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การวดัผล (Evaluation) การด าเนินงานดา้นโครงการเพือ่สงัคม 
ดร.สุนทร คุณชยัมงั 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อมิเมจ พลสั คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั 
บรษิทัทีป่รกึษากลยุทธก์ารจดัการประเดน็ทางสงัคม 

 
ความส าคญั 
 ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา นับไดว้่าเป็นทศวรรษของกระแสความตื่นตวัของการด าเนินงานธุรกจิเพื่อ
สงัคมของไทย นับจากการขานรบัความคดิว่าด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมหรอืที่เรยีกกันโดยย่อว่า 
CSR ที่เป็นไปอย่างคกึคกัและมกีารพฒันาการอย่างต่อเนื่อง ทัง้การพฒันาส่งเสรมิอาชพีและคุณภาพ
ชวีติของชุมชนโดยรอบโรงงานและการขยายผลการท างานดา้นสิง่แวดลอ้มออกไปสู่การรบัรูข้องชุมชน 
ขณะเดยีวกนัก็มกีารน าเอาแนวคดิใหม่เขา้มาเพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกดิความเขา้ใจมากขึน้ เช่น 
การประกอบการเพื่อสงัคม (Social Enterprise : SE) การด าเนินธุรกิจเพื่อสงัคม (Social Business : 
SB) และกลยทุธก์ารสรา้งคุณค่าธุรกจิคู่สงัคม (Creating Shared Value : CSV)  
 กา้วส าคญัประการหนึ่งของการพฒันาการด าเนินงาน CSR ขา้งต้น ทีพ่บเหน็อย่างชดัเจน กค็อื
การสรา้งกรอบแนวทางการด าเนินงานทีเ่หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของปัญหาและการเชื่อมโยงความ
เป็นกจิการของบรษิทั ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินงานไปเพื่อสนองตอบต่อการพฒันาอย่างยัง่ยนืหรอืเป็น
ส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการอยู่ร่วมกบัชุมชน แม้กระทัง่เป็นส่วนหนึ่งของการจดัการความขดัแย้ง
ระหว่างโรงงานกบัชุมชน ฯลฯ การสรา้งกรอบการด าเนินงานนี้ จะเป็นไปเพื่อการใดกต็าม ทีส่ าคญัมาก
ไปกว่านัน้ คอื เป็นการบ่งบอกถงึการปรบัเปลีย่นลกัษณะของงานจากงานกจิกรรมไปสู่การด าเนินงานที่
มกีลยทุธแ์ละไดน้บัรวมเขา้เป็น “งาน” ของกจิการบรษิทัทีแ่นบแน่นมากขึน้กว่าเดมิ   
 การพัฒนางาน CSR ข้างต้น ได้ท าให้ความเป็นเนื้องานในด้านนี้พัฒนาตนเองเข้าไปสู่การ
บรหิารงานโครงการที่เป็นสากลมากขึ้นกว่าเดิม มกีารวเิคราะห์ประเด็นความเหมาะสมของประเด็น
ปัญหาทางสงัคมที่น ามาตัง้เป็นหลกัการและเหตุผลของโครงการ มกีารค านึงถงึจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย 
กลยทุธก์ารจดัการ การบ่งชี ้ตวัชีว้ดัความส าเรจ็  และงบประมาณทีเ่หมาะสม จงึเท่ากบัว่า งาน CSR ได้
ผนวกรวมเอาเนื้อหาของการบรหิารและการประเมนิผลเขา้มาเกี่ยวขอ้งโดยตรง เรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่อง
ใหม่ทีค่นท างาน CSR แบบนักกจิกรรม ไมคุ่น้เคย/มปัีญหาต่อการรายงานผล และจะมปัีญหามากขึน้ไป
กว่านัน้อกี หากงานทีต่นเองก าลงัด าเนินอยู่กลายเป็นเรือ่งทีจ่ะต้องปรบัเป็นงาน กจิกรรม หรอืโครงการ
ตามเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เป็นไปตามแผนการบรหิารงานขององค์กร เช่น การ
ด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐานว่าดว้ย ISO 26000 เพื่อแสดงความเป็นกจิการทีด่ าเนินธุรกจิแบบยัง่ยนื 
กจ็ะท าใหผู้ร้บัผดิชอบงานในดา้น CSR จ าเป็นจะต้องพฒันากระบวนการท างานใหส้อดรบักบัมาตรการ
ต่างๆตามเกณฑม์าตรฐานว่าดว้ยเรือ่งนัน้ๆ 
 นอกจากงาน CSR จะเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามกรอบ ISO 26000 แล้ว ยงัมคีวาม
เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องอื่นๆในท านองเดยีวกนัอกี เช่น การรายงานกจิการตามกรอบของ DJSI การรายงาน
ผลการด าเนินงานเพื่อสงัคมของกิจการหรอื GRI การด าเนินงานตามกรอบของ Eco Industrial Town 
การด าเนินงานตามกรอบ Eco Factory ความเกี่ยวข้องของการด าเนินงานตามเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ 
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สะทอ้นถงึความจ าเป็นทีบ่รษิทัจะต้องยกระดบัการด าเนินงานกจิกรรมเพื่อสงัคม ทีแ่ต่เดมิเป็นเพยีงงาน
กิจกรรมทัว่ไป ไปสู่การด าเนินงานแบบมีกลยุทธ์ จากการด าเนินงานที่จดัท ารายงานแบบรายงาน
ความก้าวหน้าของงานที่แล้วเสร็จและงบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการ เป็นรายงานที่อธิบายถึง
ผลผลติ (Output) ผลลพัธ ์(Outcome) และผลต่อเนื่อง (Impact)  
 
เกณฑม์าตรฐานดา้นสงัคม (ตวัอยา่ง) 

Eco Factory 
ขอ้ 13. การกระจายรายไดใ้หก้บัชุมชน 
ขอ้ 14. การอยูร่ว่มกบัชุมชนโดยรอบ 

 
Eco Industrial Town 

ขอ้ 15. การเฝ้าระวงัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
ขอ้ 17. คุณภาพชวีติและสงัคมของชุมชนโดยรอบ 
ขอ้ 18. การบรหิารจดัการพืน้ทีอ่ยา่งมสี่วนรว่ม 

  
การด าเนินการในกจิกรรม งาน หรอืโครงการต่างๆของบรษิทั ทีจ่ะน ามาแสดงเพื่อขอการรบัรอง

ตามเกณฑ์มาตรฐานขา้งต้น ย่อมจะเป็นงานตามความรบัผดิชอบด้านกจิการเพื่อสงัคม ซึ่งเป็นเรื่องที่
บรษิทัสามารถจะวางแผนการด าเนินงานอย่างมกีลยุทธ์ทีจ่ะสามารถแสดงผลลพัธต์ามเกณฑม์าตรฐาน
ต่างๆที่มีอยู่ได้โดยงานเดียวกัน เช่น ตัวอย่างของ Eco Factory และ Eco Industrial Town ข้างต้น 
บรษิทัสามารถจะด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้ง เพยีง 2 โครงการ คอื 1) โครงการพฒันาอาชพี ที่เป็นไปตาม
การพิจารณาตามเกณฑ์การรบัรองในข้อ ข้อ 13 ของ Eco Factory และข้อ 17 ของ Eco Industrial 
Town 2) โครงการภาคมีสี่วนร่วมจดัการสิง่แวดล้อมชุมชน ที่เป็นไปตามการพิจารณาตามเกณฑ์การ
รบัรองในขอ้ ขอ้ 14 ของ Eco Factory และขอ้ 15 และ 18 ของ Eco Industrial Town เป็นตน้ 

อยา่งไรกต็าม เกณฑม์าตรฐานของแต่ละเรื่อง จะใหน้ ้าหนักความส าคญัทีแ่ตกต่างกนัไป ซึง่เป็น
เรื่องที่ฝ่ายพัฒนางานด้าน CSR ควรให้ความส าคัญและติดตามอย่างต่อเนื่ อง  เพื่อจะได้พัฒนา
รายละเอยีดของการด าเนินงานใหส้อดรบักบัเกณฑแ์ละระดบัค่าคะแนนต่างๆ  
 
การพฒันางานดา้น CSR เพือ่ใหส้มัพนัธก์บัการวดัผลคะแนน 
 ในบทความนี้ จะขอน าเสนอประเดน็การพฒันาโครงการเพื่อให้สอดรบักบัเกณฑด์้านสงัคมและ
การท าความเข้าใจการวดัผลคุณค่าเพื่อสงัคมของการด าเนินงานต่างๆ ในเรื่องแรก ขอเสนอให้มกีาร
ทบทวน (สรา้งความแจม่ชดั) การก าหนดงาน กจิกรรม และโครงการต่างๆทีม่อียูน่ัน้ เป็นการด าเนินการ
ไปเพื่อวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายใด – จะแก้ไขปัญหาสงัคมเรื่องอะไร เรื่องนัน้ มคี่าความหมายทีแ่สดง
ความเป็นปัญหาอยู่อย่างไร ? ยกตวัอย่างตามภาพที่ 1 แสดงการวเิคราะห์วตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ของงาน 
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ภาพที ่ 1 การวเิคราะหว์ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของงาน 

 
 
 การวิเคราะห์ข้างต้น จะพบว่า โครงการนี้มีการอ้างอิงลกัษณะของปัญหาทางสงัคมไว้ตาม 
Baseline ในเรื่องนัน้ๆ ในที่นี้  ก็คอื ความยากจน – ที่ใช้ตัวเลขรายได้เฉลี่ยของครวัเรอืนที่ต ่ากว่า 1 
US$/day หรอืเทยีบค่าเท่ากบัการมอีาหารทีม่จี านวนแคลอรบีรโิภค 2,100 แคลอรต่ีอวนัต่อคน และการ
ด าเนินงานในโครงการนี้ จะส่งผลต่อการลดความยากจนลงตัง้แต่กลางปี ค.ศ. 2005 เป็นตน้ไป 
 ประเดน็ทีม่กัจะพบ กค็อืว่า การด าเนินงานตามกจิกรรม งาน หรอืโครงการเพื่อสงัคมต่างๆของ
บรษิทั ไม่ไดค้ านึงถงึลกัษณะปัญหาโดยละเอยีดของสงัคมว่า ปัญหาทีเ่ป็นทีม่าของการด าเนนนงานนั นนมมี
การอธนบายเป็นมาตรฐานทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปไวอ้ย่างไรมหรอืกล่าวไดว้่ามเป็นการด าเนนนงานทีล่ะเลย
การอา้งอนงมBaseline นัน่เองมเหตุทีเ่ป็นเช่นนัน้ กเ็พราะยงัเป็นการท างานแบบ เป็น Activity-based ไมใ่ช่ 
Project – professional based เมือ่เริม่ตน้ในลกัษณะน้ีแลว้ อยา่งอื่นๆจงึเป็นเรือ่งทียุ่ง่ยากตามมา 
 
 
 

Targets

จ านวนครวัเรอืนทีม่รีายไดต้ ่ากวา่ 1 US dollar/day ตอ้งลดลงครึง่หน่ึงในปี 
2005

Indicators

โครงการดงักลา่วมุง่ทีจ่ะแกปั้ญหาการบรโิภคอาหารต่อวนัทีต่ ่ากวา่ 2,100 
แคลอรตี่อวนัต่อคน หรอื รายไดต้่อครวัเรอืนทีต่ ่ากวา่ 1 US dollar/day

Goals

รฐับาลจดัท าโครงการขึน้โดยมคีวามประสงคท์ีจ่ะลดความยากจน
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Outcome Impact Evaluation 
 การวดัผลของการด าเนินงานทีแ่สดงค่าความหมายทีส่มัพนัธก์บัระหว่างผลผลติ ผลลพัธ ์และผล
ต่อเนื่อง ในทีน่ี้จะขอยกตวัอย่างใหต่้อเนื่องจากเรื่องของการทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการ
ด าเนินงานขา้งตน้  
 สมมตวิ่า บรษิทัฯจะจดัท าโครงการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนใน
เขตพื้นที่ชนบทที่มรีายได้ครวัเรอืนที่ต ่ากว่า 1 US$/day ด้วยโครงการส่งเสรมิการปลูกผกัเพื่อขายส่ง
รา้นคา้ยอ่ยในตลาด ซึง่เป็นโครงการประเภทสรา้งรายไดเ้พิม่  
 

ภาพที ่2 แสดงการอธบิายผลผลติ ผลลพัธ ์และผลต่อเนื่องของโครงการเพื่อสงัคม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทสรุป 
 การด าเนินงานตามกจิกรรม งาน และโครงการเพื่อสงัคมในลกัษณะนี้ นอกจากจะเป็นการช่วย
ท าให้เกิดความชดัเจนต่อการอธบิายเพื่ออ้างอิงตามรายงานผลการด าเนินงานเพื่อสงัคม ตามเกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ และการรายงานต่อสาธารณะ (ใหเ้กดิการยอมรบัมากขึน้) แลว้ ยงัจะเป็นการด าเนินงาน
ที่สอดคล้องกบัการเปลี่ยนจาก “กิจกรรม” ให้เป็น “งานของบรษิัท” และยกระดบัการด าเนินงานจาก 
“กิจกรรมทัว่ไป” หรอืการท างานเพื่อสงัคมแบบ Philanthropy ให้เป็นการด าเนินงานแบบ Strategic 
Philanthropy อกีมติหินึ่งดว้ย 
 

เงนิลงทุนเพื่อ

ปรบัปรุงทีด่นิ /

เมลด็พนัธุ ์/ปุ๋ ย /

ยา ฆา่แมลงและ

ศตัรพูชื 

และค่าใชจ้่าย

การขนสง่และ

การตลาด 

จดัสรา้ง Plant 
Farm 
 
การเพาะปลกู 
และการ
บ ารุงรกัษา การ
ตดิต่อ
ประสานงานและ
ขนสง่ 
 

ผกั 
และการขายผกั 
 
หกัลบค่าใชจ้่าย
แลว้คดิเป็นก าไร
เบือ้งตน้ 
 
คนดเป็นรายได้
เพนม่ 

รายไดเ้พนม่
ดงักล่าวมคนดเป็นม
% ของรายได้
เดนมทีเ่คยมมี 
 
โอกาสของ
ครวัเรอืนทีจ่ะ
ด าเนินชวีติดขีึน้
กว่าเดมิ 

รายไดเ้พนม่
ดงักล่าวมคนดเป็นม
% ของม
Baseline ว่า
ดว้ยความ
ยากจน 
 
อนัเนื่องมาจาการ
สรา้งเศรษฐกจิการ
ผลติ 


