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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กรมความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ กระทรวงการต่ า งประเทศ เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก
ในการด้าเนิ น งานความร่ ว มมือเพื่อการพัฒ นากับประเทศต่าง ๆ และได้ขยายความร่ว มมือไปยัง
ภูมิภาคแอฟริกา เพื่อเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ และส่งเสริมเศรษฐกิจของไทย
ในการแสวงหาโอกาสในการขยายการค้าการลงทุน และความร่วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศจึงได้ก้าหนดให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเป็นกลไกหลักในการด้าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างไทย กับภูมิภาคแอฟริกาที่มีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม
การด้ า เนิ น งานความร่ ว มมื อ กั บ ภู มิ ภ าคแอฟริ ก ามี ห ลายรู ป แบบ ทั้ ง โครงการพั ฒ นา
ทุนศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนดูงาน ซึ่งการด้าเนินงานที่ผ่านมายังไม่มีการติดตามและประเมินผล
โครงการตามแนวทางที่แหล่งผู้ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น AusAID CIDA GIZ UNDP และ USAID
นิยมใช้ เพื่อให้ความช่วยเหลือที่ให้แก่ประเทศก้าลังพัฒนาอื่น ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น การศึกษาจึง
มุ่งเน้ น ที่จ ะน้ าการบริ ห ารมุ่งผลสั มฤทธิ์ หรือ Result Based Management (RBM) มาวัดผลการ
ด้าเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับภูมิภาคแอฟริกา 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ
โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐเซเนกัล (2) โครงการเพาะเลี้ยงปลานิลแดงในสาธารณรัฐ
โมซัมบิก และ (3) โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในสาธารณรัฐโมซัมบิก ในช่วงปี 2013–2017 ว่า
ประสบผลส้าเร็จหรือไม่ เพียงใด โดยได้ตั้งสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ว่า การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์จะ
เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ และการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด้าเนินงานโครงการความร่วมมือ
กับภูมิภาคแอฟริกา
ผลการศึกษา เมื่อใช้แนวทางการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์วัดผลการด้าเนินงาน และผลสัมฤทธิ์
ของทั้งสามโครงการดังกล่าวแล้ว พบว่า การด้าเนินโครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ บรรลุผล
ส้าเร็จในระดับผลผลิต (output) เท่านั้น ส่วนผลส้าเร็จในระดับผลลัพธ์ (outcome) ยังไม่สามารถ
บรรลุได้ เนื่องจากโครงการไม่ได้ก้าหนดตัวชี้วัดในระดับต่าง ๆ เพื่อท้าการติดตามและประเมินผล ไม่มี
การเก็บ ข้อมูล โครงการเพื่อเปรีย บเทียบผลก่อนและหลังการด้าเนินโครงการ ในขณะที่โ ครงการ
เพาะเลี้ยงปลานิลแดงต้องประสบปัญหาในระหว่างการด้าเนินงาน มีการเปลี่ยนรัฐบาลในสาธารณรัฐ
โมซัมบิก และปรับโครงสร้างหน่ วยงานราชการใหม่ เป็นผลให้มีการเปลี่ ยนหน่วยงานรับผิ ดชอบ
โครงการ จึงท้าให้การด้าเนินโครงการต้องหยุดชะงักลง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า โครงการต้องเริ่มต้นใหม่อีก
ครั้ง ส่วนโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นโครงการที่อยู่ในระยะเริ่มต้น เป็นโครงการในแอฟริกา
โครงการแรกที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้พยายามที่น้าการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้ โดยได้
มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบฝ่ายไทยและฝ่ายโมซัมบิก จัดท้า Logical
Framework และแผนการด้าเนินงานโครงการ ตามแนวทางและขั้นตอนการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ก่อน
เริ่มด้าเนินกิจกรรมโครงการ ท้าให้ทั้งสองฝ่ายได้รับทราบทิศทาง ผลผลิต และผลลัพธ์ที่คาดหวังจาก
การด้าเนิ น โครงการ มีตัว ชี้วัดที่ก้าหนดแนวทาง และสามารถปรับ แผนการด้ าเนิน งานให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์เมื่อเสร็จสิ้นโครงการได้

จ
นอกจากนั้น การศึก ษาได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยการจัดการฝึกอบรมด้านการ
บริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้แก่ข้าราชการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งข้าราชการแรกเข้าและ
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านโครงการความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้าราชการซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานมี
ความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่หน่วยงานรับผิดชอบโครงการทั้งฝ่ายไทยและคู่ร่วมมือ
ได้อย่างถูกต้อง
ส่วนข้อเสนอแนะในการด้าเนินงาน ได้เสนอแนวทางการปรับใช้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ใน
การด้าเนินงานโครงการความร่วมมือกับภูมิภาคแอฟริกาทุกโครงการ ให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน
เนื่องจากโครงการความร่วมมือส่วนใหญ่มีลั กษณะที่คล้ ายกัน ซึ่งประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์
สถานการณ์โครงการ (2) การวางแผนโครงการ และ (3) การติดตามและประเมินผลโครงการ ทั้งนี้
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
โครงการ ซึ่ง เป็นส่วนส้าคัญในการวัดประสิ ทธิภาพการด้าเนินโครงการ ไปใช้เป็นบทเรียนในการ
ด้าเนินงานโครงการที่จะมีขึ้นต่อไป

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณคณาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา ปิ่นทอง
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ไชยวัฒน์ ค้้าชู และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม ที่กรุณา
ชี้แนะแนวทาง ให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษาที่มีค่ายิ่ง และช่วยแก้ไขงานศึกษาฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์
ขอขอบพระคุ ณ เอกอั ค รราชทู ต นงนุ ช เพ็ ช รรั ต น์ นางสาวภั ท รั ต น์ หงษ์ ท อง และ
เจ้าหน้าที่ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการทุกท่าน ที่อ้านวยความสะดวก ตลอดจน
คัดสรรองค์ความรู้ จัดการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ซึ่งเป็ น ประโยชน์ ในการปฏิบั ติงานของผู้ศึกษาอย่างมาก ตลอดการเข้ารับการฝึ กอบรมหลักสูตร
นักบริหารการทูต รุ่นที่ 9 นี้
ขอขอบพระคุณ นางสุ พัต รา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่ว มมือระหว่างประเทศ
นางจิตเกษม ตัณฑศิริ และนายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
นายบรรจง อมรชีวิน ผู้อ้านวยการส่วนให้ความร่วมมือกับต่ างประเทศ 2 ที่อนุญาตและให้โ อกาส
ผู้ศึกษาได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้
ขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนทั้ง
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และก้าลังใจที่มีให้กันตลอดมา ในการจัดท้าการศึกษานี้
กราบขอบพระคุณบิดามารดาที่ให้ก้าเนิด ให้การศึกษา และเลี้ยงดูมาอย่างดี และกราบ
ขอบพระคุณครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่ดี รวมทั้งชี้แนะ
แนวทางที่ ถู ก ต้ อ ง เป็ น พื้ น ฐานที่ ดี ใ นการเรี ย นรู้ จนมี ห น้ า ที่ ก ารงานที่ ดี ได้ ท้ า ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่
ประเทศชาติ
สุดท้ายที่จะลืมไม่ได้ ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ นักบริหารการทูต รุ่นที่ 9 ทุกคน
ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ที่ดีระหว่างกัน ช่วยเหลือและมีความ
จริงใจห่วงใยกัน ท้าให้ผู้ศึกษารู้สึกประทับใจในมิตรภาพของเพื่อนร่วมรุ่นนี้เป็นอย่างมาก
ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่ างยิ่งว่า การศึกษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่องานราชการ และผู้ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจะมีความยินดีเป็นอย่างมาก หากผลการศึกษานี้จะ
มีส่ ว นช่ว ยสนั บ สนุ น งานความร่ ว มมือเพื่ อการพัฒ นาระหว่างประเทศของไทยให้ มีประสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถช่วยเหลือประเทศก้าลังพัฒนาอื่น ๆ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
วรางคณา สิงหชาญ
สิงหาคม 2560
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สารบัญ
บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทน้า
1.1 ภูมิหลังและความส้าคัญของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.3 ขอบเขตการศึกษา และวิธีการด้าเนินการศึกษา
1.4 สมมติฐานการศึกษา
1.5 ประโยชน์ของการศึกษา
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management)
กับการพัฒนา
2.2 หลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนา
2.3 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ในระดับโครงการ
2.4 การประเมินผลมุ่งผลสัมฤทธิ์
2.5 สรุปกรอบแนวความคิดในการศึกษา
บทที่ 3 ผลการศึกษา
3.1 โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐเซเนกัล
3.2 โครงการเพาะเลี้ยงปลานิลแดงในสาธารณรัฐโมซัมบิก
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
1.1.1 ภูมิหลัง
หลังจากที่ประเทศไทยได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีขึ้น
ประเทศไทยจึ ง ได้ ป รั บ เปลี่ ย นบทบาทจากประเทศ “ผู้ รั บ ” (Recipient) มาเป็ น “หุ้ น ส่ ว นเพื่ อ
การพัฒ นา” (Development Partner) เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒ นาใน
สาขาต่าง ๆ ให้แก่ประเทศก้าลังพัฒนาอื่น ๆ บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit)
ทั้งในระดับทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคี
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงาน
ประสานและด้าเนิน งานความร่ว มมือเพื่อการพัฒนากับประเทศต่าง ๆ ได้สนับสนุนความร่ว มมื อ
แบบใต้–ใต้ (South–South Cooperation) โดยเริ่มให้ความร่วมมือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และได้
ขยายความร่ ว มมือ ไปยั งประเทศในภูมิ ภ าคอื่ น ๆ ได้ แ ก่ เอเชี ย ใต้ เอเชี ย กลาง ตะวั น ออกกลาง
แอฟริ ก า และลาติ น อเมริ ก า เพื่ อ เสริ ม สร้ า งบทบาทของไทยในเวที ร ะหว่ า งประเทศ รวมถึ ง
การแสวงหาโอกาส ในการขยายการค้า การลงทุน และความร่ว มมืออื่น ๆ กับต่างประเทศ เพื่อ
ส่งเสริมความก้าวหน้าและการพัฒนาของประเทศไทย
นโยบายการต่างประเทศของไทยได้ให้ความส้าคัญกับภูมิภาคแอฟริ กาเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รองจากทวีปเอเชีย มีประเทศรวมถึง
54 ประเทศ มีประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยท้างาน และเป็นก้าลังส้ าคัญ
ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ มี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ (เป็ น แหล่ ง น้้ า มั น ส้ า รองและ
ก๊าซธรรมชาติของโลก เป็นแหล่งผลิตเพชรและทองค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก) และเป็นตลาดใหม่ของไทย
ในการขยายการค้าการลงทุน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของไทยในภาพรวม กระทรวงการต่างประเทศ
จึงได้ก้าหนดให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเป็นกลไกหลักในการด้าเนินความสั มพันธ์ระหว่างไทยกับ
ภูมิภาคแอฟริกาที่มีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคแอฟริกายังต้องการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาในแทบ
ทุกด้าน เนื่องจากยังประสบปัญหาด้านการพัฒนาที่ส้าคัญ ได้แก่
1) ปัญหาความยากจน ขาดแคลนอาหาร
2) ปั ญหาด้านสาธารณสุ ข โดยเฉพาะการเข้า ถึงบริก ารสาธารณสุ ข การแพร่
ระบาดของโรคมาลาเรียและเอดส์
3) ปัญหาประชากรขาดการศึกษา การไม่รู้หนังสือ
4) ปัญหาระบบราชการขาดประสิทธิภาพ รัฐบาลส่วนใหญ่ยังขาดเสถียรภาพ และ
ขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ
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5) ปัญหาการขัดแย้งอย่างรุนแรงทางการเมืองทั้งภายในและระหว่างประเทศ
6) ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น น้้าท่วม ภัยแล้ง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้แอฟริกาไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ
คือ การขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จ้าเป็นในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลของประเทศในแอฟริกา
จึงต้องการให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนท้าธุรกิจในแอฟริกา เพราะถึงแม้แอฟริกาจะมีทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์ แต่ไม่สามารถน้าทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นมาใช้และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศได้
1.1.2 ความสาคัญของปัญหา
กรมความร่วมมื อระหว่างประเทศได้ด้าเนินงานความร่ว มมือเพื่อการพัฒ นากับ
ภูมิภาคแอฟริกามาตั้งแต่ปี 1978 ตามแนวนโยบายสนับสนุนความร่วมมือแบบใต้–ใต้ (South–South
Cooperation) เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะสาขา
การเกษตร การศึกษา และสาธารณสุข ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ของไทยได้ให้ความส้าคัญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
และการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถ (Capacity Building) ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็น
รากฐานส้าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน
การด้าเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศต่าง ๆ ในแอฟริกามีหลาย
รูปแบบ ได้แก่ โครงการพัฒนา ทุนศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนศึกษาดูงาน โครงการที่ด้าเนินงานใน
แอฟริกามีจ้านวนน้อย เป็นโครงการขนาดเล็ก ระยะเวลาสั้น และใช้งบประมาณไม่มากนัก การด้าเนินงาน
ที่ผ่านมายังไม่มีการติดตามและประเมินผลโครงการความร่วมมือตามหลักวิชาการ การด้าเนินงาน
โครงการในแอฟริกาจึงยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่สามารถน้าบทเรียนที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลไปใช้เป็นข้อมูลส้าหรับปรับปรุงการบริหารงานโครงการความร่วมมือ ในลักษณะเดียวกันที่
ให้แก่แอฟริกา ไม่สามารถประเมินผลกระทบต่อการให้ความร่วมมือแก่แอฟริกาในภาพรวม รวมทั้ง
ไม่สามารถน้าไปใช้ในการวางแผนการให้ความร่วมมือในอนาคตได้
ประเทศผู้ให้/แหล่งผู้ให้ต่างตระหนักและให้ความส้าคัญกับการให้ความช่วยเหลือ
อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ ในการประชุ ม Second High Level Forum on Aids Effectiveness ซึ่ งจั ดขึ้ น
ณ กรุงปารีส ในปี 2005 ซึ่งมีประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศก้าลังพัฒนาเข้าร่วมการประชุมกว่า
100 ประเทศ ได้ก้าหนดให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการด้าเนินงาน และการบริหารความช่วยเหลือเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้ก้าหนดมาตรการในการด้าเนินงาน และจัดตั้งระบบการติดตามผล
การด้าเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า และเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้และผู้รับสามารถตรวจสอบ
การด้าเนินงานโครงการได้ โดยเน้นผลลัพท์ของการพัฒนา และกระบวนการด้าเนินงานความร่วมมือ
ที่สามารถวัดความเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการด้าเนินโครงการ ซึ่งการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ หรือ
Result Based Management (RBM) เป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ แ หล่ ง ผู้ ใ ห้ น้ า มาใช้ โดยเน้ น ในเรื่ อ ง
การติดตามและประเมินผล

3
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของแหล่งผู้ให้ส้าคัญที่ใช้ในการบริหารงานความร่วมมือ
1.2.2 เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการปรั บ ใช้ ก ารบริ ห ารมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการด้ า เนิ นงาน
โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับภูมิภาคแอฟริกาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 ขอบเขตการศึกษา และวิธีการดาเนินการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
1) การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการศึกษานี้ หมายถึง การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่
ประยุกต์ใช้ในระดับโครงการ ภายใต้กรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับในเรื่อง
แนวคิด วิธีการ และการบริหารงาน ซึ่งได้จากประสบการณ์การด้าเนินงานโครงการของแหล่งผู้ ให้
ความร่ว มมือ ที ่ส้ า คัญ ในประเทศก้า ลัง พัฒ นาต่า ง ๆ เช่น AusAID (Australian Agency for
International Development) CIDA (Canadian Interntional Development Agency) GIZ
(Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) UNDP (United Nations Development
Programme) และ USAID (United States Agency for International Development)
2) การศึกษานี้จะเน้นเฉพาะการด้าเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
กับภูมิภาคแอฟริกา 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐ
เซเนกัล (2) โครงการเพาะเลี้ยงปลานิลแดงในสาธารณรัฐโมซัมบิก และ (3) โครงการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืนในสาธารณรัฐโมซัมบิก ในช่วงปี 2013–2017
1.3.2 วิธีการดาเนินการศึกษา
ใช้ระเบียบวิธีแบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ โดยศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือ
และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารบริ ห ารมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ เพื่ อ น้ า ไปใช้ วั ด ผล
การด้าเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศในภูมิภาคแอฟริกา 3 โครงการ ซึ่งมี
ทั้งโครงการที่ด้าเนิ น การสิ้ น สุ ดลงแล้ว และโครงการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ และประเมินผลว่า
การด้าเนินงานโครงการดังกล่าวประสบความส้าเร็จหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทาง
การบริหารงานโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.4 สมมติฐานการศึกษา
การบริ ห ารมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ (RBM) จะเป็ น แนวทางในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และบรรลุ
วัตถุป ระสงค์ในการด้าเนิ น งานโครงการความร่ว มมือเพื่อการพัฒ นากับภูมิภ าคแอฟริกา รวมทั้ง
สามารถใช้ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลโครงการในการปรับปรุงการด้าเนินงานโครงการที่มี
ลักษณะคล้ายกันต่อไป
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1.5 ประโยชน์ของการศึกษา
1.5.1 การศึกษาจะประเมินผลการด้าเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับ
ภูมิภาคแอฟริกาของไทย โดยใช้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM) เป็นแนวทาง
1.5.2 ผลการศึกษาจะสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในการด้าเนินโครงการความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนากับภูมิภาคแอฟริกาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.5.3 เพื่อให้ผู้ที่สนใจน้าผลการศึกษาและข้อเสนอแนะไปใช้ประโยชน์ในการด้าเนินงาน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management) กับการพัฒนา
ในช่วงทศวรรษ 2000–2010 ได้มีการน้าแนวคิดด้านการบริหารเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์มา
ปรั บ ใช้ ใ นภาครั ฐ และภาคเอกชน โดยอาจมี ชื่ อ เรี ย กแตกต่ า งกั น ไป เช่ น Result based
Management, Performance Management แ ล ะ Management for Outcomes เ ป็ น ต้ น
โดยเริ่มแรกมีการน้าการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในภาคเอกชนก่อน แล้วได้น้ามาปรับใช้ในภาครัฐ
และในช่วงทศวรรษ 2010 ก็เริ่มมีการน้ามาใช้ในหน่วยงานที่ด้าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนา รวมทั้ง
องค์กรพหุภาคีระหว่างประเทศต่าง ๆ ด้วย
การบริหารภาครัฐแต่เดิมมุ่งเน้นเรื่องกฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติ โดยให้บริการ
เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย จึงเป็นการบริหารที่มุ่งเน้นอุปทาน (Supply) เป็นหลักมากกว่าความต้องการ
ของลูกค้า (Demand) ซึ่งหน่วยงานที่ด้าเนินงานด้านการพัฒนาก็มีแนวปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน
โดยด้าเนินงานโครงการพัฒนาไปตามแผนและแนวทางปฏิบัติให้ถูกระเบียบ มากกว่าการท้าอย่างที่ถูกที่ควร
ในช่วงทศวรรษ 1990 งานด้านการพัฒนามีการปฏิรูปกันมากขึ้น เนื่องจากช่องว่างระหว่าง
ความรวยและความจนห่างกันมากขึ้น และหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนามีความห่วงกังวล
เกี่ยวกับผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อคนยากจนในประเทศก้าลังพัฒนา ประกอบกับการพัฒนาที่ผ่านมา
ไม่มีความคืบหน้า ไม่เห็นผลที่ชัดเจน จึงควรปรับปรุงความช่วยเหลือให้เกิดความเท่าเทียมและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้มีการคิดค้นเครื่องมือเพื่อท้าให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังและเป็นระบบ
เช่น การวางแผนโครงการแบบตรรกะ (Logical Framework) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมื อที่ ดี
ที่ช่วยในการวางแผนและด้าเนินการ รวมทั้งได้มีการพัฒนาแนวทางและเครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อใช้ในงาน
พัฒนาด้วย
จุดเปลี่ยนที่ส้าคัญที่น้าไปสู่การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์มากขึ้น ได้แก่ การก้าหนดเป้าหมาย
การพั ฒ นาแห่ ง สหั ส วรรษ (Millennium Development Goals–MDGs) ในปี 2002 โดยมี ก าร
ก้าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในการขจัดความยากจนและความทุกข์ยากของประชากรโลก มีประเทศ
ต่าง ๆ ให้การรับรองถึง 189 ประเทศ และในปีเดียวกันนั้น การประชุมที่มอนเทอเร (Monterrey
Consensus) ประเทศผู้ ใ ห้ 88 ประเทศ องค์ ก รพหุ ภ าคี 40 แห่ ง และประเทศต่ า ง ๆ ได้ ย้ า ถึ ง
ความส้าคัญของการใช้ทรัพยากรทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาอย่างมีประสิทธิผล
โดยให้ถือเป็นหลักการส้าคัญในการด้าเนินงาน
ในปี 2006 ได้มีการประชุมของแหล่งผู้ให้ความช่วยเหลือร่วมกันและออกเป็นปฏิญญาปารีส
(Paris Declaration) โดยก้าหนดหลักพื้นฐานส้าคัญ 5 ประการ ในการขับเคลื่อนความช่วยเหลือให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
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1) เน้นให้ประเทศผู้รับความช่วยเหลือมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Ownership) ในแง่ของการ
เป็นผู้ก้าหนดเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ของกระบวนการพัฒนาและแผนงานต่าง ๆ
2) มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของแต่ละประเทศ (Alignment)
3) มีการผสานในเชิงนโยบายและแผนร่วมกัน (Harmonization)
4) มีการจัดการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Managing for Result)
5) มีการร่วมรับผิดชอบ (Mutual Accountability) ต่อผลการพัฒนาที่เกิดขึ้น
ซึ่งถือได้ว่าเป็นวาระส้าคัญที่ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศก้าลังพัฒ นากว่า 100
ประเทศ ต่างเห็นร่วมกันว่า การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นหัวใจส้าคัญในการท้างานด้านการพัฒ นา
นอกจากนั้ น OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ซึ่ ง เป็ น
องค์กรของกลุ่มประเทศผู้ ให้รายใหญ่ (30 แหล่ง) ที่รวมตัวกันในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ
ก้าลังพัฒนาต่าง ๆ ทั่วโลก ยังได้ให้ความส้าคัญกับแนวทางการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เน้นด้านการ
พัฒนาเป็นส้าคัญ เพื่อให้การพัฒนาระหว่างประเทศมีประสิทธิผลมากขึ้น และเป็นเครื่องมือในการ
บริหารและวัดผลงานได้จริง
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ (1) แนวทางการบริหารงาน และ (2) เป็นชุดของเครื่องมือ
ส้าหรับการวางแผนกลยุทธ์ การติดตามและประเมินผล การรายงานและการเรียนรู้ และการปรับปรุง
องค์ ก ร การบริ ห ารมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ จึ ง เป็ น การปรั บ ปรุ ง ผลงานองค์ ก รให้ ดี ขึ้ น ด้ ว ยการประยุ ก ต์ใช้
เครื่องมือที่เคยใช้แบบเดิม เช่น การวางแผนกลยุทธ์ กรอบผลสัมฤทธิ์ การติดตามและการประเมินผล
แผนงาน ภายใต้บริบทใหม่ที่มีการกระจายอ้านาจ การสร้างเครือข่าย ความยืดหยุ่น กระบวนการมี
ส่วนร่วม และการตรวจสอบได้
2.2 หลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนา
หลักส้าคัญของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์อยู่ที่การก้าหนดผลลัพธ์ที่เราต้องการให้เกิดผลใน
ระยะกลางอย่างไร ซึ่งเกิดจากการที่ท้าผลผลิตได้ส้าเร็จตามล้าดับ หากดูผลลัพธ์ในภาพใหญ่ระดับ
สาขาหรือระดับประเทศแล้ว โครงการที่เราท้าอาจเป็นเพียงส่วนน้อยที่ท้าให้ผลลัพธ์ใหญ่ส้าเร็จ เพราะ
มีปัจจัยอื่นอีกมากที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน เราต้องมองผลกระทบที่เราต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่ง
การบริหารเพื่อให้เกิดผลกระทบเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก หรือแทบเป็นไปไม่ได้เลย ในความเป็นจริ ง
การด้าเนินงานโครงการมีเป้าหมายส้าคัญในการท้าให้ผลลัพธ์ประสบผลส้าเร็จเท่านั้น เพราะอยู่ใน
ส่วนที่โครงการสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ได้
การเปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธิ์ที่เราต้องการ มักมีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานใน 4 เรื่องหลัก คือ
1) การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรู้
2) การเปลี่ยนแปลงในเรื่องแรงจูงใจและทัศนคติ
3) การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายหรือกฎหมาย
4) การเปลี่ยนแปลงสู่การมีพฤติกรรมและวิธีการปฏิบัติแบบมืออาชีพ
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ห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์ (Result Chain)
ห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์ คือการเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยน้าเข้า กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลสัมฤทธิ์ ตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกของการใช้ปัจจัยน้าเข้าจนไปสู่ผลกระทบในระยะยาว ซึ่งเรียกว่าเป็น
“ผลสัมฤทธิ์” โดยปกติแล้วการด้าเนินโครงการจะบรรลุได้ในระดับผลลัพธ์ ส่วนผลสัมฤทธิ์ต้องใช้เวลา
อีกระยะหนึ่งหรือต้องใช้ผลลัพธ์จากโครงการหลายโครงการรวมกัน และเพื่อให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องต่าง ๆ ในภาพรวม อาจน้าห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์ (Result Chain) กับการเปลี่ยนแปลงในระดับต่าง ๆ
มาแสดงในแผนภาพได้ ดังนี้

ปัจจัยนาเข้า
Input

สิ่งที่ได้ลงทุนไป
เช่น
– บุคลากร
– เงินทุน
– วัสดุอุปกรณ์
– เวลา
– เทคโนโลยี

กิจกรรม
Activity

ผลผลิต
Output

ผลลัพธ์
Outcome

สิ่งที่ดาเนินการ
– การฝึกอบรม
– การประชุม
– การสัมมนา
– การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

ผลทีไ่ ด้ในทันที
เกิดการเรียนรู้
– ความตระหนัก
– ความรู้ ทัศนคติ
– ทักษะ
– ความคิดเห็น
– แรงบันดาลใจ
และแรงจูงใจ

ผลในระยะกลาง
เกิดการกระท้า
– พฤติกรรม
– วิธีปฏิบัติ
– การตัดสินใจ
– นโยบาย
– ปฏิกิริยาต่อสังคม

ผลกระทบ
Impact

ผลกระทบในชั้นสูง
เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในสภาพเงื่อนไข
– สังคม
– เศรษฐกิจ
– ประชาชน
– สิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 1 ห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์
จากแผนภาพห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว ได้ก้าหนดนิยามของส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้
1) ปัจจัยน้าเข้า (input) คือ ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต การให้บริการ หรือการปฏิบัติงาน
เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี เป็นต้น
2) กิจ กรรม (activity) คือ กระบวนการท้างาน หรือการน้าปัจจัยเข้าทั้งหลายมาผ่ า น
กระบวนการเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เช่น การฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เป็นต้น
3) ผลผลิต (output) คือ ผลที่ได้จากการด้าเนินกิจกรรมโครงการ เช่น ภายหลังการอบรม
เชิงปฏิบัติการท้าให้เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น
4) ผลลั พ ธ์ (outcome) คื อ การเปลี่ ย นแปลงที่ ข อบเขตกว้ า งขึ้ น และมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะ
ต่อเนื่องยาวนานมากขึ้น เป็นผลในระยะกลางที่ได้จากการด้าเนิน งานตามผลผลิต เช่น เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขมีการให้บริการที่ดีขึ้น และมีความเหมาะสมกับท้องถิ่นมากขึ้น
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5) ผลกระทบ (impact) หรือผลสัมฤทธิ์ (result) คือการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างในองค์กร
ในสั งคม หรื อสภาพทางเศรษฐกิจ และสั งคม เกิดจากผลผลิ ตและผลลั พธ์รวมกัน ในกรณีด้าเนิน
โครงการ ผลลัพธ์ของโครงการอาจไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงวงกว้างทั้งหมด แต่จะ
เป็นส่วนหนึ่งที่ท้าให้เกิดผลกระทบในระยะยาว เช่น เมื่อบริการทางด้านสาธารณสุขดีขึ้น ก็จะน้ามาซึ่ง
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ไม่ท้าอะไรที่เป็นภาวะความเสี่ยงด้านสาธารณสุข
2.3 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ในระดับโครงการ
ในการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ระดับโครงการภายใต้กรอบความร่ว มมือเพื่อการพัฒ นานั้น
แหล่งผู้ให้/ประเทศผู้ให้ต่าง ๆ ที่นับได้ว่ามีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับทั้งในเรื่องแนวคิด
วิธีการ และการจัดการ เช่น USAID (สหรัฐอเมริกา) CIDA (แคนาดา) AusAID (ออสเตรเลีย) GIZ
(เยอรมั น ) และ UNDP (United Nations Development Programme) มี แ นวทางและขั้ น ตอน
การด้าเนินงานที่ส้าคัญ ดังนี้
การวั ด ผลงานในระดั บ โครงการ เป็ น การวั ด ทั้ ง ความก้ า วหน้ า ในการด้ า เนิ น การและ
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยแบ่งเป็น
1) การวั ด การด้ า เนิ น งาน (Implementation Measurement) เป็ น การวั ด ปั จ จั ย
การน้าเข้า (บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์) และกิจกรรม (งานและกระบวนการ) ซึ่งผนวก
รวมกันกับการวางงบประมาณ แผนงานโครงการและก้าหนดการ
2) การวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Measurement) มุ่งที่ความส้าเร็จของวัตถุป ระสงค์ว่าบรรลุ
ตามที่ได้วางแผนไว้หรือไม่ โดยท้าการวัดใน 3 ระดับ คือ ผลผลิตที่ได้ทันที ผลลัพธ์ระยะกลาง และ
ผลกระทบในระยะยาว
การวัดผลงานระดับโครงการแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่
1) การก้าหนดวัตถุประสงค์ เป็นขั้นตอนแรกที่ต้องมีการก้าหนดให้ชัดเจนและสามารถวัดได้
รวมทั้งระบุถึงกลยุทธ์หรือวิธีการเพื่อท้าให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการดังกล่าว ซึ่งในช่วงที่จะเริ่ม
ด้าเนิ น งานโครงการพัฒ นานั้ น หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศคู่ร่ว มมือจะต้อง (1) วิเคราะห์
สถานการณ์ปั ญหาที่เ กิด ขึ้น (2) หาแนวทางการแก้ ไ ข (3) ก้าหนดเกณฑ์ในการเลื อกแนวท างที่
เหมาะสม (4) ประเมินแนวทางในการแก้ปัญหา และ (5) สรุปผลทางเลือกที่เหมาะสมที่จะท้าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเห็นผลในระยะเวลาที่ก้าหนด
หลังจากได้ข้อสรุปแนวทางในการแก้ปัญหาแล้ว เราจะต้องวางแผนการด้าเนินงานโดย
ใช้ Logical Framework (Log Frame) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนและเป็นที่นิยมของแหล่ง
ผู้ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ Log Frame เป็นการวิเคราะห์อย่างมีตรรกะที่แสดงแนวคิด ความสัมพันธ์
เชิงเหตุ –ผล ที่จ ะบอกว่าทรั พ ยากรจะถู กใช้ ไ ปอย่า งไรเพื่ อ ให้ บ รรลุ วัต ถุ ประสงค์ห รือ ผลสั ม ฤทธิ์
ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยองค์การความช่วยเหลือแห่งสหรัฐ (USAID) และได้รับการยอมรับจากแหล่ง
ผู้ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ โดยน้าเสนอในรูปตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 1 Logical Framework
บรรยายสรุปย่อ
(Narrative
Summary)

ตัวชี้วัด
(Objectively
Verifiable
Indicators)

การตรวจสอบ
(Means of
Verification)

ข้อสมมติฐานสาคัญ
(Important
Assumption)

เป้าประสงค์ (Goal)
วัตถุประสงค์โครงการ
(Purpose)
ผลผลิต (Outputs)
กิจกรรม (Activities)
และปัจจัยน้าเข้า
(Inputs)
2) การก้าหนดตัวชี้วัด เมื่อได้ก้าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการ (กลยุทธ์) ที่จะท้าให้บรรลุ แล้ว
ขั้นตอนต่อไปคือการก้าหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดผลงานในแต่ละระดับ ได้แก่ (1) ตัวชี้วัดปัจจัยน้าเข้า เป็น
การวัดในเชิงปริมาณและกายภาพ ด้านบุคลากร เงิน และเวลา (2) ตัวชี้วัดกระบวนการ เป็นการวัดว่า
จะเกิดอะไรขึ้นในระหว่างด้าเนินการ และ (3) ตัวชี้วัดผลผลิต เป็นการติดตามผลสัมฤทธิ์ในระยะ
สิ้นสุดโครงการ ซึ่งหมายรวมถึงจ้านวนและคุณภาพของผลผลิตที่เข้าถึงบริการหรือสิ่งที่โครงการ
น้าเสนอ เช่น จ้านวนเด็กภายใต้โครงการที่ได้เข้าเรียน
ส้าหรับตัวชี้วัดผลลัพธ์เป็นการวัดผลกระทบโดยตรงระยะสั้นถึงระยะกลางของผลผลิต
โครงการที่มีต่อผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ เช่น การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ วิธีปฏิบัติหรือพฤติกรรม
เช่น เกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมและน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ส่วนตัวชี้วัดผลกระทบเป็นการวัดผลในระยะยาวและการเปลี่ ยนแปลงในวงกว้างของ
สังคม เศรษฐกิจ หรือสภาพแวดล้อม เช่น การลดลงของอัตราการตายของทารก
การก้าหนดตัวชี้วัดมีความส้าคัญ ในกรณีโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศจะมีการ
หารือร่วมกันหลายฝ่ายทั้งประเทศผู้ให้และประเทศผู้รับ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการ
ก้าหนดตัวชี้วัดจะเริ่มจากการระดมความคิดเพื่อก้าหนดรายการตัวชี้วัด แล้วประเมินดูโดยอาจก้าหนด
หลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ และไม่ควรมีจ้านวนตัวชี้วัดมาก
หน่วยงานที่ด้าเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศได้พยายามพัฒนาหลักเกณฑ์การ
เลือกตัวชี้วัด ซึ่งมีคุณสมบัติคล้าย ๆ กัน เช่น

10
UNDP ได้ก้าหนดคุณสมบัติของตัวชี้วัด คือ
(1) ความเหมาะสม (Validity) ควรเลือกตัวชี้วัดที่สามารถใช้วัดผลสัมฤทธิ์ได้
(2) ปฏิบัติได้ (Practicality) ตัวชี้วัดที่ก้าหนดต้องใช้ข้อมูลที่สามารถเก็บรวบรวมได้ ใช้
ต้นทุนและความพยายามที่เหมาะสม
(3) มีความหมายที่ชัดเจน (Clarity) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจและเห็นด้วยกับ
สิ่งที่จะวัด
(4) มี ทิ ศ ทางที่ ชั ด เจน (Clear Direction) ควรเลื อ กตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ามารถบอกได้ ว่ า มี
ทิศทางที่ดีหรือไม่ เช่น ในแง่ของปริมาณตัวชี้วัดควรเพิ่มขึ้นหรือน้อยลง
(5) รู้ สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง (Owned) ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งต้ อ งเห็ น พ้ อ งกั น ว่ า ตั ว ชี้ วั ด นั้ น
เหมาะสม หรือสมควรน้าไปใช้
ส่วน GIZ ได้ก้าหนดคุณสมบัติของตัวชี้วัดที่ดี คือ SMART ได้แก่
S หมายถึง Specific มีความชัดเจน และเจาะจง
M หมายถึง Measurable สามารถวัดได้
A หมายถึง Achievable สามารถท้าให้ส้าเร็จได้
R หมายถึง Relevant มีความสัมพันธ์กับประเด็นหลักของสิ่งที่จะวัด
และ T หมายถึง Time–bound มีระยะเวลาในการวัดผลที่แน่นอน
ตัวชี้วัดหลักที่ได้ก้าหนดขึ้นในช่วงของการวางแผนนั้น เมื่อได้มีการด้าเนินงานไปแล้ว
ต้องมีการทบทวน บางครั้งต้องมีการปรับหรือเพิ่มตัวชี้วัดเพื่อดูความก้าวหน้าของโครงการ เราไม่อาจ
ใช้ตัวชี้วัดเดียวในการอธิบายทุกเรื่องได้ แต่ควรใช้ตัวชี้วัดหลาย ๆ ตัวผสมกัน ทั้งปริมาณและคุณภาพ
จึงจะให้ภาพที่ดีขึ้น
3) การก้าหนดเป้าหมาย ต้องก้าหนดให้ชัดเจน เพื่อน้าตั วชี้วัดมาใช้วัด โดยมีการก้าหนด
กรอบเวลาที่แน่นอน เช่น อัตราภูมิคุ้มกันโรคของเด็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ภายในปี 2017 การก้าหนด
เป้ าหมายของโครงการจะก้าหนดภายในขอบเขตที่โ ครงการสามารถจัดการได้ คือ ในระดับของ
ผลลัพธ์ แต่ในระดับผลกระทบ ขอบเขตของโครงการเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ มีส่วนช่วยให้ผลกระทบ
ประสบความส้าเร็จได้บางส่วนเท่านั้น
4) การรวบรวมข้อมูลผลงาน เมื่อมีการด้าเนินโครงการจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
ระยะ เพื่อติดตามและวัดผลความก้าวหน้าของโครงการ ข้อมูลในการติดตามการด้าเนินโครงการได้
จากเอกสารการเงินของโครงการ และบันทึกการท้า งานในพื้นที่โครงการ ข้อมูลที่ได้จากการติดตามนี้
มีความส้ าคัญต่อการตัดสิ น ใจในการจัดการในระยะกลาง เพื่อปรับปรุงการด้าเนินงาน ให้ บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ให้มากที่สุด
5) การทบทวนและการรายงานผลโครงการ เป็ น การรายงานผลในเชิ ง ผลสั ม ฤทธิ์
ประสิทธิผลของการด้าเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เป็นการวิเคราะห์อย่างง่ายในการเปรียบเทียบ
เป้าหมายที่ตั้งไว้กับผลงานที่ท้าได้จริง การติดตามเป็นระยะจะช่วยให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อช่วย
ให้มีการปรับแก้ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ หรือต้องมีการศึกษาเชิงลึกในบางเรื่องมากยิ่งขึ้นเพื่อให้
ข้อเสนอแนะต่อไป
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ในโครงการความช่วยเหลือต่าง ๆ นั้น แหล่งผู้ให้มักก้าหนดให้มีการรายงาน เช่น UNDP มี
การรายงานประจ้าปี (Annual Project Report–APR) เพื่อประเมินผลโครงการในการด้าเนินการให้
เกิ ด ผลลั พ ธ์ CIDA ก้ า หนดให้ มี ก ารรายงานความก้ า วหน้ า ประจ้ า ปี (Annual Project Progress
Report) เปรียบเทียบผลที่ได้กับที่คาดหวัง AusAID ก้าหนดให้มีการรายงานการติดตามโครงการโดยย่อ
(Project Monitoring Brief) เป็นต้น
ข้ อ มู ล จากการรายงานที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ แ ละมี ค วามเป็ น ปั จ จุ บั น มี ส่ ว นส้ า คั ญ อย่ า งมากต่ อ
การด้าเนินงาน แต่ปัจจัยความส้าเร็จนั้นขึ้นอยู่กับการน้าข้อมูลไปตีความและน้าไปใช้เพื่อปรับปรุง
การด้าเนินงานให้ดีขึ้น นอกจากนั้น การรายงานยังเป็นการสร้างให้เกิดองค์ความรู้ในหน่วยงานจาก
ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ เผยแพร่ให้ทราบในวงกว้าง เพื่อใช้เป็นบทเรียนส้าหรับด้าเนินกิจกรรมใน
ลักษณะเดียวกันต่อไป
2.4 การประเมินผลมุ่งผลสัมฤทธิ์
การประเมินผลเป็นขั้นตอนส้าคัญขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่จะช่วย
ให้ ทราบว่าสิ่ งที่ได้ด้าเนิ น การมาทั้ งหมดนั้นมีผ ลสั มฤทธิ์ที่แ ท้จริงเป็น อย่างไร มีความส้ าเร็จหรื อ
ความล้มเหลวอย่างไร และจะสามารถเป็นบทเรียนต่อไปในอนาคตได้มากน้อยเพียงใด UNDP ได้ให้
ความหมายของการประเมินผลว่า เป็นการด้าเนินการภายใต้กรอบเวลาที่จะประเมินอย่างเป็นระบบ
และมีวัตถุประสงค์ในการพิจารณาถึงความสอดคล้องของผลงานและความส้าเร็จทั้งของกิจกรรมที่
ก้าลังด้าเนินการอยู่ และที่เสร็จสิ้นไปแล้วของโครงการ
การประเมินผลระดับโครงการ เป็นการประเมินที่มุ่งเน้นที่ผลงาน อาจดูที่ประเด็นที่เกี่ยวกับ
กระบวนการ หรื อเกี่ย วกับ ผลสั มฤทธิ์ จึงอาจน้าเสนอได้ห ลายประเด็น เช่น ปัญหากระบวนการ
ด้าเนินงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพึงพอใจของลูกค้า ผลกระทบ ความยั่งยืน ฯลฯ ด้วยการ
วิเคราะห์เชิงลึก การประเมินผลโครงการแบ่งออกเป็น
1) การประเมินผลช่วงครึ่งโครงการ (Mid–Term Evaluation) เป็นการประเมินผลเมื่อ
โครงการด้าเนินการไปแล้วครึ่งหนึ่งของเวลา โดยทั่วไปแล้วการประเมินจะมุ่งเน้นดูที่กระบวนการ
ผลผลิต ผลลัพธ์ระยะสั้นจนถึงระยะกลาง วัตถุประสงค์ของการประเมินนี้เพื่อให้มีการปรับปรุง ดังนั้น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการและผู้บริหารโครงการมีส่วนส้าคัญในการประเมินผล
2) การประเมินขั้นสุดท้าย (Final Evaluation) เป็นการประเมินในช่วงที่โครงการสิ้นสุด
เพื่อดูว่าโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพียงใด (ระดับผลลัพธ์) โดยทั่วไปเป็นการประเมิน
เพื่อดูป ระสิ ท ธิผ ลของการท้า ให้ เ ป้า หมายผลลั พธ์บรรลุ วัต ถุ ประสงค์ ข องการประเมิน ไม่ใช่ เ พื่ อ
การปรับปรุงการด้าเนิน การ แต่เป็นการดูการตรวจสอบกับวัตถุประสงค์ หรือเพื่อเป็นการเรียนรู้
ส้าหรับด้าเนินการโครงการต่อไปที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
3) การประเมิน ผลกระทบหรือการประเมินในภายหลัง (Impact and other ex–post
Evaluation) เป็ น การประเมิ น ผลภายหลั ง จากที่ โ ครงการได้ ด้ า เนิ น การเสร็ จ สิ้ น ไปแล้ ว หลายปี
เป็ น การด้ า เนิ น การแบบคั ด เลื อ กเป็ น โครงการไป และอาจมี จ้ า นวนไม่ ม ากแล้ ว แต่ ค วามสนใจ
วัตถุประสงค์ส้าคัญคือต้องการดูความส้าเร็จของผลกระทบระยะยาวและการมีผลต่อความยั่งยืน
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4) การประเมินผลแบบเฉพาะกิจ/แบบพิเศษ (Adhoc/Special) เป็นการคัดเลือกโครงการ
มาประเมินผลเป็นการเฉพาะ โดยปกติผู้จัดการโครงการอาจริเริ่มเพื่อหยิบยกประเด็นด้านผลงานหรือ
ปัญหาบางอย่าง โดยไม่จ้าเป็นต้องรอช่วงเวลา แต่อาจริเริ่มขึ้นมาเมื่อมีปัญหาหรือมีความจ้า เป็น
เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ จั ด การโครงการได้ ข้ อ มู ล ที่ จ้ า เป็ น ต่ อ การตั ด สิ น ใจ ซึ่ ง USAID มั ก ไม่ ยึ ด ติ ด กั บ การ
ประเมินผลตามรูปแบบ แต่พร้อมที่จะท้าแบบเฉพาะกิจ
การประเมินผลที่มีคุณภาพควรมีลักษณะ ดังนี้
1) มีความเป็นกลาง ไม่มีอคติและการเมืองเข้ามาแทรก
2) มีประโยชน์ ข้อมูลที่ได้เป็นสิ่งที่ต้องการและทันเวลา
3) มี ก ารใช้ เ ทคนิ ค ที่ พ อเพี ย ง ทั้ ง เรื่ อ งการออกแบบ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการ
วิเคราะห์อย่างมีหลักวิชาการ
4) มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูล
5) มีผลย้อนกลับและการกระจายข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง
6) มีความคุ้มค่าในงบประมาณที่ใช้ไป จัดการง่ายและมีความน่าเชื่อถือ
จะเห็ น ได้ ว่ า การประเมิ น ผลและการติ ด ตามผลมี ค วามเชื่ อ มโยงซึ่ ง กั น และกั น โดย
การประเมินผลเป็นเครื่องมือส้าคัญในการติดตามผลการด้าเนินงานในระยะสิ้นสุดโครงการ และ
การติ ด ตามผลเป็ น ปั จ จั ย น้ า เข้ า ที่ ส้ า คั ญ ในการประเมิ น ผล ดั ง นั้ น การวางแผนการติ ด ตามและ
ประเมินผลโครงการจึงควรด้าเนินการควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน
2.5 สรุปกรอบแนวความคิดในการศึกษา
การศึกษาจะใช้แนวคิดการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่แหล่งผู้ให้ความร่วมมือที่ส้าคัญต่าง ๆ เช่น
AusAID CIDA GIZ UNDP และ USAID นิยมใช้ เป็นแนวทางในการด้าเนินงานโครงการความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนากับภูมิภาคแอฟริกา โดยเน้นการติดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่งเป็นส่วนส้าคัญใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ในการประเมินผลการด้าเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับภูมิภาคแอฟริกา
จะใช้แนวทางการวัดผลการด้าเนินงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ในระดับโครงการ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่
1) การก้าหนดวัตถุประสงค์
2) การก้าหนดตัวชี้วัด
3) การก้าหนดเป้าหมาย
4) การรวบรวมข้อมูลผลงาน
5) การทบทวนและการรายงานผลโครงการ
ในการศึ ก ษาจะท้ า การเปรี ย บเที ย บผลการด้ า เนิ น งานในแต่ ล ะโครงการกั บ แนวทาง
การบริ ห ารมุ่งผลสั มฤทธิ์ว่า โครงการประสบผลส้ าเร็จหรือไม่ อย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคใน
การด้ า เนิ น งานหรื อ ไม่ พร้ อ มทั้ ง ให้ ข้ อ เสนอแนะแนวทางการปรั บ ปรุ ง การด้ า เนิ น งานโครงการ
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับภูมิภาคแอฟริกาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ในบทนี้ จะท้าการศึกษาผลการด้าเนินโครงการความร่ว มมือเพื่อการพัฒ นาในภูมิภาค
แอฟริกา 3 โครงการ เป็นโครงการที่ด้าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 1 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 2 โครงการ โดยใช้การติดตามและประเมินผลมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นแนวทางการวัดผลงานใน
ระดับโครงการ
3.1 โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐเซเนกัล
3.1.1 ข้อมูลโครงการ
โครงการโรงอบแห้งพลั งงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐเซเนกัล เป็นโครงการที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้การสนับสนุน โดย
เห็นว่าประเทศในแอฟริกาส่วนใหญ่ เมื่อผลิตพืชผักผลไม้ได้ก็มักใช้บริโภคภายในประเทศ หากผลผลิต
มีปริมาณมากไม่สามารถบริโภคได้หมด ก็ต้องทิ้งไป ยังไม่มีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพื่อเก็บไว้
บริ โ ภคได้น าน ๆ ในขณะที่ป ระเทศไทยมีเทคโนโลยีในการถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิ ตทาง
การเกษตรหลายรูปแบบที่ได้มาตรฐาน ซึ่งสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ประเทศต่าง ๆ ในแอฟริกาได้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก หรือ“พาราโบลาโดม” ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ผู้เชี่ยวชาญไทย
ได้พัฒนาขึ้น โดยใช้โครงเหล็กโค้งเป็นรูปพาราโบลา เพื่อช่วยลดแรงต้านลม ยึดติดบนพื้นคอนกรีต
และปิ ดคลุ มด้ว ยแผ่ น โพลี คาร์ บ อเนต ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนที่ดี ช่ว ยลดการสู ญเสีย
ความร้ อน ป้ องกัน ฝนและแมลงหรือสิ่ งสกปรกต่ าง ๆ เป็นเทคโนโลยีที่ใช้งบประมาณไม่สู ง มาก
สามารถลดต้น ทุ นการผลิตผักผลไม้อบแห้งได้ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลั ยศิลปากร เป็นหน่ว ยงานรับผิดชอบฝ่ ายไทย และมีส ถาบัน
เทคโนโลยีอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมของเซเนกัล เป็นหน่วยงานรับผิดชอบฝ่ายเซเนกัล
3.1.2 กิจกรรมโครงการ
กิจกรรมภายใต้โครงการที่ด้าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ประกอบด้วย
3.1.2.1 คัดเลือกหน่วยงานภาคเอกชนที่ด้าเนินการผลิตผลไม้อบแห้ง
ผู้ เ ชี่ ย วชาญได้ เ ลื อ กโบสถ์ Saint Benoit de Keur Moussa ในเมื อ ง
Thies ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงดาการ์เมืองหลวงไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 72 กิโลเมตร เป็นพื้นที่
โครงการส้าหรับติดตั้งโรงอบแห้ง เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า สถานที่ที่เหมาะสมจะติดตั้งโรงอบแห้ง
ควรเป็นที่ของเอกชนที่ท้าการผลิตผลไม้อบแห้งในเชิงพาณิชย์อยู่แล้ว และภาครัฐก็สามารถเข้าไป
ศึกษาทดลองและฝึกอบรมให้แก่ผู้ผลิตรายย่อยอื่น ๆ ที่สนใจได้ด้วย เพื่อใช้ประโยชน์จากโรงอบแห้ง
ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ซึ่งโบสถ์แห่งนี้มีการผลิตผลไม้อบแห้งขายหลายชนิด มีสายการผลิตที่ครบวงจร
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มีพื้นที่ในการเพาะปลูกผลไม้หลายชนิด เช่น กล้วย มะม่วง ส้ม ฯลฯ มีโรงงานเล็ก ๆ ส้าหรับแปรรูป
ผลไม้ และห้องเย็นส้าหรับเก็บรักษาผลผลิตก่อนและหลังการอบแห้ง แต่มีปัญหาด้านก้าลังการผลิตต่้า
เนื่องจากใช้เตาอบแก๊สขนาดเล็ก และการบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
3.1.2.2 ให้ค้าแนะน้าในการเตรียมพื้นที่และบุคลากร
ผู้ เ ชี่ ย วชาญได้ ก้ า หนดแบบแปลนในการติ ด ตั้ ง โรงอบแห้ ง พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ ให้ประตูโรงอบอยู่ใกล้กับโรงงานแปรรูป เพื่อสะดวกในการล้าเลียงผลผลิตเข้าโรงอบแห้ง
นอกจากนั้น ยังได้ให้ค้าแนะน้าในการปรับพื้นที่ โดยฝ่ายเซเนกัลได้เทคอนกรีตส้าหรับเป็นฐานของ
โรงอบแห้ง และปรับแต่งพื้นที่โดยรอบ
3.1.2.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
สถานเอกอัครราชทู ต ณ กรุงดาการ์ได้ด้า เนิน การจัดส่ งวัส ดุ อุ ป กรณ์
ส้าหรับติดตั้งโรงอบแห้งขนาดกลาง (ขนาด 9 x 12.4 เมตร สามารถอบแห้งได้ครั้งละประมาณ 600
กก.) โดยทางเรือ และผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เดินทางไปติดตั้ง
โรงอบแห้ง ใช้เวลาประมาณ 6 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่ของโบสถ์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค Don
Bosco de Thies มาศึกษาวิธีการติดตั้งและการบ้ารุงรักษา
3.1.2.4 ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ โ รงอบแห้ ง พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ ละวิ ธี ก าร
อบแห้งผลไม้
หลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ได้ ไ ปจั ด การฝึ ก อบรมการอบผลไม้ แ ห้ ง ให้ แ ก่
ฝ่ายเซเนกัล โดยมีเจ้าหน้าที่ของโบสถ์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันเทคโนโลยีอาหารเข้ารับการฝึกอบรม
ประมาณ 12–15 คน ในการฝึกอบรม ผู้เชี่ยวชาญได้ทดลองอบแห้งผลไม้หลายชนิดหลายรูปแบบใน
โรงอบแห้ง เช่น กล้ วยหอม มะม่วง สับปะรด มะละกอ และส้ม เป็นต้น ซึ่งจากการทดลองพบว่า
การตากผลไม้ในโรงอบแห้งได้ผลดีมาก ใช้เวลาเพียงครึ่งวันผลไม้ก็สามารถเก็บได้ เนื่องจากสภาพอากาศ
ของเซเนกัลมีความชื้นต่้ากว่าอากาศในประเทศไทย มีฝนน้อย อุณหภูมิในโรงอบแห้งประมาณ 50–60
องศาเซลเซียส ฝ่ายเซเนกัลจะต้องทดลองปรับอุณหภูมิและเวลาในการตากผลไม้แต่ละชนิด เพื่อให้ได้
คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด เช่น สีสวยน่ารับประทาน เนื้อนุ่ม (ไม่เหนียวหรือแข็งเกินไป)
ปริมาณความชื้นพอเหมาะ (เก็บได้นาน และมีน้าหนัก) ฯลฯ
3.1.2.5 ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน
นอกจากนั้น ผู้เชี่ยวชาญยังได้สอนวิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มี
มาตรฐาน เช่น การวัดปริมาณน้้าตาลในผลไม้ก่อนและหลังการอบแห้ง และการวัดค่าความชื้นใน
ผลไม้อบแห้ง เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานสากลรองรับการส่งออกในอนาคต รวมทั้ง
วิธีการค้านวณต้น ทุนการผลิ ต เพื่อตั้งราคาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม วิธีการบรรจุภัณฑ์ควรบรรจุใน
ซองทึบแสงเพื่อป้องกันไม่ให้ผลไม้อบแห้งเปลี่ยนสี และควรมีรูปโรงอบแห้งติดที่ข้างกล่อง เพื่อแสดงว่า
ผลิตโดยใช้พลังงานสะอาด (Clean Energy) และถูกสุขอนามัย ซึ่งตลาดต่างประเทศให้ความส้าคัญ
กับเรื่องนี้
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3.1.3 การวัดผลการดาเนินงานโครงการตามแนวทางการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
เมื่อวิเคราะห์การด้าเนินงานโครงการดังกล่าวตามแนวทางการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ แล้ว
จะต้องก้าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายโครงการ เพื่อเปรียบเทียบกับผลการด้าเนินงาน
โครงการ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
ตารางที่ 2 การวัดผลการด้าเนินงานโครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐเซเนกัล
1. วัตถุประสงค์โครงการ
2. การก้าหนดตัวชี้วัด
2.1 ตัวชี้วัดปัจจัยน้าเข้า
2.2 ตัวชี้วัดกระบวนการ
2.3 ตัวชี้วัดผลผลิต
2.4 ตัวชี้วัดผลลัพธ์
3. เป้าหมายของโครงการ
4. การรวบรวมข้อมูลผล
การด้าเนินโครงการ

5. การรายงานผล
การด้าเนินงาน

เพื่อพัฒนาการผลิตผลไม้อบแห้งให้มีคุณภาพสูง โดยเพิ่มปริมาณ
ผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต
2.1 ต้นทุนการผลิตผลไม้อบแห้ง โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
เทคโนโลยีการอบแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
2.2 ขั้นตอนการผลิตผลไม้อบแห้ง
2.3 ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตจากโรงอบแห้งฯ เปรียบเทียบ
กับการผลิตแบบใช้เตาอบแก๊ส
2.4 รัฐบาลเซเนกัลส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนที่ผลิตผลไม้
อบแห้งให้ติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มก้าลัง
การผลิต โดยใช้ต้นทุนต่้า
เพิ่มปริมาณการผลิตผลไม้อบแห้งเป็น 600 กิโลกรัม/วัน ภายในปี 2017
1) จ้านวนผลผลิตผลไม้อบแห้ง (กิโลกรัม/วัน)
2) รายได้จากการผลิตผลไม้อบแห้ง ก่อนและหลังการติดตั้ง
โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3) ต้นทุนการผลิตผลไม้อบแห้ง ก่อนและหลังการติดตั้งโรงอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์
จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานโครงการทุก 6 เดือน เพื่อส้ารวจ
ปริมาณผลผลิตผลไม้อบแห้ง และรายได้จากการขายในเซเนกัล

จากผลการด้าเนินงานโครงการดังกล่าวในภาพรวม นับว่าโครงการประสบผลส้าเร็จ
อย่างมาก บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับผลผลิต โบสถ์ได้รับประโยชน์จากโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
โดยตรง โดยสามารถเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตผลไม้อบแห้งอย่างมาก บุคลากรเซเนกัลได้น้า
ความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และการอบผลไม้แห้ง ไป
พัฒนาผลผลิตและบรรจุภัณฑ์
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฝ่ายเซเนกัลไม่ได้รายงานผล
การด้าเนินโครงการให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศทราบ จึงไม่มีข้อมูลสถิติเกี่ยวกับผลผลิตที่
เพิ่ ม ขึ้ น ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยที่ ล ดลง และรายได้ จ ากการขายสิ น ค้ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น แต่ พ อประมาณได้ ว่ า
โบสถ์สามารถผลิตผลไม้อบแห้งได้อย่างมากที่สุด 600 กก.ต่อวัน ตามความสามารถของโรงอบแห้ง
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ขนาดกลาง ส่ ว นผลลั พ ธ์ ที่ ค าดหวั ง ว่ า รั ฐ บาลเซเนกั ล จะสามารถส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคเอกชนติ ด ตั้ ง
โรงอบแห้ งพลั งงานแสงอาทิ ตย์ เ พิ่ ม ขึ้นนั้ น ไม่บรรลุ ผ ลส้ าเร็จ ไม่มีการรายงานว่าจะมี การขยาย
การด้าเนินงานหรือส่งเสริมภาคเอกชนรายอื่นน้าไปใช้ อีกทั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศยังไม่มี
การติดตามและประเมินผลโครงการนี้หลังจากที่ด้าเนินการสิ้นสุดไปแล้ว 1 ปี
การด้าเนินงานโครงการดังกล่าว แทบไม่พบปัญหาและอุปสรรคเลย มีข้อติดขัด
เล็กน้อยในช่วงเริ่มต้นโครงการ ที่สถาบันเทคโนโลยีอาหารของเซเนกัลได้คัดเลือกบริษัทส่งออกผลไม้แห้ง
ของเซเนกัลส้าหรับติดตั้งโรงอบแห้งฯ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้เดินทางไปส้ารวจพื้นที่ที่จะติดตั้งด้วยแล้ว
แต่ต่อมาได้รับแจ้งว่าบริษัทดังกล่าวได้ขอถอนตัวกระทันหัน โดยไม่ทราบสาเหตุ ฝ่ายเซเนกัลจึงได้
เปลี่ ย นให้ ไปติดตั้งโรงอบแห้ งฯ ที่โ บสถ์คริส ต์แทน แต่อาจถือได้ว่าเป็นความโชคดีของโบสถ์และ
ฝ่ ายเซเนกัล ที่พบว่าโบสถ์มีความพร้อมและมีศักยภาพในการใช้โ รงอบแห้ งพลั งงานแสงอาทิตย์
มากกว่าบริษัทที่คัดเลือกไว้ในตอนแรก
3.2 โครงการเพาะเลี้ยงปลานิลแดงในสาธารณรัฐโมซัมบิก
3.2.1 ข้อมูลโครงการ
การด้าเนินโครงการเพาะเลี้ยงปลานิลแดงในสาธารณรัฐโมซัมบิกสืบเนื่องมาจาก
การที่นายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐโมซัมบิกอย่างเป็นทางการในปี 2013 ซึ่งนับเป็น
การเยือนแอฟริกาของผู้บริหารระดับสูงของไทยเป็นครั้งแรก ในโอกาสนั้น ฝ่ายโมซัมบิกได้ขอรับการ
สนับสนุนจากฝ่ายไทยในด้านการเพาะเลี้ยงปลานิลแดง (Red Tilapia) โดยขอรับพันธุ์ปลานิลแดง
รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีการท้าฟาร์มปลานิลแดงที่ได้มาตรฐานจากไทย ด้วยสาธารณรัฐโมซัมบิก
เป็นประเทศที่มีชายฝั่งเป็นแนวยาว มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์ แต่ประชากรที่อาศัยในพื้นที่ห่างจาก
ทะเลยังขาดอาหารโปรตีนราคาถูก รัฐบาลโมซัมบิกจึงต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงปลานิลแดง
เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคของประชาชนภายในประเทศ และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
ในสาธารณรัฐโมซัมบิก
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้มอบหมายให้คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฝ่ายไทย ส่วนฝ่ายโมซัมบิกมอบหมายให้ National
Institute for Fisheries and Aquaculture Development (IDEPA) เป็ น หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการ
3.2.2 กิจกรรมโครงการ
กิจกรรมตามแผนงานภายใต้โครงการ ประกอบด้วย
1) การคัดเลือกสถานที่ด้าเนินการ และจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์
2) จัดการฝึกอบรมด้านการจัดการพ่อแม่พันธุ์ และการเพาะเลี้ยง
3) การเตรียมอาหารปลาจากวัสดุในท้องถิ่น การใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มอาหารธรรมชาติ
4) การจัดการบ่อเลี้ยง การจัดการคุณภาพน้้า และการป้องกันโรค
5) การคัดเลือกเกษตรกรตัวอย่าง
6) การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชน
7) การจัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์ฯ
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3.2.3 การวัดผลการดาเนินงานโครงการตามแนวทางการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
เมื่อวิเคราะห์การด้าเนินงานโครงการดังกล่าวตามแนวทางการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์แล้ว
จะต้องก้าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายโครงการ เพื่อเปรียบเทียบกับผลการด้าเนินงาน
โครงการ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
ตารางที่ 3 การวัดผลการด้าเนินงานโครงการเพาะเลี้ยงปลานิลแดงในสาธารณรัฐโมซัมบิก
1. วัตถุประสงค์โครงการ
2. การคัดเลือกตัวชี้วัด
2.1 ตัวชี้วัดปัจจัยน้าเข้า

เพื่อเพิ่มผลผลิตปลานิลแดงในโมซัมบิก

2.1 ลูกปลานิลแดงส้าหรับเป็นพ่อแม่พันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญไทย วัสดุ
อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
2.2 ตัวชี้วัดกระบวนการ 2.2 มีระบบการเพาะเลี้ยงปลานิลแดงที่ถูกต้องตามหลักวิชา ได้แก่
– ระบบการเพาะพันธุ์ปลานิลแดงที่ให้ผลผลิตสูงตามหลักพันธุศาสตร์
– ระบบการอนุบาลลูกปลาที่ให้อัตราการรอดสูง
– ระบบการเลี้ยงปลาที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง
2.3 ตัวชี้วัดผลผลิต
2.3.1 เกษตรกรมีความรู้ในการเพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงปลา
นิลแดงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.3.2 เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตอาหารปลาจากวัสดุในท้องถิ่น
ท้าให้ต้นทุนการผลิตลดลง
2.3.3 ผลผลิตปลานิลแดงเพิ่มขึ้น (กก.ต่อเฮกเตอร์)
2.3.4 รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น
2.4 ตัวชี้วัดผลลัพธ์
2.4 ประชาชนชาวโมซัมบิกนิยมบริโภคปลานิลแดงเพิ่มขึ้น

3. เป้าหมายของโครงการ

3.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตปลานิลแดงเพิ่มขึ้นถึง 160
กิโลกรัมต่อเฮกเตอร์ ภายในปี 2018
3.2 จ้านวนเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงปลานิลแดงในพื้นที่โครงการมี
จ้านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ภายในปี 2018
4. การรวบรวมข้อมูลผลการ 1) ผลส้ารวจผลผลิตปลานิลแดงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ด้าเนินโครงการ
2) ผลส้ารวจรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
3) ผลส้ารวจจ้านวนเกษตรกรในพื้นที่โครงการที่เพาะเลี้ยงปลานิล
แดง
5. การรายงานผลการ
จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานโครงการทุก 6 เดือน เพื่อส้ารวจว่า
ด้าเนินงาน
เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตปลานิลแดงได้ตามเป้าหมายโครงการ
ที่ตั้งไว้หรือไม่
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จากผลการด้าเนินงานโครงการดังกล่าว พบว่ามีการด้าเนินกิจกรรมโครงการเพียง
การจัดการฝึกอบรมด้านการเพาะเลี้ยงปลานิลแดงในประเทศไทย ให้แก่เจ้าหน้าที่จากโมซัมบิก 2 รุ่น
และการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไปให้ค้าแนะน้าที่สาธารณรัฐโมซัมบิก 2 ครั้ง ยังไม่ได้มีการจัดตั้งศูนย์สาธิต/
เรียนรู้ในชุมชน เนื่องจากผ่ายโมซัมบิกยังไม่สามารถเลือกพื้นที่เหมาะสมส้าหรับจัดตั้งศูนย์สาธิตฯ ได้
และเจ้าหน้าที่โมซัมบิกที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว ไม่ได้กลับไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการ แต่แยกย้าย
ไปปฏิบัติหน้าที่เดิม ท้าให้ไม่มีการถ่ายทอดความรู้ต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ ด้านการเพาะเลี้ ยงปลาและ
เกษตรกร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฝ่ายโมซัมบิกไม่ได้มีแผนเตรียมบุคลากรไว้รองรับการด้าเนินโครงการ
ซึ่งเป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้โครงการไม่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน
นอกจากนั้น โครงการยังประสบปัญหาหรือปัจจัยความเสี่ยงที่ฝ่ายไทยไม่สามารถ
ควบคุมได้ กล่าวคือ สาธารณรัฐโมซัมบิกได้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่ในปี 2015 มีการปรับ
โครงสร้างหน่วยงานราชการและโยกย้ายข้าราชการ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฝ่ายโมซัมบิก
เ ป ลี่ ย น จ า ก National Institute of Aquaculture Development (INAQUA) เ ป็ น National
Institute for Fisheries and Aquaculture Development (IDEPA) ซึ่ ง มี ก ารเปลี่ ย นเจ้ า หน้ า ที่ ที่
รับผิดชอบโครงการเป็นชุดใหม่ทั้งหมด ท้าให้การด้าเนินโครงการต้องสะดุดลง
จึงสามารถสรุปได้ว่า ผลการด้าเนินงานโครงการเพาะเลี้ยงปลานิลแดงไม่บรรลุ
วัตถุป ระสงค์ร ะดับ ผลผลิ ต ประสบความล้ มเหลวตั้งแต่เริ่มด้าเนินโครงการ ซึ่งกรมความร่ว มมือ
ระหว่ า งประเทศจะต้ อ งเริ่ ม ต้ น ประชุ มหารือ กั บ เจ้า หน้ า ที่ที่ รั บผิ ดชอบโครงการฝ่ า ยโมซัม บิ กใน
หน่วยงานใหม่ ซึ่งไม่มีความรู้เกี่ยวกับการด้าเนินงานโครงการเดิมเลย และอาจจะต้องปรับเปลี่ ยน
แผนการด้าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
3.3 โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในสาธารณรัฐโมซัมบิก
3.3.1 ข้อมูลโครงการ
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ริเริ่มโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดย
ประยุ กต์ใช้ห ลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงเป็นแนวทางการด้าเนิ นงาน ออกแบบตามความ
ต้องการในการพัฒนาพื้นที่ที่คัดเลือกในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน ซึ่งประเทศไทยมีประสบการณ์การน้า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางเลือกในการพัฒนาให้แก่เกษตรกรน้าไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้
บรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ งยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบในโมซัมบิก 2–3 แห่ง เพื่อพัฒนาให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความยากจน และมีความมั่นคงทางอาหาร โดยมีกระทรวงที่ดิน
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชนบท เป็นหน่วยงานรับผิดชอบฝ่ายโมซัมบิก และมีกรมส่งเสริมการเกษตร
กรมการข้าว และกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบฝ่ายไทย
ฝ่ า ยโมซั ม บิ ก ได้ เ สนอพื้ น ที่ ชุ ม ชนในต้ า บล Ilha Josina Machel และต้ า บล
Calanga อ้าเภอ Manhiça ในกรุงมาปูโต และชุมชนในต้าบล Tuana อ้าเภอ Billene จังหวัด Gaza
เป็นพื้นที่โครงการ ซึ่งจากการส้ารวจสภาพพื้นที่ชุมชนในอ้าเภอทั้งสองแห่งพบว่า มีสภาพที่คล้ายคลึง
กัน กล่าวคือ เป็นที่ราบลุ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ว่างเปล่าขนาดใหญ่หลายร้อยไร่ มีแหล่งน้้า
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แต่ไม่มีระบบชลประทาน ท้าให้ไม่สามารถท้าการเกษตรขนาดใหญ่ได้ สภาพภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น
เหมือนประเทศไทย อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25–40 องศาเซลเซียส
ประชาชนในชุมชนอาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจาย มีสภาพยากจน ไม่มีไฟฟ้า และ
ระบบน้้าประปา การเดินทางเข้าไปในชุมชนค่อนข้างล้าบาก เนื่องจากไม่มีถนนเข้าถึง ประชาชน
ประกอบอาชีพการเกษตรแบบดั้งเดิม เพื่อบริโภคในครัวเรือน เช่น ข้าวโพด มันหวาน กล้วย อ้อย
และเลี้ ย งสั ตว์ เช่น โค แพะ แกะ นอกจากนั้น ยังท้าประมงแบบพื้นบ้าน (ใช้แหและตาข่าย) ใน
ทะเลสาบขนาดใหญ่ ซึ่งในฤดูแล้ งน้้าแห้ ง ปริมาณปลาลดน้อยลง รวมทั้งประสบปัญหาเกี่ยวกับ
การเก็บรักษาความสดของปลาก่อนน้าไปขายในตลาดของอ้าเภอ อย่างไรก็ตาม ประชาชนในพื้นที่มี
การรวมกลุ่มในลักษณะสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือกันในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านเงินทุน ความรู้ และการ
บริหารจัดการ
จากการส้ า รวจสภาพพื้ น ที่ พ บว่ า อุ ป สรรคส้ า คั ญ ในการด้ า เนิ น โครงการก็ คื อ
การขาดโครงสร้างพื้นฐานที่จ้าเป็น โดยเฉพาะระบบชลประทานในการท้าการเกษตร เกษตรกรต้อง
พึ่งพาน้้าฝน และในบางช่วงที่มีฝนมากยังประสบปัญหาน้้าท่วม นอกจากนั้น ประชาชนในชุมชนยัง
ขาดความรู้ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี และเมล็ดพันธุ์ที่ดีในการท้าการเกษตร ไม่สามารถผลิต
พืชผลให้มีคุณภาพและมีปริมาณมากพอที่จะบริโภคและขายได้
3.3.2 กิจกรรมโครงการ
กิจกรรมตามแผนงานภายใต้โครงการ ประกอบด้วย
1) การคัดเลือกผู้น้าและจัดตั้งกลุ่ม
2) การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
3) การฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
4) การจัดท้าหลักสูตรและฐานการเรียนรู้
5) การจัดท้าแปลงสาธิตและฐานการเรียนรู้
6) การจัดกระบวนการเรียนรู้และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7) การจัดอบรมให้แก่ประชาชนทั่วไป
3.3.3 การวัดผลการดาเนินงานโครงการตามแนวทางการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
เมื่อวิเคราะห์การด้าเนินงานโครงการดังกล่าวตามแนวทางการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ แล้ว
จะต้องก้าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายโครงการ เพื่อเปรียบเทียบกับผลการด้าเนินงาน
โครงการ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
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ตารางที่ 4 การวัดผลการด้าเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในสาธารณรัฐโมซัมบิก
1. วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางการด้าเนินงาน

2. การคัดเลือกตัวชี้วัด
2.1 ตัวชี้วัดปัจจัยน้าเข้า 2.1 สมาชิกในชุมชน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ
2.2 ตัวชี้วัดกระบวนการ 2.2 มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จ้านวน 3 แห่ง ใน 3
2.3 ตัวชี้วัดผลผลิต
ต้าบล
2.3.1 จ้านวนสมาชิกในชุมชนที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3.2 จ้านวนสมาชิกในชุมชนที่น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
2.4 ตัวชี้วัดผลลัพธ์
พอเพียงไปใช้ในการด้าเนินชีวิต
2.4.1 จ้านวนสมาชิกในชุมชนที่สามารถส่งเสริมครอบครัวและชุมชนให้
พึ่งพาตนเองได้
2.4.2 จ้านวนสมาชิกในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง
3. เป้าหมายของโครงการ สมาชิกในชุมชนสามารถผลิตอาหารเพื่อใช้ในการบริโภคในครัวเรือนได้
อย่างพอเพียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ภายในระยะเวลา 6 เดือน
4. การรวบรวมข้อมูลผล 1) ผลส้ารวจจ้านวนสมาชิกชุมชนที่น้าความรู้ไปปฏิบัติในครัวเรือน
การด้าเนินโครงการ
2) ผลส้ารวจรายได้ของสมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
5. การรายงานผล
จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานโครงการทุก 6 เดือน เพื่อส้ารวจว่า
การด้าเนินงาน
เกษตรกรสามารถผลิตอาหารเพื่อใช้ในการบริโภคในครัวเรือนได้อย่าง
พอเพียงตามเป้าหมายโครงการที่ตั้งไว้หรือไม่
โครงการพั ฒ นาชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น นี้ เ ป็ น โครงการแรกที่ เ ริ่ ม น้ า การบริ ห าร
มุ่งผลสัมฤทธิ์มาปรับใช้ตั้งแต่เริ่มโครงการ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดประชุมหารือกับ
หน่วยงานฝ่ายไทยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมวิชาการเกษตร
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งหน่วยงานรับผิดชอบของฝ่ายโมซัมบิก โดยได้ร่วมกันจัดท้า
Log Frame เป็นแนวทางในการจัดท้าแผนการด้าเนินงานโครงการต่ อไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
โครงการยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ยังไม่ได้มีการด้าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ จึงยังไม่สามารถวัดผล
การด้าเนินงานในระดับผลผลิตได้
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บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาด้าเนิ น การโดยใช้แนวคิด การบริห ารมุ่งผลสั มฤทธิ์ที่แหล่ งผู้ ให้ ส้ าคั ญ ๆ เช่น
AusAID CIDA GIZ UNDP และ USAID นิยมใช้กับการบริหารงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเพื่อให้
การให้ ความช่ว ยเหลือแก่ป ระเทศก้าลั งพัฒ นาต่าง ๆ เกิดประสิ ทธิภ าพ เป็นแนวทางการด้าเนิน
โครงการ และใช้การติดตามและประเมินผลมุ่งผลสัมฤทธิ์วัดผลการด้าเนินงานโครงการความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนากับภูมิภาคแอฟริกา 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ใน
สาธารณรัฐเซเนกัล (2) โครงการเพาะเลี้ยงปลานิลแดงในสาธารณรัฐโมซัมบิก และ (3) โครงการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในสาธารณรัฐโมซัมบิก พบผลลัพธ์ ดังนี้
4.1.1 การด้าเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับภูมิภาคแอฟริกา ทั้งสาม
โครงการ สามารถบรรลุผลส้าเร็จได้แค่ในระดับผลผลิต (output) เท่านั้น ไม่สามารถบรรลุผลส้าเร็จ
ในระดับ ผลลั พธ์ (outcome) ได้ เนื่องจากเป็นโครงการขนาดเล็ ก ยังไม่มีการขยายพื้น ที่ด้ า เนิ น
โครงการให้เพิ่มมากขึ้น และพบว่าบางโครงการต้องประสบความล้มเหลวตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการ
เนื่ องจากปั จ จั ย ความเสี่ย งที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่ว นการบรรลุ ความส้าเร็จในระดับผลสัมฤทธิ์
(result) ยิ่งเป็นไปได้ยากมาก เพราะอยู่นอกเหนือการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ในระดับโครงการ
4.1.2 โครงการทั้งสามดังกล่ าวยังไม่มีการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ เพื่อน้า
ข้อมูลที่ได้จากการติดตามมาปรับปรุงการด้าเนินงานโครงการ และปรับเปลี่ยนแผนการด้าเนินงานให้
ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งน้าบทเรียนที่ได้รับไปใช้เป็นข้อมูลส้าหรับการด้าเนินโครงการที่มีลักษณะ
คล้ายกันต่อไป
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ดังกล่าวตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์จะเป็นแนวทาง
ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการด้ า เนิ น งานโครงการความร่ ว มมื อ เพื่ อ
การพัฒนากับภูมิภาคแอฟริกา โดยเฉพาะการติดตามและประเมินผล เพื่อน้าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง
การด้าเนินงานโครงการที่มีลักษณะคล้ายกันต่อไป
4.2 ข้อเสนอแนะ
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กรมความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศควรก้ า หนดให้ โ ครงการความร่ ว มมื อ เพื่ อ
การพัฒนาทุกโครงการใช้ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นแนวทางในการด้าเนินงานโครงการ เพื่อให้
การด้าเนินงานมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของประเทศผู้รับ จึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1) จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง “การบริ ห ารมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ” บรรจุ ใ น
หลักสูตรส้าหรับข้าราชการแรกเข้าของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
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แนวคิดและวิธีการด้าเนินงานก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง โดยจัดท้าเอกสารประกอบส้าหรับเป็นคู่มือใน
การปฏิบัติงานด้วย
2) จั ดการสั มมนาหรือฝึ กอบรมเทคนิคการบริห ารมุ่งผลสัมฤทธิ์เพิ่มเติมให้แก่
เจ้ าหน้ าที่ของกรมความร่ ว มมื อระหว่างประเทศที่ปฏิบัติงานโครงการเป็นประจ้า ทุก ปี เพื่อให้ มี
ความเข้าใจมากขึ้น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับใช้ในโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
กับประเทศต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานโครงการ ซึ่งจะท้าให้เจ้าหน้าที่เกิด
ความตระหนักที่จะต้องพัฒนาตนเองให้ท้างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.2.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
ในการด้าเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับภูมิภาคแอฟริกาควรน้า
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาปรับใช้ เพื่อให้สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดที่ก้าหนดขึ้นก่อน
และหลังโครงการ โดยควรมีขั้นตอนการบริหารงานโครงการ ดังนี้
1) การวิเคราะห์สถานการณ์โครงการ ก่อนที่จะเริ่มด้าเนินโครงการพัฒนาใด ๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการของไทยและภูมิภาคแอฟริกาควรมีการหารือร่วมกันเพื่อวิเคราะห์
ปัญหาที่ประสบอยู่และต้องการหาทางแก้ไข โดยการระดมสมองหาทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ซึ่งมี
ขั้นตอนที่ส้าคัญ คือ
1.1) การวิเคราะห์ปัญหา
1.2) การวิเคราะห์วัตถุประสงค์
1.3) การวิเคราะห์ทางเลือก
2) การวางแผนโครงการ หลั ง จากการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ โ ครงการแล้ ว
การวางแผนโครงการที่ ดี ก็ มี ส่ ว นให้ โ ครงการประสบผลส้ า เร็จ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ โดยมี
เครื่องมือในการวางแผนที่ส้าคัญ ได้แก่
2.1) จัดท้าห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์
2.2) จัดท้า Logical Framework
2.3) การก้าหนดตัวชี้วัด
2.4) จัดท้าแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ
3) การติดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่งเป็นขั้นตอนส้าคัญในการตรวจสอบว่า
การด้าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนงาน และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือไม่ เพียงใด
ซึ่งสามารถท้าการติดตามและประเมินผลได้หลายวิธีผสมผสานกันไป เพื่อให้สามารถวัดผลตามตัวชี้วัด
ที่ได้ก้าหนดไว้ ซึ่งอาจด้าเนินการได้ ดังนี้
3.1) การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไปติดตามงานโครงการ โดยก้าหนดเป็นช่วงเวลาที่
แน่นอน เช่น ทุกเดือน หรือทุก 3 เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเป็นโครงการที่ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด
หรือไม่ เพียงใด คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือไม่
3.2) จัดท้ารายงานความก้าวหน้าโครงการ ควรก้าหนดให้เจ้าหน้าที่โครงการ
รายงานผลการด้าเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่องและสม่้าเสมอ หากเกิดปัญหา
อุปสรรคจะได้แก้ไขได้ทันก่อนที่โครงการจะติดขัดจนไม่สามารถด้าเนินการต่อไปได้
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3.3) การปรั บ เปลี่ ย นแผนการด้ า เนิ น งาน ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการติ ด ตามและ
ประเมินผลโครงการจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หากประสบ
ปัญหา หรือปัจจัยที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ก็ควรปรับเปลี่ยนแผนการด้าเนินงานให้เหมาะสม
3.4) ควรจัดให้มีการประเมินผลเมื่อโครงการด้าเนินการสิ้นสุดลง เพื่อน้าผล
ที่ได้ไปใช้เป็นบทเรียนในการด้าเนินโครงการที่มีลักษณะคล้ายกันต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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