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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการกํากบัและติดตามโครงการจ้างปรึกษาแนะนํา 

SMEs ของกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม ซึง่จดัจา้งหน่วยงานภายนอกเป็นผูใ้หก้ารปรกึษาแนะนําเชงิ

ลกึแก่ผูป้ระกอบการ SMEs ในการปรบัปรุงและพฒันาธุรกจิ จากการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มลู

พบว่าในแต่ละปีงบประมาณจะมีมูลค่าการจดัจ้างสูงถึงประมาณ 450 ล้านบาท แต่กลบัพบว่า

ผลลพัธ์ความสําเรจ็หลงัจบโครงการปรกึษาแนะนําเชงิลกึนัน้ จากการประเมนิผลลพัธ์ความพงึ

พอใจของผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการมคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดบั 58% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่

คอ่นขา้งตํ่า โดยมปัีญหาสาํคญัในดา้นการใหค้าํปรกึษาแนะนําของทีป่รกึษาแก่ SMEs ไมส่อดคลอ้ง

ตามแผนงานที่วางไว ้และไม่บรรลุตาม Key Performance Indicator ของแผนงานที่ไดก้ําหนดไว้

ปัญหาดงักล่าวนําไปสูก่ารทํา Focus Group รวบรวมความคดิเหน็ (Brainstorming) ของเจา้หน้าที่

ผู้รบัผดิชอบโครงการ เพื่อแก้ไขโดยเสนอวธิกีารพฒันาปรบัปรุงกระบวนการกํากบัและติดตาม 

โครงการฯ สรุปเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การพฒันารปูแบบขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการกาํกบัและตดิตามทีเ่ป็น

มาตรฐาน เพื่อนําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจได้ง่าย เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ตาม

หลกัการ Project Management 2) การออกแบบพฒันากระบวนการสื่อสารขอ้มลูในการกํากบัและ

ตดิตามซึง่เรยีกวา่ Monthly Monitoring Report โดยเพิม่ความถี ่(frequency) ในการรายงานขอ้มลู 

เพื่อการตดิตามและเฝ้าระวงั พรอ้มแกไ้ขปรบัปรุงไดท้นัก่อนทีจ่ะกระทบต่อผลลพัธ์และเป้าหมาย
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ของโครงการโดยผลลพัธ์ที่ได้เมื่อนําไปดําเนินการกบักลุ่มโครงการเป้าหมายพบว่าค่าเฉลี่ยผล

ประเมนิความพงึพอใจของผูป้ระกอบการ SMEs มคี่าเฉลีย่อยู่ทีร่ะดบั 63.3% ซึ่งเพิม่สูงขึน้จากเดมิ 

5.3% และหากประยุกต์เอากระบวนการกํากบัและตดิตามโครงการจ้างปรกึษาแนะนํา SMEs ที่ได้

พฒันาขึน้ นําไปใชเ้ป็นมาตรฐานการกํากบั และตดิตามงานจะช่วยลดการจดัจา้งหน่วยงานภายนอก 

ในการตดิตามประเมนิผลซึ่งสามารถลดตน้ทุนการบรหิารและตดิตามโครงการลงไดป้ระมาณ 50,000 

บาทต่อปี 

คาํสาํคญั: โครงการจา้งปรกึษาแนะนํา ,Focus Group ,Brainstorming ,Project Management 

 

ABSTRACT 

The propose of this research is study to the work process development in controlling and 

monitoring consultancy for SMEs project, which is belong to budgets of the department 

industrial promotion used annually average 450 million baths. The budget is assigned to the 

direct hiring consultant for adviser SMEs concern in development and improvement business 

under the Term of Reference (TOR). In past, all projects was evaluated to satisfy by SMEs 

average 58%. It is low level and it is unsuitableness. This case study has found problem 

about processing consultancy for SMEs is not achieved in target and key performance 

indicator (KPI). We have provided processing of development by brainstorming and focus 

group technique. Therefore, the results of improvement is two respects: 1) to develop 

standard of data reports for controlling and monitoring consultancy for SMEs project and 2) 

to design and development frequency about information report processing in model “Monthly 

Monitoring Report”. These respects help to improve evaluation of outcome of increasing to 

63.3%. It is up to 5.3%. Moreover, this can be applied to work process development in 

controlling and monitoring consultancy for SMEs projects, which are reduced cost of project 

management and evaluation about 50,000 baht. 

KEYWORDS: Consultancy for SMEs project, Focus Group, Brainstorming, Project Management 

 

1. บทนํา 

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เป็นกลไกหน่ึงทีส่าํคญัในการขบัเคลือ่นภาคเศรษฐกจิทัง้ใน

ส่วนมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในการจําหน่าย ทัง้ภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ การเกิด

กระบวนการจา้งงานทัง้ในภาคแรงงานการผลติ และภาคบรกิาร รวมทัง้ความสมัพนัธ์เชื่อมโยงใน

ธุรกิจเกี่ยวเน่ือง ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายและการหมุนเวยีนของเงนิในระบบเศรษฐกิจ [1] กรม
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สง่เสรมิอุตสาหกรรม คอืหน่วยงานภายใตก้ระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหน่ึงทีม่ภีารกจิหลกั

ในการสง่เสรมิ สนับสนุน และพฒันาผูป้ระกอบการ SMEs เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั

ทางธุรกจิ ทัง้ในดา้นการบรหิารจดัการองคก์ร ภาคการผลติ บญัชกีารเงนิ การบรหิารงานทรพัยากร

มนุษย์ และในเรื่องจําเป็นเร่งด่วนของผูป้ระกอบการในการพฒันาธุรกจิโดยดําเนินการผ่านทาง

กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง [2] ในปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรมมกีารดําเนินงานในด้านโครงการพฒันาผู้ประกอบการ SMEs โดยการ “จดัจ้างที่

ปรกึษา” ในการดาํเนินโครงการรวมจาํนวนสญัญาจา้งทัง้สิน้ 420 สญัญา สง่ผลใหเ้กดิการพฒันาใน

สถานประกอบการทัง้สิ้นรวม 3,620 กิจการ [3] ซึ่งการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสถาน

ประกอบการเป็นจํานวนมากนัน้ จําเป็นต้องใชบุ้คลากรจํานวนมากซึ่งต้ององค์ความรู ้และความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทัง้ใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์ในธุรกิจประเภทนัน้ ๆ เพื่อให้เกิด

ผลสมัฤทธิข์องโครงการ แต่ในช่วงระหว่างการดําเนินโครงการนัน้ โครงการปรกึษาแนะนําสถาน

ประกอบการของกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรมนัน้ ยงัไม่มกีารวางรูปแบบและขัน้ตอนในการกํากบั

ตดิตามทีเ่ป็นมาตรฐานกลาง ซึ่งจะเป็นแนวทางปฏบิตังิานทีด่ ีแต่จะใชป้ระสบการณ์ของเจา้หน้าที่

บรหิารโครงการของแต่ละส่วนงานในการกํากบั ควบคุม และตดิตามโครงการ ซึ่งย่อมจะส่งผลให้

เกดิผลลพัธ์ ความสมัฤทธิผ์ลของโครงการทีต่่างกนั ตามแต่ประสบการณ์ของเจา้หน้าทีผู่ค้วบคุม 

อีกทัง้มีผลการประเมินของบริษัท CA International Information จํากัด ซึ่งได้ถูกว่าจ้างให้

ดําเนินการประเมนิผลการดําเนินงานของกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ 2557 

ปรากฏผลการประเมนิผลลพัธ์ ในประเภทโครงการปรึกษาแนะนํา SMEs ซึ่งมสีดัส่วนปริมาณ

โครงการจํานวน 64 เปอร์เซ็นต์ของโครงการทัง้ทัง้หมด มคี่าประเมนิผลลพัธ์ที่ได้ของโครงการ 

เฉลีย่เทา่กบั 58 เปอรเ์ซน็ต ์ซึง่อยูใ่นกลุม่ทีม่ปีระสทิธผิลในระดบัปานกลางถงึตํ่า [3] สะทอ้นใหเ้หน็

ถงึกระบวนการกํากบัและตดิตามควบคุมโครงการ ในการทาํงานของทีป่รกึษายงัขาดประสทิธภิาพ

เท่าทีค่วร จําเป็นอย่างยิง่ทีต่อ้งมกีารพฒันากระบวนการกํากบัและตดิตามโครงการปรกึษาแนะนํา

SMEs ดงัรปูที ่1 
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รปูท่ี 1 กราฟแสดงแบบจาํลองโครงการในปัจจบุนัซ่ึงมีความแปรปรวนในกระบวนการ 

 

โดยจากศกึษา การควบคุมโครงการเพือ่ใหส้ามารถดาํเนินการตามแผนทีว่างไว ้ทัง้ในดา้นการ

กาํหนดแผนงานฐาน การวดัความกา้วหน้าของโครงการโดยประเมนิเทยีบกบัแผนงานฐาน และการ

แกไ้ขเมือ่มคีวามผดิปกต ิไมเ่ป็นไปตามแผนงานทีว่างไว ้[4] ในการรายงานความคบืหน้าโครงการ

นัน้ตอ้งมขีอ้มูลทีถู่กตอ้ง และทนัเวลาสามารถนําไปใชใ้นการกํากบัตดิตามได ้เป็น Data Capture 

ที่มรีูปแบบที่เหมาะสม ผู้รบัผดิชอบในการรายงานต้องมคีวามรู้ความเข้าใจ ข้อมูลต้องมคีวาม

ถูกตอ้งและทนัต่อการนําไปใชง้าน [5] ซึง่ในระหวา่งทีม่กีารดําเนินงานโครงการอยู ่การวางแผนใน

การจดัการบรหิารโครงการก็ถูกทําไปพร้อมกนัด้วย ซึ่งหากได้รบัรายงานขอ้มูลการดําเนินงาน

โครงการทีล่า่ชา้หรอืตามหลงัการปฏบิตังิานจรงิเป็นเวลานาน (Overlap) จะทาํใหไ้มส่ามารถบรหิาร

จดัการโครงการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ [6] 

นําไปสู่การพฒันากระบวนการกํากบัและตดิตามโครงการจา้งปรกึษาแนะนํา SMEs โดยการ

วเิคราะหก์ระบวนการของโครงการในปัจจุบนั (รูปที ่2 การวเิคราะหก์ระบวนการดําเนินงานกํากบั

ตดิตามโครงการ) ปัจจยัทีส่าํคญัปัจจยัหน่ึงทีค่อื การกาํกบัและตดิตามโครงการอยา่งต่อเน่ือง โดยมี

การตดิตามบนพืน้ฐานขอ้มูลทีด่ ีจงึไดเ้กดิแนวคดิในการพฒันารายการกํากบัตดิตามประจําเดอืน 

Monthly Monitoring Report ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดผลลพัธ์ที่ดีขึ้นของโครงการ และสามารถนํา

ขอ้มลูทีไ่ดเ้ป็นองคค์วามรูใ้นการพฒันาเจา้หน้าทีโ่ครงการ เพือ่การกํากบั ควบคุม และตดิตาม การ

ใหค้าํปรกึษาแนะนําสถานประกอบการทีม่มีากกวา่ 3,000 กจิการต่อปีอยา่งมมีาตรฐานทีด่ ีและเกดิ

ประสทิธผิลแก่ผูป้ระกอบการเป็นการยกระดบัมาตรฐานกระบวนการกํากบั ควบคุม และตดิตาม

โครงการปรกึษาแนะนําSMEs ใหส้มัฤทธิผ์ลต่อไป 
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รปูท่ี 2 การวิเคราะหก์ระบวนการดาํเนินงานกาํกบัติดตามโครงการ 

 

2. กระบวนการศึกษา 

วิธีการดําเนินการศึกษาในครัง้น้ี (รูปที่ 3 กระบวนการดําเนินงานวิจัย) เป็นการพัฒนา

กระบวนการกํากบัและตดิตาม โครงการจา้งปรกึษาแนะนํา SMEs โดยไดท้ําการคน้ควา้ขอ้มลูจาก

เอกสาร งานวจิยั ผลงานวชิาการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิผลโครงการและการเกบ็ขอ้มูล

จากการสมัภาษณ์ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเชงิคุณภาพช่วยใหก้ารอภปิรายผลวจิยัชดัเจนขึน้ [7] จากนัน้ได้

ศกึษาสภาพการกาํกบัและตดิตามโครงการในปัจจุบนัสรปุประเดน็ปัญหาไดด้งัน้ี  

- ขอ้มลูทีไ่ดร้บัเพือ่ใชใ้นการกาํกบัตดิตามขาดรปูแบบทีเ่ป็นมาตรฐาน  

- ไดร้บัขอ้มลูทีไ่มเ่ป็นทางการเป็นสว่นใหญ่การโทรแจง้ โทรสอบถาม สง่ขอ้ความสัน้ 

- ไดร้บัขอ้มูลเพื่อใชก้ํากบัตดิตามไม่เพยีงพอ ทําใหก้ารตดิตามความกา้วหน้าโครงการ

ไมถ่งึเชงิลกึเทา่ทีค่วร 

- ขาดการสรา้งองค์ความรูเ้จ้าหน้าที่ เน่ืองจากการกํากบัตดิตามขาดรูปแบบขอ้มูลที่ด ี

ยากทีจ่ะเขา้ใจและเรยีบเรยีงขอ้มลูไปใชง้าน 

โดยการกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการทําโฟกสักรุ๊ป (Focus Group) ซึ่งเป็นการสมัภาษณ์และ

สนทนาแบบเจาะประเดน็ดว้ยการเชญิผูร้่วมสนทนามารวมเป็นกลุ่มอย่างเจาะจง ตามคุณสมบตัทิี่

นกัวจิยักาํหนด แลว้เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมสนทนา โตต้อบ ถกปัญหา อภปิรายรว่มกนั แลกเปลีย่น

ทศันะกนัอย่างกวา้งขวางในประเดน็ต่าง ๆ โดยมจีุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง เพื่อที่จะหาขอ้มูลที่

ถูกตอ้งตรงประเดน็สาํหรบัตอบคําถามวจิยั โดยเชญิเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบดําเนินโครงการ พรอ้ม

ทัง้หวัหน้างานกํากบัโครงการ ร่วมเป็นกลุ่มโฟกสักรุ๊ป (Focus Group) [8] เพื่อไดร้่วมกนัใหข้อ้มูล 

จากประสบการณ์ในการกํากบั และตดิตามทีป่รกึษาในการปฏบิตังิานโครงการ โดยแต่ละคนไดใ้ห้

ขอกําหนด
 

กํากับติดตาม ผลลัพธ
 

INPUT PROCESS OUTPUT 

แบบฟอรม  
 

แบบฟอรม  
 

Monthly 
Report 

ไมมีรูปแบบขอมลู
 

ทักษะจาหนาท่ี จํานวนสัญญา
 

รูปแบบรายงานที่
  

 Faculty of Engineering, Kasem Bundit University Research Article 



วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560  83 

ขอ้มลูเพือ่เป็นแนวทางในการพฒันา ลกัษณะและโครงสรา้งของรายงานกํากบัตดิตามประจําเดอืน 

(Monthly Monitoring Report) เพื่อใหส้ามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการกํากบัและควบคุมโครงการ 

โดยเพิม่เตม็ประเดน็รายละเอยีดจากรปูแบบเบือ้งตน้ทีไ่ดศ้กึษา และออกแบบในเบือ้งตน้ไวโ้ดยได้

เปรยีบเทยีบกบัประเดน็สภาพปัญหาและสรุปแนวทางพฒันาไวด้งัน้ี 

- การสรุปขอ้มลูรายงานความคบืหน้าประจาํเดอืน Monthly Monitoring Report เพือ่การ

กํากบัตดิตาม สรา้งรูปแบบการรายงานทีเ่ป็นมาตรฐาน มโีครงสรา้งทีเ่หมาะสมเพือ่นําไปใชใ้นงาน

กาํกบัตดิตามไดง้า่ย 

- การเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายในลกัษณะฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ Excel 

Sheet ซึ่งเป็นการสรุปขอ้มลูรายละเอยีดโครงการ และการวดัผลความกา้วหน้าของโครงการในแต่

ละช่วง(Key Performance Indicator) เพื่อการติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน พร้อมการ

ปรบัปรุงขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

- การสร้างองค์ความรู้เจ้าหน้าที่พฒันาแนวการกํากบัตดิตามโครงการให้เกดิเป็นองค์

ความรูข้องเจา้หน้าที ่

 

 

รปูท่ี 3 กระบวนการดาํเนินงานวิจยั 

การสาํรวจ รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู

การศกึษาทฤษฎ-ีงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง

การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกลุม่โครงการเป้าหมาย

Focus Group เจา้หน้าทีโ่ครงการและทีป่รกึษา

การสงัเคราะหส์รุปเป็นแนวทางการดาํเนินการ

จดัทาํเป็นมาตรฐานแนวทางการปฏบิตัิ

นําไปใชก้บัโครงการทีด่าํเนินการ

รวบรวมผลทัง้หมด วเิคราะห ์และสรุปผล
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3. ผลการศึกษา 

ผูว้จิยัขอนําเสนอผลการศกึษาออกเป็น 2 ส่วน เพื่อการพฒันากระบวนการกํากบัและตดิตาม

โครงการ ดงัรปูที ่4 

 

 

รปูท่ี 4 การพฒันากระบวนการกาํกบัและติดตามโครงการ 

 

1. ด้านพฒันาออกแบบลกัษณะโครงสรา้งของรายงานกํากบัตดิตามประจําเดอืน (Monthly 

Monitoring Report) โดยวเิคราะห์สภาพก่อนการพฒันาปรบัปรุง และดําเนินการพฒันารูปแบบ

รายงานตามหลกัการ การบรหิารงานโครงการ Project Management ใหม้เีน้ือหารายงานทีม่ขีอ้มลู

ทีค่รอบคลุม และมรีปูแบบหวัขอ้รายงานทีม่าตรฐานสะดวกในการนําไปใชง้าน ซึง่โครงสรา้งทีม่กีาร

ออกแบบเบื้องต้นประกอบดว้ยองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งอ้างองิจาก การบรหิารโครงการ แนวทาง

ปฏบิตัจิรงิ Project Management [4] 

- ขอ้มลูพืน้ฐานของกจิการ  

- ความกา้วหน้าของโครงการในภาพรวม ทัง้ในรูปแบบกราฟ และตวัเลขแสดงเปอรเ์ซน็ต์

ความก้าวหน้า โดยเป็นการประยุกต์ใช้เทคนิค Visual Control คือการใช้หลกัควบคุมด้วยการ

มองเหน็เป็นตวัช่วย ไดแ้ก่การกําหนดแถบสเีพื่อบ่งชีส้ถานะความกา้วหน้าโครงการเพื่อแยกกลุ่ม

โครงการทีเ่ป็นไปตามแผน และลา่ชา้กวา่แผนงานทีก่าํหนด  

- รายละเอยีดของกจิกรรมที่ทําในครัง้น้ี  โดยเชื่อมโยงสาเหตุซึ่งนําไปสู่การดําเนินงาน 

และผลลทัธท์ีเ่กดิขึน้ หลงัดาํเนินกจิกรรม 

- โดยรายละเอียดของกิจกรรมขา้งต้นนัน้ ควรมกีารเปรยีบเทยีบวดัผลกบัระดบัเกณฑ์

มาตรฐาน 

Monthly 

Monitoring 

Report 

Monthly 1 

Monthly 2 

Monthly 9 

Excel 

Document 

Data 

โครงสรา้งรายงาน 

-ขอ้มลูพืน้ฐาน 

-ความกา้วหน้าโครงการ 

  กราฟ, %ความคบืหน้า 

-สรุปกจิกรรมทีด่าํเนินการ 

-ปัญหาอุปสรรค/การขอสนบัสนุน 

 

Monthly 10 
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- การสรุปถึงปัญหา แนวทางแก้ไข และสิง่ที่ต้องการในการสนับสนุน เพื่อให้โครงการ

ดาํเนินการไดส้าํเรจ็เป็นไปตามแผนงาน 

- การเจราจา หาขอ้ตกลงร่วมกนั เมื่อมปัีญหาหรอือุปสรรคกบัโครงการ เพื่อร่วมกนัสรุป

ปรบัเปลีย่นเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

- การสรุป ประมวลขอ้มูลเพื่อการเฝ้าระวงั และควบคุมโครงการของเจ้าหน้าทคีวบคุม

โครงการ 

2. ดา้นออกแบบปรบัปรุงกระบวนการรายงานความคบืหน้าโดยการเพิม่ความถี ่(frequency) 

ในการรายงานขอ้มลูเป็นการรายงานกํากบัและตดิตามโครงการประจําเดอืน จากเดมิทีก่ําหนดให้

สง่รายงานความคบืหน้าเป็นลกัษณะรายงานตามงวดงานทีเ่บกิจ่ายซึง่มปัีญหาดา้นการรบัรูข้อ้มลูที่

ลา่ชา้ เมือ่เกดิความไมส่อดคลอ้งกบัโครงการจะไมส่ามารถปรบัแกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงานไดท้นั 

โดยการออกแบบพฒันาเป็น รายงานกํากบัตดิตามประจาํเดอืน (Monthly Monitoring Report) เพือ่

ใช้ในการรายงานความคืบหน้าการปฏิบตัิงานของที่ปรึกษา โดยใช้ Excel Sheet ซึ่งมีรูปแบบ

โครงสร้างเป็นสดัส่วนตามหวัข้อที่ต้องรายงานอย่างชัดเจน และสะดวกในการปรบัแก้ไขและ

เพิม่เตมิแต่ละสว่นขอ้มลูแสดงถงึรายละเอยีดความกา้วหน้าโครงการและผูร้บัผดิชอบ [9] โดยมกีาร

เชือ่มโยงขอ้มลูระหวา่ง Sheet แบบลกัษณะ hyper link ออกแบบใหใ้ชง้านสะดวก เพือ่ความสะดวก

ในการใชง้านในการคน้หาการตรวจสอบขอ้มลูประกอบดว้ย Excel sheet 2 สว่นหลกั ไดแ้ก่ 

2.1 Sheet Data Overview Projectเป็นเอกสารที่ระบุข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลใน

ภาพรวมของโครงการ รายละเอยีดแผนงานในแต่ละ Man-day ระบุแผนวนัที่เขา้ปรกึษาแนะนํา 

และขอ้มลูวนัทีเ่ขา้จรงิเพือ่เปรยีบเทยีบแผนงานกบัทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิ โดย Link ขอ้มลูแปลงเป็นกราฟ 

Sheet Data Risk Controlเป็นเอกสารใชใ้นการบนัทกึความเสีย่งโดยแบง่ออกเป็นการกาํกบัตดิตาม

เพือ่ควบคุมความเสีย่ง ไดแ้ก่ 

- Risk Activity ในแต่ละ Man-day และเชือ่มโยงในลกัษณะภายในงวดงาน 

- Risk Schedule การประเมินแผนเทียบกับวนัที่เข้าปรึกษาแนะจริงในแต่ละ 

Man-day มกีารปรบัเลือ่นจากเดมิ 

2.2 Sheet Data Monthly เป็นเอกสารที่แสดงรายงานความคบืหน้าประจําเดอืนซึ่งได้

นําไปใชก้ํากบัและตดิตามกบั SMEs โครงการเป้าหมาย โดยนําไปใชก้บัโครงการปรกึษาแนะนํา

เชงิลกึในพืน้ทีข่องศนูยส์ง่เสรมิอุตสาหกรรมภาคที ่3 ทีเ่ป็นโครงการเป้าหมาย ไดแ้ก่ โครงการ CF 

(Consultancy Fund) จํานวน 2 กจิการ โครงการ MDICP จํานวน 2 กจิการ โครงการพฒันาสถาน

ประกอบการสู ่AEC จาํนวน 2 กจิการ ซึง่ไดก้าํหนดสถานประกอบการเป้าหมายรวมจาํนวน 6 แหง่

ที่มคีวามพร้อมในด้านบุคคลากรในการสนับสนุนกระบวนการปรกึษาแนะนําของที่ปรกึษา โดย

รายละเอยีดขอ้มลูกจิการทีเ่ขา้รว่มโครงการ เป็นดงัน้ี 
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1) โรงงานผลติเครื่องมอืทนัตกรรมเป็น SMEs ทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัพจิติร 

ประกอบกจิการผลติ ซ่อม และจาํหน่ายเครือ่งมอืทางทนัตกรรม เป้าหมาย/ผลลทัธเ์ขา้ร่วมโครงการ

ปรึกษาแนะนํา คือมีเป้าหมายเพื่อการขอการรบัรองระบบมาตรฐานคุณภาพสําหรบัการผลิต

เครื่องมือแพทย์ ISO 13485 เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความเชื่อมัน่ให้แก่ลูกค้า นําไปสู่การเพิ่ม

ยอดขาย และสว่นแบง่ทางการตลาดทีม่ากขึน้ 

2) โรงสขี้าวผลิตข้าวสารเป็น SMEs ที่ตัง้อยู่ในพื้นที่จงัหวดักําแพงเพชร 

ประกอบกจิการสขีา้ว ผลติขา้วสาร และขา้วน่ึง เป้าหมาย/ผลลทัธ์เขา้ร่วมโครงการปรกึษาแนะนํา 

คอืมเีป้าหมายเพื่อการขอการรบัรองระบบมาตรฐานคุณภาพ GMP เพื่อเพิม่ศกัยภาพดา้นความ

เชือ่มัน่ใหแ้ก่ลกูคา้ นําไปสูก่ารเพิม่ยอดขาย และสว่นแบง่ทางการตลาดทีม่ากขึน้ รวมถงึเพือ่เตรยีม

รองรบัแผนในการขยายตลาดต่างประเทศ 

3) โรงงานผลิตซีเมนต์ผสมเสร็จเป็น SMEs ที่ตัง้อยู่ ในพื้นที่จ ังหวัด

นครสวรรค ์ประกอบกจิการจาํหน่ายวสัดุในการก่อสรา้ง เป้าหมาย/ผลลทัธเ์ขา้ร่วมโครงการปรกึษา

แนะนํา คอืมเีป้าหมายเพื่อการพฒันาประสทิธภิาพในองค์กรดา้นฝ่ายผลติเพื่อเพิม่ศกัยภาพของ

พนกังานฝ่ายผลติ เพือ่ใหเ้กดิคุณภาพในผลติภณัฑแ์ละลดตน้ทุนการผลติ 

4) โรงงานการ์เมนท์เป็น SMEs ทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีจ่งัหวดันครสวรรค์ กจิการ

ตดัเยบ็เสือ้ผา้สําเรจ็รูป เป้าหมาย/ผลลทัธ์เขา้ร่วมโครงการปรกึษาแนะนํา คอืมเีป้าหมายเพื่อการ

พฒันาประสทิธภิาพในดา้นฝ่ายผลติเพือ่ลดการสญูเปลา่ในกระบวนการ และของเสยีในการผลติ 

5) โรงงานลูกยางกระเทาะสีข้าวเป็น SMEs ที่ตัง้อยู่ ในพื้นที่จ ังหวัด

นครสวรรค ์ประกอบกจิการผลติและจําหน่ายลูกยางกะเทาะขา้วเปลอืก เป้าหมาย/ผลลทัธเ์ขา้ร่วม

โครงการปรกึษาแนะนํา คอืมเีป้าหมายเพื่อการพฒันาแผนกลยุทธท์างดา้นการตลาดเพื่อรุกตลาด 

AEC 

6) โรงสีผลิตข้าวสารเป็น SMEs ที่ตัง้อยู่ในพื้นที่จงัหวดัพิจิตร ประกอบ

กจิการสขีา้ว ปรบัคุณภาพขา้ว จาํหน่ายขา้วสารบรรจุถุง เป้าหมาย/ผลลพัธเ์ขา้รว่มโครงการปรกึษา

แนะนํา คอืมเีป้าหมายเพื่อการกําหนดแผนการตลาดเพื่อการขยายการผลติสู่ตลาดต่างประเทศ 

โดยเฉพาะตลาด AEC 

เห็นได้จากตัวอย่างหน่ึง ในการกํากับติดตามงานที่ปรึกษาในโครงการ MDICP เป็น

โรงงานผลติคอนกรตีผสมเสรจ็ พบว่า มปัีญหาเรื่องการนัดหมายในการเขา้ใหก้ารปรกึษาแนะนํา

ของที่ปรึกษาล่าช้ากว่าแผนงานที่กําหนดประมาณ 20 วัน จากการที่ได้ติดตามจากรายงาน

ประจาํเดอืน มแีนวโน้มทีจ่ะเกดิผลกระทบกบัโครงการ จงึไดป้ระสานแกไ้ขใหส้ือ่สารขอ้มลูกนัทัง้ใน

ส่วนของที่ปรกึษาและผูป้ระกอบการ ซึ่งเป็นการไดร้บัประโยชน์จากการรายงานความก้าวหน้า

โครงการประจาํเดอืน (Monthly Monitoring Report)   
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นอกจากน้ี จากการกาํกบัตดิตามพบวา่ ความพรอ้มในการเขา้รว่มโครงการของสถานประกอบ

ซึ่งเป็นหน่ึงใน Stakeholders [10] กเ็ป็นปัจจยัหน่ึงทีส่ําคญัทีจ่ะทําใหโ้ครงการประสบความสําเรจ็ 

โดยเฉพาะดา้นความพรอ้มของบุคลากรทีจ่ะนําสิง่ทีท่ีป่รกึษาไดแ้นะนําไปปฏบิตัใิหเ้กดิผล และเกบ็

ขอ้มลูต่าง ๆ เพือ่นําไปวเิคราะหป์รบัปรุงรว่มกบัทีป่รกึษา 

การสรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของผูป้ระกอบการในดา้นการปฏบิตังิานของทีป่รกึษา

หลงัการนําเครือ่งมอื Monthly monitoring report เพือ่ชว่ยในการกาํกบัและตดิตาม 

จากทีไ่ดด้าํเนินการกํากบัและตดิตามการทํางานปรกึษาแนะนําของทีป่รกึษา โดยใช ้Monthly 

monitoring report เป็นเครื่องมอืสําคญัในการกํากบัตดิตาม และควบคุมโครงการอย่างต่อเน่ืองใน

แต่ละสถานประกอบการ ทําใหก้ารกํากบัและตดิตามทําไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ จากขอ้มูล

แผนการเขา้ให้คําปรกึษาแนะนํา โดยเทยีบกบัขอ้มูลการเขา้ทํางานจรงิ การสรุปเน้ือหาการเขา้

ปฏิบตัิงานที่ต้องระบุประเด็นการดําเนินงานที่เป็นเน้ืองานสําคญั รวมถึงผลที่ได้รบัในการให้

คาํปรกึษาแนะนํา และปัญหาอุปสรรคความตอ้งการสนบัสนุนทีต่อ้งรบีดาํเนินงาน 

โดยได้วดัผลจากการประเมนิความพงึพอใจ ในด้านความสอดคล้องตามแผนการปรึกษา

แนะนําที่กําหนดไว้ โดยอ้างอิงหัวข้อและเกณฑ์การประเมินจากการประเมินของบริษัท CA 

International Information Co.Ltd, เพื่อใช้ในเชิงเปรียบเทียบผลการประเมินก่อน-หลงั การนํา

แนวทางพัฒนากระบวนการกํากับและติดตามไปใช้ ซึ่งบริษัท CA International Information 

Co.Ltd, ไดเ้กบ็ขอ้มลูเป็นค่าเฉลีย่ในภาพรวมไวก้่อนหน้าน้ีแลว้ โดยจากการทีเ่จา้หน้าทีโ่ครงการใช้

เครื่องมอื Monthly monitoring reportเพื่อช่วยในการกํากบัและติดตามในช่วงระยะเวลาระหว่าง 

เดอืนพฤษภาคม-สงิหาคม 2558 จํานวน 4 เดอืน ใชแ้บบฟอรม์กลางในการเกบ็ขอ้มลูทัง้ 6 สถาน

ประกอบการ 

จากขอ้มลู รปูที ่5 กราฟแสดงผลการประเมนิปรกึษาแนะนํา แสดงค่าเฉลีย่ผลประเมนิผลลพัธ ์

วดัเทยีบจากความพงึพอใจของกจิการที่ได้พฒันากระบวนการกํากบัและตดิตามทัง้ 6 กจิการ มี

กจิการทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดที ่65.7 เปอรเ์ซน็ต์ และมกีจิการทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าสุดที ่57.1 โดยเมื่อคํานวณ

เป็นค่าเฉลี่ยในภาพรวมของทัง้ 6 กิจการจะมีผลคะแนนความพึงพอใจการดําเนินงานของ

กระบวนการปรกึษาแนะนําเทา่กบั 63.3 เปอรเ์ซน็ต ์
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รปูท่ี 5 กราฟแสดงผลการประเมินปรึกษาแนะนํา 

 

4. สรปุและอภิปรายผล 

จากการศกึษาคน้ควา้เพื่อพฒันากระบวนการกํากบัและตดิตาม โครงการจา้งปรกึษาแนะนํา 

SMEs โดยมุ่งพฒันาปรบัปรุงกระบวนการทํางานในปัจจุบนั โดยพฒันางานผ่านกระบวนการทํา 

Focus Group ระดมความคดิเหน็ผูป้ฏบิตังิานโครงการในปัจจุบนั สรุปเป็นการพฒันาปรบัปรุงใน 2 

สว่น ไดแ้ก่ การพฒันาโครงสรา้งรายงานการปฏบิตังิานของทีป่รกึษาใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั และ

การออกแบบปรบัปรุงกระบวนการรายงานทีม่ปีระสทิธภิาพในการนําขอ้มูลไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์

มากขึน้โดยการเพิม่ความถี่ (frequency) ในการรายงานขอ้มูลเป็นการรายงานกํากบัและตดิตาม

โครงการประจําเดอืนและเรยีกรายงานและโครงสร้างมาตรฐานรายงานที่พฒันาขึ้นดงักล่าวว่า 

“Monthly Monitoring Report” ซึ่งการพัฒนาออกแบบลักษณะโครงสร้างของกํากับติดตาม

ประจําเดือน (Monthly Monitoring Report) โดยวิเคราะห์สภาพก่อนการพัฒนาปรับปรุง และ

ดาํเนินการพฒันารปูแบบรายงานตามหลกัการ การบรหิารงานโครงการ Project Management ให้

มีเน้ือหารายงานที่มีข้อมูลที่ครอบคลุม และมีรูปแบบหวัข้อรายงานที่มาตรฐานสะดวกในการ

นําไปใชง้าน 

สว่นการออกแบบปรบัปรุงกระบวนการรายงานความคบืหน้าโดยการเพิม่ความถี ่(frequency) 

ในการรายงานขอ้มลูเป็นการรายงานกํากบัและตดิตามโครงการประจําเดอืน จากเดมิทีก่ําหนดให้

สง่รายงานความคบืหน้าเป็นลกัษณะรายงานตามงวดงานทีเ่บกิจ่ายซึง่มปัีญหาดา้นการรบัรูข้อ้มลูที่

ลา่ชา้ เมือ่เกดิความไมส่อดคลอ้งกบัโครงการจะไมส่ามารถปรบัแกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงานไดท้นั
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โดยสามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการรบัรูข้อ้มลู (Data Information) ในการปฏบิตังิานของทีป่รกึษา

ที่รวดเรว็ขึน้ พรอ้มทัง้การจดัการเชื่อมโยงขอ้มูลอย่างมรีะบบแบบแผน ช่วยบรหิารจดัการกํากบั

และตดิตามทีป่รกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

 

รปูท่ี 6 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการประเมินการปรึกษาแนะนําหลงัการพฒันา 
 

นอกจากน้ียงัสามารถในการลดค่าใชจ้่ายในการบรหิารโครงการ (Cost) ในการจา้งหน่วยงาน

ภายนอก เมื่อมีการนําเทคนิคเครื่องมือ Monthly monitoring report ไปใช้ โดยการนําเทคนิค 

เครื่องมอื Monthly monitoring report ไปใช้สําหรบัเจ้าหน้าโครงการ และร่วมกบัการทํางานของ

หน่วยงานส่วนตดิตามโครงการ โดยให้ส่วนตดิตามโครงการควบคุมกํากบัในภาพรวม และเก็บ

ข้อมูลความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของที่ปรึกษา ซึ่งเมื่อมกีารพฒันาการกํากบัและติดตาม

โครงการทีเ่ป็นมาตรฐานโดยเจา้หน้าทีภ่ายในองคก์ร จะส่งผลใหล้ดความถี่ในการจา้งตดิตามจาก

ภายนอกออกไป และสามารถจช่วยลดค่าใชจ้่ายตน้ทุนบรหิารโครงการโดยมสี่วนต่างทีป่ระหยดัได้

เทา่กบั 50,000 บาทต่อปีโดยประมาณ 

การประเมนิผลหลงัการพฒันากระบวนการกํากบัและตดิตามโครงการ โดยสํารวจขอ้มูลจาก

ผู้ประกอบการพบว่า ผลค่าเฉลี่ยผลประเมนิความพงึพอใจผลลพัธ์ของโครงการหลงัการพฒันา

กระบวนกํากบัและตดิตามโครงการ โดยประเมนิจากสถานประกอบการ SMEs เป้าหมายทีก่ํากบั

และติดตามด้วยเครื่ อ งมือ  Monthly monitoring report เท่ ากับ  63.3% ตามรูปที่  6 กราฟ

เปรยีบเทยีบแสดงผลการประเมนิการปรกึษาแนะนําหลงัการพฒันา ซึ่งจากขอ้มลูดงักล่าวสามารถ

พอสรุปเทยีบได้ว่า ค่าเฉลี่ยรวมประเมนิผลลพัธ์โครงการในด้านการดําเนินงานของที่ปรกึษา มี
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แนวโน้มที่ดีขึ้น คือเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่ากับ 5.3% เป็นผลมาจากการพฒันากระบวนกํากับและ

ตดิตามโครงการส่งผลใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการ SMEs ในการปรบัปรุงและพฒันาธุรกจิ 

เพือ่สรา้งศกัยภาพและเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัในธุรกจิต่อไป 
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