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บทสรุปผู้บริหาร
ตามที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.) ได้ดาเนินการปรับบทบาทภารกิจ และขอจัดตั้งเป็น
“ส านั ก งานส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ (องค์ ก ารมหาชน)” โดยมี เ ป้ า หมายในการสนั บ สนุ น รั ฐ บาล
ในการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง และเพิ่ ม ศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ในการขั บ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture and High Value Services) ซึ่งเป็นกลุ่ม
อุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย ภายใต้ โ มเดลประเทศไทย 4.0 โดยเน้ น บทบาทด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย สนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหาด้านการออกแบบสินค้าและบริการของ
ผู้ ประกอบการวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) รวมทั้งมุ่งเน้ นการออกแบบให้ เกิ ดมู ลค่ าสู งสุ ด
เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคม ซึ่งคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ได้มีมติอนุมัติหลักการ
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. …. และเห็นชอบ
ให้โอนภารกิจด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เป็นภารกิจของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(องค์การมหาชน)
บทบาทใหม่ที่สาคัญประการหนึ่งของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ
สศส. คื อ การเป็ น แหล่ งบ่ มเพาะธุ ร กิ จ สร้ างสรรค์ ซึ่ งจะเป็ นกลไกส าคั ญของประเทศในด้ านการส่ งเสริ ม
ให้บุคลากรสร้างสรรค์และธุรกิจได้รับการบ่มเพาะด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์จากแหล่งบ่มเพาะ
ธุรกิจสร้างสรรค์ เกิดวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และการพัฒ นาสินค้าและบริการใหม่ สร้างรายได้แก่
ภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรมจากการออกแบบได้ รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจ
สร้างสรรค์ Start-ups และผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับการพัฒนา สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ
และยกระดับ คุณภาพชีวิต รวมทั้งสร้ างรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 ศสบ. จะเริ่มดาเนินการ
ตามภารกิจใหม่ดังกล่าว
ดังนั้น ศสบ.จึงได้ดาเนิน กการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนามาใช้เพื่อ
การวางแผนและพัฒนาในเชิงการบริหารจัดการไว้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่เป็นไปโดยสอดคล้องกับ
ตัว ชี้ วัด และเป้ าหมายที่ กาหนด รวมทั้ง เพื่อ เป็ นการประเมิ นความคุ้ม ค่า ของการด าเนิน งานทั้ง ในมิติ เชิ ง
เศรษฐกิจและสังคมโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์และผลกระทบเป็นสาคัญประกอบด้วยการประเมิน 3 ส่วน ได้แก่
1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ และความคุ้มค่าขององค์กรตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและเป้าหมาย
ตัวชี้วัดสาคัญที่กาหนด ทั้งในมิติของผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบเชิงสังคม
2) การประเมิ น ประโยชน์ ที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ เ ป็ น กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการได้ รั บ จากการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย ศสบ.
3) ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการในด้านดังกล่าว สาหรับใช้เป็นแนวทาง
การดาเนินการของ ศสบ.
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การประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าขององค์กรตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและเป้าหมายตัวชี้วัด
สาคัญที่กาหนด ทั้งในมิติของผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบเชิงสังคม
ผลการประเมิน ผลสั มฤทธิ์แ ละความคุ้ม ค่า ของการดาเนินงานของ ศสบ. ปีง บประมาณ 2561 ตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและเป้าหมายตั วชี้วัดสาคัญของ ศสบ. ทริสได้แบ่งการสารวจเพื่อใช้ประเมินทั้ง
ในด้านผลลัพธ์และผลกระทบจากการดาเนินงานของ ศสบ. ทั้ง มิติด้านเศรษฐกิจ และสังคมโดยผลที่ได้จาก
การสารวจ ในมิติตา่ งๆ สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของการดาเนินงานของ ศสบ. ตามเป้าหมายตัวชี้วัดสาคัญของ
ศสบ. ในมิติเชิงเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดหลักซึ่งมีผลการดาเนินงานปรรลุเป้าหมายได้ทั้ง 2 ตัวชี้ วัดดัง
แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของการดาเนินงานของ ศสบ. ตามเป้าหมายตัวชี้วัดสาคัญของ ศสบ.

ลาดับ
ที่
1

2

ชื่อตัวชี้วัด

รายละเอียด

เป้าหมาย

SMEs ธุรกิจสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการ
รายใหม่ มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 26
ต่อปี ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย
1.1 ผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการสามารถ
ร้อยละ 26
วิสาหกิจเริ่มต้น และผู้ป ระกอบการใหม่มี สร้างรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ฐ า น ร า ย ไ ด้ เ ดิ ม ก่ อ น ไ ด้ รั บ
การพัฒนาศักยภาพ
1.2 ร้ อ ยละของผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ จานวนผู้ประกอบการธุรกิจ
ร้อยละ 10
สร้างสรรค์รายใหม่ที่เพิ่มขึ้น
สร้างสรรค์รายใหม่จาก 3 เรื่อง
ดังนี้
จานวนการจดทะเบียนบริษัท
ใหม่ จานวนสินค้าและบริการ
ใหม่ จานวนตราสัญลักษณ์
(Brand) ใหม่ ซึ่งจะไม่นับ
จานวนซ้า
SMEs ธุรกิจสร้างสรรค์ฯ ได้รับโอกาส
ก า ร เกิ ด ธุ ร ก รร ม ห มา ย ถึ ง
5
ทางธุรกิจ เกิดธุรกรรมทางธุรกิจ
ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่ได้รับ รายการ/ปี
การส่ง เสริม ความรู้ แ ละโอกาส
ทางธุรกิจได้รับ
1) การสั่งซื้อ
2) สั่งจอง
3) สั่ง จ้ า งให้ ผ ลิ ตหรื อ จ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์จากลูกค้าหรือผู้รับบริการ
ทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งหมายรวมถึงธุรกรรมที่ทาผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ร้อยละ 31.16


สูงกว่า
เป้าหมาย

ร้อยละ 34.20


สูงกว่า
เป้าหมาย

115 รายการ


สูงกว่า
เป้าหมาย

2) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของการดาเนินงานของ ศสบ. ในมิติของผลกระทบเชิงสังคม
สาหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของการดาเนินงานของศสบ. ในมิติของผลกระทบเชิง
สังคม ทริสได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลด้วยการสอบถามถึงความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด
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กิจกรรมพัฒนาศักยภาพที่เกิดขึ้นต่อตนเองและภาพรวมในมิติด้านสังคม เพื่อนามาประมวลผลเป็นมูลค่า/
ผลกระทบทางสังคม โดยมีประเด็นที่สาคัญดังนี้ต่อไปนี้
(1) ด้านจานวนการจ้างงานของธุรกิจ ผลจากเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพที่จัดโดย ศสบ. พบว่า
ธุรกิจของกลุ่มตัวอย่างสามารถก่อให้เกิดการจากงานรวมทั้งสิ้น 7,535 อัตรา
(2) การนาองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มาถ่ายทอดแก่บุคลากรในธุรกิจ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างจานวน 135 คน (ร้อยละ 36.99) มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการนาองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม มาถ่ายทอดแก่บุคลากรในธุรกิจ โดยองค์ความรู้ที่นามาถ่า ยทอดแก่บุคลากรในธุรกิจ
ได้แก่
- องค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือนาไป
พัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
- องค์ความรู้ด้านแนวโน้มทางการตลาดใหม่ (Trend) เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา
- องค์ความรู้ด้านบริหาร Brand เพื่อพัฒนาให้ Brand เป็นที่ยอมรับในตลาดและเพิ่มมูลค่าของ Brand
- องค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจเพื่อนามาปรับปรุงแนวทางในการบริหารจัดการใหม่
- องค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของธุรกิจ
(3) องค์ค วามรู้ ที่ไ ด้จ ากการเข้ าร่ว มโครงการ/กิจกรรม มาประยุ กต์กั บธุร กิจของท่ านในด้า น
การรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) พบว่ากลุ่มตัวอย่างจานวน 39 คน
(ร้อยละ 10.68) ที่ได้นาองค์ความรู้มาประยุกต์กับธุรกิจในด้านการรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social
Responsibility (CSR) โดยการรับผิดชอบต่อสังคมที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการดาเนินธุรกิจ ได้แก่
- ลด/ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยองค์ความรู้ที่นามาประยุกต์ใช้ ได้แก่
การลดการใช้วัสดุที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลาสติก เป็นต้น และการเลือกใช้วัสดุ /วัตถุดิบที่ไม่เป็น
ภัยต่อสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุจากธรรมชาติ เป็นต้น
- ลดการใช้วัตถุดิบ (Raw Material)/เชื้อเพลิง/แรงงาน ในการผลิตสินค้า/บริการ
- ลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตสินค้า/บริการ
- ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน โดยการเลือกใช้วัสดุที่มีในชุมชน
- เพิ่มคุณภาพชีวิตของบุคลากรของธุรกิจ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพที่จัดโดย ศสบ. ให้แก่บุคลากรของธุรกิจ
การประเมินประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการได้รับจากการพัฒนาศักยภาพผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมที่จัดโดย ศสบ.
ผลประเมิน ความคิ ดเห็ น ที่ มี ต่ อประโยชน์ ที่ ผู้ ประกอบการได้รั บ จากการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นา
ศักยภาพจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจานวน 365 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นที่มี
ต่อประโยชน์ที่ได้รับจากเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับคะแนน 2.36 เทียบเท่ากับ
ร้อยละ 83.60 หรือกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าได้รับประโยชน์ได้รับจากเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครั้งนี้
มากกว่าที่คาดหวัง
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
งานจ้างที่ปรึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ปีงบประมาณ 2561
ตารางที่ 2 การแปลผลระดับความคิดเห็นที่มีต่อประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รบั จากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในภาพรวมเป็นร้อยละ
ประโยชน์
ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ
2018

ประเด็น
ระดับความคิดเห็นที่มีต่อประโยชน์โดยเฉลี่ย

ระดับคะแนน
ความคิดเห็นที่มีต่อ
ประโยชน์
2.36

ร้อยละ
83.60

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการในด้านดังกล่าว สาหรับใช้เป็นแนวทางการ
ดาเนินการของ ศสบ.
1. ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์รุ่นใหม่ และมีสมรรถนะสอดคล้อง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้สามารถพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0
1) ควรมีการวิเคราะห์และเชื่อมโยงนโยบายของภาครัฐกับเป้าหมายการพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถเปิดธุรกิจและดาเนินกิจการให้อยู่รอดได้
2) ควรจัดทาแผนแม่บท หรือแผนงานระยะยาวในการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
3) การติดตามประเมินผลสาเร็จของการประกอบกิจการควรมีการลงพื้นที่พร้อมกับให้คาปรึกษาแนะนา
ทิศทาง (Trend) ใหม่ๆ ของตลาด หรือเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม่ๆ ซึ่งควรเป็นกิจกรรมที่ดาเนินงาน
เพิ่มเติมนอกเหนื อจากการและประเมิน ผลสั มฤทธิ์ และความคุ้มค่าขององค์กรที่มีการติดตามผลภายหลั ง
ประกอบการเข้าอบรมเพียง 6 เดือน – 1 ปีเท่านั้น โดยการติดตามผู้ที่อบรมผ่านโครงการฯ ไปแล้วย้อนหลัง 3-5
ปี ว่ามีการดาเนินธุรกิจในรูปแบบใด มีความต้องการความช่วยเหลือด้านความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ
ธุ ร กิ จ สมั ย ใหม่ อ ย่ า งไรบ้ า ง จากนั้ น จึ ง น ามาจั ด เป็ น หลั ก สู ต รอบรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ผู้ประกอบการ อันจะส่งผลให้ธุรกิจของผู้ประกอบการที่ดาเนินการอยู่สามารถดาเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง
2. ข้ อ เสนอแนะการพั ฒ นาเนื้ อ หา หลั ก สู ต รการอบรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของความสาเร็จในการสร้างผู้ประกอบการ
1) ควรมีการสารวจต้องการการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้เข้าร่วมอบรม ก่อนการจัดหลักสูตรอบรม
2) ควรมีการทดสอบวัดระดับความรู้ของผู้เข้าอบรมก่อนเรียน (Pre-test) เพื่อจาแนกระดับความรู้ และ
จัดกลุ่มให้เหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เข้าอบรม การคัดเลือกบุ คคลเข้าร่วมโครงการควรคัดเลือกบุคคลที่มี
ความตั้งใจจริงที่จะจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประโยชน์สูงสุด
3) ควรจัดระดับความยาก-ง่ายของหลักสูตรแยกตามความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม เช่น สาหรับผู้เข้า
อบรมที่มีป ระสบการณ์ในการทาธุรกิจมาแล้ว ควรให้เรียนในหลักสู ตรที่เน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติมากกว่า
การเรียนทฤษฎี เน้นการเรียนจากตัวอย่างให้เห็นจริง หรือแบ่งหลัก สูตรเป็น ระดับ Basic ระดับ Advance
เป็นต้น
4) ควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย และเป็นแบบเฉพาะเจาะจง (Tailor-made) สาหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการให้มากยิ่งขึ้น
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3. การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ
1) พั ฒ นาการประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ และช่ อ งทางการรั บ สมั ค รให้ มี ค วามหลากหลายและเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้จริง เช่น ให้แต่ละศูนย์/ภาค ค้นหา และคัดเลือกผู้ประกอบการที่มี ศักยภาพ (Potential)
โดยเน้นดาเนินการเชิงรุกให้มากขึ้น ไม่รอให้ผู้สมัครมาสมัครเพียงอย่างเดียว
2) การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการทีผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพที่เป็นรูปธรรม ให้มีกิจกรรม
และช่ อ งทางในการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และแลกเปลี่ ย นความรู้ ประสบการณ์ และเป็ น พี่ เ ลี้ ย งให้ กั บ
ผู้ป ระกอบการรุ่ น หลังๆ ได้ รวมถึง ศสบ.ควรจัดฐานข้อมูล (Database) ของกลุ่ มผู้ ประกอบการธุรกิจ
เชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่สามารถจะนาไปต่อยอดทางธุรกิจ
หรือจัดตั้งเป็นเครือข่ายทางธุรกิจต่อไป
3) จัดให้มีโครงการ/กิจกรรม/งานเทศกาลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับแบรนด์สินค้า
และบริการของผู้ประกอบการทีผ่ ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ได้นาเสนอแนวความคิด/ผลิตภัณฑ์/หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และเพื่อ
สร้างความน่าเชื่อถือและช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผลสาเร็จที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพของ ศสบ.
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