
การวิเคราะห์ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
ด้วยระบบ CIPPIEST & Value Chain  



ทีม่าของแนวคดิ

• The idea of the value chain is based on the process view 
of organisations, the idea of seeing a manufacturing (or 
service) organisation as a system, made up of subsystems 
each with inputs, transformation processes and outputs. 
Inputs, transformation processes, and outputs involve the 
acquisition and consumption of resources - money, 
labour, materials, equipment, buildings, land, 
administration and management. How value chain 
activities are carried out determines costs and affects 
profits.  (Porter, 1985)



VALUE CHAIN

• Porter (1985) ได้เสนอแบบจ าลองห่วงโซ่คณุค่าไว้ โดยมุ่งให้
ความส าคัญกับกิจกรรมในโซ่คุณค่าของแต่ละหน่วยธุรกิจ ตั้งแต่การ
จัดหาแหล่งวัตถุดิบ การแปรรูป ตลอดจนถึงกระบวนการสง่มอบสินคา้
และบริการให้กับลกูค้า

• มุ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการวิเคราะห์
มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนหรือกิจกรรม 

• ห่วงโซ่คุณค่าจึงเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆที่สร้างมูลค่าเพิ่ม 
(Value-Creation Activities) และเกิดการเชื่อมโยงกับคู่ค้าในโซ่
อุปทานด้วยกัน ส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขัน (Competitive 
position)



ทีม่าของแนวคดิ

Value Chain

• การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขาดความสัมพันธ์ และการร้อยเรียง
กันอย่างครบวงจรและเป็นระบบ ท าให้ขาดประสิทธิภาพต่อ
องค์กรในภาพรวม

• พิจารณาถึงกิจกรรมที่มีคุณค่าในกระบวนการทั้งหมด เพื่อให้
เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยลดกิจกรรมที่ไม่สร้าง
มูลค่าเพิ่ม และเพิ่มกิจกรรมที่สร้างมูลค่าในกระบวนการ
ทั้งหมด
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ตน้ทาง

ก ำหนด
นโยบำย

พฒันำ
ผลผลติ

บริหำรจดักำร
ทรัพยำกรกำรผลติ

ส่งเสริมพัฒนา 
กษ. และ สหกรณ์

ก ำหนด
นโยบำย

ส่งเสริมการแข่งขัน
การค้าท่ีเสรีและ
เป็นธรรม

สง่เสริม
ธุรกิจกำรค้ำ
และบริกำร

ส่งเสริม
และพัฒน
าตลาดเพื่อ
ส่งออก

ก ำหนด
นโยบำย

สง่เสริม
กำรลงทนุ

พฒันำประสิทธิ
ภำพกำรผลิต

สง่เสริม
อตุสำหกรรม

VC การเชือ่มโยงบทบาทหนา้ทีข่องหนว่ยงาน : กรณีผลผลติทางการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงอุตสาหกรรม

เจรจาการค้า
บริหารการค้า
ระหว่างประเทศ

ก ำหนด
นโยบำย

ควำมสมัพนัธ์
ทวิภำคี

ควำมสมัพนัธ์
พหภุำคี

กระทรวงต่างประเทศ
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ปลายทางกลางทาง ผลลพัธ์
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กลางน า้

ความ
ตอ้งการ
ของ
ชมุชน

งานวจิัยใน
การสง่เสรมิ
การ
ทอ่งเทีย่ว

พัฒนากลไก 
ประสานงานและ
บรูณาการแผนการ
ทอ่งเทีย่วหลกั

เป้าประสงค/์  
การขบัเคลือ่น

*การรวมกลุม่ในการ
บรหิารจดัการแหลง่
ทอ่งเทีย่ว
* โครงการสง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศแบบ
ย ัง่ยนืมอหนิขาว / 
การจดัการชุมชนบา้นรอ่ง
กลา้/ชุมชนในอทุยัธานี
* พฒันาการมสีว่นรว่มใน
การวางแผนและพฒันา
พืน้ที่

พัฒนาระบบ
บรหิารและจัดการ
การทอ่งเทีย่ว

พัฒนาปัจจัยพืน้ฐาน
ดา้นการทอ่งเทีย่ว

พัฒนาและปรับปรงุ
แหลง่ทอ่งเทีย่ว

พฒันำศกัยภำพ
บคุลำกร

สง่เสรมิการตลาด
ประชาสมัพันธ์

พัฒนาแหลง่
ทอ่งเทีย่วอยา่ง
ยัง่ยนื

ปฏบิตักิารรว่ม
* ก าหนดบทบาทหนา้ทีแ่ละแตง่ต ัง้คณะกรรมการรว่ม
และคณะท างานชุดตา่งๆ

* ผลกัดนัใหเ้กดิบนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยความรว่มมอืโครงการ
พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วมอหนิขาวในเขตป่าสงวนแหง่ชาตป่ิา
ภแูลนคาดา้นทศิเหนอื จงัหวดัชยัภมู ิ(ระหวา่งกรมป่าไม ้
กรมอทุยานแหง่ชาตฯิและจงัหวดัชยัภมู)ิ/ บา้นรอ่งกลา้       
จ.พษิณุโลก/ อทุยัธานี

* โครงการปรบัปรงุเสน้ทางเขา้พืน้ที่
* โครงการกอ่สรา้งแหลง่เก็บกกัน า้และระบบประปา เพือ่เพิม่
ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วในอทุยานแหง่ชาตภิแูลนคา / บา้
รอ่งกลา้/ อทุยัธานี

* โครงการปรบัปรงุภมูทิศันแ์หลง่ทอ่งเทีย่วธรรมชาติ
* โครงการประชุมสมัมนาเครอืขา่ยผูป้ระกอบการดา้นการ
ทอ่งเทีย่ว

รปูธรรม/กจิกรรม
รว่ม

*โครงการ “12 เดอืน 7 ดาว 9
ตะวนั": นอนนบัดาวทีม่อหนิ
ขาว 
สโตเฮนจเ์มอืงไทย จ.ชยัภมู ิ
* การสง่เสรมิการตลาด
ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว
เชงิรกุ
* โครงการสง่เสรมิการตลาด
และประชาสมัพนัธก์าร
ทอ่งเทีย่วจงัหวดัชยัภมู ิ
*การเสรมิสรา้งศกัยภาพพืน้ที่
*การจดัการทางการตลาด
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การบรูณาการแผนทอ่งเทีย่ว

ปลายน า้ตน้น า้



10

ตน้น ้า กลางน ้า ปลายน ้า

8

ผลลพัธ์

การวเิคราะห ์ ประเมนิผล  เพือ่การเตรยีมพรอ้ม  การพฒันาปรบัปรงุ  สคูวามส าเร็จของโครงการ
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•P
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•P
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กลางน า้

• ส ารวจความตอ้งการของชมุชน

• วจัิยในการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว

• พัฒนากลไก ประสานงานและบรูณา
การแผนการทอ่งเทีย่วหลัก

พัฒนาระบบ
บรหิารและจัดการ
การทอ่งเทีย่ว

พัฒนาปัจจัยพืน้ฐาน
ดา้นการทอ่งเทีย่ว

พัฒนาและปรับปรงุ
แหลง่ทอ่งเทีย่ว

พัฒนาศักย
ภาพ
บุคลากร

สง่เสรมิการ
ตลาด
ประชาสมัพันธ์

พัฒนาแหลง่
ทอ่งเทีย่วอยา่ง
ยัง่ยนื
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ตวัอยา่งการประเมนิโครงการทอ่งเทีย่วดว้ย CIPPIEST&VC

ปลายน า้ตน้น า้

การวเิคราะห ์ ประเมนิผล  เพือ่การเตรยีมพรอ้ม  การพฒันาปรบัปรงุ  สคูวามส าเร็จของโครงการ

•E=เกดิกลไกขบัเคลือ่นในพืน้ที/่หนว่ยงาน

•C= การมแีหลง่ทอ่งเทีย่วในพืน้ที่

•I= ก าหนดเป็นนโยบาย/ใสง่บประมาณ

•P=ส ารวจ/วจิยั/ประชาคม

•P=ผลการส ารวจ/วจิยั/ไดร้ปูแบบพฒันา

•I=ผลการวจิยัถกูน าไปใชจ้รงิ

•S=พืน้ทีส่ามารถวเิคราะหป์รบัปรงุตอ่เนือ่ง

•T=พืน้ทีเ่ป็นแหลง่เรยีนรูต้น้แบบ

•E=มลูคา่รายไดท้ีเ่พ ิม่ข ึน้

•C=ทนุทางสงัคม/การจดัการทีผ่า่นมา

•I=การเพิม่ปจัจยั 4M

•P=กจิกรรมการพฒันา/การจดัการ

•P=ผลการปรบัปรงุ/พฒันา

•I=ระบบจดัการทีด่/ีเกดิงาน/รายได้

•S=กจิกรรมตอ่เนือ่ง/ส ิง่แวดลอ้มดี

•T=เป็นแหลง่เรยีนรู/้ขยายสูพ่ ืน้ทีอ่ ืน่

•E=นกัทอ่งเทีย่วเพิม่ข ึน้/หลากหลาย

•C=มจีดุเดน่/รูก้ลุม่เป้าหมาย

•I=การเพิม่ปจัจยัการพฒันามุง่เป้า

P=การสง่เสรมิการตลาด/ปชส.

•P=เกดิการรบัรูแ้ละมนีกัทอ่งเทีย่วใน/
นอกประเทศ

•I=มรีะบบจดัการขอ้มลูขา่วสารทีด่ ี

•S=เป็นวฒันธรรม/วถิชีวีติ/ส ิง่แวดลอ้มดี

•T=เชือ่มตอ่ IT และเป็นแหลง่เรยีนรู ้


