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ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ! จังหวัดนครราชสีมา
วิทยากร ดร.วิษณุ อรรถวานิช
หน!วยงานที่จัดอบรม กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน
สรุปสาระสำคัญของเนื้อหา
การประเมินผลโครงการและนโยบายสาธารณะ (Public Program and Policy Evaluation) เป)นการ
เกี่ยวกับแนวคิดการประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร4 การประเมินผลทางเศรษฐกิจและสังคม การประเมินผล
ของนโยบาย/โครงการโดยทั่วไป ความสำคัญของข<อมูลและคุณภาพของตัวชี้วัด และการใช<เครื่องมื อทาง
เศรษฐศาสตร4สำหรับการประเมิน
แนวคิดการประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร4 เป)นการศึกษาความคุ<มคGาในการลงทุน การจัดลำดับ
ความสำคัญของโครงการ และตัดสินใจวGาจะดำเนินโครงการตGอหรือไมG องค4ประกอบในการวิเคราะห4โครงการ
ประกอบด<วย การระบุและประเมินต<นทุนของโครงการ การระบุและประเมินผลประโยชน4ที่ได<จากโครงการ
และการเปรียบเทียบต<นทุนและผลประโยชน4ที่ได<รับจากโครงการ ประเด็นในการประเมินผลประโยชน4และ
ต< น ทุ น ทางเศรษฐศาสตร4 ต< องคำนึ งถึ งผลประโยชน4 และต< น ทุ น ทางตรงและทางอ< อมที ่ เ กิ ด จากโครงการ
(ผลกระทบภายนอก) มีการกำหนดระยะเวลาของโครงการให<เหมาะสม ใครเป)นผู<ได<หรือเสียประโยชน4 โดย
ต<องรวมผลประโยชน4และต<นทุนเฉพาะที่เกิดจากโครงการเทGานั้น พิจารณาทั้งผลประโยชน4และต<นทุนที่จับต<อง
ได< (ระบุมูลคGาที่เป)นตัวเงินได<) และจับต<องไมGได< (ระบุมูลคGาที่เป)นตัวเงินไมGได<) ไมGควรรวมต<นทุนจมในต<นทุน
ของโครงการและไมGนับรวมเงินโอนตGาง ๆ ดัชนีชี้วัดต<นทุนและผลได<ของโครงการ ประกอบด<วย ดัชนีที่ไมGมีคGา
ของเวลาเข<ามาเกี่ยวข<อง ได<แกG ระยะเวลาคืนทุน อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยGางงGายของการลงทุน และดัชนีที่มี
คGาของเวลาเข<า มาเกี ่ยวข< อง ได<แกG มูลคGาปLจจุบัน เชGน PV, NPV, อัตราคิดลด, อัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการ (IRR) การประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร4ยังต<องคำนึงถึงความไมGแนGนอนและความเสี่ย งของ
โครงการอาจเกิดจากข<อสมมติที่ใช<ในการวิเคราะห4ไมGถูกต<อง การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและเทคโนโลยี และ
สินทรัพย4มีความเฉพาะเจาะจงสูง และการวิเคราะห4ความอGอนไหว (Sensitivity Analysis) เป)นการระบุปLจจัย
สำคัญที่จะมีผลกระทบตGอความอยูGรอดของโครงการ
การประเมิน ผลทางเศรษฐกิจ และสังคม: กรณีสินค<าและบริการไมGผ Gา นตลาด ในการประเมิ น ผล
ประโยชน4และต<นทุนทางเศรษฐศาสตร4 ต<องคำถึงผลประโยชน4และต<นทุนทางตรงและทางอ<อม ที่เกิดจาก
โครงการที่ผGานและไมGผGานตลาด กำหนดระยะเวลาของโครงการให<เหมาะสม ใครเป)นผู<ได<หรือเสียประโยชน4
มีการพิจารณาการรวมกันของผลประโยชน4และต<นทุนให<เหมาะสม มีการรวมผลประโยชน4และต<นทุนเฉพาะที่
เกิดจากโครงการเทGานั้น ต<องพิจารณาผลประโยชน4และต<นทุนที่จับต<องได< (ระบุมูลคGาที่เป)นตัวเงินได<) และจับ
ต<องไมGได< (ระบุมูลคGาที่เป)นตัวเงินไมGได<) ไมGควรรวมต<นทุนจมในต<นทุนโครงการและไมGนับรวมเงินโอนตGาง ๆ
ลักษณะสินค<าและบริการที่ไมGผGานตลาด คือ ไมGทราบมูลคGาที่แท<จริง ทุกคนมีสิทธิ์เข<าใช<ประโยชน4และไมG
สามารถกีดกันผู<อื่นได< โดยเทคนิคที่ใช<ในการประเมิน มี 4 เทคนิค ได<แกG การประเมินคGาของสินค<าและบริการ
จากความผาสุกของมนุษย4 โดยการวัดสวัสดิการทางเศรษฐกิจที่ราคาซึ่งสะท<อนคGาความเต็มใจจGายของผู<บริโภค
จากสถานการณ4ที่สมมติขึ้นอยGางสมเหตุผลเพื่อให<ได<คGาที่แท<จริง การนำผลการศึกษาจากการประเมินมูลคGาของ
สินค<าและบริการ ในรูปตัวเงินของพื้นที่ตGาง ๆ จากงานวิจัยในอดีตมาสังเคราะห4และพยากรณ4มูลคGาของสินค<า
และบริการในรูปตัวเงินสำหรับพื้นที่ศึกษาที่เราสนใจ การประเมินจากความพึงพอใจในชีวิต โดยพิจารณาจาก
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ปL จ จั ย ตG า ง ๆ เชG น รายได< สิ ่ ง แวดล< อ ม สุ ข ภาพ โดยมี ก ารควบคุ ม ปL จ จั ย ทางด< า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ประชากรศาสตร4 และปLจจัยเชิงพื้นที่ และการประเมินจากความผาสุกของมนุษย4โดยวัดทางอ<อมผGานสินค<าและ
บริการชนิดอื่นที่ผGานตลาด
แนวคิดการประเมินผลของนโยบาย/โครงการโดยทั่วไป ประกอบด<วย การติดตามผลการดำเนินงาน
ของโครงการ (Project monitoring) เป) น การเก็ บ รวบรวมข< อมู ล ที ่ แสดงถึ งความคื บ หน< า ของการดำเนิ น
โครงการโดยมุGงเน<นการตรวจสอบข<อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช<ในโครงการ (Input) และผลผลิติ (Output)
ของโครงการ และตรวจสอบวGาโครงการได<ดำเนินการตรงกับแผนที่วางไว<หรือไมG การประเมินผลลัพธ4 ของ
โครงการ เป)นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ ผลลัพธ4 (Outcome) ที่สืบเนื่องมาจากการมีโครงการวGาบรรลุ
หรือไมGบรรลุวัตถุประสงค4ของโครงการ และการประเมินผลกระทบของโครงการ เป)นการดูวGาโครงการสามารถ
แก<ปLญหาของประชาชนได<อยGางมีประสิทธิหรือไมG และให<ข<อมูลที่ลึกซึ้งกวGาการติดตามและการประเมินผลลัพธ4
ของโครงการ
ความสำคัญของข<อมูลและคุณภาพของตัวชี้วัด ผู<ประเมินต<องการมีการวางแผน เพื่อเลือกใช<ตัวชี้วัด
ตGาง มีการติดตามโดยการวัดความคืบหน<าของคGาตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับคGาตัวชี้วัดตามเป_าหมาย
และการประเมินผลโดยใช<สถิติจากแหลGงข<อมูลตGาง ๆ และตัวชี้วัดมาวิเคราะห4เพื่อวัดความสำเร็จที่เกิดขึ้น
(ผลผลิต ผลลัพธ4 และผลกระทบ) โดยการเลือกตัวชี ้วั ด ที่ ดี มีป ระโยชน4 ในการบอกถึงความก<า วหน< า และ
ความสำเร็จตGาง ๆ ได<ชัดเจน ทำให<เห็นความสอดคล<องกันระหวGางกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ4 และผลกระทบ
ตGาง ๆ ทำให<สามารถประเมินโครงการและศักยภาพของบุคลากรได<อยGางมีประสิทธิภาพ โดยตัวชี้วัดที่ดีจะต<อง
ตีความได<ชัดเจน มีความเฉพาะเจาะจงทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ ชGวงเวลา สถานที่ กลุGมเป_าหมาย เป)นต<น
มีความเป)นไปได<ในการจัดเก็บข<อมูล และเกี่ยวข<องกับผลผลิต ผลลัพธ4 และผลกระทบที่ต<องการวัด
การใช<เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร4สำหรับการประเมินผล แบGงเป)นการประเมินโครงการโดยใช<เครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร4 3 ขั้น ได<แกG 1) การประเมินโครงการโดยใช<เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร4ขั้นต<น เชGน การเปรียบเทียบ
ตัวชี้วัดหลังมีโครงการกับตัวชี้วัดในแผนงาน เปรียบเทียบคGาเฉลี่ยระหวGางกลุGม เปรียบเทียบคGาเฉลี่ยระหวGางกGอน
และหลัง มีโครงการ และการทดสอบความแตกตGางของคGาเฉลี่ย โดยจุดอGอนของของการประเมินฯ ขั้นต<น คือ
ไมGมีการควบคุมปLจจัยอื่นที่อาจจะกระทบตGอผลผลิต ผลลัพธ4 หรือผลกระทบของโครงการ และจะไมGทราบความ
สัมพันธ4เชิงปริมาณระหวGางการมีโครงการกับผลผลิต ผลลัพธ4 หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ 2) การประเมิน
โครงการโดยใช<เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร4ขั้นกลาง เป)นการควบคุมปLจจัยอื่นที่อาจจะกระทบผลผลิต ผลลัพธ4
หรือผลกระทบ เพื่อให<ทราบถึงความสัมพันธ4เชิงปริมาณระหวGางการมีโครงการกับผลผลิต ผลลัพธ4 หรือผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยใช<วิธีการทางเศรษฐมิติโดยการวิเคราะห4ถดถอยพหุเชิงเส<นตรง การวิเคราะห4โดยใช<
แบบจำลอง โดยในการประเมินฯ ขั้นกลางยังไมGสามารถสรุปได<วGาการเปลี่ยนแปลงของ ผลผลิต ผลลัพธ4 หรือ
ผลกระทบเป)นผลมาจากโครงการอยGางแท<จริง 3) การประเมินโครงการโดยใช<เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร4ขั้น
สูง เป)นการใช<วิธีการพยายามจำลองสถานการณ4ที่ไมGมีโครงการให<มีปLจจัยแวดล<อมตGาง ๆ คล<ายกับกรณีที่มี
โครงการให<มากที่สุด เพื่อให<แนGใจวGาผลที่เกิดขึ้นเป)นผลจากโครงการอยGางแท<จริงไมGใชGผลจากปLจจัยอื่น โดย
วิธีการการเปรียบเทียบผู<เข<ารGวมโครงการกับผู<ที่ไมGเข<ารGวมโครงการแตGมีลักษณะตGาง ๆ ที่สำคัญเหมือนกับ
ผู<เข<ารGวมโครงการมากที่สุดและมักวิเคราะห4ผลกระทบของโครงการโดยควบคุมปLจจัยอื่น ๆ ที่อาจมี ความ
เกี่ยวข<องกับผลกระทบของโครงการ

~3~
การนำความรู/ไปใช/ประโยชน
เพื่อให<เกิดความเข<ารู< ความเข<าใจในการการประเมินผลโครงการและนโยบายสาธารณะ เพื่อสามารถ
นำความรู<ที่ได<มาใช<ในการดำเนินงาน โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ภายใตการบริหารงานตรวจราชการตาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน$วยงาน (Internal Performance Agreement: IPA) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

