
 

  1 

ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [   ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถ้าม*ี) และ
การทดลองนำเสนอผลงาน) 

 [] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

ประเภทองค์กร [   ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [   ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        [   ] หนว่ยงานด้านการศึกษา   
[] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ    [   ] หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนำเสนอ เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลกับการสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (Impact) 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[    ] 1. การนำองค์กร     [    ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[    ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด   [    ] 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้  
[    ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล   [] 6. การจัดการกระบวนการ  
[    ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
ที่อยู่  เลขที ่80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900   
โทรศัพท์ 02 026 2333  โทรสาร 02 026 2333  เว็บไซต์ https://www.depa.or.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำเสนอ)  นางสาวศิวนันท์ หมุนสิงห์  ตำแหน่ง หัวหน้างานติดตามและประเมินผล 
โทรศัพท์ 02 026 2333  โทรสาร 02 026 2333 มือถือ 096 264 6263 อีเมล Siwanan.mo@depa.or.th 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม”  
depa มีแนวทางการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (Impact) โดยเป็นเครื ่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลลัพธ์ (Outcome) การดำเนินงานขององค์กรที่มีภารกิจในการขับเคลื่อนและยกระดับขีดความสามารถของ
ประเทศไทย ไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในทุกมิติ ทั้งการพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัล (Digital Manpower) 
การพัฒนาสังคมดิจิทัล (Digital Society) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure) โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล ผ่านกลไกมาตรการการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน เช่น อุตสาหกรรมจับคู่ธุรกิจดิจิทัล คูปองดิจิทัล โครงสร้าง
พื้นฐาน/ร่วมวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นต้น เพื่อให้คนไทย perform better, think faster and live better 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม (Impact) ให้กับประเทศอย่างมากมาย 
 
 
 
 
 
 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาทำงานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง ข้อร้องเรียนของลูกค้าลดลง 
ผลิตภาพต่อพนักงานเพิ่มขึ้น อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น วัฒนธรรมองค์กรดีขึ้น อัตราการรักษาลูกค้าเพิ่มขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้น เป็นต้น  
จากการดำเนินงานของ depa ตามตัวชี้วัดที่สำคัญ ภายใต้เป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สามารถสร้างมูลค่า
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (Impact) ปี 2564 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,800.1191 ล้านบาท (มูลค่าทางเศรษฐกิจ
จำนวน 5,229.1420 ล้านบาท และมูลค่าทางสังคมจำนวน 1,570.9771 ล้านบาท) ซึ่งผลจากการประเมินดังกล่าว 
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นำไปสู ่ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงานตามโครงการของ depa ให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีสูงขึ้นในอนาคต 
 

 
 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [ ]  อนุญาต   [    ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [ ]  อนุญาต  [    ] ไม่อนุญาต 
 
เนื้อหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเนื้อหาและรายละเอียดให้ครอบคลุมประเด็น
ดังนี้   

 - ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ  
 - วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)  
 - อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 

• ขัน้ตอนที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่สำคัญเหล่านั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-นำไปปฏิบัติ  
แล้วนำไปสู่การป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ ยกระดับคุณค่าของผลการทำงานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือ 
สามารถสนองตอบความคาดหวังของลูกค้าได้ดีขึ้น 

• ควรอธิบายโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตาราง หรือ เครื่องมือคุณภาพ ที่เหมาะสม 
(ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อได้ที่ www.ftqm.or.th) 

 
 
หมายเหตุ   
1. *บทความประเภท TQM Best Practices สามารถเลือกได้ว่าจะจัดทำบทความฉบับเต็ม (Full Paper) พร้อมทั้ง] 

จัดทำ Presentation Slide หรือ เลือกจัดทำ Presentation Slide เท่านั้น หรือ  เลือกจัดทำ Clip นำเสนอผลงาน 
ทั้งนี้หากผู้นำเสนอเลือกจัดทำ Presentation Slide หรือจดัทำ Clip นำเสนอผลงานเพียงอย่างเดียวนั้น ผู้นำเสนอ 
ต้องจัดทำเนื้อหาใน Presentation Slide หรือเนื้อหาใน Clip ให้ครบตามรายละเอียดของการเขียนบทความ 
ฉบับเต็ม (Full Paper) ทุกประเด็นที่ได้กำหนดไว้  

2. ผู้เขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16  
3. Download เอกสารใบสมัครบทคัดย่อนี้ ประเภท MS-Word ได้ที ่www.ftqm.or.th 
4. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาท่ี ftqm@ftqm.or.th  
   ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2565 
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บทคัดย่อ 
 

ชื่อเรื่อง : เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลกับการสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (Impact) 
 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณห รือ
กฎหมายอื่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิด
การนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศตามมาตรา 
34 และให้มีคณะรรมการกำกับสำนักงานฯ คณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งทำหน้าที่กำกับและติดตามการ
ดำเนินงานของสำนักงานฯ  

ปี 2560  เริ่มภารกิจจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษกิจดิจิทัล โดยเริ่มต้นจาก “ศูนย์” 
ปี 2561 เติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมรับโครงการใหญ่ ซึ่งเป็นมิติใหม่ของประเทศ ได้แก่ Coding Thailand, 

Digital Thailand Big Bang, Digital Startup, และ Smart City พร้อมเกิดตราสัญลักษณ์ “ทวิชา” 
ปี 2562 ขยายผลจัดตั้งสถาบันไอทีและนวัตกรรมดิจิทัล สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น สถาบันส่งเสริม

การวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ประเทศไทย พร้อมรัมอบหมาย
ภารกิจระดับชาติ อาทิ World Expo 2020 Dubai การขับเคลื่อน Thailand Digital Valley สู่การเป็น ASEAN Digital 
Hub และการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ASEAN Smart City Network 2019 และการย้ายสำนักงานสู่ย่านลาดพร้าว 

ปี 2563 ยืนหยัดในการเป็นองค์กรแถวหน้าที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาให้บริการภาคประชาชนใน
ยุค COVID-19 ควบคู่ไปกับการวางรากฐานสำคัญของประเทศ ทั้งประชาชน เศรษฐกิจและสังคม ขยายสาขาสู่ภูมิภาค 
ทั่วประเทศ 

ปี 2564 ทำงานในทุกมิติเพ่ือให้คนไทย perform better, think faster, and live better มีผลสำเร็จด้านการ
ส่งเสริมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะใน 15 พื้นที่ พร้อมเดินหน้าโครงการระดับชาติที่ได้รับมอบหมาย และเริ่มต้นการ
ให้บริการ “eatsHUB” แพลตฟอร์มไทยเพื่อคนไทย พร้อมภารกิจต่าง ๆ ที่สามารถพาคนไทยผ่านวิกฤต  COVID-19 
ด้วยดิจิทัล 
 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
วิสัยทัศน์  ทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับช้ันนำของโลก 
 We work smart every day to build a world-class digital economy and to help people  
 perform better, think faster and live better 
ค่านิยม EQSSS  
 Equality (กล้าแสดงออกทางความคิด เอางานเป็นหลัก) 
 Quality (ทำงานบนพื้นฐานของคุณภาพและธรรมาภิบาล) 
 Smart (มีความเฉียบคมในการตอบโต้เจรจาเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม) 
 Service Mind (มีใจรักบริการ จิตอาสา) 
 Simplify (กระบวนการทำงานสะดวก ง่ายและเป็น Digitized Organization) 
วัฒนธรรม ประยุกต์ใช้ค่านิยม EQSSS ในการทำงานอย่าง Work Smart ด้วยหลัก “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิต

อาสา” เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมุ่งแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนเป็นสำคัญ (People First) 

นโยบาย  1. พัฒนาและสร้างคลังความรู้ขององค์กร ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและนําไปใช้ประโยชน์ได้
จริง โดยใช้ความต้องการของประเทศและตลาดเป็นตัวนํา (Demand Driven)  
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 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น ทันสมัยตามมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาล
โดยมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล และเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่  

 3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลของบุคลากร แรงงานและประชาชน
ทั่วไปเพ่ือให้สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล   

 4. มีการทำงานเชิงบูรณาการภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดผลลัพธ์และ
ผลกระทบที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนเร่งรัดการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก เพ่ือนําไปสู่การสร้าง
ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อองค์กรในการพัฒนาประเทศ 

 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
• ขั้นตอนท่ีสำคัญและวิธีปฏิบตัิในข้ันตอนท่ีสำคัญเหลา่นั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-นำไปปฏิบัติ แล้วนำไปสู่การป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิด

ซ้ำ ยกระดบัคุณค่าของผลการทำงานท่ีส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือ สามารถสนองตอบความคาดหวังของลกูค้าไดด้ีขึ้น 
• ควรอธิบายโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตาราง หรือเครื่องมือคณุภาพที่เหมาะสม 
 

depa มีการผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความมั่นคงของ
ประเทศ และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในทุกภาคส่วน นำไปสู่การสร้างมูลค่าผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม (Impact) ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่ภาครัฐจัดสรรในโครงการต่างๆ depa 
จึงไดก้ำหนดแนวทางการประเมินมูลค่าผลกระทบ จำแนกออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม อันเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการดำเนินงานของ สศด. ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังจากที่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้า
มารับบริการ ผ่านกลไกมาตรการการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนต่างๆ เช่น คูปองดิจิทัล การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น การจับคู่ธุรกิจ การวิจัย/พัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพ
กำลังคนและบุคลากรดิจิทัล และการให้ทุนศึกษาด้านดิจิทัล เป็นต้น  

ทั ้งนี้ depa มีการกำหนดกรอบการประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้หลักการทาง
เศรษฐศาสตร์ ซึ่งพิจารณาทั้งมูลค่าในด้านการเงิน (เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย การลงทุน การจ้างงาน เป็นต้น) ที่เกิดขึ้นใน
องค์กร และมูลค่าของผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบอื่น ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการดำเนินงาน ซึ่งมีทั้งมูลค่าด้านการเงิน และ
มิใช่การเงิน (เช่น มิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ) โดยมีขั้นตอนในการประเมินผลกระทบฯ ดังนี้ 1) ทบทวนกรอบแนวคิด 
ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือการประเมิน และ Best Practice จากหน่วยงานอื่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนด
กรอบการประเมิน เป็นประจำทุกปี 2) พัฒนาเครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ทั้งใน
รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 3) พัฒนาฐานข้อมูลการสำรวจ เพื่อทราบถึงกลุ่มประชากร จากนั้นพิจารณาคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะนำมาสำรวจ 4) ดำเนินการสำรวจข้อมูลเชิงปริมาณ ครอบคลุมทุกช่องทาง โดยเฉพาะออนไลน์ เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้กับผู้ตอบแบบสอบถาม โดย depa สามารถติดตามสถานะ/ทราบผลการสำรวจแบบ Real Time 5) การ
สำรวจเชิงคุณภาพ ทั้งในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
ซึ่งพิจารณากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากฐานข้อมูลที่เป็นโครงการที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จ ทั้งนี้ 
เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก ประกอบการวิเคราะห์ผลควบคู่ไปกับการสำรวจเชิงปริมาณ ทำให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และ 6) การวิเคราะห์ และจัดทำรายงาน จากนั้นนำเสนอต่อผู้บริหาร โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

สำหรับหลักเกณฑใ์นการประเมินมูลค่าผลกระทบ จำแนกออกเป็น 2 หลักการ ได้แก ่1) หลักการ Reveal Preference 
approach (RP) เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินเทียบเคียงมูลค่าการซื้อขายในตลาด และ 2) หลักการ State Preference approach 
(SP) เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินในการสร้างตลาดสมมติ เพื่อให้ผู้ตอบระบุว่า มีความพึงพอใจยินดีที่จะจ่ายเพื่อให้ได้สิ่งนั้น        
ดังตารางที่ 1 

Reveal Preference approach (RP) 
เทียบเคียงมูลค่าการซ้ือขายในตลาด 

State Preference approach (SP) 
เป็นการสร้างตลาดสมมติ 
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- Market Value Approach คอื ถามราคา
ตลาด เฉพาะที่มีการซื้อขายในตลาดจริง 

- Cost Approach คือ ถามราคาที่ใช้ไป เพ่ือให้
ได้สิ่งนั้นมา หรือ Replacement Cost method คือ 
หากจะทำให้เป็นไปตามที่เราต้องการ จะต้องใช้เงิน
เท่าไหร ่

- Income Approach คือ ถามราคาที่ไดร้ับ เมื่อ
ขายสิ่งนั้นไป 

- Benefit transfer approach คือ นำค่าใช้จ่าย 
หรือรายได้ที่เทียบเคียงกับสิ่งท่ีเราต้องการจะประเมิน
มูลค่ามาใช้ 

- Cost Approach คือ ถามเงินท่ียินดีจ่าย
เพื่อให้ได้สิ่งนั้นมา (Willingness to Pay: WTP) 

- Income Approach คือ ถามราคาที่ยินดี
ขาย เมื่อขายสิ่งนั้นไป (Willingness to Accept: 
WTA) 

- Replacement Cost method คือ ถ้าหาก
จะทำให้เกิดสิ่งนั้นๆ ตามทีต่้องการ จะต้องใช้ เงิน
เท่าไร 
 

ตารางที่ 1 หลักในการประเมินมลูค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 
 
โดยครอบคลุมองค์ประกอบผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ดังแผนภาพที ่2 และแผนภาพที่ 3  

 
แผนภาพที ่2 องค์ประกอบผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

 
แผนภาพที ่3 องค์ประกอบผลกระทบทางสังคม 

 
แนวทางในการคำนวณ: 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ = รายได้ที่เพิ่มขึ้น + การลงทุนที่เพิ่มขึ้น + ต้นทุนที่ลดลง + การจ้างงานที่เพิ่มขึ้น + การ
นำเข้าเทคโนโลยีดิจิทัลลดลง (ถ้ามี) 

ผลกระทบทางสังคม = การกำจัดของเหลือ/ของเสียจากการผลิต + มูลค่าประหยัดได้จากการนำของเหลือ/ของเสีย
กลับมาใช้ + ค่าใช้จ่ายในการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ลดลง + มูลค่าการจ้างงานจากคนในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น + มูลค่า
การใช้จ่ายที่ไม่ต้องเดินทางไปทำงานนอกพ้ืนที่ + ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ลดลง + มูลค่าหนี้สินครัวเรือนที่ลดลง + 
ความสามารถในการซื้อสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันที่เพ่ิมขึ้น  

ทั้งนี้ เป็นการพิจารณาประเมินจากมูลค่าของผลประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เพ่ิมขึ้น การลงทุนที่เพ่ิมข้ึน 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ลดลง การจ้างงานที่เพ่ิมขึ้น และมูลค่าที่เกิดขึ้นต่างๆ ในเชิงสังคม ว่าส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนอย่างไร 
โดยได้คำนวณมูลค่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นนำมาคาดการณ์มูลค่าผลกระทบในภาพรวมขององค์กร 
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โดยคิดจากมูลค่าผลกระทบเฉลี่ยต่อราย คูณกับจำนวนลูกค้าทั้งหมดที่มาใช้บริการกับ depa เพ่ือให้ได้มูลค่าผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมขององค์กร ตลอดจนทำให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการทำงานของ depa 
ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุง/พัฒนาระบบและเครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ให้มีความเหมาะสมกับบริบทและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  


