามารถจําแนกภายใต�

ในการประเมิน ดังนี้ 

 (Context) โครงการท่ีมีความสําเร็จในเชิงบริบทระดับปานกลางหรือ
มีการกําหนดวัตถุประสงคEและรูปแบบกิจกรรมต�างๆ ภายใต�โครงการท่ีมีลักษณะใน          

รูปแบบเดิม ตามท่ีเคยจัดทําข�อเสนอโครงการภายใต�งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรEของหน�วยงาน ซ่ึงไม�
สอดคล�องกับจุดมุ�งหวังของการดําเนินแผนงานภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ อีกท้ังการจัดทํา
ข�อเสนอโครงการและรูปแบบกิจกรรมต�างๆ ยังไม�สอดคล�องและทันท�วงทีต�อสภาพแวดล�อมของบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ความเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจตามพฤติกรรมการบริโภคของ
กลุ�มเปWาหมายท่ีเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว แต�สาเหตุหนึ่งท่ีส�งผลต�อความสอดคล�องต�อบริบทของการจัดทํา
โครงการนั้น เนื่องจากข�อจํากัดของระบบงบประมาณ ท่ีการนําเสนอโครงการ ระยะเวลาในการดําเนิน
โครงการ และช�วงระยะเวลาของการประเมินผล มีความแตกต�างของช�วงเวลาอย�างน�อย 
คาดการณEบริบทและสภาพแวดล�อมต�างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได�  
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และวิธีการขับเคลื่อนโครงการภายใต�งบประมาณใน
บริหารโครงการส�วนใหญ�ยังขาดแรงจูงใจหรือทัศนคติในการแบ�งปkนหรือ

แลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�างหน�วยงาน ท่ีสําคัญ คือ ฐานข�อมูลผู�ประกอบการท่ีเข�าร�วมภายใต�รูปแบบท่ีเป-น
มาตรฐานเดียวกัน ปkญหาเก่ียวเนื่องจากการขาดการแบ�งปkนฐานข�อมูลดังกล�าว ทําให�ผู�ประกอบการท่ีเข�าร�วม
โครงการเป-นรายเดิมท่ีอยู�ภายใต�ระบบฐานข�อมูลของแต�ละหน�วยงาน โดยสับเปลี่ยนเฉพาะบุคคลท่ีเข�าร�วม
โครงการเท�านั้น ท่ีสําคัญ หน�วยงานต�างๆ ไม�สามารถวางแผนบูรณาการต�อยอดสร�างมูลค�าเพ่ิมให�เกิดแก�

ยผลหรือต�อยอดโครงการใหม�ๆ 
ระหว�างหน�วยงานได� เช�น ผู�ประกอบการท่ีได�รับการบ�มเพาะและพัฒนาในเรื่องของการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต
แล�ว ควรได�รับการต�อยอดหรือขยายผลในโครงการพัฒนาองคEความรู�เชิงธุรกิจ หรือผู�ประกอบการท่ีได�รับการ

ฐานสากลแล�ว ได�รับการส�งผ�านไปยังโครงการต�างๆ ท่ีมีกิจกรรม

ท่ีสําคัญ จากการสัมภาษณEผู�บริหารโครงการ พบว�า การขาดระบบตรวจสอบฐานข�อมูล
ผู�ประกอบการท่ีเข�ารับบริการจากโครงการภาครัฐนั้น มีผู�ประกอบการจํานวนหนึ่งท่ีฉวยโอกาสเข�าร�วม

พียงเพ่ือหวังการเป-นแหล�งนัดพบเพ่ือร�วมรับประทานอาหารกลางวันฟรี เป-นแหล�งนําเสนอสินค�า
หรือผลิตภัณฑEภายใต�เครือข�ายธุรกิจ หรือใช�โครงการของภาครัฐประหนึ่งหน�วยงานพัฒนาบุคลากรของตนเอง 
ซ่ึงลักษณะดังกล�าวมีความแตกต�างจากประเทศท่ีพัฒนาแล�ว และมีความแข็งแกร�งของผู�ประกอบการ SMEs 

อาทิ สิงคโปรEและญ่ีปุ�น ท่ีผู�ประกอบการส�วนใหญ�มีจิตสํานึก
Integrity & Accountability) 

ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการในมิติการพัฒนาที่สามารถนํามาใช�เปjนแนวทางใน

มีข�อสังเกตอันเป-นปkจจัยเสี่ยงท่ีส�งผลต�อ
ความสําเร็จของโครงการท่ีมีระดับผลการประเมินในระดับปานกลางหรือยังไม�ดีนัก สามารถจําแนกภายใต�

โครงการท่ีมีความสําเร็จในเชิงบริบทระดับปานกลางหรือ
มีการกําหนดวัตถุประสงคEและรูปแบบกิจกรรมต�างๆ ภายใต�โครงการท่ีมีลักษณะใน          

บประมาณตามแผนยุทธศาสตรEของหน�วยงาน ซ่ึงไม�
สอดคล�องกับจุดมุ�งหวังของการดําเนินแผนงานภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ อีกท้ังการจัดทํา
ข�อเสนอโครงการและรูปแบบกิจกรรมต�างๆ ยังไม�สอดคล�องและทันท�วงทีต�อสภาพแวดล�อมของบริบทท่ี

ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจตามพฤติกรรมการบริโภคของ
กลุ�มเปWาหมายท่ีเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว แต�สาเหตุหนึ่งท่ีส�งผลต�อความสอดคล�องต�อบริบทของการจัดทํา
โครงการนั้น เนื่องจากข�อจํากัดของระบบงบประมาณ ท่ีการนําเสนอโครงการ ระยะเวลาในการดําเนิน

มินผล มีความแตกต�างของช�วงเวลาอย�างน�อย 1 ปa ยากท่ีจะ



โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 
  

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด

 นอกจากนั้น โครงการในเชิงสังคมนั้น มีบริบทท่ีแตกต�างกับโครงการท่ีมีวัตถุประสงคEเชิงพาณิชยE ซ่ึง
ต�องคํานึงถึงรูปแบบการประเมินความสําเร็จและความคุ�มค�าท่ี
โดยตรง จําเป-นต�องใช�รูปแบบการประเมินคุณค�าท่ีเกิดแก�สังคมแทน

(2) ป_จจัยเส่ียงในด�านป_จจัยนําเข�า 
ผลลัพธEให�เกิดข้ึนแก�ผู�ประกอบการ 
ดําเนินโครงการของหน�วยงานต�างๆ โดยเฉพาะอย�างยิ่งในการจัดสรรและเบิกจ�ายงบประมาณโครงการท่ีล�าช�า 
ส�งผลต�อระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 

นอกจากนั้น ปkจจัยนําเข�าด�านบุคลากรก็เป-นอีกปkจจัยเสี่ยงหนึ่งในการเกิดผลสําเร็จและคว
โครงการ โดยเฉพาะบุคลากรท่ีเป-นวิทยากรและท่ีปรึกษาของโครงการ จําเป-นต�องมีความรู� ความชํานาญ และ
ประสบการณEท่ีเก่ียวข�องกับหัวข�อและหลักสูตรการอบรม และกลุ�มอุตสาหกรรมท่ีให�คําปรึกษาอย�างแท�จริง           
ท่ีสําคัญ คือ ความรับผิดชอบและสํานึกในหน�าท่ีขอ
ต�องปกปjดความลับทางการค�าหรือเชิงธุรกิจของผู�ประกอบการท่ีเข�ารับบริการ

ปkจจัยความเสี่ยงอีกประการหนึ่งของโครงการพัฒนาผู�ประกอบการท่ีเก่ียวกับระบบออนไลนEและ
ดิจิทัลต�างๆ สถานท่ีในการดําเนินโครงการจําเป-นต�องมีระบบอินเตอรEเน็ตและไวไฟท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ
เพ่ือรองรับต�อจํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ

(3) ป_จจัยเส่ียงในด�านกระบวนการ 
กระบวนการประชาสัมพันธEเพ่ือรับสมัครกลุ�มเปWาหม
สํารวจกลุ�มผู�ประกอบการท่ีเข�าร�วมโครงการ พบว�า ยังมีระดับความพึงพอใจในประเด็นดังกล�าวในระดับตํ่าถึง
ปานกลาง การขาดกระบวนการประชาสัมพันธEท่ีเข�าถึงกลุ�มเปWาหมาย ส�งผลให�ขาดผู�ประกอบการรายใหม�ท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนาเข�าร�วมโครงการ หรือผู�ท่ีเข�าร�วมไม�ตรงกับวัตถุประสงคEและกลุ�มเปWาหมายท่ีต�องการ 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งเม่ือใกล�ระยะเวลาปjดรับสมัคร และจํานวนผู�สมัครไม�เป-นไปตามเปWาหมายผลผลิตท่ีต�องการ

กระบวนการท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ ง ท่ียังต�องมีการปรับปรุง ได�แก� กระบวนการคัด
กลุ�มเปWาหมายท่ีเข�าร�วมโครงการ เนื่องจากหน�วยงานส�วนใหญ�ให�เป-นสิทธิของท่ีปรึกษาท่ีได�รับการพิจารณา           
จัดจ�างดําเนินโครงการเป-นผู�กําหนดเกณฑEและกระบวนการคัดกรองเอง บางโครงการมีรูปแบบการคัดกรองท่ี
เข�มข�น มีการเชิญผู�ทรงคุณวุฒิเป-นกรรมการคัดกรองร�
พิจารณาคะแนนจากการสัมภาษณE รวมถึงการตรวจสอบประวัติ ในขณะท่ีบางโครงการพิจารณาเพียงแค�
เอกสารการรับสมัครเบ้ืองต�นเท�านั้น ทําให�ขาดระบบการคัดกรองผู�ประกอบการท่ีเป-นมาตรฐานเดียวกัน

กระบวนการอ่ืนๆ ท่ีมีความเสี่ยงและส�งผลต�
การดําเนินงานร�วมกับหน�วยงานอ่ืนๆ และกระบวนการติดตามและประเมินผลผู�ประกอบการหลังจบโครงการ 
ดังท่ีเสนอในข�างต�น 

(4) ป_จจัยเส่ียงในด�านผลิตผล 
โครงการ หรือการนําผลิตผลท่ีได�รับจากโครงการไปต�อยอดสร�างมูลค�าเพ่ิม พบว�า มีผู�ประกอบการจํานวนหนึ่ง
ท่ียังมีระดับความพึงพอใจในเกณฑEปานกลางหรือยังไม�ค�อยได�รับประโยชนEมากนัก เนื่องจากผลิตผลท่ีดีไม�ตรง
กับความคาดหวังหรือความต�องการก�อนเข�าร�วมโครงการ อาทิ ผลิตภัณฑEบางประเ
เป-นต�น ได�รับการพัฒนาบรรจุภัณฑEลักษณะปjด ซ่ึงไม�ตรงกับความต�องการหรือลักษณะของผลิตภัณฑEท่ี
ต�องการนําเสนอลวดลายแก�ผู� ซ้ือ อีกท้ัง มีข�อสังเกตจากท่ีปรึกษาในบางประการ ถึงผลิตผลท่ีได�รับจาก

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 2559 
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นอกจากนั้น โครงการในเชิงสังคมนั้น มีบริบทท่ีแตกต�างกับโครงการท่ีมีวัตถุประสงคEเชิงพาณิชยE ซ่ึง
ต�องคํานึงถึงรูปแบบการประเมินความสําเร็จและความคุ�มค�าท่ีไม�สามารถวัดผลออกมาในรูปแบบของตัวเงินได�
โดยตรง จําเป-นต�องใช�รูปแบบการประเมินคุณค�าท่ีเกิดแก�สังคมแทน 

ป_จจัยเส่ียงในด�านป_จจัยนําเข�า (Input) เป-นอีกหนึ่งปkจจัยเสี่ยงท่ีจะสร�างความสําเร็จในระดับ
 ปkจจัยนําเข�าเรื่องงบประมาณเบิกจ�าย ถือได�ว�า เป-นปkจจัยความเสี่ยงในการ

ดําเนินโครงการของหน�วยงานต�างๆ โดยเฉพาะอย�างยิ่งในการจัดสรรและเบิกจ�ายงบประมาณโครงการท่ีล�าช�า 
ส�งผลต�อระยะเวลาในการดําเนินโครงการ  

นอกจากนั้น ปkจจัยนําเข�าด�านบุคลากรก็เป-นอีกปkจจัยเสี่ยงหนึ่งในการเกิดผลสําเร็จและคว
โครงการ โดยเฉพาะบุคลากรท่ีเป-นวิทยากรและท่ีปรึกษาของโครงการ จําเป-นต�องมีความรู� ความชํานาญ และ
ประสบการณEท่ีเก่ียวข�องกับหัวข�อและหลักสูตรการอบรม และกลุ�มอุตสาหกรรมท่ีให�คําปรึกษาอย�างแท�จริง           
ท่ีสําคัญ คือ ความรับผิดชอบและสํานึกในหน�าท่ีของวิทยากรและท่ีปรึกษา (Integrity & Accountability)
ต�องปกปjดความลับทางการค�าหรือเชิงธุรกิจของผู�ประกอบการท่ีเข�ารับบริการ 

ปkจจัยความเสี่ยงอีกประการหนึ่งของโครงการพัฒนาผู�ประกอบการท่ีเก่ียวกับระบบออนไลนEและ
สถานท่ีในการดําเนินโครงการจําเป-นต�องมีระบบอินเตอรEเน็ตและไวไฟท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ

เพ่ือรองรับต�อจํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ 

ป_จจัยเส่ียงในด�านกระบวนการ (Process)   หน�วยงานต�างๆ ยังมีจุดท่ีต�องปรับปรุงในเรื่อง
กระบวนการประชาสัมพันธEเพ่ือรับสมัครกลุ�มเปWาหมายท่ีตรงกับวัตถุประสงคEเข�าร�วมโครงการ จากผลการ
สํารวจกลุ�มผู�ประกอบการท่ีเข�าร�วมโครงการ พบว�า ยังมีระดับความพึงพอใจในประเด็นดังกล�าวในระดับตํ่าถึง
ปานกลาง การขาดกระบวนการประชาสัมพันธEท่ีเข�าถึงกลุ�มเปWาหมาย ส�งผลให�ขาดผู�ประกอบการรายใหม�ท่ีมี

าเข�าร�วมโครงการ หรือผู�ท่ีเข�าร�วมไม�ตรงกับวัตถุประสงคEและกลุ�มเปWาหมายท่ีต�องการ 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งเม่ือใกล�ระยะเวลาปjดรับสมัคร และจํานวนผู�สมัครไม�เป-นไปตามเปWาหมายผลผลิตท่ีต�องการ

กระบวนการท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ ง ท่ียังต�องมีการปรับปรุง ได�แก� กระบวนการคัด
กลุ�มเปWาหมายท่ีเข�าร�วมโครงการ เนื่องจากหน�วยงานส�วนใหญ�ให�เป-นสิทธิของท่ีปรึกษาท่ีได�รับการพิจารณา           
จัดจ�างดําเนินโครงการเป-นผู�กําหนดเกณฑEและกระบวนการคัดกรองเอง บางโครงการมีรูปแบบการคัดกรองท่ี
เข�มข�น มีการเชิญผู�ทรงคุณวุฒิเป-นกรรมการคัดกรองร�วมกับตัวแทนหน�วยงานและท่ีปรึกษา มีระบบการ
พิจารณาคะแนนจากการสัมภาษณE รวมถึงการตรวจสอบประวัติ ในขณะท่ีบางโครงการพิจารณาเพียงแค�
เอกสารการรับสมัครเบ้ืองต�นเท�านั้น ทําให�ขาดระบบการคัดกรองผู�ประกอบการท่ีเป-นมาตรฐานเดียวกัน

กระบวนการอ่ืนๆ ท่ีมีความเสี่ยงและส�งผลต�อความสําเร็จของโครงการ ได�แก� กระบวนการบูรณาการ
การดําเนินงานร�วมกับหน�วยงานอ่ืนๆ และกระบวนการติดตามและประเมินผลผู�ประกอบการหลังจบโครงการ 

ป_จจัยเส่ียงในด�านผลิตผล (Product)   จากการสัมภาษณEผู�ประกอบการถึงประโยชนEท่ีได�รับจาก
อการนําผลิตผลท่ีได�รับจากโครงการไปต�อยอดสร�างมูลค�าเพ่ิม พบว�า มีผู�ประกอบการจํานวนหนึ่ง

ท่ียังมีระดับความพึงพอใจในเกณฑEปานกลางหรือยังไม�ค�อยได�รับประโยชนEมากนัก เนื่องจากผลิตผลท่ีดีไม�ตรง
กับความคาดหวังหรือความต�องการก�อนเข�าร�วมโครงการ อาทิ ผลิตภัณฑEบางประเภท เช�น มีดพร�าแกะสลัก 
เป-นต�น ได�รับการพัฒนาบรรจุภัณฑEลักษณะปjด ซ่ึงไม�ตรงกับความต�องการหรือลักษณะของผลิตภัณฑEท่ี
ต�องการนําเสนอลวดลายแก�ผู� ซ้ือ อีกท้ัง มีข�อสังเกตจากท่ีปรึกษาในบางประการ ถึงผลิตผลท่ีได�รับจาก
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นอกจากนั้น โครงการในเชิงสังคมนั้น มีบริบทท่ีแตกต�างกับโครงการท่ีมีวัตถุประสงคEเชิงพาณิชยE ซ่ึง
ไม�สามารถวัดผลออกมาในรูปแบบของตัวเงินได�

เป-นอีกหนึ่งปkจจัยเสี่ยงท่ีจะสร�างความสําเร็จในระดับ
เบิกจ�าย ถือได�ว�า เป-นปkจจัยความเสี่ยงในการ

ดําเนินโครงการของหน�วยงานต�างๆ โดยเฉพาะอย�างยิ่งในการจัดสรรและเบิกจ�ายงบประมาณโครงการท่ีล�าช�า 

นอกจากนั้น ปkจจัยนําเข�าด�านบุคลากรก็เป-นอีกปkจจัยเสี่ยงหนึ่งในการเกิดผลสําเร็จและความคุ�มค�าแก�
โครงการ โดยเฉพาะบุคลากรท่ีเป-นวิทยากรและท่ีปรึกษาของโครงการ จําเป-นต�องมีความรู� ความชํานาญ และ
ประสบการณEท่ีเก่ียวข�องกับหัวข�อและหลักสูตรการอบรม และกลุ�มอุตสาหกรรมท่ีให�คําปรึกษาอย�างแท�จริง           

Integrity & Accountability) ซ่ึง

ปkจจัยความเสี่ยงอีกประการหนึ่งของโครงการพัฒนาผู�ประกอบการท่ีเก่ียวกับระบบออนไลนEและ
สถานท่ีในการดําเนินโครงการจําเป-นต�องมีระบบอินเตอรEเน็ตและไวไฟท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ

หน�วยงานต�างๆ ยังมีจุดท่ีต�องปรับปรุงในเรื่อง
ายท่ีตรงกับวัตถุประสงคEเข�าร�วมโครงการ จากผลการ

สํารวจกลุ�มผู�ประกอบการท่ีเข�าร�วมโครงการ พบว�า ยังมีระดับความพึงพอใจในประเด็นดังกล�าวในระดับตํ่าถึง
ปานกลาง การขาดกระบวนการประชาสัมพันธEท่ีเข�าถึงกลุ�มเปWาหมาย ส�งผลให�ขาดผู�ประกอบการรายใหม�ท่ีมี

าเข�าร�วมโครงการ หรือผู�ท่ีเข�าร�วมไม�ตรงกับวัตถุประสงคEและกลุ�มเปWาหมายท่ีต�องการ 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งเม่ือใกล�ระยะเวลาปjดรับสมัคร และจํานวนผู�สมัครไม�เป-นไปตามเปWาหมายผลผลิตท่ีต�องการ 

กระบวนการท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ ง ท่ียังต�องมีการปรับปรุง ได�แก� กระบวนการคัดกรอง
กลุ�มเปWาหมายท่ีเข�าร�วมโครงการ เนื่องจากหน�วยงานส�วนใหญ�ให�เป-นสิทธิของท่ีปรึกษาท่ีได�รับการพิจารณา           
จัดจ�างดําเนินโครงการเป-นผู�กําหนดเกณฑEและกระบวนการคัดกรองเอง บางโครงการมีรูปแบบการคัดกรองท่ี

วมกับตัวแทนหน�วยงานและท่ีปรึกษา มีระบบการ
พิจารณาคะแนนจากการสัมภาษณE รวมถึงการตรวจสอบประวัติ ในขณะท่ีบางโครงการพิจารณาเพียงแค�
เอกสารการรับสมัครเบ้ืองต�นเท�านั้น ทําให�ขาดระบบการคัดกรองผู�ประกอบการท่ีเป-นมาตรฐานเดียวกัน 

อความสําเร็จของโครงการ ได�แก� กระบวนการบูรณาการ
การดําเนินงานร�วมกับหน�วยงานอ่ืนๆ และกระบวนการติดตามและประเมินผลผู�ประกอบการหลังจบโครงการ 

จากการสัมภาษณEผู�ประกอบการถึงประโยชนEท่ีได�รับจาก
อการนําผลิตผลท่ีได�รับจากโครงการไปต�อยอดสร�างมูลค�าเพ่ิม พบว�า มีผู�ประกอบการจํานวนหนึ่ง

ท่ียังมีระดับความพึงพอใจในเกณฑEปานกลางหรือยังไม�ค�อยได�รับประโยชนEมากนัก เนื่องจากผลิตผลท่ีดีไม�ตรง
ภท เช�น มีดพร�าแกะสลัก 

เป-นต�น ได�รับการพัฒนาบรรจุภัณฑEลักษณะปjด ซ่ึงไม�ตรงกับความต�องการหรือลักษณะของผลิตภัณฑEท่ี
ต�องการนําเสนอลวดลายแก�ผู� ซ้ือ อีกท้ัง มีข�อสังเกตจากท่ีปรึกษาในบางประการ ถึงผลิตผลท่ีได�รับจาก



โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 
  

บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑEและบรรจุภัณฑEต�างๆ ในบางโ
มาตรฐานฉลากและบรรจุภัณฑEอาหารตามท่ี อ
ผ�านการพิจารณามาตรฐาน มอก. ในกลุ�มผลิตภัณฑEท่ีกําหนด
 ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผลิตผลในโครงการเชิงสังคมนั้น อาจจะไม�สา
มากนัก หรือจําเป-นต�องใช�ระยะเวลายาวนานจึงจะเห็นผลสัมฤทธิ์ 

 6.2 ป_จจัยแห4งความสําเร็จ 
 จากผลการประเมินความสําเร็จในระดับโครงการนั้น
ความสําเร็จของโครงการท่ีมีระดับการประเมินท่ีดีถึงดีมาก สามารถจําแนกภายใต�
ประเมิน ดังนี้ 
 

(1) ความสําเร็จเชิงบริบท (Context)
กําหนดวัตถุประสงคEและรูปแบบกิจกรรมต�างๆ ภายใต�โครงการท่ีมีความสอดคล�องกับแนวทางภายใต� แผน
งบประมาณ ยุทธศาสตรEและนโยบายต�างๆ ในระดับ
กลางและขนาดย�อมในปkจจุบัน หรือเป-นการเตรียมพร�อมสําหรับการขับเคลื่อนในระยะอันใกล� อาทิ 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 
- แผนการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมฉบับท่ี
- แผนยุทธศาสตรEชาติ ระยะ 
- ยุทธศาสตรEการขับเคลื่อนสู� 
- ยุทธศาสตรE แผนวิสาหกิจ หรือนโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข�อง

 
อีกปkจจัยหนึ่งในความสําเร็จ คือ การกําหนดดัชนีชี้วัด 

เหมาะสมกับรูปแบบกิจกรรมและวัตถุประสงคEโครงการ อาทิ 
สร�างโอกาสทางการตลาดธุรกิจให�บริการโลจิสติกสE
บริการโลจิสติกสEและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับการให�บริก
ธุรกิจและสร�างโอกาสทางการตลาดท้ังส�วนกลางและภูมิภาค
กิจกรรมขยายเครือข�าย และศีกษาเส�นทางขนส�งจริง และมีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลลัพธE 
ธุรกิจให�บริการโลจิสติกสEและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับการให�บริการโลจิสติกสEได�รับการยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการและตรวจประเมินธุรกิจให�บริการโลจิสติกสE
ความเชื่อมโยงความสอดคล�องในบริบทสภาพแวดล�อมทางด�านธุรกิจโลจิสติกสE ท่ีมีสภาพแวดล�อมท่ี
เปลี่ยนแปลงและการแข�งขันเพ่ิมมากข้ึนจากการเปjดเสรีภาคบริการ และการบังคับใช�ข�อตกลงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ทําให�มีผู�ประกอบการรายใหญ�ระดับนานาชาติเข�าสู�ตล
ประกอบกับการขยายเส�นทางและเง่ือนไขการขนส�งท่ีเปลี่ยนแปลงไป
 ความสําเร็จในบริบทท่ีสอดคล�องนั้น ไม�ได�มีเพียงเฉพาะโครงการเชิงพาณิชยEเท�านั้น ยังมีความสําเร็จ
ในบริบทเชิงสังคมอีกประการหนึ่ง โดยเฉพาะอย�างยิ่งกับโครงการท่ีดําเนินกับกลุ�มเปWาหมายท่ีเป-
วิสาหกิจชุมชน ท่ีถือได�ว�าเป-นรากฐานสําคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงอาจต�องประเมินความสําเร็จ
ของโครงการจากคุณค�าการประเมินคุณค�าท่ีเกิดแก�สังคม ตามวิสัยทัศนEของประเทศ 

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําป� 2559 

 บทสรุปผู�บริหาร
บริษัท มาร เก็ตเมทริกซ  เอเชีย จํากัด 

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑEและบรรจุภัณฑEต�างๆ ในบางโครงการ ไม�ได�พิจารณาถึงข�อกําหนดมาตรฐาน อาทิ 
มาตรฐานฉลากและบรรจุภัณฑEอาหารตามท่ี อ.ย. กําหนด หรือการพัฒนาผลิตภัณฑEสําหรับผู�สูงอายุท่ีไม�ได�

ในกลุ�มผลิตภัณฑEท่ีกําหนด 
ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผลิตผลในโครงการเชิงสังคมนั้น อาจจะไม�สามารถเห็นผลเป-นรูปธรรม

มากนัก หรือจําเป-นต�องใช�ระยะเวลายาวนานจึงจะเห็นผลสัมฤทธิ์  

จากผลการประเมินความสําเร็จในระดับโครงการนั้น มีบทเรียนจากกรณีศึกษาถึงปkจจัยแห�ง
ความสําเร็จของโครงการท่ีมีระดับการประเมินท่ีดีถึงดีมาก สามารถจําแนกภายใต�ปkจจัยย�อยต�างๆ ในการ

Context)   โครงการท่ีมีความสําเร็จในเชิงบริบทระดับดีถึงดีมากนั้น
กําหนดวัตถุประสงคEและรูปแบบกิจกรรมต�างๆ ภายใต�โครงการท่ีมีความสอดคล�องกับแนวทางภายใต� แผน
งบประมาณ ยุทธศาสตรEและนโยบายต�างๆ ในระดับประเทศหรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย�อมในปkจจุบัน หรือเป-นการเตรียมพร�อมสําหรับการขับเคลื่อนในระยะอันใกล� อาทิ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
แผนการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555-2559

ระยะ 20 ปa (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ยุทธศาสตรEการขับเคลื่อนสู� Thailand 4.0 
ยุทธศาสตรE แผนวิสาหกิจ หรือนโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข�อง

อีกปkจจัยหนึ่งในความสําเร็จ คือ การกําหนดดัชนีชี้วัด (KPIs) และกระบวนการวัดผล
เหมาะสมกับรูปแบบกิจกรรมและวัตถุประสงคEโครงการ อาทิ โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและ
สร�างโอกาสทางการตลาดธุรกิจให�บริการโลจิสติกสE มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลผลิต (Output) 
บริการโลจิสติกสEและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับการให�บริการโลจิสติกสE ได�รับการเสริมสร�างองคEความรู�เก่ียวกับการบริหารจัดการ
ธุรกิจและสร�างโอกาสทางการตลาดท้ังส�วนกลางและภูมิภาค ภายใต�รูปแบบกิจกรรมการอบรม การให�คําปรึกษาเชิงลึก 
กิจกรรมขยายเครือข�าย และศีกษาเส�นทางขนส�งจริง และมีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลลัพธE 
ธุรกิจให�บริการโลจิสติกสEและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับการให�บริการโลจิสติกสEได�รับการยกระดับคุณภาพการ

ตรวจประเมินธุรกิจให�บริการโลจิสติกสE เพ่ือขอการรับรองตามมาตรฐาน 
ความเชื่อมโยงความสอดคล�องในบริบทสภาพแวดล�อมทางด�านธุรกิจโลจิสติกสE ท่ีมีสภาพแวดล�อมท่ี
เปลี่ยนแปลงและการแข�งขันเพ่ิมมากข้ึนจากการเปjดเสรีภาคบริการ และการบังคับใช�ข�อตกลงประชาคม

ทําให�มีผู�ประกอบการรายใหญ�ระดับนานาชาติเข�าสู�ตล
ประกอบกับการขยายเส�นทางและเง่ือนไขการขนส�งท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ความสําเร็จในบริบทท่ีสอดคล�องนั้น ไม�ได�มีเพียงเฉพาะโครงการเชิงพาณิชยEเท�านั้น ยังมีความสําเร็จ
ในบริบทเชิงสังคมอีกประการหนึ่ง โดยเฉพาะอย�างยิ่งกับโครงการท่ีดําเนินกับกลุ�มเปWาหมายท่ีเป-
วิสาหกิจชุมชน ท่ีถือได�ว�าเป-นรากฐานสําคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงอาจต�องประเมินความสําเร็จ
ของโครงการจากคุณค�าการประเมินคุณค�าท่ีเกิดแก�สังคม ตามวิสัยทัศนEของประเทศ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน

 
2559 ด�านการส4งเสริม SMEs  
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ครงการ ไม�ได�พิจารณาถึงข�อกําหนดมาตรฐาน อาทิ 
กําหนด หรือการพัฒนาผลิตภัณฑEสําหรับผู�สูงอายุท่ีไม�ได�

มารถเห็นผลเป-นรูปธรรม

มีบทเรียนจากกรณีศึกษาถึงปkจจัยแห�ง
ปkจจัยย�อยต�างๆ ในการ

โครงการท่ีมีความสําเร็จในเชิงบริบทระดับดีถึงดีมากนั้น มีการ
กําหนดวัตถุประสงคEและรูปแบบกิจกรรมต�างๆ ภายใต�โครงการท่ีมีความสอดคล�องกับแนวทางภายใต� แผน

ประเทศหรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย�อมในปkจจุบัน หรือเป-นการเตรียมพร�อมสําหรับการขับเคลื่อนในระยะอันใกล� อาทิ  

2559)  

ยุทธศาสตรE แผนวิสาหกิจ หรือนโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข�อง 

และกระบวนการวัดผลท่ีสอดคล�องและ
โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและ

Output) ได�แก� ธุรกิจให� 
ได�รับการเสริมสร�างองคEความรู�เก่ียวกับการบริหารจัดการ

ภายใต�รูปแบบกิจกรรมการอบรม การให�คําปรึกษาเชิงลึก 
กิจกรรมขยายเครือข�าย และศีกษาเส�นทางขนส�งจริง และมีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลลัพธE (Outcome) ได�แก� 
ธุรกิจให�บริการโลจิสติกสEและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับการให�บริการโลจิสติกสEได�รับการยกระดับคุณภาพการ

เพ่ือขอการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 ซ่ึงเป-น
ความเชื่อมโยงความสอดคล�องในบริบทสภาพแวดล�อมทางด�านธุรกิจโลจิสติกสE ท่ีมีสภาพแวดล�อมท่ี
เปลี่ยนแปลงและการแข�งขันเพ่ิมมากข้ึนจากการเปjดเสรีภาคบริการ และการบังคับใช�ข�อตกลงประชาคม

ทําให�มีผู�ประกอบการรายใหญ�ระดับนานาชาติเข�าสู�ตลาดเป-นจํานวนมาก 

ความสําเร็จในบริบทท่ีสอดคล�องนั้น ไม�ได�มีเพียงเฉพาะโครงการเชิงพาณิชยEเท�านั้น ยังมีความสําเร็จ
ในบริบทเชิงสังคมอีกประการหนึ่ง โดยเฉพาะอย�างยิ่งกับโครงการท่ีดําเนินกับกลุ�มเปWาหมายท่ีเป-นเครือข�าย
วิสาหกิจชุมชน ท่ีถือได�ว�าเป-นรากฐานสําคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงอาจต�องประเมินความสําเร็จ

ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
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(2) ความสําเร็จเชิงป_จจัยนําเข�า 
มากนั้น มีการจัดสรรและพิจารณาทรัพยากรท่ีใช�ในการดําเนินโครงการอย�างเหมาะสม อาทิ กระบวนการ
พิจารณาคัดเลือก ข้ึนทะเบียน และติดตามผลดําเนินงานของท่ีปรึกษา รวมถึงการจัดหาสถานท่ี เครื่องมือ และ
อุปกรณEต�างๆ ท่ีมีความเหมาะสมและ
กับการเพ่ิมศักยภาพด�านการขยายกระบวนการผลิต นอกจากนั้นมีการกระจายการใช�งบประมาณและ
ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสม

(3) ความสําเร็จเชิงกระบวนการ 
ระดับดีถึงดีมากนั้น มีการทําแผนงานดําเนินโครงการ มีการจัดเรียงกระบวนการและกําหนดระยะเวลาท่ีมี
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอย�างยิ่งโครงการท่ีมีการจัดจ�างท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินโครงการ กุญแจสําคัญของ
ความสําเร็จ ได�แก� คณะทํางานท่ีบริหารโครงการ 
โครงการร�วมกับท่ีปรึกษา  

(4) ความสําเร็จเชิงป_จจัยผลิตผล 
โครงการท่ีสามารถสร�างผลิตผลท่ีตรงกับวัตถุประสงคE สอดคล�องกับความคาดหวังและความต�องการของ
ผู�ประกอบการก�อนเข�าร�วมโครงการ เป-นผลิตผลท่ีได�มีการดําเนินงานร�วมกัน 
ผู�ประกอบการ หน�วยงาน และท่ีปรึกษา อาทิ การพัฒนาแผนธุรกิจ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑEและ
บรรจุภัณฑEต�นแบบ โดยมีการคํานึงถึงปkจจัยต�างๆ รอบด�าน อันรวมถึงการสร�างผลิตผลท่ีสอดคล�องเป-นไปตาม
มาตรฐานและข�อกฎหมายต�างๆ ทําให�ผลิตผลท่ีเกิดข้ึนสามารถวางจําหน�ายในตลาด หรือนําไปใช�ได�ในการ
ดําเนินธุรกิจอย�างแท�จริง 
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ความสําเร็จเชิงป_จจัยนําเข�า (Input) โครงการท่ีมีความสําเร็จในเชิงปkจจัยนําเข�า
มีการจัดสรรและพิจารณาทรัพยากรท่ีใช�ในการดําเนินโครงการอย�างเหมาะสม อาทิ กระบวนการ

พิจารณาคัดเลือก ข้ึนทะเบียน และติดตามผลดําเนินงานของท่ีปรึกษา รวมถึงการจัดหาสถานท่ี เครื่องมือ และ
อุปกรณEต�างๆ ท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต�อการดําเนินโครงการ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง โครงการท่ีเก่ียวข�อง
กับการเพ่ิมศักยภาพด�านการขยายกระบวนการผลิต นอกจากนั้นมีการกระจายการใช�งบประมาณและ
ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสม 

ความสําเร็จเชิงกระบวนการ (Process) โครงการท่ีมีความสําเร็จในเชิงปkจจัย
มีการทําแผนงานดําเนินโครงการ มีการจัดเรียงกระบวนการและกําหนดระยะเวลาท่ีมี

ความเหมาะสม โดยเฉพาะอย�างยิ่งโครงการท่ีมีการจัดจ�างท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินโครงการ กุญแจสําคัญของ
ความสําเร็จ ได�แก� คณะทํางานท่ีบริหารโครงการ (Steering Team) ท่ีมบทบาทในการกํากับและดําเนิน

ความสําเร็จเชิงป_จจัยผลิตผล (Product)   โครงการท่ีมีความสําเร็จในเชิงผลิตผลนั้น ได�แก� 
โครงการท่ีสามารถสร�างผลิตผลท่ีตรงกับวัตถุประสงคE สอดคล�องกับความคาดหวังและความต�องการของ
ผู�ประกอบการก�อนเข�าร�วมโครงการ เป-นผลิตผลท่ีได�มีการดําเนินงานร�วมกัน (Collaboration) 

ปรึกษา อาทิ การพัฒนาแผนธุรกิจ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑEและ
บรรจุภัณฑEต�นแบบ โดยมีการคํานึงถึงปkจจัยต�างๆ รอบด�าน อันรวมถึงการสร�างผลิตผลท่ีสอดคล�องเป-นไปตาม
มาตรฐานและข�อกฎหมายต�างๆ ทําให�ผลิตผลท่ีเกิดข้ึนสามารถวางจําหน�ายในตลาด หรือนําไปใช�ได�ในการ
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ปkจจัยนําเข�าระดับดีถึงดี
มีการจัดสรรและพิจารณาทรัพยากรท่ีใช�ในการดําเนินโครงการอย�างเหมาะสม อาทิ กระบวนการ

พิจารณาคัดเลือก ข้ึนทะเบียน และติดตามผลดําเนินงานของท่ีปรึกษา รวมถึงการจัดหาสถานท่ี เครื่องมือ และ
เพียงพอต�อการดําเนินโครงการ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง โครงการท่ีเก่ียวข�อง

กับการเพ่ิมศักยภาพด�านการขยายกระบวนการผลิต นอกจากนั้นมีการกระจายการใช�งบประมาณและ

จจัยด�านกระบวนการ
มีการทําแผนงานดําเนินโครงการ มีการจัดเรียงกระบวนการและกําหนดระยะเวลาท่ีมี

ความเหมาะสม โดยเฉพาะอย�างยิ่งโครงการท่ีมีการจัดจ�างท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินโครงการ กุญแจสําคัญของ
ท่ีมบทบาทในการกํากับและดําเนิน

โครงการท่ีมีความสําเร็จในเชิงผลิตผลนั้น ได�แก� 
โครงการท่ีสามารถสร�างผลิตผลท่ีตรงกับวัตถุประสงคE สอดคล�องกับความคาดหวังและความต�องการของ

(Collaboration) ระหว�าง
ปรึกษา อาทิ การพัฒนาแผนธุรกิจ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑEและ

บรรจุภัณฑEต�นแบบ โดยมีการคํานึงถึงปkจจัยต�างๆ รอบด�าน อันรวมถึงการสร�างผลิตผลท่ีสอดคล�องเป-นไปตาม
มาตรฐานและข�อกฎหมายต�างๆ ทําให�ผลิตผลท่ีเกิดข้ึนสามารถวางจําหน�ายในตลาด หรือนําไปใช�ได�ในการ


