ตัวชี้วัด

หลักความคุ้มค่า

ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า
สถาบันพระปกเกล้า

สถาบันพระปกเกลา
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต)
เลขที่ 120 หมู 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 www.kpi.ac.th
โทรศัพท 02-141-9754 โทรสาร 02-143-8186

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานวิภา อินทรทัต

ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานวิภา อินทรทัต

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
มานวิภา อินทรทัต.
ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า. -- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2565.
113 หน้า.
1. ธรรมรัฐ. 2. การบริหารรัฐกิจ.  I. ชื่อเรื่อง.
351.593
ISBN 978-616-476-296-1

ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานวิภา อินทรทัต

รหัสสิ่งพิมพ์สถาบัน สวพ.65-66-00.0 (ebook)
พิมพ์ครั้งที่ 1
กันยายน 2565
จัดทำ�โดย

สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  http://www.kpi.ac.th
โทรศัพท์ 0-2141-9600 โทรสาร 0-2143-8181

3

ค�ำน�ำสถาบันพระปกเกล้า

หลั ก การเรื่ อ งธรรมาภิ บ าลหรื อ การบริ ห ารจั ด การที่ ดี นั้ น
เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานที่เป็นที่สนใจของสังคมไทย ทั้งจาก
หน่วยงานของรัฐและเอกชน มีความพยายามในการน�ำหลักธรรมาภิบาล
มาประยุ ก ต์ ใช้ ทั้ ง นี้ ก ารน�ำธรรมาภิ บ าลจากแนวคิ ด สู ่ ก ารปฏิ บั ติ
อาจจะยังไม่สอดคล้องกันนัก ปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการด�ำเนิน
โครงการ ไม่วา่ จะเป็นในราชการส่วนท้องถิน่ ราชการส่วนกลาง ยังสร้าง
ความเคลือบแคลงใจให้กับสังคมอยู่เสมอมา
แต่ด้วยแนวคิดที่เชื่อว่าการผลักดันการใช้หลักธรรมาภิบาล
มาสู่การบริหารราชการยุคใหม่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ภาครัฐ
อย่างเห็นผลและมีประสิทธิผล ภาครัฐจึงมีการปรับตัวมีความพยายาม
ในการออกกฎกติกาใหม่ หลักการใหม่ และระเบียบวิธีใหม่ มีระบบ
การบริการประชาชนที่มีความทันสมัย มีระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ในการบริหารจัดการเพื่อท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจและไว้วางใจ
หน่วยงานภาครัฐ โดยหากน�ำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ให้เป็นผล
มิตติ า่ งๆ ของธรรมาภิบาลจะสามารถช่วยให้การด�ำเนินการภาครัฐบรรลุ
เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
สิ่งส�ำคัญจากการด�ำเนินงานก็คือ ภาครัฐต้องทราบระดับ
การมีธรรมาภิบาลของตนเพือ่ การปรับปรุงให้ดขี นี้ ด้วย และควรทราบว่า
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ธรรมาภิบาลได้ถูกน�ำมาใช้ได้มากน้อยเพียงใด ด้วยเหตุนี้ การมีตัวชี้วัด
ที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจะช่วยในการปรับปรุงการท�ำงานให้
มีธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตวิถีใหม่
สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการภายใต้ก�ำกับของ
ประธานรัฐสภา ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในเรือ่ งดังกล่าว ได้มกี ารศึกษา
เรื่องธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการท�ำการศึกษารวบรวม
วรรณกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งธรรมาภิบาลรวมทัง้ ทีม่ ผี ศู้ กึ ษาไว้ทงั้
ในและต่างประเทศ เพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในเรือ่ งธรรมาภิบาล การพัฒนา
ตัวชีว้ ดั ธรรมาภิบาลอันสอดคล้องกับกฎหมายไทย การสร้างเครือ่ งมือเพือ่
ช่วยในการน�ำมาทดสอบประเมินความมีธรรมาภิบาลทีส่ ามารถใช้ได้จริง
ในระดับองค์กร อย่างไรก็ดี ด้วยสภาพสังคมทีม่ กี ารวิวฒ
ั น์อยูต่ ลอดเวลา
การศึกษาเรือ่ งดังกล่าวจึงต้องมีการด�ำเนินการให้สอดคล้องกับการพัฒนา
แนวคิดใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ และปรับปรุงให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ จึงน�ำมาสูก่ ารจัดท�ำ
ชุดหนังสือ “ตัวชีว้ ดั หลักธรรมาภิบาลและการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย” นี้
สถาบันพระปกเกล้า ต้องขอขอบคุณนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านธรรมาภิบาลในสาขาต่างๆ ที่สร้างผลงานนี้ขึ้น โดยคาดหวังว่า
จะเป็นค�ำตอบและหนทางทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามมีธรรมาภิบาลของสังคมไทย
ต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือตัวชี้วัดธรรมาภิบาลเล่มนี้จะเป็น
ส่วนหนึ่งในการร่วมเผยแพร่หลักการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่างๆ ในปัจจุบันได้

ศาตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
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หลักการและเหตุผล
ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัด
การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี ตามกรอบระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2542 และปรับปรุงขยายผล
สร้างตัวชีว้ ดั ให้ครอบคลุมตามกรอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นั้น ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) (เพลินตา ตันรังสรรค์, 2557)
ได้มกี ารจัดกลุม่ ใหม่เพราะเห็นว่า 10 หลัก ตาม พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธกี ารบริหารบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 6 เป็นหลักทีจ่ ำ� ยาก
โดยได้น�ำประเด็นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องรวมไว้ด้วยกัน นอกจากนี้
ยังให้ความส�ำคัญเรื่องความรับผิดชอบทางการบริหาร ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของตัวบุคคลทั้งในระดับผู้น�ำ และผู้ปฏิบัติงาน โดยเพิ่มเติม
เรือ่ งการสร้างจิตส�ำนึก คุณธรรมและจริยธรรม ซึง่ เป็นไปตามบทบัญญัติ
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ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279
เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2555 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามที่ ก.พ.ร. เสนอประกอบด้วย
4 หลักการส�ำคัญ และ 10 หลักย่อย คือ
1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New public Management)
1.1 ประสิทธิภาพ (Efficiency)
1.2 ประสิทธิผล (Effectiveness)
1.3 การตอบสนอง (Responsiveness)
2. ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value)
2.1 ภาระรับผิดชอบ (Accountability)
2.2 เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
2.3 หลักนิติธรรม (Rule of Law)
2.4 ความเสมอภาค (Equity)
3. ประชารัฐ (Participatory State)
3.1 การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ
(participation/Consensus Oriented)
3.2 การกระจายอ�ำนาจ (Decentralization)
4. ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility)
4.1 คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics)
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หลักธรรมาภิบาลของ ก.พ.ร. นีไ้ ด้แยกหลักความคุม้ ค่าออกเป็น
หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล และการตอบสนอง นอกจากนั้น
ทาง ก.พ.ร. (ส�ำนักงาน ก.พ.ร., 2552) ได้มกี ารจัดท�ำ “แนวทางการจัดระดับ
การก�ำกับดูแลองค์กรภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Government Rating) หรือ GG Rating” โดยยึด
แนวทางตามการจัดอันดับการก�ำกับดูแลกิจการ (Corporate Good
Governance Rating) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ
หลักการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ของ Dr.Edward Deming
ที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด�ำเนินงานอย่าง
เป็นขั้นตอนและต่อเนื่องจาก
1. การวางแผน Plan (P) ที่เป็นระบบและมีคุณภาพ โดย
พิจารณาปัจจัยแวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบต่อองค์กรทัง้ ภายใน
และภายนอกอย่างครบถ้วนไปสู่
2. การปฏิบัติ Do (D) อย่างทั่งถึงทั้งองค์กร และจัดให้มี
3. การติดตามประเมินผล Check (C) เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้ไป
ใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน และ
4. ปรับปรุงแผนงาน Act (A) ให้องค์กรบรรลุได้ตามวิสยั ทัศน์
ภารกิจ และเป้าประสงค์ โดยมีผลส�ำเร็จทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ในอนาคต
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แนวทางการจัดอันดับนี้มุ่งเฉพาะด้านการบริหาร หรือด้าน
การจัดการเท่านั้น ด้วยความจ�ำกัดของทรัพยากรและงบประมาณ
ควรพิจารณาในด้านเศรษฐศาสตร์ (มานวิภา อินทรทัต, 2549, น.3) คือ
พิจารณาตัง้ แต่ปจั จัยน�ำเข้าของ PDCA ทีส่ ามารถวัดเป็นตัวเงินได้ (tangible)
และไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ (Intangible) ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เช่น
เทคโนโลยีที่ใช้ ความต้องการและความจ�ำเป็น (Demand and Needs)
ของประชาชน ความเป็นผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารองค์กร ความเชือ่ และค่านิยม
ขององค์กร ศักยภาพของบุคลากร (Capability) ความสามารถขององค์กร
(Core competency) หรือทราบต้นทุนทั้งหมดในการผลิตผลผลิตและ/
หรือบริการ จากปัจจัยน�ำเข้าจะผ่านขบวนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน
(Conversion Process) เพื่อเกิดการบริการหรือผลผลิตให้กับประชาชน
โดยผลผลิตจะต้องมีมูลค่าในการใช้ประโยชน์ (Value in Use) และ/หรือ
มูลค่าในการแลกเปลีย่ น (Value in Exchange) คือ ท�ำให้เกิดความพึงพอใจ
(Utilities) กับผู้รับบริการและเกิดมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ในปัจจัย
น�ำเข้า โดยลักษณะของกิจกรรมในช่วงกระบวนการปฏิบัติงานจะต้อง
ด�ำเนินการในลักษณะโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ ทุกกิจกรรมจะต้อง
ก่อให้เกิดมูลค่าของผลผลิตแต่ละกิจกรรมเพิม่ ขึน้ ซึง่ เป็นมิตกิ ารพิจารณา
ทีช่ ใี้ ห้เห็นการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างคุม้ ค่าจริง คือ ต้องท�ำให้
เกิดผลประโยชน์ที่ตรงตามความต้องการของประชาชนและสาธารณะ
หรือบรรลุตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าต้นทุนทีต่ อ้ งจ่ายไปจริงๆ
มิใช่พิจารณาเฉพาะ PDCA เท่านั้น
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ในระดับสากลการพิจารณาองค์ประกอบของธรรมาภิบาล
(Components of Good Governance) ของธนาคารโลก (The World Bank
Group, 2015) มี 4 มิติ คือ
1. การจัดการภาครัฐ (public Sector management)
2. ส�ำนักรับผิดชอบ (Accountability)
3. โครงข่ายของกฎหมายส�ำหรับการพัฒนา (Legal framework
for development)
4. ความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร (Transparency and
information)
โครงสร้างดัชนีชี้วัดการบริหารของรัฐมี 6 มิติ
1. เสียงของประชาชน (Voice) และส�ำนักรับผิดชอบ
(Accountability)
2. ความมีเสถียรภาพทางการเมืองและการไม่มคี วามรุนแรง
(Political Stability and Lack of Violence)
3. ประสิทธิผลของรัฐบาล (Government Effectiveness)
4. คุณภาพของกฎระเบียบ (Regulatory Quality)
5. นิติธรรม (Rule of Law)
6. การควบคุมการคอร์รัปชัน (Control of Corruption)
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ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มค่า คือ ประสิทธิผลของรัฐบาล
เป็นเรื่องของความสามารถที่รัฐบาลจะสร้างนโยบายและน�ำนโยบาย
ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล โดยมีตัวชี้วัด คือ คุณภาพของการจัด
บริการของรัฐ คุณภาพของภาคราชการ ความสามารถของข้าราชการ
ความเป็นอิสระของข้าราชการจากความกดดันทางการเมือง การยึดถือ
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล การไม่มีนโยบายที่มีผลต่อระบบตลาด
เช่น การควบคุมราคา เป็นต้น
ในส่วนของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมส�ำหรับเอเชีย
และแปซิฟกิ แห่งสหประชาชาติ (The United Nation Economic and Social
Commission for Asia and the pacific: UNESCAP) (UNESCAP, 2005)
ลักษณะของธรรมาภิบาลของสหประชาชาติ ประกอบด้วย
1. ส�ำนึกรับผิดชอบ (Accountable)
2. โปร่งใส (Transparent)
3. การตอบสนอง (Responsive)
4. ความเสมอภาค (Equity) และการค�ำนึงถึงประชาชนทุกกลุม่
(inclusiveness)
5. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness and Efficiency)
6. นิติธรรม (Rule of Law)
7. การมีส่วนร่วม (Participation)
8. การมีฉันทามติ (Consensus oriented)

15

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มค่า คือ หลักประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพทีม่ อี งค์ประกอบย่อย คือ การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
(optimum) ความสามารถ (competency) การปฏิบตั งิ าน (performance)
ของข้าราชการ และเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (result orientation)
ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Development Program: UNDP) (UNDP, 1997) มีลักษณะดังนี้
1. การมีส่วนร่วม (participation)
2. นิติธรรม (Rule of Law)
3. โปร่งใส (Transparency)
4. การตอบสนอง (Responsiveness)
5. เน้นการมีฉันทามติ (Consensus orientation)
6. ความเสมอภาค (Equity)
7. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness
and Efficiency)
8. ส�ำนึกรับผิดชอบ (accountability)
9. วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ (Strategic vision)
ที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มค่า คือ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
กระบวนการและสถาบั น ควรผลิ ต ผลผลิ ต ที่ ส นองความต้ อ งการ
หรือความจ�ำเป็นโดยใช้ทรัพยากรอย่างดีที่สุด
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ธรรมาภิบาลของไทยและสากลได้น�ำองค์ประกอบย่อยของ
ความคุม้ ค่ามาเป็นองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล คือ หลักประสิทธิผล
หลักประสิทธิภาพ และหลักการตอบสนอง ซึ่งหลักการตอบสนอง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักความคุ้มค่าเดิม รวมอยู่ใน
องค์ประกอบย่อยหลักประสิทธิผล องค์ประกอบย่อยเดิมของหลัก
ความคุม้ ค่า คือ 1) ศักยภาพในการแข่งขัน ซึง่ มีความส�ำคัญเมือ่ พิจารณา
ในระยะยาวแสดงถึงผลิตภาพ (Productivity) ของภาครัฐ ถ้าขาดศักยภาพ
ในการแข่งขันจะไม่สามารถด�ำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 2) การใช้ทรัพยากร
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด หรื อ ต้ น ทุ น ต�่ ำ ที่ สุ ด เป็ น องค์ ป ระกอบย่ อ ย
ในหลักประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามลักษณะของธรรมาภิบาล
ของ UNESCP และ UNDP
ในภาคปฏิบตั ทิ มี่ กี ารพิจารณาความคุม้ ค่านัน้ เช่น Department
for International Development (DFID) (Better Evaluation, 2017)
ได้มองความคุม้ ค่าเหมือนกับต้นทุน – ประสิทธิผล (cost-effectiveness)
โดยพิจารณาตัง้ แต่การวางแผน การทีไ่ ม่ปฏิบตั ไิ ม่ใช่เพียงการประเมินผล
และมีองค์ประกอบ คือ การประหยัด การมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล
และมีความเสมอภาค National Audit Office (NAO) ของสหราชอาณาจักร
(Department for International, 2011) มองความคุ้มค่าในลักษณะการใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีตั้งใจและมีองค์ประกอบ
คือ การประหยัด การมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล และต้นทุนประสิทธิผล โลกในปัจจุบนั ได้มองเรือ่ งของความยุตธิ รรม ความเทีย่ งธรรม
ดังนัน้ องค์ประกอบหลักของความคุม้ ค่าจึงควรประกอบด้วยการประหยัด
การมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล และการมีความเสมอภาค (มานวิภา
อินทรทัต, 2561, น.304) อย่างไรก็ตามยังไม่มีการจัดท�ำดัชนีชี้วัด
ที่เหมาะสมและครอบคลุมองค์ประกอบดังกล่าวในการศึกษานี้จึงเป็น
การพัฒนาและสร้างตัวชี้วัดของหลักความคุ้มค่า
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วัตถุประสงค์
1. เพือ่ จัดท�ำตัวชีว้ ดั หลักความคุม้ ค่าทีม่ กี ารปรับปรุงให้ทนั สมัย
2. เพื่อจัดท�ำเครื่องมือให้หน่วยงานต่างๆ สามารถวัดระดับ
ความคุ้มค่าได้ด้วยตนเอง
ประโยชน์ท่ค
ี าดว่าจะได้รับ
ได้ตวั ชีว้ ดั หลักและตัวชีว้ ดั ย่อยของหลักความคุม้ ค่าตามแนวทาง
ที่เป็นสากลและของไทยที่เหมาะสมกับการน�ำไปใช้ในการปฏิบัติจริง
เพื่อชี้ถึงการมีความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานขององค์กร
วิธีการศึกษา
1. ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับความคุม้ ค่าในองค์ประกอบ
ของหลักธรรมาภิบาลในระดับสากลและของไทย
2. ทบทวนวรรณกรรมในเชิงแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และ
ดัชนีชี้วัดของความคุ้มค่า
3. น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จาก 1 และ 2 มาบูรณาการ วิเคราะห์สงั เคราะห์
และประยุกต์เพื่อก�ำหนดเป็นองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย
ของหลักความคุ้มค่าในหลักธรรมาภิบาลที่ควรเป็นและเหมาะสมกับ
การใช้ในสังคมไทย รวมทั้งก�ำหนดตัวชี้วัดขององค์ประกอบเหล่านั้น
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หลักธรรมาภิบาล
ของไทยและระดับสากล

หลักธรรมาภิบาลของไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีหน้าทีห่ ลัก
หนึง่ คือ เพือ่ ท�ำให้การปฏิบตั ริ าชการ และพัฒนาระบบราชการ เพือ่ ให้
เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี (Good Governance) เพือ่ ประโยชน์
สุขของประชาชนนั้น ได้มีการจัดท�ำคู่มือการจัดระดับการก�ำกับดูแล
องค์การภาครัฐตามหลัก ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ในปี พ.ศ. 2552 (ส�ำนักงาน ก.พ.ร., 2552)
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ที จี่ ำ� เป็น
ส�ำหรับภาครัฐประเทศไทย ควรประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ ได้แก่
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1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness): ผลการปฏิบตั ิราชการ
ทีบ่ รรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบตั ริ าชการตามทีไ่ ด้รบั
งบประมาณมาด�ำเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับ
ชั้นน�ำของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติ
ราชการจะต้องมีทศิ ทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ทชี่ ดั เจนมีกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านและระบบงานทีเ่ ป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผล
และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency): การบริหารราชการตาม
แนวทางการก�ำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดย
การใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทัง้ ด้านต้นทุนแรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ริ าชการตามภารกิจเพือ่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness): การให้บริการ
ทีส่ ามารถด�ำเนินการได้ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดและสร้างความเชือ่ มัน่
ความไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย
และมีความแตกต่าง
4. หลั ก ภาระรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability): การแสดง
ความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละผลงานต่อเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้
โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะรวมทั้งการแสดงถึงความส�ำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา
สาธารณะ
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5. หลักความโปร่งใส (Transparency): กระบวนการเปิดเผย
อย่างตรงไปตรงมาชีแ้ จงได้เมือ่ มีขอ้ สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
อันไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถรูท้ กุ ขัน้ ตอน
ในการด�ำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation): กระบวนการที่
ข้าราชการประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วม
ในการรับรูเ้ รียนรูท้ ำ� ความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหา/เกีย่ วข้อง
ประเด็นทีส่ ำ� คัญทีร่ ว่ มคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7. หลักการกระจายอ�ำนาจ (Decentralization): การถ่ายโอน
อ�ำนาจการตัดสินใจทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่
หน่วยการปกครองอืน่ (ราชการบริหารส่วนท้องถิน่ ) และภาคประชาชน
ด�ำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอ�ำนาจและ
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด�ำเนินการให้แก่บุคลากร
โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อ
ผลการด�ำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8. หลักนิตธิ รรม (Rule of Law): การใช้อำ� นาจของกฎหมาย
กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบตั ิ
และค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9. หลักความเสมอภาค (Equity): การได้รับการปฏิบัติและ
ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิง
ถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือ
สุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ
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10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented): การหา
ข้อตกลงทัว่ ไปภายในกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ เป็นข้อตกลง
ที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส�ำคัญ โดยฉันทามติ
ไม่จ�ำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
ส�ำหรับตัวชีว้ ดั ความคุม้ ค่า ในปัจจุบนั ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ
หลัก ได้แก่ 1.หลักประสิทธิผล 2.หลักประสิทธิภาพ ซึง่ แตกต่างไปจากเดิม
ที่ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ประสิทธิภาพ 2.ประสิทธิผล
3.ประโยชน์สูงสุด/ต้นทุนต�่ำสุด 4.ศักยภาพในการแข่งขัน (ส�ำนักงาน
ก.พ.ร., 2549)
ทั้งนี้ได้มีการจัดท�ำ “แนวทางการจัดระดับการก�ำกับดูแล
องค์กรภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
(Good Governance Rating) หรือ GG Rating” โดยยึดแนวทางตาม
การจัดอันดับการก�ำกับดูแลกิจการ (Corporate Good Governance Rating)
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับหลักการ PDCA
(Plan-Do-Check-Act) ของ Dr.Edward Deming ที่มุ่งเน้นให้องค์กร
มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด�ำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนและ
ต่อเนือ่ ง จาก 1. การวางแผนงาน Plan (P) ทีเ่ ป็นระบบและมีคณ
ุ ภาพ
โดยพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งภายในและ
ภายนอกอย่างครบถ้วนไปสู่ 2. การปฏิบตั ิ Do (D) อย่างทัว่ ถึงทัง้ องค์กร
และจัดให้มี 3. การติดตามประเมินผล Check (C) เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้
ไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน และ 4. ปรับปรุงแผนงาน ACT (A)
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ให้องค์กรบรรลุได้ตามวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และเป้าประสงค์ โดยมีผลส�ำเร็จ
ที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต
ดังนัน้ เพือ่ ให้สว่ นราชการมีการก�ำกับดูแลองค์การทีด่ ที สี่ ามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและเป็นระบบดังกล่าวข้างต้น จึงก�ำหนด
แนวทางการจัดระดับการก�ำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยแบ่งการพิจารณาเป็น 3 มิติ

ภาพความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ วงจร PDCA
Approach (A)
Deployment (D)
Results (R)

ท�ำให้ดียิ่งขึ้น
เริ่มต้น

ท�ำให้ดีขึ้น
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การให้คะแนน การจัดระดับการก�ำกับดูแลองค์การภาครัฐ
ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก�ำหนดแบ่ง
การให้คะแนนออกเป็น 5 ระดับ โดยเรียงจาก ระดับ 1 ซึ่งเป็นระดับ
คะแนนต�่ำสุดสู่ระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับคะแนนสูงสุด ดังนี้
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

• ไม่มี Approach (ระบบ หลักการ แนวทาง
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ)
• มี Approach (ระบบ หลักการ แนวทาง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ) แต่ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์

1 2 3 4 5

• มี Approach (ระบบ หลักการ แนวทาง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ) ครบถ้วน สมบูรณ์

1 2 3 4 5

• มี Approach (ระบบ หลักการ แนวทาง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ) ครบถ้วน สมบูรณ์

1 2 3 4 5

• มี Deployment (การนำ�ไปปฏิบตั ิ อย่างทัว่ ถึง
ถู ก ต้ อ งตามแนวทางหรื อ หลั ก การที่ กำ�หนด
ประกาศ หรือระบุไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์)
• มี Approach (ระบบ หลักการ แนวทาง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ) ครบถ้วน สมบูรณ์
• มี Deployment (การนำ�ไปปฏิบัติ อย่างทั่วถึง
ถู ก ต้ อ งตามแนวทางหรื อ หลั ก การที่ กำ�หนด
ประกาศ หรือระบุไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์)
• มี Result (ผลทีเ่ กิดขึน้ เป็นไปตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ เป้าหมาย ความคาดหวัง และแนวปฏิบตั ิ
ทีด่ ที เี่ ป็นทีย่ อมรับ โดยผลทีเ่ กิดดังกล่าวสามารถ
สะท้อนผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากปีที่ผ่านมา
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ซึ่งการให้คะแนนในแต่ละระดับข้างต้นพิจารณาจาก
• หากส่วนราชการมี Approach (A) อย่างครบถ้วน สมบูรณ์
จะมีคะแนน = 3 คะแนน
• หากส่วนราชการมี Deployment (D) อย่างครบถ้วน สมบูรณ์
จะมีคะแนน = 1 คะแนน
• หากส่วนราชการมี Results (R) อย่างครบถ้วน สมบูรณ์
จะมีคะแนน = 1 คะแนน
• หากส่วนราชการมี Approach (A) หรือ Deployment (D)
อย่างไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการพิจารณาผลคะแนนในระดับ
ถัดไปจะก�ำหนดให้คะแนนไม่เกินร้อยละ 50 ของคะแนน
ระดับนั้น (หาร 2)
• ระดับถัดไปหลังจากทีม่ กี ารหักคะแนนข้างต้น จะแยกออก
เป็นสองกรณี
• ระดับก่อนหน้ามีความครบถ้วน ให้หักในระดับนั้นโดย
ก�ำหนดให้คะแนนไม่เกินร้อยละ 25 ของคะแนน ระดับนัน้
(หาร 4)
• ระดับก่อนหน้าไม่ครอบถ้วนสมบูรณ์ ให้หกั ในระดับนัน้ โดย
ก�ำหนดให้คะแนนไม่เกินร้อยละ 12.5 ของคะแนนระดับนัน้
(หาร 8)
การปรับลดคะแนน นอกจากนีเ้ พือ่ ให้ผลคะแนนสะท้อนภาพ
การก�ำกับดูแลองค์การที่ดีของส่วนราชการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
จึงได้กำ� หนดให้มเี งือ่ นไขการปรับลดคะแนนเพิม่ เติมจากคะแนนรวมข้างต้น
ในกรณีที่ส่วนราชการมีเหตุการณ์ที่ส่งผลเชิงลบ (Incident) ต่อการให้
บริการ สิทธิเสรีภาพ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
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และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ทางตรง และทางอ้อมซึง่ เกิดจากการก�ำกับดูแล
องค์การ และการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของส่วนราชการ โดยมีแนวทาง
การปรับลด คะแนนดังนี้
1. กรณีถา้ มีเหตุการณ์ทสี่ ง่ ผลเชิงลบอย่างรุนแรง (Major Incident)
ก�ำหนดให้ปรับลดคะแนนรวมด้านการก�ำกับดูแลองค์การที่ดีลงให้น้อย
กว่า 3 คะแนน (< 3.00 คะแนน)
2. กรณีถา้ มีเหตุการณ์ทสี่ ง่ ผลเชิงลบไม่รนุ แรง (Minor Incident)
ก�ำหนดให้ปรับลดคะแนนรวม ด้านการก�ำกับดูแลองค์การทีด่ ลี ง 0.50 –
1.00 คะแนนแล้วแต่ระดับความรุนแรง
โดยผลคะแนนจากการประเมินหลักการก�ำกับดูแลองค์การทีด่ ี
ทัง้ 9 หลักการตามแนวทางข้างต้น จะน�ำไปสูผ่ ลคะแนนรวมด้านการก�ำกับ
ดูแลองค์การที่ดีของส่วนราชการในขั้นสุดท้าย ดังภาพ
องค์ ประกอบที่ 1

องค์ ประกอบที่ 2

องค์ ประกอบที่ 9

เกณฑ์ การพิจารณาที่ 1.1

Results 1.1

เกณฑ์ การพิจารณาที่ 1.2

Results 1.2

เกณฑ์ การพิจารณาที่ 1.3

Results 1.3

เกณฑ์ การพิจารณาที่ 2.1

Results 2.1

เกณฑ์ การพิจารณาที่ 2.2

Results 2.2

เกณฑ์ การพิจารณาที่ 9.1

Results 9.1

Results 1

Results 2

Results 9
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จากองค์ประกอบ 10 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นในส่วนที่
เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ความคุ ้ ม ค่ า คื อ หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ
หลักการตอบสนอง และหลักความเสมอภาค ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ผลผลิต ผลกระทบ ต้องมีการกระจายไปยังกลุม่ ต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ
หลักธรรมาธิบาลในระดับสากล
องค์ ป ระกอบของธรรมาภิ บ าลของธนาคารโลกมี 4 มิ ติ
(The World Bank Group, 2015)
1. การจัดการภาครัฐ (Public sector management)
• การจัดการใช้จ่ายของรัฐ (การลงทุนของรัฐ การวางแผน
งบประมาณและกระบวนการงบประมาณ)
• การปฏิรปู ระบบราชการ (จัดการให้นอ้ ยลงแต่จดั การดีขนึ้ )
• การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ (การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การท�ำให้
การด�ำเนินการของภาครัฐในกิจการต่างๆ แข็งแรงขึ้น
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสถาบันของรัฐ
2. ส�ำนึกรับผิดชอบ (Accountability)
• สร้างให้มนี วัตกรรมในการด�ำเนินธุรกรรมต่างๆ ของธนาคาร
พาณิชย์
• ท�ำให้เป็นหัวใจในการบริหารบ้านเมืองที่ดี
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• ท�ำให้ขา้ ราชการมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านของตน
• ส�ำนึกรับผิดชอบทั้งในระดับแนวราบ (ภายใน) และระดับ
แนวดิ่ง (ภายนอก)
เป็นแนวคิดให้มีการเปิดพื้นที่ให้กับผู้จัดบริการอื่นและการฟัง
เสียงของประชาชนและเป็นครั้งแรกที่คุณภาพของรัฐบาลถูกพัฒนา
จากการสนองความจ�ำเป็น (needs) ของประชาชนไม่ใช่เพียงการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ
3. โครงข่ายของกฎหมายส�ำหรับการพัฒนา (Legal framework
for development)
• ท�ำให้เกิดความเท่าเทียม (equitable) และยุตธิ รรมในสังคม
เพื่อให้สังคมเกิดการพัฒนาและลดความยากจน
• มุง่ ไปทีก่ ารปฏิรปู ระบบความยุตธิ รรม ปฏิรปู ระบบกฎหมาย
และท�ำให้การศึกษาและอบรมทางกฎหมายดีขึ้น
4. ความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร (Transparency and
information)
• ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
• การป้องกันการคอร์รัปชัน
• การวิเคราะห์ การแสดงผลทีช่ ดั เจน และการยอมรับในทาง
เลือกนโยบายรัฐ
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โครงสร้างดัชนีชี้วัดการบริหารของรัฐมี 6 มิติ
1. เสี ย งของประชาชน (Voice) และส� ำ นึ ก รั บ ผิ ด ชอบ
(Accountability)
2. ความมีเสถียรภาพทางการเมืองและการไม่มีความรุนแรง
(Political Stability and Lack of Violence)
3. ประสิทธิผลของรัฐบาล (Government Effectiveness)
4. คุณภาพของกฎระเบียบ (Regulatory Quality)
5. นิติธรรม (Rule of Law)
6. การควบคุมการคอร์รัปชัน (Control of Corruption)
จากองค์ประกอบและตัวชีว้ ดั ของธนาคารโลกในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความคุ้มค่า คือ ประสิทธิผลของรัฐบาลเป็นเรื่องของความสามารถ
ที่รัฐบาลจะสร้างนโยบาย และน�ำนโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
โดยมี ตั ว ชี้ วั ด คื อ คุ ณ ภาพของการจั ด บริ ก ารของรั ฐ คุ ณ ภาพของ
ภาคราชการ ความสามารถของข้าราชการความเป็นอิสระของราชการ
จากความกดดันทางการเมือง การยึดถือปฏิบตั ติ ามนโยบายของรัฐบาล
การไม่มีนโยบายที่มีผลต่อระบบตลาด เช่น การควบคุมราคา เป็นต้น
องค์ประกอบของธรรมาภิบาลของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
และสังคมส�ำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (The United
Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific :
UNESCAP) (UNESCAP, 2005) ลักษณะของธรรมาภิบาลประกอบด้วย
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1. ส�ำนึกรับผิดชอบ (Accountability)
• เป็นองค์ประกอบหลักของหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
• สามารถน�ำไปใช้ในภาครัฐ สังคมราชการ และภาคเอกชน
• ประเภทของส�ำนึกรับผิดชอบทั้งการเมือง กฎหมาย การ
บริหารและสังคม
2. โปร่งใส (Transparency)
• มีการไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างเสรี
• ผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจในกระบวนการของรัฐ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
3. การตอบสนอง (Responsiveness)
• ค�ำนึงถึงประชาชนเป็นหลักและเป็นมิตรกับประชาชน
• เวลาในการให้บริการ
• จัดให้มกี ระบวนการด้านการร้องเรียนต่างๆ ของประชาชน
4. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness and efficiency)
• ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
• สมรรถนะและการปฏิบัติของข้าราชการ
• ค�ำนึงถึงผลลัพธ์
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5. นิติธรรม
• โครงข่ายกฎหมายที่เป็นธรรม
• กลไกกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย
• กระบวนการยุติธรรมที่เป็นอิสระ
6. การมีส่วนร่วม (Participation)
• เป็นสิ่งที่ส�ำคัญของการมีธรรมาภิบาล
• ประชาชนมีโอกาสในการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ การน�ำ
ไปปฏิบัติและการก�ำกับดูแลกิจกรรมของรัฐ
• มีเสรีในการแสดงออก การพบปะ และการจัดตัง้ กลุม่ ต่างๆ
ในสังคม
7. ความเสมอภาคและครอบคลุม
• ทุกกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่ ผูอ้ อ่ นแอ มีโอกาสทีจ่ ะพัฒนาและ
รักษาระดับความอยู่ดีมีสุข
• มีโอกาสทีเ่ ท่ากันในการมีสว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
8. มุ่งเน้นฉันทามติ
• แสวงหาฉันทามติของกลุ่มต่างๆ ในสังคมเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดของสังคมเพื่อชุมชนทั้งหมด และจะถึง
จุดดังกล่าวได้อย่างไร
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จากองค์ประกอบของธรรมาภิบาลของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
และสังคมส�ำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP)
ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความคุ ้ ม ค่ า คื อ การตอบสนองต่ อ ประชาชน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความเสมอภาคและครอบคลุม
ประชาชนทุกกลุ่ม
ลั ก ษณะของธรรมาภิ บ าลของส� ำ นั ก งานโครงการพั ฒ นา
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program : UNDP)
(UNDP, 1997) มีลักษณะดังนี้
1. การมีส่วนร่วม (Participation) ชายหญิงทุกคนสามารถ
มีสทิ ธิมเี สียงในการตัดสินใจโดยทางตรง หรือ ผ่านสถาบันทีเ่ ป็นตัวแทน
ด้านผลประโยชน์ของเขาเหล่านั้น รวมถึงความมีอิสระและเสรีภาพ
ในการรวมกลุ่ม ปราศรัย รวมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วม
2. นิติธรรม (Rule of Law) โครงสร้างกรอบด้านกฎหมาย
ควรเป็นธรรมและใช้อย่างไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะกฎหมายด้าน
สิทธิมนุษยชน
3. ความโปร่งใส (Transparency) มีการไหลอย่างเสรีของข้อมูล
ข่าวสาร กระบวนการ สถาบันและข่าวสารควรสามารถเข้าถึงได้ส�ำหรับ
ผูท้ สี่ นใจ รวมทัง้ ควรให้ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ พียงพอให้ผทู้ สี่ นใจและก�ำกับดูแลได้
4. การตอบสนอง (Responsiveness) สถาบันและกระบวนการ
ควรตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
5. เน้นการมีฉนั ทามติ (Consensus orientation) ควรสนใจ
กลุ ่ ม ผลประโยชน์ ที่ แ ตกต่ า ง เพื่ อ ท� ำ ให้ เ กิ ด ฉั น ทามติ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ผลประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ของกลุม่ เท่าทีเ่ ป็นไปได้ในนโยบายและการด�ำเนินการ
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6. ความเสมอภาค (Equity) ชายและหญิงทัง้ หมดควรมีโอกาส
ที่เท่ากันที่จะท�ำให้มีความกินดีอยู่ดีมากขึ้น
7. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness and
efficiency) กระบวนการและสถาบันควรท�ำให้เกิดผลลัพธ์ที่สนอง
ความจ�ำเป็น (needs) โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างดีที่สุด
8. ส�ำนึกรับผิดชอบ (Accountability) ผู้ตัดสินใจในภาครัฐ
ภาคเอกชน ประชาสังคม องค์กรต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
(public) รวมทัง้ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ส�ำนึกรับผิดชอบจะแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั
องค์กรและการตัดสินใจนัน้ เป็นการตัดสินใจภายในหรือภายนอกองค์กร
9. วิสยั ทัศน์กลยุทธ์ (Strategic vision) ผูน้ ำ� และสาธารณชน
ควรมีมมุ มองในระยะยาว ในภาพกว้างของธรรมาภิบาลและการพัฒนา
มนุษยชาติ รวมทั้งสิ่งที่จ�ำเป็นในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ ซึ่งควรเข้าใจ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความซับซ้อนของสังคม ที่เป็นพื้นฐาน
ของมุมมองนั้น
ตามลั ก ษณะธรรมาภิ บ าลของส� ำ นั ก งานโครงการพั ฒ นา
แห่งสหประชาชาติ ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักความคุม้ ค่า คือ การตอบสนอง
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ หมด มีความเสมอภาคในการได้รบั ผลจากการด�ำเนินการ
ของรัฐ และมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ กระบวนการและสถาบัน
ควรท�ำให้เกิดผลลัพธ์ที่สนองความจ�ำเป็นโดยใช้ทรัพยากรอย่างดีที่สุด
เมือ่ พิจารณาองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลขององค์กรหลัก
ทัง้ ในประเทศและระดับสากล จะเห็นได้วา่ องค์กรเหล่านีใ้ ห้ความส�ำคัญกับ
หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ การตอบสนอง และความเสมอภาค
ที่เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการชี้วัดถึงความคุ้มค่าของนโยบายและ
โครงการต่างๆ ของรัฐ
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แนวคิด ทฤษฎี หลักการ
ของ ความคุ้มค่า
และ ตัวชี้วัดความคุ้มค่า

Department for International Development (DFID)
(DFID, 2011) ได้มองความคุม้ ค่าเหมือนกับ ต้นทุน – ประสิทธิผล (cost
– effectiveness) และเป็นการพิจารณาในเชิงระบบตั้งแต่การวางแผน
จนถึงการน�ำไปปฏิบัติ ไม่ใช่เพียงการประเมินผล
ตั ว ชี้ วั ด หลั ก ของความคุ ้ ม ค่ า คื อ ประหยั ด (Economy)
ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) และ
ความเสมอภาค (Equity) โดยความหมายของแต่ละตัวชี้วัดหลัก ดังนี้
1. ความคุ้มค่าจะเกิดเมื่อมีการประหยัด ใช้ปัจจัยโดยเสีย
ต้นทุนน้อยที่สุด ในการผลิตผลผลิตระดับหนึ่ง
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2. จะมีความคุ้มค่าเมื่อเกิดประสิทธิภาพ โดยทั่วไปเป็น
การพัฒนามูลค่าของผลผลิตที่มีความสัมพันธ์กับต้นทุน
ของปัจจัยในการผลิต (ณ ระดับคุณภาพหนึ่ง) บางคน
ให้ ค วามหมายประสิ ท ธิ ภ าพ คื อ มู ล ค่ า ของผลลั พ ธ์
(outcomes) เมือ่ เปรียบเทียบกับต้นทุนของปัจจัยการผลิต
3. ความคุ้มค่าจะเกิดเมื่อเกิดความมีประสิทธิผล บรรลุตาม
ผลลัพธ์ของโครงการโดยเปรียบเทียบกับต้นทุนของปัจจัยทีใ่ ช้
บางทีเป็นการพิจารณาด้านความเสมอภาค (equity) ด้วย
4. ความคุ้มค่าจะเกิดเมื่อมีความเสมอภาค ต้องแน่ใจว่า
ผลประโยชน์มีการกระจายอย่างยุติธรรม
ส�ำหรับวิธกี ารหลักทีใ่ ช้กำ� หนดความคุม้ ค่ามี 6 วิธี จัดเป็น 3 ชุด
ของวิธีการ แต่ละวิธีประเมินความคุ้มค่าต่างกัน แต่ละวิธีและชุดของ
วิธีการสรุปย่อได้ ดังนี้
1. วิเคราะห์ตน้ ทุน – ประสิทธิผล และต้นทุน – อรรถประโยชน์
(Cost – Effectiveness Analysis and Cost Utility Analysis)
มีประโยชน์ในโครงการทีม่ เี ป้าหมาย เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์
ที่เหมือนกัน ประเมินประสิทธิผลที่ไม่ใช่ตัวเงิน หรือ
วัดเชิงคุณภาพด้วย
2. วิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ และผลตอบแทนสังคม
จากการลงทุน (Social return on investment) วิธีการนี้
ใช้เปรียบเทียบโครงการทีม่ เี ป้าหมายต่างกันหรือต่างสาขากัน
ประเมินผลประโยชน์ในลักษณะค่าสมบูรณ์ (absolute)
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โดยท�ำให้ผลประโยชน์มากกว่าต้นทุน ประเมินผลผลลัพธ์
(outcome) เป็นตัวเงิน ผลประโยชน์และต้นทุนต้องพิจารณา
ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
3. ล�ำดับความสัมพันธ์ของต้นทุนกับผลประโยชน์และวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของทรัพยากรเบื้องต้น (Basic Efficiency
Resource Analysis) เป็นการประเมินเปรียบเทียบต้นทุนและ
ผลประโยชน์หลายๆ โครงการ วิธกี ารแรกเป็นการจัดล�ำดับ
และความสัมพันธ์ของต้นทุน และผลกระทบ (impact)
ขณะที่ล�ำดับที่สองดูความสัมพันธ์ของมูลค่าต้นทุนและ
ผลกระทบโครงการใน 4 แกนของกราฟ
DFID มองความคุ ้ ม ค่ า เหมื อ นกั บ ต้ น ทุ น – ประสิ ท ธิ ผ ล
ในการวิเคราะห์ตอ้ งพิจารณาเป็นระบบตัง้ แต่เริม่ วางแผนจนน�ำไปปฏิบตั ิ
ไม่ใช่เพียงประเมินผลเท่านั้น โดยมีองค์ประกอบคือ การประหยัด
มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และผลประโยชน์ต้องมีการกระจาย
อย่ า งยุ ติ ธ รรม โดยมี ชุ ด การประเมิ น 3 ชุ ด 1) วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
ประสิทธิผล และต้นทุน-อรรถประโยชน์ 2) วิเคราะห์ตน้ ทุนผลประโยชน์
และผลตอบแทนสังคมจากการลงทุน 3) ล�ำดับความสัมพันธ์ต้นทุน
กับผลประโยชน์และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทรัพยากรเบื้องต้น
นอกจากนั้นจากบันทึกอย่างย่อในการพิจารณาดัชนีและ
ความคุม้ ค่าของโครงการการก�ำกับดูแลของ DFID ได้ใช้การวิเคราะห์ของ
National Audit Office (NAO) ของสหราชอาณาจักร ซึ่งประกอบด้วย
‘3Es’ คือ การประหยัด (economy) มีประสิทธิภาพ (efficiency) และ
การมีประสิทธิผล (effectiveness) โดยต้องเป็นความสมดุลของทั้ง 3Es.
คือ ใช้จา่ ยน้อย ใช้จา่ ยอย่างดี และใช้จา่ ยอย่างฉลาด ซึง่ ข้อมูลทีใ่ ช้จะได้
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ตั้งแต่ช่วงการออกแบบโครงการ การด�ำเนินงานของโครงการ มีการน�ำ
ความเสี่ยงมาใช้ร่วมในรูปแบบสัดส่วน รวมทั้งในการพิจารณาผลลัพธ์
จะมองถึงผลต่อความเข้มแข็งของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ในการวัด
ความคุ้มค่าต้องมีการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาด้วย
ในการประเมินความคุม้ ค่านัน้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรใช้เพือ่
สะท้อนถึงการท�ำให้เกิดความโปร่งใสเพิม่ ขึน้ และการมีสำ� นึกรับผิดชอบ
ในการใช้เงินของประชาชน รวมทัง้ เพือ่ ท�ำให้เกิดประโยชน์สงู สุดภายใต้
ทรัพยากรที่มีการประเมินความคุ้มค่าโดยทั่วไปจะใช้ 2 ลักษณะ คือ
การตีราคาโดยการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ
แต่ส�ำหรับ DFID จะมีการประเมินผลกระทบด้วย
คุณภาพของการประเมินความคุ้มค่าจะขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ของข้อมูลทีใ่ ช้ การประเมินความคุม้ ค่าได้ดจี ะต้องมีการวิเคราะห์บริบท
ได้สมบูรณ์ ข้อมูลต้องมีคุณภาพดี มีเรื่องของเวลาและงบประมาณ
เข้ามาเกี่ยวข้อง
โครงข่ายงานการวิเคราะห์ความคุม้ ค่ามี 5 องค์ประกอบ (DFID,
2011, p.27)
• องค์ประกอบหลักของโครงการตัง้ แต่ปจั จัยน�ำเข้า กิจกรรม
ผลผลิต ผลลัพธ์
• การวัดความคุม้ ค่า คือ ประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
• พิจารณาขยายผลถึงเนื้อหาที่ส�ำคัญ ความเสี่ยง ข้อสมมติ
• การมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ ส นั บ สนุ น ทั้ ง ในด้ า นต้ น ทุ น และ
ผลประโยชน์
• ระดับความเชื่อมั่น ซึ่งก็คือ คุณภาพของข้อมูล
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ในการท�ำให้เกิดความคุ้มค่านั้นจะต้องประกอบด้วย (DFID,
2011, p.15)
• ทักษะและพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในโครงการต้องมี
ความขยันหมั่นเพียรและมีทักษะที่ดีในการท�ำงาน
• ความโปร่งใส ต้องสร้างภาพลักษณ์ความโปร่งใสโดยมี
การเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้
• การตรวจสอบภายใน ตั้งแต่กระบวนการบริหารจัดการ
การให้หน่วยงานภายนอกตรวจสอบการจัดการภายใน
การประกั น คุ ณ ภาพ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า น
การเงิน การติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ
• การตรวจสอบภายนอก มีคณะกรรมการอิสระในการช่วย
ตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำทีเ่ กิดขึน้
• ผลลัพธ์และเครื่องมือของการประเมินความคุ้มค่า ต้องมี
การเข้าใจในการท�ำงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ผลลัพธ์อะไรที่
คาดหวังไว้ มีธนาคารข้อมูล การพัฒนาตัวชีว้ ดั และมาตรฐาน
การวัด มุง่ ยุทธศาสตร์ทจี่ ะท�ำให้เกิดความคุม้ ค่าในเชิงการค้า
• การพัฒนาระบบ ต้องสร้างสรรค์และปรับปรุงในวงจรของ
ความคุ้มค่า
• พันธมิตรที่มีอิทธิพลต่อโครงการ
วัฏจักรของความคุม้ ค่านัน้ ประกอบด้วยแผนธุรกิจ การจัดสรร
ทรัพยากร แผนการด�ำเนินงาน กรอบการประเมินผลเป็นระยะ การจัดซือ้
จัดจ้าง การจัดการด้านการเงิน การก�ำกับดูแลและการจัดการ
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การประเมินผลและบทเรียนที่ได้รับ
DFID ได้ใช้ 3Es ในการประเมินความคุ้มค่า ได้มีการระบุ
องค์ประกอบของโครงข่ายการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและองค์ประกอบ
ที่ท�ำให้เกิดความคุ้มค่า
National Audit Office (NAO) ของสหราชอาณาจักร (DFID,
2011) ให้ความหมายความคุ้มค่า คือ การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ตั้งใจ ในส่วนโครงการ DFID นั้น ความคุ้มค่า
หมายถึ ง ต้ อ งท� ำ ให้ ผ ลกระทบสู ง สุ ด จากการใช้ เ งิ น แต่ ล ะปอนด์
เพื่อท�ำให้ความเป็นอยู่ของคนจนดีขึ้น ในการตัดสินใจท�ำโครงการ
ต้องหวังว่า ผลของการพัฒนาเหมาะสมกับต้นทุนที่เสียไป
ในการท�ำให้เกิดผลกระทบมากที่สุดของการช่วยเหลือของ
สหราชอาณาจักรนั้น ต้องเข้าใจอย่างชัดเจนในสิ่งที่ได้รับ (output and
outcomes) และต้นทุน โดยต้องมีหลักฐานที่ชัดแจ้ง คือ ต้องดู 3 Es
คือ ประหยัด (economy), ประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล
(effectiveness) และดูความสัมพันธ์ของทั้ง 3 นี้ ในลักษณะเชื่อมโยงกัน
ในส่วนของประสิทธิผลต้องดูความเสมอภาค (equity) คือ เพื่อให้ผล
ตรงไปยังกลุม่ ทีจ่ นทีส่ ดุ รวมทัง้ ไปยังกลุม่ ทีจ่ ำ� เป็น คือ ผูห้ ญิงและเด็กผูห้ ญิง
นั่นคือ ความคุ้มค่านั้นมาต้องท�ำให้เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
และประหยัดสูงสุด
3 Es นั้นหมายถึง
• ประหยัด (Economy) เป็นการซือ้ ปัจจัยในคุณภาพทีเ่ หมาะสม
ในระดับราคาที่ถูกต้อง (ซึ่งปัจจัยจะหมายถึง พนักงาน
ที่ปรึกษา วัตถุดิบ และทุน ที่ใช้ในการผลิตผลผลิต)
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• ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการท�ำให้ปจั จัยเปลีย่ นเป็น
ผลผลิตได้ดอี ย่างไร (มีการควบคุมอย่างเข้มงวดในคุณภาพ
และปริมาณของผลผลิต)
• ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลผลิตน�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่
ปรารถนาได้ดอี ย่างไร ในส่วนผลลัพธ์นอี้ งค์การเข้าไปควบคุม
โดยตรงไม่ได้
• ต้นทุน – ประสิทธิผล (Cost-effectiveness) ผลกระทบ
มีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยที่ลงไป
ในการพิจารณา 3 Es ของ DFID ความคุ้มค่าไม่ใช่เพียง
การลดต้นทุน การใช้เงินภาษีนั้นต้องท�ำให้เกิด ผลผลิต และผลลัพธ์
(outcomes) ไม่ใช่เพียงเป็นตัวเงินในระยะสัน้ และควรเป็นผลประโยชน์
ที่ยั่งยืนในระยะยาว
จากบทความนี้ ความคุม้ ค่าต้องเน้นการใช้ทรัพยากรแต่ละหน่วย
เพือ่ ท�ำให้เกิดผลกระทบสูงสุดกับกลุม่ เป้าหมายทีต่ อ้ งการ โดยดูจากการ
ประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และดูทงั้ สามตัวนีอ้ ย่างเชือ่ มโยงกัน
London School of Economics. Value for money: Current
Approaches and Evolving Debates. (London School of Economics,
2011)
ในการวัดคุณค่า (value) ของ NGO นัน้ จะใช้ทฤษฎีการเปลีย่ นแปลง
(Theory of Change) มองอย่างเป็นเหตุเป็นผล (causality) ตั้งแต่
ปัจจัยที่ใช้ (input) กิจกรรม (activity) จนได้ออกมาเป็นผลผลิต (output)
และผลลัพธ์ (outcome) ต้องดูว่ากลุ่มที่ถูกปฏิบัติหรือกลุ่มเป้าหมาย
(control treatment group) ได้รับผลเหล่านี้จริง ซึ่งเรื่องเหล่านี้ยุ่งยาก
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ซับซ้อน รวมทั้งการสมมติว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นเส้นตรง
ซึ่งเป็นการผิด
Ditchburn ผู้อ�ำนวยการของ DFID ในส่วนของ VFM unit.
ให้ความหมายความคุม้ ค่า คือ ความตัง้ ใจทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบ (impact)
มากที่สุดจากเงินที่มี (determination to get the most impact for the
money we have) ในกรอบแนวคิดนี้ พิจารณาการประหยัด (economy)
เชื่อมโยงการจัดหาที่มีประสิทธิภาพ (efficiency) ในการได้รับผลผลิต
และประสิทธิผลทีส่ ามารถท�ำให้เกิดผลลัพธ์ตามทีต่ งั้ ใจ ในความหมายนี้
ครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ไม่ใช่เพียงมองเชิงเศรษฐกิจ
รวมทั้งผู้เป็นกลุ่มเป้าหมาย ควรมีส่วนร่วมในการพิจารณาประสิทธิผล
ในการวัดมูลค่าไม่ใช่เพียงมูลค่าทีเ่ ป็นตัวเงิน ซึง่ สะท้อนมาจาก
ระบบราคาในตลาด ควรพิจารณามูลค่าที่ไม่ใช่ตัวเงิน (implicit value)
มีการพยายามวัดมูลค่าของผลลัพธ์ เรียกว่า Soft และ Hard โดยเน้น
การพัฒนา Soft outcomes ที่เป็นผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน
ด้วยการสนใจผลทางสังคม หรือ soft impact ของโครงการ
พั ฒ นา จึ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด มี อ คติ ต ่ อ วิ ธี ก ารเชิ ง ปริ ม าณ และ hard data
ที่ ค าดคะเน เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลทางสั ง คมง่ า ยในการอธิ บ ายกั บ
ผู้เสียภาษีและผู้ตัดสินใจโครงการนั้นๆ
ในการประชุม ODI หัวหน้าส่วน Aid Effectiveness ของ
OECD ได้กงั วลเรือ่ ง soft sector เป็นความเสีย่ งทีเ่ น้นผลผลิตในระยะสัน้
เมื่อการใช้จ่ายเป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว สิง่ เหล่านีจ้ ะท�ำให้เกิดการใช้ทรัพยากรไปในโครงการทีง่ า่ ย
ในการให้มูลค่าของผลผลิตและในกลุ่มเป้าหมายที่ง่ายในการเข้าถึง
การใช้ทรัพยากรไปใช้ในโครงการที่มีความเสี่ยง และมีนวัตกรรมใหม่
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คุณค่าที่พิจารณานี้ เป็นคุณค่าในมุมมองของผู้ใด ขึ้นอยู่กับ
ส�ำนึกรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมจากทั้งระดับล่างและระดับบนของ
โครงการทั้งหมด เช่น ตั้งแต่ผู้บริจาค ผู้เสียภาษี ท้องถิ่นที่มีส่วนร่วม
เป็นต้น ตลอดจนผู้ได้รับผลประโยชน์ คือต้องมองในภาพองค์รวม
(holistic) และในหลายระดับที่เกี่ยวข้อง
จากบทความนี้ ความคุ้มค่าจากเงินหรือต้นทุนที่ลงไปนั้น
ต้องท�ำให้เกิดผลกระทบทีต่ อ้ งการมากทีส่ ดุ โดยพิจารณาจากการประหยัด
ความมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล การวัดต้องวัดทั้งมูลค่าที่เป็น
ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน มองผลกระทบต่อสังคมด้วย รวมทั้งต้องมอง
ในระยะยาวเพือ่ ความยัง่ ยืนด้วย ผูท้ จี่ ะประเมินคุณค่าต้องประกอบด้วย
หลายฝ่าย ซึ่งต้องมองภาพเป็นแบบองค์รวมหลายระดับ
Barnett, C., และคณะ. Measuring the Impact and Value
for Money of Governance & Conflict Programmes Final Report.
(Barnett, C, 2010)
Information Technology Asset Disposition (ITAD)
ได้รับกรอบ 3Es ของ National Audit Organization ซึ่งประกอบด้วย
ประหยัด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึง่ เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความและใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
จาก webpage ของ Audit Commission ทีเ่ ข้าถึง เมือ่ 12 ตุลาคม 2010
ความคุม้ ค่า คือ การได้รบั ผลประโยชน์สงู สุดจากทรัพยากรทีม่ ี
เป็ น การท� ำ ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ของการประหยั ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผล หรือใช้จ่ายน้อย ใช้จ่ายอย่างดี และใช้จ่ายอย่างฉลาด
เพื่อให้ได้รับสิ่งที่ต้องการ ความคุ้มค่าจะสูงเมื่อมีความสมดุลเหมาะสม
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ของทัง้ 3 ตัวนี้ เมื่อต้นทุนโดยเปรียบเทียบต�ำ่ ผลิตภาพสูง และประสบ
ผลส�ำเร็จตามผลลัพธ์ที่ต้องการ
ส่ ว น NAO ให้ ค� ำ จ� ำ กั ด ความและกรอบการวิ เ คราะห์ ว ่ า
ความคุ้มค่าที่ดี คือ การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อได้รับผลลัพธ์
ที่ตั้งใจ
ในการประเมินความคุ้มค่าต้องพิจารณาองค์ประกอบ 3 Es
ที่เชื่อมโยงกัน น�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยทั้งสามตัวดังกล่าวต้อง
สมดุลเชื่อมโยงอย่างเหมาะสม ไม่ใช่ผลิตภาพสูงสุด ราคาถูกที่สุด
จะให้ความคุม้ ค่าทีด่ กี ว่า ควรสนใจกระบวนการจากปัจจัยซึง่ จะท�ำให้เป็น
ผลผลิต และจากผลผลิตเป็นผลลัพธ์
• การประหยัด (Economy) นีเ้ ป็นการวัดการท�ำให้เกิดบริการ
มีอะไรบ้าง ต้นทุนทัง้ หมดของปัจจัยการผลิต หรือทรัพยากร
ที่ต้องใช้ทั้งต้นทุนทางตรงหรือทางอ้อม ต้นทุน/หน่วย
ถูกน�ำ มาใช้วัดการประหยัด
• ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการวัดผลิตภาพ หรือสิ่งที่
ได้ออกมาจากสิ่งที่ใส่เข้าไปเป็นการพิจารณาปัจจัยน�ำเข้า
และผลผลิต
• ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) การวั ด ผลลั พ ธ์ ทั้ ง ใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นการ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและผลลัพธ์
จากค�ำนิยามและองค์ประกอบของความคุม้ ค่าข้างต้นนี้ สามารถ
น�ำไปใช้ได้กับทุกโครงการของรัฐในทุกบริบท
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ITAD ได้ให้ความหมายของความคุ้มค่า เป็นการใช้ทรัพยากร
ที่ท�ำให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งใจ โดยต้องมีความสมดุลของ
ทัง้ การประหยัด การมีประสิทธิภาพ และการมีประสิทธิผล ในการพิจารณา
ต้องพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มองทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมทัง้ มีการจัดล�ำดับความส�ำคัญโดยเปรียบเทียบ E แต่ละตัว
Barr J. and Chistie A. Improving the Practice of Value of
Value for Money Assessment (Barr J. and Chistie A., 2015) เป็น
การมองความคุ้มค่าเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานจากการใช้จ่ายของรัฐ
และสามารถน�ำไปใช้เพือ่ ช่วยในการจัดการเงินทุนของรัฐในการช่วยเหลือ
เพือ่ ท�ำให้เกิดการพัฒนาในต่างประเทศ รวมทัง้ ยังชีใ้ ห้เห็นความเหมือนและ
ความแตกต่างของการตรวจสอบความคุม้ ค่า กับการประเมินความคุม้ ค่า
ความคุม้ ค่าเป็นความคิดและประเมินว่าการใช้เงินของรัฐดีหรือไม่
ความคุ้มค่าประกอบด้วยมุมมอง เรื่องต้นทุนและผลประโยชน์ รวมทั้ง
เป็นการพัฒนาในเชิงเศรษฐศาสตร์ ตามที่ปรากฏใน HM Treasury’s
Green Book (2011) การประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ จะท�ำก่อนเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจใช้ทรัพยากร โดยประเมินต้นทุนและผลประโยชน์
เป็นมูลค่าปัจจุบนั (NPV) จะเลือกตัดสินใจทีท่ ำ� ให้เกิดผลประโยชน์มากกว่า
ต้นทุน และมีการประเมินภายหลังด�ำเนินโครงการเพือ่ ประเมินผลกระทบ
โดยใช้การวิเคราะห์ต้นทุน–ผลประโยชน์ หรือ ต้นทุน-ประสิทธิผล
หัวใจส�ำคัญของการวิเคราะห์ทงั้ สอง คือ เรือ่ งของต้นทุน-กับประสิทธิผล
ตามความหมายของ NAO ความคุ้มค่าที่ดี คือ มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม เพือ่ ให้ได้รบั ผลลัพธ์ตามทีไ่ ด้ตงั้ ใจ โดยพิจารณาจากการประหยัด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การประเมินความคุ้มค่าที่ได้ไม่ใช่ดูผล
ที่ได้รับ ต้องสามารถน�ำมาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมถึงค�ำนึงว่า
ความคุม้ ค่าเป็นความคุม้ ค่าของใคร นัน่ คือ เป็นเรือ่ งความส�ำนึกรับผิดชอบ
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จึงมีการพิจารณาถึงความเสมอภาค เป็นองค์ประกอบอีกหนึง่ ตัว รวมทัง้
จากความจ�ำกัดของงบประมาณ
ในที่นี้ในการพิจารณา 3Es
• ประหยัด (Economy) มุง่ พัฒนาต้นทุน และมูลค่าของปัจจัย
การผลิต
• ประสิทธิภาพ (Efficiency) มุ่งพิจารณาต้นทุนทั้งหมดของ
ปัจจัยที่น�ำมาใช้ในกิจกรรมเพื่อท�ำให้เกิดผลลัพธ์
• ประสิทธิผล (Effectiveness) และต้นทุน-ประสิทธิผล หมายถึง
การได้รับผลลัพธ์และผลกระทบภายใต้ต้นทุนจ�ำนวนหนึ่ง
ซึ่งสัมพันธ์กับผลผลิต
ตัวชี้วัดของความคุ้มค่าจะอยู่ในรูปของตัวเงิน ในรูปของ
เชิงปริมาณ ในรูปของเชิงคุณภาพ ต้องน�ำตัวชีว้ ดั เหล่านีม้ าเปรียบเทียบ
กับตัวชี้วัดมาตรฐาน (benchmark) หรือน�ำมาเปรียบเทียบในช่วงเวลา
ต่างๆ สถานที่ต่างๆ เป็นต้น (comparison) หรือพิจารณาตัวชี้วัดโดดๆ
กับเป้าหมายตามแผนที่วางไว้
ความคุ้มค่าตามความหมายของบทความนี้ ไม่ใช่เป็นเพียง
การประหยัดต้นทุนหรือการจัดการทีเ่ หมาะสม เพือ่ ได้รบั ผลลัพธ์ตามที่
ต้องการ ความคุม้ ค่าจะเป็นกลไกในการควบคุมการท�ำงานของโครงการ
พัฒนาต่างๆ เพือ่ น�ำไปใช้ปรับปรุงส�ำนึกรับผิดชอบของการใช้จา่ ยภาครัฐ
และท�ำให้เกิดการยอมรับในการบริหารทีเ่ น้นผลลัพธ์ รวมทัง้ การพิจารณา
3Es ต้องพัฒนาทั้งในรูปตัวเงิน เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และในการวัด
ต้องเทียบเคียงกับตัวชีว้ ดั มาตรฐาน (benchmark) หรือใช้การเปรียบเทียบ
(comparison) และการพัฒนาหาค่าของตัวมันเองล�ำพัง (stand-alone)
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Jackson, P. Value for Money and International Development :
Deconstructing myths to promote a more constructive discussion
(Jackson, P, 2012)
ความคุ ้ ม ค่ า นั้ น เป็ น เรื่ อ งของการคิ ด ถึ ง การใช้ ท รั พ ยากร
อย่างดีที่สุด ไม่ใช่เรื่องของเครื่องมือ หรือวิธีการ หมายถึง ส่วนผสม
อย่างเหมาะสมของต้นทุนและคุณภาพเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ
เป็นการท�ำให้เกิดความสมดุลทีด่ ที สี่ ดุ ของ 3Es คือ ประหยัด ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ในสหราชอาณาจักรใช้ในการประเมินต้นทุน ประสิทธิผล
ของภาคราชการ ในบางครัง้ จะมี E ตัวที่ 4 คือ ความเสมอภาค (equity)
เพื่อค�ำนึงถึงกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับประโยชน์
แนวคิดของ 3Es คือ
• ประหยัด (Economy) ลดต้นทุนของทรัพยากรทีใ่ ช้ในกิจกรรม
แต่ยังคงได้คุณภาพที่ต้องการ
• ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) เพิ่ ม ผลผลิ ต โดยใช้ ป ั จ จั ย ที่
ก�ำหนด หรือลดการใช้ปจั จัย ณ ระดับการผลิตผลผลิตหนึง่
โดยต้องมีคุณภาพที่ก�ำหนด
• ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) ได้ รั บ ผลลั พ ธ์ ท่ี ต ้ อ งการ
จากกิจกรรมนั้น
• การวิเคราะห์ตน้ ทุนผลประโยชน์ วิธกี ารประเมินผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจของโครงการ ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
ถูกประมาณค่าเป็นตัวเงิน และมีการท�ำดัชนีเงินเฟ้อ เพือ่ มา
ร่วมพิจารณา น�ำมาเปรียบเทียบกับต้นทุนของโตรงการ
• การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล ใช้เมื่อผลลัพธ์ไม่สามารถ
คิดเป็นตัวเงินได้หรือไม่เหมาะสม
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คุณค่าไม่เหมือนกับการลดต้นทุนหรือประสิทธิภาพ แต่เป็น
การหาความสมดุลของความประหยัด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
และไม่สามารถประเมินโดยดูเพียงองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
ความคุม้ ค่าไม่จำ� เป็นต้องวัดมูลค่าเป็นตัวเงินของทุกอย่าง และสามารถ
น� ำ การวิ เ คราะห์ ต ้ น ทุ น -ผลประโยชน์ หรื อ ต้ น ทุ น -ประสิ ท ธิ ภ าพ
มาใช้ประยุกต์ได้ นอกจากนีใ้ นการพิจารณาความคุม้ ค่าต้องเป็นการดูวา่
พิจารณาความคุม้ ค่าของใคร เช่น ผูบ้ ริจาค ผูจ้ า่ ยภาษี ผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์
เป็นต้น เป็นความคุม้ ค่าในระดับใด ระดับ-การท�ำแฟ้มผลงาน (portfolio)
ระดับประเทศ ระดับโครงการ ความคุม้ ค่าในระดับต่างกันจะมีการวิเคราะห์
ทีต่ า่ งกัน ความคุม้ ค่าทีพ่ จิ ารณาเป็นความคุม้ ค่าในระยะสัน้ หรือระยะยาว
ขึ้นอยู่กับการก�ำหนดแต่ละกรณี
จากบทความนีค้ วามคุม้ ค่า หมายถึง การใช้ทรัพยากรโดยมีตน้ ทุน
และคุณภาพของผลผลิตที่ผู้ได้รับต้องการและเหมาะสม โดยต้องท�ำให้
เกิดสมดุลดีทสี่ ดุ ของ 3Es สามารถท�ำการวิเคราะห์ ต้นทุน-ผลประโยชน์
และต้นทุน-ประสิทธิผลมาใช้วเิ คราะห์ความคุม้ ค่า รวมทัง้ ต้องดูความคุม้ ค่า
ของใคร ในระดับใด เมื่อใด
Department for Transportation, Value for Money Indicator
2017. (Department for Transport, 2018) กรมการขนส่งของสหราชอาณาจักร
ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ส�ำคัญเพื่อให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ คือ
1. สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง ความสะอาด และมีผลิตภาพ
ทางเศรษฐกิจ
2. ช่วยในการเชือ่ มต่อบุคคลกับสถานที่ สร้างสมดุลในการลงทุน
ทั่วประเทศ
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3. ท�ำให้การเดินทางง่ายขึ้น ทันสมัย และเชื่อถือได้
4. ท�ำให้การขนส่งปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืน
5. เตรียมระบบขนส่งส�ำหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และความรุ่งเรืองในอนาคต
6. ส่งเสริมวัฒนธรรมของการท�ำงานทุกอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีผลิตภาพสูง
ในการอนุมัติโครงการของคณะรัฐมนตรีต้องน�ำเสนอ
1. การเปลี่ยนแปลงตรงกับเป้าหมายด้านยุทธศาสตร์ของ
นโยบายรัฐ
2. แสดงความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ
3. มีความเป็นไปได้ที่จะท�ำส�ำเร็จในเชิงพาณิชย์
4. มีงบประมาณเพียงพอในเชิงการเงินการคลัง
5. สามารถบรรลุเป้าหมายในเชิงจัดการ
ในการประเมิ น ความคุ ้ ม ค่ า ของส� ำ นั ก งบประมาณของ
สหราชอาณาจักรมีขั้นตอนดังนี้
1. สามารถมีผลลัพธ์ตามความต้องการในการลงทุน โดยมี
ความคุ้มค่าที่ดีที่สุดและบรรลุเป้าหมายที่กว้างขึ้น
2. เป็นการเปรียบเทียบกรณีที่โครงการกับไม่มีโครงการ
ในด้านผลกระทบของการลงทุนที่เสนอ เพื่อความมั่นใจ
ว่าโครงการท�ำให้เกิดคุณค่า
3. วัดต้นทุนและผลกระทบของโครงการ
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สิ่งแรกในการพิจารณา คือ ค่าอัตราส่วนผลได้ต่อต้นทุน
(Benefit Cost Ratio : BCR) บางโครงการสามารถหาค่าเป็นตัวเงินได้
บางโครงการหาไม่ได้ และมีทงั้ ความเสีย่ ง ความไม่แน่นอนเข้ามาเกีย่ วข้อง
จึงต้องใช้การวิเคราะห์เรื่องความอ่อนไหว
ในการพิจารณาความคุ้มค่าจะต้องพิจารณาผลกระทบทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดความคุ้มค่าของกรมการขนส่งของสหราชอาณาจักร
เน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เป้าหมายเชิงนโยบายของรัฐ
เป้าหมายในเชิงการจัดการ ความส�ำเร็จในเชิงพาณิชย์ ความเพียงพอ
ของงบประมาณ พิจารณาเปรียบเทียบในกรณีมโี ครงการกับไม่มโี ครงการ
ใช้อตั ราส่วนผลได้ตอ่ ต้นทุนเป็นสิง่ แรกในการพิจารณา โดยดูความเสีย่ ง
ความไม่แน่นอน ตลอดจนผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
ความหมายและองค์ประกอบของความคุ้มค่า
จากหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ทั้งของประเทศไทยและสากล ในปัจจุบันนั้นสามารถน�ำมาสังเคราะห์
ได้ว่า มิติที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มค่าประกอบด้วย
1. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
2. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
4. หลักความเสมอภาค (Equity)
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ซึ่งต่างจากหลักความคุ้มค่าที่อิงตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้าน เมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 มาตรา 22
ในหมวด 4 ทีใ่ ช้เป็นหลักในการศึกษา เพือ่ พัฒนาดัชนีวดั ผลการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการของสถาบันพระปกเกล้า โดยตัดมิติในเรื่องของ
ผลประโยชน์สูงสุด และศักยภาพในเรื่องการแข่งขันออกไป
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณามิติด้าน “ผลประโยชน์สูงสุด”
เป็นการพิจารณาว่าเมื่อทรัพยากรจ�ำกัดจะท�ำอย่างไรเมื่อน�ำมาใช้
ในขบวนการผลิ ต หรื อ ปฏิ บั ติ ง านแล้ ว จะเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจากความหมายดังกล่าวนี้จะรวมอยู่ใน
ส่วนของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการตอบสนองแล้ว
มิติด้าน “ศักยภาพในการแข่งขัน” ตามแนวคิดของ David
Ricardo ในศตวรรษที่ 19 พิจารณาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
(Comparative Advantage) ถื อ เป็ น เรื่ อ งผลิ ต ภาพ (Productivity)
การมี ต ้ น ทุ น โดยเปรี ย บเที ย บต�่ ำ กว่ า ในกรณี ข อง Michel Porter
เน้นด้านการมีต้นทุนต�่ำกว่าธุรกิจอื่น การมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจาก
ธุรกิจอื่นทั้งด้านการออกแบบ คุณภาพ การบริการหลังการขาย มูลค่า
ที่เกิดขึ้นในโซ่คุณค่า (Supply chain) รวมทั้งธุรกิจมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค สถานะ
(Position) ของธุรกิจในการแข่งขัน รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค
ซึง่ รวมถึงการวิจยั และพัฒนา จากความหมายดังกล่าว ศักยภาพในการ
แข่งขันจะรวมอยู่ในส่วนของประสิทธิภาพ

52

ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

ดังนัน้ มิตทิ ไี่ ม่ได้นำ� มาใช้พจิ ารณาความคุม้ ค่า คือ ผลประโยชน์
สูงสุด ศักยภาพในการแข่งขัน ได้มาเป็นส่วนย่อยของมิตทิ ใ่ี ช้เป็นตัวชีว้ ดั
ธรรมาภิบาลแล้ว
จาก

จากแนวคิดและการชีว้ ดั หลักความคุม้ ค่าในปัจจุบนั จะพิจารณา
1. การประหยัด (Economy)
2. ประสิทธิภาพ (Efficiency)
3. ประสิทธิผล (Effectiveness)

โดยจะเกิดความคุ้มค่าเมื่อองค์ประกอบทั้งสามเหมาะสม
และสมดุล อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่ได้จะสามารถไปถึงกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการหรือไม่คุ้มค่ากับใคร มีการกระจายผลลัพธ์ดีเพียงใด จึงมี
การพิจารณาตัวชี้วัดเพิ่มอีก 1 ตัวคือ
ความเสมอภาค (Equity) เกิดการกระจายผลลัพธ์ของโครงการ
ของรัฐอย่างยุตธิ รรม ซึง่ ก็จะใกล้เคียงกับหลักการตอบสนองความคาดหวัง
ความต้องการของผู้รับบริการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
จากมิตทิ เี่ กีย่ วข้องกับความคุม้ ค่าในหลักธรรมาภิบาลของไทย
และสากล เมือ่ น�ำมาสังเคราะห์รวมกับแนวคิดหลักความคุม้ ค่าในปัจจุบนั
จะเป็นดังภาพ 1
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น
บว
กระ
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ความเสมอภาค (Equity)
สภาพแวดลอม (ภายใน/ภายนอกหนวยงานภายในประเทศ
ตางประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม สาธารณสุข)

ภาพ 1 กรอบแนวคิดหลักความคุ้มค่า
ในการประเมิ น ความคุ ้ ม ค่ า นั้ น ต้ อ งพิ จ ารณาในเชิ ง ระบบ
เริม่ ตัง้ แต่การออกแบบโครงการ หรือการวางแผนต้องมีการประเมินตัง้ แต่
ก่อนด�ำเนินกิจกรรม ขณะด�ำเนินกิจกรรมและเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว
โดยเริ่มพิจารณาตั้งแต่ปัจจัยน�ำเข้าทั้งที่วัดในเชิงปริมาณได้
(Tangible) และไม่สามารถวัดค่าในเชิงรูปธรรมได้ (Intangible) เช่น
ความต้องการของผูใ้ ช้บริการ ความเป็นผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารองค์กร ความเชือ่
ค่านิยมขององค์กร ศักยภาพของบุคลากร (Capability) ความสามารถ
ที่แท้จริงขององค์กร (Core competency) ฯลฯ พิจารณาปัจจัยดังกล่าว
ทั้งในทางตรงทางอ้อม เพื่อทราบต้นทุนทั้งหมดในการให้บริการหรือ
การท�ำให้เกิดผลผลิต (Output) ของหน่วยงาน ซึ่งการใช้ปัจจัยต้องการ
ให้เสียต้นทุนน้อยที่สุดในการผลิตผลผลิตในระดับหนึ่งที่ต้องการและ
มีคุณภาพตามที่ต้องการ หรือคือความประหยัดนั่นเอง ขณะเดียวกัน
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ต้องพิจารณาผลผลิต ผลลัพธ์ ที่ได้ทั้งหมดจะต้องมากกว่าต้นทุนที่ใช้
หรือคือ ความมีประสิทธิภาพ
จากปัจจัยน�ำเข้าจะผ่านกระบวนการปฏิบตั งิ าน/กิจกรรม เพือ่ เกิด
การบริการ หรือผลผลิตให้กับประชาชน (กลุ่มเป้าหมาย) โดยผลผลิต
เหล่านั้นจะต้องมีมูลค่าทั้งในการใช้ประโยชน์ (Value in Use) และ/หรือ
มูลค่าในการแลกเปลีย่ น (Value in Exchange) คือ ท�ำให้เกิดความพึงพอใจ
(Utilities) กับผูใ้ ช้บริการและเกิดมูลค่าเพิม่ (Value Added) ในปัจจัยน�ำเข้า
โดยลักษณะของกิจกรรมในช่วงกระบวนการปฏิบตั งิ านจะต้องด�ำเนินการ
ในลักษณะโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain) คือทุกกิจกรรมจะต้องก่อให้เกิดมูลค่า
ของผลผลิตจากแต่ละกิจกรรมเพิม่ ขึน้ ขณะเดียวกันในระหว่างการด�ำเนิน
โครงการอาจมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จึงต้อง
น�ำปัจจัยทั้งสองนั้นมาร่วมพิจารณา
เมื่อผลิตผลผลิตแล้ว ผลผลิตหรือบริการก่อให้เกิดผลกระทบ
(impact) กับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (stakeholders) ทัง้ ในเชิงรูปธรรมและ/หรือ
เป็นตัวเงิน และในเชิงนามธรรม และ/หรือ วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ ผลผลิต
ผลลัพธ์ และผลกระทบ ทั้งหมดต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
รวมทั้งผลต่างๆ ต้องท�ำให้เกิดความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ ยุติธรรม
การพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าต้องพิจารณาในบริบททาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
ถ้าการด�ำเนินการเป็นไปตามข้างต้นหน่วยงาน และโครงการ
ก็ จ ะประสบความส� ำ เร็ จ และอยู ่ อ ย่ า งมั่ น คง และยั่ ง ยื น ถึ ง แม้ ว ่ า
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในระดับประเทศ และโลก
จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามนั่นคือเกิดความคุ้มค่า
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ความหมาย ค�ำจ�ำกัดความและตัวชี้วัดความคุ้มค่า
จากแนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก ความคุ ้ ม ค่ า ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว
จะเห็นได้ว่า นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปฏิบัติ และสถาบันต่างๆ
ให้ความหมายของหลักความคุ้มค่าที่ใกล้เคียงกัน
Department for International Development (DFID) ความคุม้ ค่า
หมายถึง การท�ำให้ผลกระทบ (impact) สูงสุดกับกลุม่ เป้าหมายทีต่ อ้ งการ
จากการใช้เงินแต่ละหน่วย เป็นการมองในลักษณะ ต้นทุน-ประสิทธิผล
(cost – effectiveness) เป็นการพิจารณาในเชิงระบบตั้งแต่การวางแผน
จนน�ำไปปฏิบัติ ไม่ใช่เพียงการประเมินผล โดยมีองค์ประกอบ คือ
การประหยัด มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และผลประโยชน์ต้องมี
การกระจายอย่างยุติธรรม
National Audit Office (NAO) ความคุ้มค่า หมายถึง การใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ตั้งใจกับกลุ่มเป้าหมาย
ที่ ต ้ อ งการ โดยพิ จ ารณาการประหยั ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล
เชื่อมโยงกัน และในส่วนประสิทธิผลต้องดูความเสมอภาคด้วย
London School of Economics ความคุ ้ ม ค่ า หมายถึ ง
จากเงินหรือต้นทุนทีล่ งไปนัน้ ต้องท�ำให้เกิดผลกระทบทีต่ อ้ งการมากทีส่ ดุ
โดยพิจารณาจากการประหยัด ความมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล
ที่เน้นมากคือการมองเชิงองค์รวม (holistic) และมองในระยะยาวเพื่อ
ความยัง่ ยืนด้วย รวมทัง้ พิจารณามูลค่าทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
Barnett, C. และคณะ ความคุ ้ ม ค่ า หมายถึ ง การได้ รั บ
ผลประโยชน์สงู สุดจากทรัพยากรทีม่ ี หรือ เป็นการใช้จา่ ยน้อย ใช้อย่างดี
และใช้จา่ ยอย่างฉลาด เพือ่ ให้ได้รบั สิง่ ทีต่ อ้ งการ โดยต้องมีการประหยัด
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างเหมาะสมสมดุล
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Information Technology, Disposition (ITAD) ความคุ้มค่า
หมายถึง การใช้ทรัพยากรทีท่ ำ� ให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายทีต่ งั้ ใจ โดยมี
ความสมดุลของทัง้ การประหยัด การมีประสิทธิภาพ และการมีประสิทธิผล
ในการต้องพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มองทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมทัง้ มีการจัดล�ำดับความส�ำคัญโดยเปรียบเทียบองค์ประกอบ
ความคุ้มค่าทั้งสาม
Barr J. and Christie A. ความคุ้มค่า หมายถึง การประหยัด
ต้นทุน หรือ การจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ
และความคุ้มค่า เป็นกลไกในการควบคุมการท�ำงานของโครงการต่างๆ
ในการพิจารณาความคุม้ ค่าต้องพิจารณาการประหยัด ความมีประสิทธิภาพ
ความมีประสิทธิผล ทั้งในรูปตัวเงิน เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
Jackon P. ความคุม้ ค่า หมายถึง ส่วนผสมอย่างเหมาะสมของ
ต้นทุนและคุณภาพเพือ่ ให้ได้รบั สิง่ ทีผ่ ใู้ ช้ตอ้ งการ โดยต้องเกิดความสมดุล
ที่ดีที่สุดของการประหยัด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนั้น
เพื่อให้ถึงกลุ่มต่างๆ จะพิจารณาความเสมอภาคด้วย รวมทั้งต้องดูว่า
เป็นความคุ้มค่าของใคร ในระดับใด เมื่อใด
ดังนัน้ ความคุม้ ค่า หมายถึง ต้นทุนของการใช้และการจัดการ
ทรัพยากรต่างๆ ทั้งหมด ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่เป็นตัวเงิน
ไม่เป็นตัวเงิน ต้องเหมาะสมกับผลลัพธ์ทตี่ งั้ ใจมากทีส่ ดุ โดยมีความสมดุล
ที่เชื่อมโยงกันของการประหยัด การมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล
รวมทัง้ เกิดความเสมอภาค และเป็นการมองในระยะยาวเพือ่ ความยัง่ ยืน
ด้วย
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องค์ประกอบและการวัดความคุ้มค่า
องค์ประกอบหลักทีใ่ ช้พจิ ารณาความคุม้ ค่า ประกอบด้วย
• ประหยัด (Economy)
• ประสิทธิภาพ (Efficiency)
• ประสิทธิผล (Effectiveness)
• ความเสมอภาค (Equity)
ประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จะเป็นองค์ประกอบหลัก
ส่วนความเสมอภาคนัน้ เป็นการมองด้านความยุตธิ รรม และครอบคลุม
ในการด�ำเนินการ
ประหยัด (Economy)

การประหยัดจะเป็นการใช้ปจั จัยหรือทรัพยากรโดยเสียต้นทุน
น้อยทีส่ ดุ ในการผลิตผลผลิตหรือบริการในระดับหนึง่ ในปริมาณ คุณภาพ
ในเวลาและสถานที่ที่ต้องการ
สิง่ ทีเ่ ป็นหลักในการพิจารณาการประหยัดคือต้นทุน และผลลัพธ์
(outcomes) ที่ต้องการ
ต้นทุนจะเป็นต้นทุนทั้งหมด ทั้งที่เป็นตัวเงิน ไม่ใช่ตัวเงิน
ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่จ�ำเป็นและ
ขาดไม่ได้ (necessary and sufficient) ในการด�ำเนินงานโครงการทัง้ หมด
ต้นทุนทัง้ หมด = ต้นทุนทางตรง (ค่าใช้จา่ ยทีต่ อบแทนแก่ปจั จัย
หรือทรัพยากรทัง้ หมดทีจ่ า่ ยไปจริงตามหลักการทางบัญชี) + ต้นทุนทางอ้อม
(ค่าเสียโอกาส และผลที่เกิดจากภายนอกทั้งหมด)
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ผลลัพธ์ (outcomes) หมายถึง ผลผลิตหรือการบริการทีเ่ กิดขึน้
(outputs) ซึ่งส่งผลทางตรงและผลทางอ้อม (impact) ทั้งที่เป็นตัวเงิน
ไม่ใช่ตัวเงิน ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ในการพิ จ ารณาทางเลื อ กการด� ำ เนิ น การ/โครงการ ที่ มี
ความประหยั ด จะต้ อ งพิ จ ารณาเพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ผลลั พ ธ์ ที่ ต ้ อ งการนั้ น
ดังตาราง 1 คือ ผลลัพธ์ A B และ C ผลลัพธ์ที่ต้องการนั้นจะเลือกใช้
ปัจจัยหรือทรัพยากรที่เสียต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมต�่ำที่สุด
ตาราง 1 การหาค่าการประหยัด
A

ผลลัพธ์
B

C

ต้นทุนทางตรง
เป็นตัวเงิน **
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ *

x1
y1
z1

x2
y2
z2

x3
y3
z3

ต้นทุนทางอ้อม
เป็นตัวเงิน **
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ *

x4
y4
z4

x5
y5
z5

x6
y6
z6

ต้นทุน

ต้นทุนรวม

x1 + y1 + z1 + x2 + y2 + z2 + x3+ y3 + z3 +
x4 + y4 + z4 x5 + y5 + z5 x6 + y6 + z6
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* ในทางเศรษฐศาสตร์จะน�ำราคาเงาหรือมูลค่าของสิง่ ทีใ่ กล้เคียงกันหรือ
ใช้แทนกันได้ เช่น การได้รบั สวัสดิการในสถานทีอ่ ยูอ่ าศัย ก็ให้นำ� ค่าเช่า
ในบริเวณนั้นมาคิดมูลค่า หรือจะก�ำหนดเป็นคะแนน
** โดยต้นทุนต้องคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน PVC = Ct t
					
( i + r)
จากตารางที่ 1 ผลลัพธ์ A ใช้ต้นทุนรวมเท่ากับ x1 + y1 + z1
+ x4 + y4 + z4
ผลลัพธ์ B ใช้ต้นทุนรวมเท่ากับ ผลลัพธ์ C x2 + y2 + z2 + x5
+ y5 + z5 และผลลัพธ์ c ใช้ต้นทุนรวมเท่ากับ x3 + y3 + z3 + x6 + y6 + z6
ผลลัพธ์ทั้งสามเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการในปริมาณ คุณภาพ
ตามเวลาและสถานทีท่ ตี่ อ้ งการ ดังนัน้ ในการเลือกตามหลักความประหยัด
จะเลือกโดยพิจารณาต้นทุนรวมต�่ำที่สุด
ในกรณีที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงิน วัดในเชิงปริมาณ รวมทั้ง
ไม่สามารถวัดในเชิงคุณภาพโดยใช้ราคาเงาหรือให้เป็นคะแนนได้ สามารถ
พิจารณาการประหยัดจาก
• สามารถด�ำเนินการโดยใช้ปจั จัยทีเ่ หมือนกันหรือเท่าๆ กัน
โดยใช้เงินลดลง
• สามารถใช้ปัจจัยที่ราคาถูกลง และไม่เกิดความเสี่ยงต่อ
ประสิทธิผล และความยั่งยืน
• สามารถใช้ปัจจัยที่ราคาถูกลง และไม่เสี่ยงต่อการท�ำให้มี
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุงตลอดอายุการใช้งานสูงขึ้น
• เปรียบเทียบกับโครงการทีเ่ หมือนกันในพืน้ ทีต่ า่ งๆ โครงการ
นี้มีต้นทุนต�่ำสุดแต่สามารถได้รับผลลัพธ์และผลกระทบ
(ทั้งในเชิงคุณภาพ ปริมาณ เวลา สถานที่) ตามที่ตั้งใจ
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ประสิทธิภาพ (Efficiency)

ประสิทธิภาพ คือ การท�ำให้ผลลัพธ์ (outcomes) มากกว่าต้นทุน
ในการด�ำเนินการทัง้ หมด เป็นการวัดผลิตภาพ หรือ สิง่ ได้ออกมาจากสิง่ ที่
ใส่เข้าไปเป็นการพิจารณาปัจจัยน�ำเข้า และผลผลิต จึงเป็นการเพิม่ ผลลัพธ์
โดยใช้ปัจจัยซึ่งก�ำหนด หรือลดการใช้ปัจจัย ณ ระดับผลลัพธ์ที่ต้องการ
สิ่งที่เป็นหลักในการพิจารณาความมีประสิทธิภาพ คือ ต้นทุน
และผลลัพธ์ (outcomes)
ต้นทุนมีความหมาย เช่นเดียวกับในเรือ่ งการประหยัด คือ เป็นต้น
ทุนทั้งหมด ทั้งที่เป็นตัวเงิน ไม่ใช่ตัวเงิน ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ทีจ่ ำ� เป็นและขาดไม่ได้ในการด�ำเนินงาน/โครงการ
ทั้งหมด โดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
ผลลัพธ์ (outcomes) หมายถึง ผลผลิต หรือ บริการที่เกิดขึ้น
(output) ซึ่งส่งผลทางตรง และผลทางอ้อม (impact) ทั้งที่เป็นตัวเงินไม่ใช่
ตัวเงิน ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ มองในระยะยาว โดยมูลค่าของ
ผลลัพธ์จะประกอบด้วยมูลค่าในการใช้ (Value in Use) คือความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ หรือ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ หมด และมูลค่าในการแลกเปลีย่ น
(Value in Exchange) คือ ราคาทีซ่ อื้ ขาย รวมทัง้ ตรงตามความต้องการของ
ประชาชนและบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ในการวัดประสิทธิภาพ มีดังนี้
• พิจารณาจากผลิตภาพ (productivity)
ผลิตภาพของปัจจัย = ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (outcomes)
				
ปัจจัยการผลิต
ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยแต่ละหน่วยก่อให้เกิดผลลัพธ์มากน้อยเพียงใด
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• ผลประโยชน์ต่อต้นทุน แสดงถึงสัดส่วนระหว่างผลประโยชน์
(Benefits : B) ทีไ่ ด้รบั ทัง้ หมดกับมูลค่าของต้นทุนทัง้ หมดทีใ่ ช้
(Cost : C) = B
			
C
• ผลประโยชน์สทุ ธิ เป็นการแสดงผลต่างระหว่างประโยชน์ทไี่ ด้รบั
ทั้งหมดลบด้วยต้นทุนทั้งหมดที่ใช้ = B – C
• มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ (Net Present Value : NPV) แสดง
ผลประโยชน์สทุ ธิตลอดระยะเวลาของโครงการ ซึง่ เท่ากับมูลค่า
ปัจจุบันของผลประโยชน์ (Present Value of Benefit : PVB)
หักด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของต้นทุนรวม (Present Value of Cost :
PVC)
		 NPV = PVB – PVC
				
		 NPV =
			

n
∑
i=1

n
Bt ( i + r)t

∑
Ct
i = 1 ( i + r)t

				
n
			
= ∑
Bt - Ct
			
i = 1 ( i + r)t
โดย Bt = ผลประโยชน์ทั้งหมดของโครงการในปีที่ t
Ct = ต้นทุนทั้งหมดของโครงการในปีที่ t
r = อัตราคิดลด
t = ระยะเวลาของโครงการ
ถ้าโครงการใดมีค่า NPV มากกว่าศูนย์หรือเป็นบวก แสดงว่า
โครงการนั้นมีความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ
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• อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio :
BCR)
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน คือ อัตราส่วนของมูลค่า
ปัจจุบันของผลประโยชน์ ทั้งหมดต่อมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนทั้งหมด
BCR =
PVB
			
PVC
				
			 =
			

n 		
n
∑
Bt
∑
Ct
t
t = 1 (i + r) t = 1 (i + r) t

ถ้าโครงการใดมีค่า BCR มากกว่าหรือเท่ากับหนึ่ง แสดงว่า
โครงการนั้นมีความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ
• อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return :
IRR)
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการคือ อัตราผลตอบแทนหรือ
อัตราดอกเบีย้ ในกระบวนการคิดลดทีท่ ำ� ให้มลู ค่าปัจจุบนั สุทธิของโครงการ
มีค่าเท่ากับศูนย์
		 n 		
		 ∑
Bt - Ct = 0
t = 1 (i + r)t
โดย

r = IRR

โครงการจะมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ เมือ่ IRR มีคา่ สูงกว่า
อัตราดอกเบี้ย หรือ ค่าเสียโอกาสของการลงทุน
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◌ ในกรณีที่วัดเป็นตัวเงิน และวัดในเชิงปริมาณไม่ได้นั้น
นอกจากจะใช้ราคาเงาหรือมูลค่าของสิ่งที่ใกล้เคียงกัน
หรือแทนกันได้ หรือจะก�ำหนดเป็นคะแนนแล้วจะสามารถ
พิจารณาจาก
• การด�ำเนินการนัน้ สามารถลดต้นทุนลงโดยทีผ่ ลลัพธ์
ยังเหมือนเดิม (ทัง้ ในด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา และ
สถานที่)
• การด�ำเนินงานนัน้ สามารถลดความเสีย่ งของโอกาส
ในการบรรลุเป้าหมายและการเกิดความยั่งยืน
• การลดความเสี่ยงของการมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
• การมีต้นทุนต่อหน่วยต�่ำกว่าโครงการที่เหมือนกัน
ในพื้นที่อื่นๆ
• ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มขึ้นของต้นทุน
ในการด�ำเนินโครงการเมือ่ เปรียบเทียบกับประโยชน์
ทีม่ ากขึน้ หรือต้นทุนเพิม่ ในทิศทางทีน่ อ้ ยกว่าประโยชน์
นอกจากปัจจัยหลักที่ใช้พิจารณาคือต้นทุนและผลประโยชน์
แล้วยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น
• การท�ำงานของบุคลากรและผลตอบแทน
• การไม่มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ (Conflict of
interest) ซึ่งจะท�ำให้ประโยชน์ลดลง ต้นทุนเพิ่มขึ้น
• หน่วยงานมีผลผลิตหรือบริการได้มาตรฐาน (ด้านจ�ำนวน
มูลค่า คุณภาพ เวลา และสถานที่)
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• มีหน่วยตรวจสอบภายในและการจัดท�ำรายงานการเงิน
• มีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
• มีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ทรัพยากรต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล (Effectiveness)

ประสิทธิผลเป็นการพิจารณาผลลัพธ์กบั เป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ โดย
ผลผลิต (output) น�ำไปสูผ่ ลลัพธ์ (outcome) ได้ดอี ย่างไร ซึง่ ในผลลัพธ์นี้
จะรวมผลกระทบ (impact) ทีจ่ ะเกิดขึน้ ด้วย หรือ ผลลัพธ์จากการด�ำเนินการ
บรรลุตามเป้าหมายทีว่ างไว้อย่างถูกต้อง ในคุณภาพ ปริมาณ ระยะเวลา
และสถานที่ที่ต้องการ รวมทั้งส่งผลอย่างไรทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
การมีประสิทธิผลจะขึ้นอยู่กับปัจจัยน�ำเข้า กลยุทธ์ วิธีการ
และกระบวนการในการบริหารจัดการ ตลอดจนปัจจัยภายนอกทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิง่ แวดล้อม และสาธารณสุข ในการพิจารณา
ประสิทธิผล มีดังนี้
1. การวัดทัง้ ในเชิงปริมาณ และคุณภาพของผลลัพธ์ (outcomes)
มีทิศทางที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ภายใต้ต้นทุนในขณะนั้น
2. การท�ำให้ผลลัพธ์เพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยต้องใช้ต้นทุนเท่าไร
3. เปรียบเทียบผลลัพธ์กับเป้าหมาย ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
ผลลัพธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายและผลลัพธ์
ตัวเงิน

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ผลลัพธ์
x1 : X1

ตัวเงิน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ*

y1 : Y1
z1 : Z1

หมายเหตุ * เชิงคุณภาพใช้วิธีเทียบกับราคาเงา หรือ ให้เป็นคะแนน
จากตารางจะหาค่าของผลลัพธ์ (outcome) ทั้งในรูปที่เป็น
ตัวเงิน ในเชิงปริมาณ ในเชิงคุณภาพ ขณะเดียวกันจากเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้
ให้หาค่าเป้าหมายทั้งที่อยู่ในรูปตัวเงิน เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
เพื่อดูความสัมพันธ์ของเป้าหมายและผลลัพธ์ เช่น ผลลัพธ์ทางการเงิน
เท่ากับ x1 ส่วนเป้าหมายทางการเงินเท่ากับ X1 ทัง้ สองค่าใกล้เคียงหรือ
เท่ากับหรือไม่
ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณเท่ากับ y1 ส่วนเป้าหมายเชิงปริมาณ
เท่ากับ Y1 ทั้งสองค่าใกล้เคียงหรือเท่ากันหรือไม่
ผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพเท่ากับ z1 ส่วนเป้าหมายเชิงคุณภาพ
เท่ากับ Z1 ทั้งสองใกล้เคียงหรือเท่ากันหรือไม่
4. การวางแผนและการปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมาย
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อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ทเ่ี ป็นจริงผลลัพธ์ตา่ งๆ ทีก่ ล่าวมา
ข้างต้นอยู่ภายใต้สภาวะของความเสี่ยง คือ ไม่รู้ว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
หรือไม่ แต่สามารถระบุความน่าจะเป็น (probability) ของผลลัพธ์ที่
จะเกิดขึน้ ได้ แต่บางสถานการณ์เป็นภาวะของความไม่แน่นอน (uncertainty)
เช่น การเกิดระบาดของ covid-19 เป็นต้น ไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเกิดหรือไม่
ไม่รู้ความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นด้วย
ในกรณีผลลัพธ์อยู่ภายใต้สภาวการณ์ของความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอนจะมีวิธีการพิจารณาดังนี้ (วิษณุ อรรถวานิช, 2563,
น.209-225)
ในกรณีผลลัพธ์อยูภ่ ายใต้สภาวการณ์ของความเสีย่ ง คือ ทราบ
ผลลัพธ์และความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ คือ ความน่าจะเป็น (Probability)
หรือโอกาสในการเกิดผลลัพธ์ จะใช้มลู ค่าของความคาดหวัง (Expected
Value) ในการพิจารณา คือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้
n
∑๐ i Pi
		 E (π) = i=1
โดย 		
		
		
		

E (π) คือ มูลค่าที่คาดหวัง
πI คือ ผลตอบแทนของเหตุการณ์ i
Pi คือ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ i
i คือ เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น i = 1, 2, 3…n

การด�ำเนินโครงการทีใ่ ห้มลู ค่าทีค่ าดหวังสูงสุดจะเป็นโครงการ
ที่ดีที่สุด ถ้าพิจารณาด้านต้นทุนจะเลือกโครงการที่ท�ำให้มูลค่าคาดหวัง
จากการลงทุนต�่ำที่สุด
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ในกรณีมูลค่าความคาดหวังมีค่าเท่ากันจะตัดสินใจเลือก
โครงการใด จะต้องน�ำความเสี่ยงมาประกอบการพิจารณา โดยใช้
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน หมายถึง ค่าที่วัดการกระจายของ
ข้อมูลออกจากค่าเฉลี่ย
		 σ =

n
2
∑ (X i − X) Pi
i =1

โดย
σ = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
		 X = ค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูล
		 Xi = ค่าของข้อมูลในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
		 Pi = ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ i
ถ้าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าน้อย แสดงว่าผลลัพธ์ที่คาดไว้
จะมีความแปรปรวนน้อย หรือ มีความเสี่ยงน้อย
ในกรณีโครงการมีขนาดการลงทุนทีต่ า่ งกัน การเปรียบเทียบมูลค่า
ที่คาดหวังหรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่สามารถน�ำค่าใช้ได้ จะต้องใช้
สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of Variation : V)
		 V =

σ
E (π )

โดย 		 σ = อัตราส่วนของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
		 E(π) = มูลค่าความคาดหวัง
การเลือกตัดสินใจจะพิจารณาโครงการที่มีสัมประสิทธิ์ความ
แปรปรวนต�่ำที่สุด เพราะแสดงถึงระดับความเสี่ยงต่อมูลค่าคาดหวัง
น้อยที่สุด
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ในกรณีผลลัพธ์อยู่ภายใต้สภาวการณ์ความไม่แน่นอน คือ
ไม่ทราบว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้นแน่หรือไม่ และไม่ทราบความน่าจะเป็น
ของแต่ละผลลัพธ์ด้วย แต่ทราบถึงทางเลือก และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
ในแต่ละทางเลือก จะสามารถพิจารณาได้จากตารางเมตริกผลตอบแทน
(Pay off Matrix) ซึง่ เป็นตารางทีแ่ สดงถึงผลลัพธ์ทจี่ ะได้รบั จากการตัดสินใจ
ส�ำหรับทางเลือกต่างๆ
เกณฑ์นอ้ ยมากทีส่ ดุ (Maximin Criterion) เป็นการตัดสินใจ
โดยคาดการณ์ในด้านลบก่อน มีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกผลตอบแทนที่ต�่ำที่สุดจากแต่ละทางเลือกก่อน
2. น�ำผลตอบแทนทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ ของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบ
และเลือกท�ำให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด
3. ถ้าเป็นการพิจารณาด้านการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
จะคิดกลับกันคือ จะต้องเลือกการลงทุนทีก่ อ่ ให้เกิดค่าใช้จา่ ย
ทีส่ งู ทีส่ ดุ จากแต่ละทางเลือกก่อน จากนัน้ จึงเลือกทางเลือก
ที่มีการลงทุนต�่ำที่สุด
เกณฑ์มากมากทีส่ ดุ (Maximax Criterion) เป็นวิธตี รงข้ามกับ
เกณฑ์นอ้ ยมากทีส่ ดุ (Maximin Criterion) เป็นการตัดสินใจโดยคาดการณ์
ในทางที่ดี มีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกผลตอบแทนที่สูงที่สุดจากแต่ละทางเลือกก่อน
2. น�ำผลตอบแทนทีส่ งู ทีส่ ดุ ของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกัน
และเลือกทางเลือกทีใ่ ห้ผลตอบแทนทีส่ งู ทีส่ ดุ ในขณะเดียวกัน
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ถ้าเป็นด้านการลงทุนซึง่ ก่อให้เกิดค่าใช้จา่ ยก้ตอ้ งคิดกลับกัน
คือ ต้องเลือกการลงทุนที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต�่ำที่สุดจาก
แต่ละทางเลือกก่อน จากนัน้ จึงเลือกทางเลือกทีม่ คี า่ ใช้จา่ ย
ในการลงทุนต�่ำที่สุด
เกณฑ์ค่าเสียโอกาสมากน้อยที่สุด (Minimax Regret
Criterion) เป็นการเลือกทางเลือกที่ก่อให้เกิดค่าเสียโอกาสที่น้อยที่สุด
มีขั้นตอนคือ
1. แปลงตารางผลตอบแทนให้เป็นตารางค่าเสียโอกาสก่อน
2. เลือกค่าเสียโอกาสทีส่ งู ทีส่ ดุ จากแต่ละทางเลือกออกมาก่อน
3. เลือกทางเลือกที่มีค่าเสียโอกาสต�่ำที่สุด
วิธีอื่นๆ ที่สามารถใช้ได้ภายใต้สภาวการณ์ความไม่แน่นอน
1. การหาข้อมูลเพิม่ เติมจะท�ำให้การคาดการณ์มคี วามแม่นย�ำ
มากขึ้น
2. การสอบถามความคิดเห็นจากผูม้ อี ำ� นาจ ความคิดเห็นของ
ผู้มีอ�ำนาจสามารถสะท้อนการด�ำเนินนโยบายในอนาคต
จะสามารถช่วยลดความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นได้
3. การควบคุมสภาวการณ์ทางธุรกิจ เช่น การจดลิขสิทธิ์
เพื่อผูกขาดในระยะยาว
4. การกระจายความเสี่ยง การลงทุนในธุรกิจหลายประเภท
หรือ มีผลผลิตหลายชนิดเพื่อลดการพึ่งพาผลตอบแทน
จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือ สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง
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ความเสมอภาค (Equity)

ความเสมอภาคเป็นการให้บริการทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
ความคาดหวัง ความจ�ำเป็น แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่หลากหลายครอบคลุม มีการกระจายอย่างยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
ในการพิจารณาในด้านความเสมอภาคต้องพิจารณากลุ่ม
ผู้ได้รับผลลัพธ์ทั้งทางตรง ทางอ้อมว่าเป็นใคร อย่างไร มีผลทางบวก
หรือทางลบ เป็นกลุ่มที่อ่อนแอมีความจ�ำเป็นจริงหรือไม่
ในการพิจารณาความเสมอภาคนั้น มีดังนี้
1. กลุ่มที่ได้รับผลผลิต (output) และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
(impact) เป็นกลุ่มใด
2. ใช่กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ เป็นกลุ่มอ่อนแอจริงหรือไม่
เป็นกลุ่มที่มีความจ�ำเป็นจริงหรือไม่
3. การพิจารณาการกระจายและการครอบคลุมของกลุม่ ต่างๆ
ต้องพิจารณาในระยะยาวครอบคลุมตลอดโครงการหรือ
การผลิตบริการ
ความเสมอภาคนี้เป็นมิติหนึ่งของประสิทธิผลนั่นเอง
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ช่วงระยะเวลาในการประเมินความคุม้ ค่า สามารถแบ่งออกเป็น
1. ก่อนปฏิบัติภารกิจ ตั้งแต่ช่วงการออกแบบโครงการ
การวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติหรือก่อนด�ำเนินการต้องจัดท�ำโครงการ
หรื อ แผนการปฏิ บั ติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า หมาย/
วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยสามารถหาข้อมูลสิ่งต่างๆ
เหล่านีไ้ ด้จากค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการของส่วนราชการ ซึง่ ประกอบด้วย
มิติด้านประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กร
รวมทั้งข้อมูลจากค�ำของบประมาณ และข้อมูลจากส่วนนโยบาย แผน
และยุทธศาสตร์
2. ขณะปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หรื อ การด� ำ เนิ น งานจนเสร็ จ สิ้ น
การด�ำเนินงาน พิจารณาตั้งแต่ปัจจัยน�ำเข้า โดยเลือกปัจจัยน�ำเข้าที่
ท�ำให้เกิดต้นทุนต�่ำที่สุด แต่เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการหรือเป็นการพิจารณา
ถึงความประหยัด (Economy) เมื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงาน จะต้อง
ท�ำให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ผลลัพธ์ (output + impact) ทีไ่ ด้
ต้องมากกว่าต้นทุนที่เสียไป โดยต้นทุนและผลลัพธ์เป็นการพิจารณา
ทัง้ ในรูปตัวเงิน ไม่ใช่ตวั เงิน เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม เป็นการมองแบบครอบคลุมทั้งหมด (holistic)
3. เมื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ เสร็ จ สิ้ น เกิ ด ผลผลิ ต และผลลั พ ธ์
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ คือความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
ในผลลัพธ์นั้นจะสะท้อนถึงผลกระทบมีการกระจายไปยังบุคคลต่างๆ
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ อย่างไร คือ
เป็นการพิจารณาความเสมอภาค (Equity)
จากรูป 2

สามารถพิจารณาช่วงระยะเวลาการประเมินความคุม้ ค่าดังกล่าว
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ภาพ 2 วงจรในการพิจารณาความคุ้มค่า
ระยะที่ 1
ทางตรง

ทางออม

ปจจัยนําเขา/ตนทุน
ตัวเงิน
Act (4)

ไมเปนตัวเงิน
Plan (1)

ระยะที่ 2
ขบวนการ
ปฏิบตั ิงาน

Do (2)

ระยะที่ 3
ทางตรง

ทางออม

ผลผลิต/บริการ
ตัวเงิน

ผลกระทบ

ไมเปนตัวเงิน
Check (3)

ประชาชน ผูใ้ ช้บริการ ฯลฯ

แนวการปฏิบัติในการสอบทานความคุ้มค่า (ดังภาพ 3)
1. ผู้ประเมินความคุ้มค่าจะต้องศึกษาและท�ำความเข้าใจ
ภาพรวมขององค์กร ในด้านวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ แผน และโครงการทีจ่ ะด�ำเนินการ
จากค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ค�ำขอ
งบประมาณ งบประมาณจ่ายประจ�ำปี รายงานการเงิน
และรายงานประจ�ำปี
2. ควรสอบทานก่อนปฏิบตั ภิ ารกิจ พิจารณาการออกแบบ
โครงการเชื่ อ มโยง สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์
จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติ สภาวการณ์และ
สภาพแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต และวิเคราะห์
ความเหมาะสม ดังนี้

73

• อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)
n

�
i=1

(𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡 )
=0
(1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡

• โครงสร้างและสัดส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายจริง
• ค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
• วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)
◌ ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนหักดอกเบีย้ ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อม และค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี (EBITA)
			
		

=

รายได้รวม 			
สินทรัพย์ทั้งหมดเฉลี่ย

◌ ความสามารถในการหารายได้ตอ่ สินทรัพย์ (Turnover
of Assets)
◌ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานต่อรายได้จาก
การด�ำเนินงาน (Cost Efficient Ratio)
ค่าทีไ่ ด้ตอ้ งเป็นไปในทิศทางทีผ่ ลประโยชน์/รายได้/ก�ำไรมากกว่า
ต้นทุน ถ้าพิจารณาแล้วคุ้มค่าก็ด�ำเนินการต่อไป ถ้าไม่คุ้มค่าก็ยกเลิก
3. การสอบทานขบวนการปฏิบตั ภิ ารกิจ การปฏิบตั ภิ ารกิจ
ไปในทิศทางสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์หน่วยงานสอดคล้องกับเป้าหมาย มีมลู ค่าเพิม่ ในระบบและขัน้ ตอน
การปฏิบัติภารกิจ มีการวิเคราะห์ความเหมาะสมจาก
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• มูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐศาสตร์ (Economics Value Added: EVA)
EVA = ก�ำไรจากการด�ำเนินงานทีห่ กั ภาษีแล้ว-ต้นทุนของทุน
• มูลค่าเพิ่มทางการตลาด (Market Value Added: MVA)
MVA = มูลค่าทางการตลาด-ทุนที่ลงไปทั้งหมด
• ลักษณะและคุณภาพการให้บริการ เช่น มีหน่วยบริการลูกค้า/
ผู้ใช้บริการ มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า มีการวิจัยลูกค้า
• หัวหน้ามีภาวะผู้น�ำ ธรรมาภิบาล ท�ำงานเป็นทีม มีการ
พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน มีการมอบอ�ำนาจ
• พิจารณาระบบวัฒนธรรม คุณค่า ความเชือ่ ของหน่วยงาน
• ปัจจัยภายนอก ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ
ถ้าไม่คมุ้ ค่า ยกเลิกหรือปรับปรุงโครงการถ้าคุม้ ค่าด�ำเนินการต่อ
4. การสอบทานเมือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจเสร็จ ประเด็นการสอบทาน
การสนองตอบ/ท�ำให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติภารกิจ การกระจายของผลผลิตครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นความเหมาะสมหรือคุ้มค่า
• ผลผลิต/ผลลัพธ์ มีปริมาณ คุณภาพ ในเวลาและสถานที่
ที่ผู้ใช้บริการต้องการ
• ผลผลิต/ผลลัพธ์ เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders)
• ความมีประสิทธิภาพ
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◌ ผลิตภาพการผลิต (ผลผลิต/ปัจจัยการผลิต)
◌ ผลประโยชน์สุทธิ
		

NPV = PVB – PVC
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡
==�
−
�
�(1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡 − �(1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 (1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟) 𝑖𝑖𝑖𝑖=1 (1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛

			
			
			
			
			

NPV
PVB
PVC
r
t

𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑡𝑡𝑡𝑡 −
𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
==�
�(1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡>>1 1
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 (1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

= Net Present Value
= Present Value of Benefit
= Present Value of Cost
= อัตราดอกเบี้ย
= ระยะเวลา

◌ ผลประโยชน์ : ต้นทุน
			

BCR

= Benefit Cost Ratio

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑛𝑛𝑛𝑛

=�
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡
/�
≥1
(1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡
(1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡
ร=1

◌ อัตราการคืนทุน
		

n B −C
IRRIRR = ∑ t tt = 0
i=1 (1 + r)

			

R

			

> อัตราดอกเบี้ย
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◌ มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน

n Ct
∑
i=1(1 + r) t
• ความมีประสิทธิภาพ
◌ อัตราผลได้ต่อเป้าหมาย
• ในกรณี ที่ ต ้ น ทุ น และผลประโยชน์ นั บ เป็ น ตั ว เงิ น ไม่ ไ ด้
ให้ก�ำหนดเป็นคะแนนและถ่วงน�้ำหนัก
• มีบริการหลังการขาย
• มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค
สถานะ)
ถ้าไม่คมุ้ ค่ายกเลิกโครงการ ถ้าคุม้ ค่าจบโครงการแล้วขยายผล
ของโครงการ
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แนวการปฏิบัตใิ นการสอบทานความคุ้มค่า

ศึกษาและทําความเขาใจ

สอบทานกอนปฏิบัติภารกิจ

ไมคุมคา

ยกเลิก

ไมคุมคา

ยกเลิก/ปรับปรุง

คุมคา
สอบทานขบวนการปฏิบัติ
คุมคา

สอบทานเมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้น

ไมคุมคา

ยกเลิก

คุมคา

จบโครงการ/ขยายผล

ภาพ 3 แนวทางปฏิบัติในการสอบทานความคุ้มค่า
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การวัดความคุ้มค่า
การวั ด ความคุ ้ ม ค่ า นั้ น เป็ น การพิ จ ารณาเชิ ง ระบบตั้ ง แต่
การออกแบบโครงการ การวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติงานหรือก่อน
การด�ำเนินงาน ขณะด�ำเนินงานจนเสร็จสิน้ การด�ำเนินงาน และพิจารณา
ตั้งแต่ปัจจัยการผลิตหรือปัจจัยน�ำเข้า โดยเลือกปัจจัยน�ำเข้าที่ท�ำให้
เกิ ด ต้ น ทุ น ต�่ ำ สุ ด แต่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ที่ ต ้ อ งการหรื อ พิ จ ารณาถึ ง
ความประหยัด (Economy) เมื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงานจะต้องท�ำ
ให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ผลลัพธ์ (output + impact)
ที่ได้ต้องมากกว่าต้นทุนที่เสียไป ทั้งต้นทุนและผลลัพธ์นั้น เป็นการมอง
ในระยะยาว เพือ่ ท�ำให้เกิดความยัง่ ยืน และเป็นการมองทัง้ ในรูปตัวเงิน
ไม่ใช่ตวั เงินในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มองทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ครอบคลุมทัง้ หมด (holistic) มองแบบระบบเปิด (Opened System) ผลลัพธ์
ทีไ่ ด้เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่นนั้ คือความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
ทัง้ สามองค์ประกอบต้องเชือ่ มโยงสมดุล ในมิตขิ องประสิทธิผลต้องมอง
การกระจายด้วยว่าครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างยุติธรรมหรือไม่ นั้นคือพิจารณาเรื่องความเสมอภาค (Equity)
องค์ประกอบหลักหรือดัชนีหลักของความคุ้มค่า คือ
1. การประหยัด (Economy) คือ การใช้ปจั จัยหรือทรัพยากร
โดยเสียต้นทุนน้อยที่สุดในการผลิตผลผลิตหรือบริการในระดับหนึ่ง
ในปริมาณ คุณภาพ ในเวลาและสถานที่ที่ต้องการ องค์ประกอบย่อย
1.1 ต้ น ทุ น ทั้ ง หมดที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น (ต้ น ทุ น ทางบั ญ ชี ) ไม่ ใช่
ตัวเงินในเชิงปริมาณ (โดยใช้ราคาเงาและค่าเสียโอกาส)
ในเชิงคุณภาพ (ต้องใช้ดลุ พินจิ เข้ามาเกีย่ วข้อง) ทัง้ ทางตรง
(ค่าใช้จ่ายที่ตอบแทนแก่ปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งหมด
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ที่ จ ่ า ยไปจริ ง ตามหลั ก การทางบั ญ ชี ) และทางอ้ อ ม
(ค่าเสียโอกาสและผลทีเ่ กิดจากภายนอกทัง้ หมด) ทีจ่ ำ� เป็น
และขาดไม่ได้ (necessary and sufficient) ในการด�ำเนิน
งานโครงการทั้งหมด
โดยต้นทุนต้องคิดมูลค่าปัจจุบัน
n

		 PVC = ∑
i =1

Ct
(i = 1) t

มูลค่า PVC โดยรวมต้องต�ำ่ สุด (แต่ได้รบั ผลลัพธ์ทตี่ อ้ งการ
ในปริมาณ คุณภาพ ตามเวลา และสถานที่ที่ต้องการ)
1.2 กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง ต้องโปร่งใส ไม่มคี วามขัดแย้งกัน
ในผลประโยชน์ ท�ำการซือ้ ปัจจัยน�ำเข้าในปริมาณ คุณภาพ
และราคาที่เหมาะสม มียุทธศาสตร์การจัดซื้อจัดจ้าง
ทีม่ เี หตุผล มีการอ้างอิงแหล่งจัดซือ้ จัดจ้างมากกว่า 2 แหล่ง
มีการก�ำหนดข้อก�ำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัจจัยที่ซื้อ
มีการเจรจาต่อรองที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ Supplier
มีการตรวจสอบควบคุมติดตามปัจจัยน�ำเข้าที่ซื้อจัดจ้าง
ตั้ ง แต่ ข นย้ า ยมาถึ ง สถานที่ ผ ลิ ต หรื อ บริ ก ารจนผ่ า น
กระบวนการผลิตหรือบริการ การจ่ายค่าตอบแทนหรือเงิน
ตามราคาที่ปัจจัยสามารถก่อให้เกิดผลผลิตหรือตาม
การสัง่ ซือ้ หรือจัดจ้าง มีการเรียนรู้ ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง
พัฒนาเรือ่ งการจัดซือ้ จัดจ้าง รวมทัง้ ประเมินผลการจัดซือ้
จัดจ้าง เครือ่ งมือ อุปกรณ์และอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน
มีประสิทธิภาพที่ดี
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1.3 จากปัจจัยน�ำเข้าที่ใช้โดยเสียต้นทุนต�่ำที่สุดนั้น สามารถ
ท�ำให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ทตี่ อ้ งการในปริมาณ คุณภาพ
ตามเวลา และสถานที่ที่ต้องการ
1.4 ในกรณีทไี่ ม่สามารถวัดต้นทุนเป็นตัวเงิน วัดในเชิงปริมาณ
รวมทั้งไม่สามารถวัดในเชิงคุณภาพโดยใช้ หรือให้เป็น
คะแนน สามารถตัดสินใจโดยดุลยพินิจ
• โครงการทีป่ ระหยัด คือ โครงการทีส่ ามารถด�ำเนินการ
โดยใช้ปัจจัยที่เหมือนกันหรือ เท่าๆ กัน แต่ใช้เงิน
จ�ำนวนน้อยลง
• โครงการที่ประหยัด คือ โครงการที่ใช้ปัจจัยถูกลง
แต่ไม่เกิดความเสี่ยงต่อประสิทธิผล และความยั่งยืน
• โครงการที่ประหยัด คือ โครงการที่สามารถใช้ปัจจัย
ถูกลง แต่ไม่เสีย่ งต่อการท�ำให้คา่ ใช้จา่ ยในการซ่อมบ�ำรุง
ตลอดอายุการใช้งานสูงขึ้น
• โครงการที่ประหยัด คือ โครงการนี้เมื่อเทียบกับ
โครงการอืน่ ทีเ่ หมือนกันในพืน้ ทีต่ า่ งๆ แต่โครงการนี้
มีตน้ ทุนต�ำ่ สุด แต่สามารถได้รบั ผลลัพธ์และผลกระทบ
(ทัง้ ในเชิงคุณภาพ ปริมาณ เวลา สถานทีต่ ามทีต่ งั้ ใจ)
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2. ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) คื อ การท� ำ ให้ ผ ลลั พ ธ์
(outcomes) มากกว่าต้นทุนในการด�ำเนินการทัง้ หมดในการวัดผลิตภาพ
คือ สิ่งที่ออกมาจากสิ่งที่ใส่เข้าไป องค์ประกอบย่อย
2.1 ต้นทุน มีความหมายเช่นเดียวกับเรื่องการประหยัด
2.2 ผลลัพธ์ (outcomes) หมายถึงผลผลิต หรือบริการทีเ่ กิดขึน้
(output) และผลทางอ้อม (impacts) ทั้งที่เป็นตัวเงิน
ไม่ใช่ตัวเงิน ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพมองระยะยาว
มูลค่าของผลผลิต/บริการ พิจารณาจาก
• มูลค่าในการใช้ (Value in use) วัดจากความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• มู ล ค่ า ในการแลกเปลี่ ย น (Value in Exchange)
คือ การที่สามารถซื้อขายได้ในตลาด
• ความตรงต่อความต้องการของประชาชน/กลุม่ เป้าหมาย
• มีมูลค่าเพิ่มจากปัจจัยน�ำเข้าที่ใช้
• บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
2.3 ผลิตภาพของปัจจัย = ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Outcomes)
					
ปัจจัยการผลิต
ต้องมีค่ามากกว่า 1 และแสดงให้เห็นปัจจัยแต่ละหน่วย
ก่อให้เกิดผลลัพธ์มากน้อยเพียงใด
2.4 ผลผลิต (outputs) + ผลกระทบ (impacts) > ต้นทุน
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2.5 ผลประโยชน์ตอ่ ต้นทุน แสดงถึงสัดส่วนระหว่างผลประโยชน์
(Benefits: B) ทีไ่ ด้รบั ทัง้ หมดกับมูลค่าของต้นทุนทีใ่ ช้ (Cost: C)
		

= B ≥1
C

2.6 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)
NPV = PVB - PVC
𝑛𝑛𝑛𝑛

=�
𝑖𝑖𝑖𝑖=1
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
−�
(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
=�
(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

ถ้า NPV มากกว่า 0 หรือเป็น + แสดงว่าโครงการนั้น
มีความเหมาะสม
2.7 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio:
BCR)
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = �
𝑡𝑡𝑡𝑡=1

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 ≥ 1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡
/�
(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑡𝑡=1

อัตราส่วนผลประโยชน์ตอ่ ต้นทุน คือ อัตราส่วนของมูลค่า
ปัจจุบันของผลประโยชน์ทั้งหมดต่อมูลค่าปัจจุบันของ
ต้นทุนทั้งหมด
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2.8 อัตราส่วนผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of
Return: IRR) คือ อัตราผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ย
ในกระบวนการคิดลดทีท่ ำ� ให้มลู ค่าปัจจุบนั สุทธิของโครงการ
มีค่าเท่ากับศูนย์
n

�
t=1

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
=0
(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡

โดย r = IRR
โครงการที่เหมาะสม IRR มีค่าสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย
หรือค่าเสียโอกาสของการลงทุน
2.9 การติ ด ตามและทั ก ษะของพนั ก งาน ขยั น หมั่ น เพี ย ร
มีทกั ษะทีด่ ี มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง มีสำ� นึกรับผิดชอบ
และรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ
2.10 ผูน้ ำ� แต่ละระดับชัน้ มีความรับผิดชอบในทุกขัน้ ตอนของ
การปฏิบัติงาน
2.11 การไม่มคี วามขัดแย้งเรือ่ งผลประโยชน์ซงึ่ ท�ำให้ประโยชน์
ลดลง ต้นทุนเพิ่มขึ้น
2.12 องค์กรมีมาตรวัดการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบ ISO
มาตรฐานการปฏิบตั เิ วลาขัน้ สูงและต�ำ่ ในการปฏิบตั งิ าน
แต่ละชนิด เป็นต้น ได้มาตรฐานรับรองทัง้ ในการปฏิบตั งิ าน
และผลผลิต/บริการ
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2.13 มี ก ารตรวจสอบภายใน มี ค ณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ล
ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ
ในองค์กรโดยรวม การใช้ทรัพยากร มีการจัดท�ำรายงาน
ทางการเงิน
2.14 มีการพัฒนา ปรับปรุง สร้างสรรค์ระบบการปฏิบัติงาน
2.15 มีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ทรัพยากรต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.16 ในกรณีท่ีวัดเป็นตัวเงินและวัดในเชิงปริมาณไม่ได้ จะใช้
ราคาเงา หรือมูลค่าของสิง่ ทีใ่ กล้เคียงกันหรือแทนกันได้
หรือก�ำหนดเป็นคะแนนไม่ได้ ให้ใช้การตัดสินใจในเชิง
ดุลพินิจ
• การด�ำเนินการนั้นสามารถลดต้นทุน แต่ผลลัพธ์
เหมือนเดิม (ทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ เวลาและ
สถานที่)
• การด�ำเนินการนั้นสามารถลดความเสี่ยงของโอกาส
ในการบรรลุเป้าหมายและเกิดความยั่งยืน
• การด�ำเนินการลดความเสีย่ งของการมีตน้ ทุนเพิม่ ขึน้
• การด�ำเนินการมีต้นทุนต�่ำกว่าโครงการที่เหมือนกัน
ในพื้นที่อื่นๆ
• ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนในการด�ำเนิน
โครงการน้อยกว่าผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น
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3. ประสิทธิผล (Effectiveness) เน้นการพิจารณาผลลัพธ์
คือ เป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ ซึง่ ผลลัพธ์ได้รวมผล กระทบ (impacts) ทีจ่ ะเกิดขึน้
ด้วย ทัง้ ในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิง่ แวดล้อม สถานการณ์ ฯลฯ
กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด องค์ประกอบย่อยคือ
3.1 อัตราส่วนของผลลัพธ์กับเป้าหมายที่ต้องการ
= ผลลัพธ์ x 100
เป้าหมาย
ผลลัพธ์และเป้าหมายทั้งรูปที่เป็นตัวเงิน ในเชิงปริมาณ
ในเชิงคุณภาพ ถ้ามีค่ามาก แสดงว่ามีประสิทธิผล
3.2 มีการประกันคุณภาพ โดยมีการประเมินผลเพื่อรับรอง
คุณภาพของผลผลิต
3.3 ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนว่าผลผลิต
และผลลัพธ์อะไรที่คาดหวังหรือตั้งใจ
3.4 มีการก�ำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย
3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการและผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย
3.6 มีการประเมินผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
3.7 เปรียบเทียบการมีโครงการกับไม่มีโครงการ ผลลัพธ์ที่ได้
เป็นอย่างไร
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3.8 ในสถานการณ์ทเี่ ป็นจริง ผลลัพธ์ตา่ งๆ อยูภ่ ายใต้สภาวะ
ความเสีย่ ง คือ ไม่รวู้ า่ ผลลัพธ์จะเกิดขึน้ หรือไม่ แต่สามารถ
ทราบความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ จะใช้มูลค่า
ของความคาดหวังในการพิจารณา
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜋𝜋𝜋𝜋) = � 𝜋𝜋𝜋𝜋𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

คือมูลค่าความคาดหวังสูง แสดงถึงความมีประสิทธิผล
3.9 ในสถานการณ์แห่งความไม่แน่นอน คือ ไม่ทราบว่าผลลัพธ์
จะเกิดขึน้ แน่หรือไม่ และไม่ทราบความน่าจะเป็นของแต่ละ
ผลลัพธ์ด้วย แต่ทราบทางเลือกและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
ในแต่ละทาง เลือกจะใช้เมทริกซ์ผลตอบแทน (Payoff Matrix)
เกณฑ์น้อยมากที่สุด (Maximin Criterion) เป็นการตัดสิน
โดยคาดการณ์ทางลบ มีขั้นตอนดังนี้
1) เลือกผลตอบแทนที่ต�่ำที่สุดจากแต่ละทางเลือกก่อน
2) น� ำ ผลตอบแทนที่ ต�่ ำ ที่ สุ ด ของแต่ ล ะทางเลื อ กมา
เปรียบเทียบและเลือกที่ให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด
เกณฑ์มากที่สุด (Maximax Criterion) เป็นการตัดสินใจ
โดยคาดการณ์ในทางที่ดี มีขั้นตอนดังนี้
1) เลือกผลตอบแทนที่สูงที่สุดจากแต่ละทางเลือกก่อน
2) น� ำ ผลตอบแทนที่ สู ง ที่ สุ ด ของแต่ ล ะทางเลื อ กมา
เปรียบเทียบกันและเลือกที่ให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด
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เกณฑ์คา่ เสียโอกาสมากน้อยทีส่ ดุ (Minimax Regret Criterion)
เป็นการเลือกทางเลือกทีก่ อ่ ให้เกิดค่าเสียโอกาสน้อยทีส่ ดุ
ส�ำหรับวิธีอื่นๆ คือ ต้องมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อท�ำให้
การคาดการณ์แม่นย�ำ สอบถามความคิดเห็นของผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุม สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เช่น การจดลิขสิทธิ์
เป็นต้น มีการกระจายความเสี่ยง เช่น การมีผลิตภาพดี
เป็นต้น
4. ความเสมอภาค (Equity) เป็นการพิจารณาการผลิต/บริการ
สอดคล้องกับความต้องการ ความคาดหวัง ความจ�ำเป็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย ครอบคลุม มีการกระจายอย่าง
ยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติองค์ประกอบย่อย
4.1 กลุ่มที่ได้รับผลผลิตและผลกระทบเป็นกลุ่มใด ใช่กลุ่ม
เป้าหมายหรือไม่ เป็นกลุม่ อ่อนแอจริงหรือไม่ เป็นกลุม่ ที่
มีความจ�ำเป็นจริงหรือไม่
4.2 การเกิดการกระจายและการครอบคลุมของกลุ่มต่างๆ
ต้องพิจารณาในระยะยาว ครอบคลุมตลอดโครงการ
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แปลงตัวชี้วัดหลักทั้ง 4 และตัวชี้วัดย่อยเป็นค�ำถาม
องค์
ประกอบ
หลัก
1. การประหยัด
(Economy)
(V1)

องค์
ประกอบ
ย่อย
1.1 ต้นทุน
(V10)

ระดับคะแนน
รหัส

คําถาม

หมายเหตุ
1 2 3 4 5

V101

V102

V103

V104

V105

V106

1.ในการออกแบบการปฏิบตั ิ
งานนัน้ ได้มีการเลือกใช้ชนิด
ประเภท คุณภาพ ราคา ของ
ปั จจัย เมื่อใช้ได้ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ตามความต้องการโดย
ผูท้ ี่มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ และ/หรือใช้
แหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้จริง
2.กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
โปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งกัน
ในผลประโยชน์
3.กากระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
ทําการซือ้ /จ้างปั จจัยนําเข้า
ในปริมาณ คุณภาพ และราคา
ที่เหมาะสม
4.กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
มียทุ ธศาสตร์ที่มีเหตุมีผล
มีการอ้างอิงแหล่งจัดซือ้ จัดจ้าง
มากกว่า 2 แหล่ง มีการกําหนด
ที่ชดั เจนเกี่ยวกับปั จจัยที่จะซือ้
มีการเจรจาต่อรองที่ดี
5.กระบวนการจัดซือ้ ใช้
ระบบ e-procurement จริง
มาดําเนินการ
6.มีกระบวนการติดตาม
ตรวจสอบ ควบคุมปั จจัย

หน่วยงานที่ตอบ
คําถาม
1. สํานัก
ปลัดกระทรวง
2. ผูต้ รวจ
ราชการ
กระทรวง
3. สํานัก
ตรวจสอบ
และ
ประเมินผล
4. สํานัก
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์
5. ฝ่ าย
ตรวจสอบ
ภายใน
6. ฝ่ ายจัดซือ้
จัดจ้าง
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องค์
ประกอบ
หลัก

องค์
ประกอบ
ย่อย

ระดับคะแนน
รหัส

คําถาม

หมายเหตุ
1 2 3 4 5

V107

V108

V109

นําเข้าที่ซือ้ /จ้างตัง้ แต่ ณ
โรงงานของ Supplier จนถึง
สถานทีผ่ ลิตผลผลิต/บริการ
7.การจ่ายค่าตอบแทนหรือเงิน
ตามราคาที่มีปัจจัยสามารถ
ก่อให้เกิดผลผลิตจริงตาม
การสั่งซือ้ /จัดจ้าง
8.มีการเรียนรู ้ ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง พัฒนาเรือ่ ง
การจัดซือ้ /จัดจ้าง รวมทัง้ การ
ประเมินผลหน่วยจัดซือ้ /จัดจ้าง
เพื่อให้เครือ่ งมือ อุปกรณ์ และ
อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
มีประสิทธิภาพดี
9.ต้นทุนทัง้ หมดทีจ่ าํ เป็ นและ
ขาดไม่ได้ (necessary and
sufficient) ทัง้ ที่เป็ นตัวเงิน
ตามหลักทางบัญชี ทัง้ ที่ไม่เป็ น
ตัวเงิน (โดยใช้ราคาเงาและค่า
เสียโอกาส) ณ มูลค่าป้ายนัน้ *
เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่
เหมือนกันในที่อื่น ๆ ตํ่ากว่า
(50%=5, 40%=4, 30%=3,
20%=2, 10%=1 หรือ เท่ากัน
กับโครงการอื่น ๆ = 3) โดย
สามารถทําให้เกิดผลลัพธ์ที่

*PVC =

∑

n

i =1

Ct
(i = 1) t

PVC = มูลค่า
ปั จจุบนั ของ
ต้นทุน
Ct = ต้นทุน
ทัง้ หมดของ
โครงการในปี ที่ t
i = ระยะเวลา
r = อัตรา
ดอกเบีย้
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องค์
ประกอบ
หลัก

องค์
ประกอบ
ย่อย

ระดับคะแนน
รหัส

คําถาม
1 2 3 4 5
ต้องการในปริมาณ คุณภาพ
เวลา และสถานที่ที่ตอ้ งการ

1.2 กระบวน
การปฏิบตั ิ
งาน
(V11)

หมายเหตุ

V111

V112

V113

V114

V115

1.ได้มีการปรับเปลี่ยน โดยใช้
ปั จจัยที่เหมือนกันหรือเท่าๆกัน
แต่ใช้เงินจํานวนน้อยลง
ผลลัพธ์ที่ได้ยงั คงเป็ นไปตาม
เป้าหมาย
2.ได้มีการลองใช้ปัจจัยที่ถกู ลง
แต่ไม่เกิดความเสี่ยงต่อ
ประสิทธิผล และความยั่งยืน
3.ได้มีการใช้ปัจจัยที่ถกู ลง แต่
ไม่เสี่ยงต่อการทําให้คา่ ใช้จา่ ย
ในการซ่อมบํารุงตลอดอายุ
การใช้งานสูงขึน้
4.มีการนําคลังข้อมูล
(Big data) และ AI มาช่วย
ในการปฏิบตั ิงาน
5.หน่วยต่าง ๆ มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันเพื่อทําให้
เกิดการใช้ทรัพยากรสูงสุด
และเป็ นการลดต้นทุนโดยรวม
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องค์
องค์
ประกอบ
ประกอบ
หลัก
ย่อย
2. ประสิทธิภาพ 1.1 ต้นทุน
(Efficiency)
(V20)
(V2)
1.2 ผลลัพธ์
(V21)

ระดับคะแนน
รหัส

คําถาม

หมายเหตุ
1 2 3 4 5

V201

V212

V213
V214

1.เช่นเดียวกับการประหยัด
(นําคะแนนของการประหยัด
มาใช้)
1. ผูใ้ ช้บริการ/ผูม้ ีสว่ นได้
ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ ในระดับใด
1 = ไม่มีความพึงพอใจ
2 = มีความพึงพอใจน้อย
3 = มีความพึงพอใจ
ปานกลาง
4 = มีความพึงพอใจมาก
5 = มีความพึงพอใจ
มากที่สดุ
2.ผลผลิต/บริการ และผลลัพธ์
ทัง้ หมด เกิดมูลค่าในเชิงการตลาด (ซือ้ ขาย แลก เปลี่ยนได้)
3.ผลลัพธ์ท่เี กิดขึน้ มีมลู ค่าเพิ่มขึน้
เมื่อเทียบกับมูลค่าปั จจัยที่ใช้
4.เป็ นไปตามเป้าหมาย และ
บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ขององค์กร

ผูต้ อบคําถาม
1. ผูใ้ ห้บริการ
ในโครงการ
นัน้ ๆ โดยตรง
2. ผูร้ บั บริการที่
ได้บริการ
3. ผูม้ ีสว่ นได้สว่ น
เสียและเกี่ยวข้อง
กับผลของโครงการ
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องค์
ประกอบ
หลัก

องค์
ประกอบ
รหัส
ย่อย
1.3 กระบวน V221
การปฏิบตั ิงาน
(V22)

V222

ระดับคะแนน
คําถาม

หมายเหตุ
1 2 3 4 5

1.ปั จจัยที่ใช้มีผลิตภาพสูง
ผลิตภาพปั จจัย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้
=
ปั จจัยการผลิต
น้อยกว่า 1 ในระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 2
น้อยกว่า 1 ในระดับสูง
ระดับคะแนน 1
เท่ากับ 1 ระดับคะแนน 3
มากกว่า 1 ในระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 4
มากกว่า 1 ในระดับสูง
ระดับคะแนน 5
2.ผลผลิต (outputs) +
ผลกระทบ (impacts) >
ต้นทุน
มากกว่าต้นทุนเกิน 50%
=5
มากกว่าต้นทุนเกิน 10-40%
=4
เท่ากับต้นทุน
=3
น้อยกว่าต้นทุน 10-40%
=2
น้อยกว่าต้นทุนเกิน 50%
=1
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องค์
ประกอบ
หลัก

องค์
ประกอบ
ย่อย

ระดับคะแนน
รหัส

คําถาม

หมายเหตุ
1 2 3 4 5

V223

V224

3. ผลประโยชน์ตอ่ ต้นทุนที่ใช้
𝐵𝐵𝐵𝐵
=
𝐶𝐶𝐶𝐶
ถ้าเท่ากับ 1
= 3 คะแนน
ถ้ามากกว่า 10-49%
= 4 คะแนน
ถ้ามากกว่า 50%
= 5 คะแนน
ถ้าน้อยกว่า 10-49%
= 2 คะแนน
ถ้าน้อยกว่า 10%
= 1 คะแนน
4. มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
= 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 – 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡
=�
(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑖𝑖𝑖𝑖=1
𝑛𝑛𝑛𝑛

−�
𝑖𝑖𝑖𝑖=𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑛𝑛

=�
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡

94

ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

องค์
ประกอบ
หลัก

องค์
ประกอบ
ย่อย

ระดับคะแนน
รหัส

คําถาม

หมายเหตุ
1 2 3 4 5

V225

ถ้าเป็ นลบ 20% ขึน้ ไป
= 1 คะแนน
ถ้าเป็ นลบ 10-20%
= 2 คะแนน
ถ้าเป็ น 0
= 3 คะแนน
ถ้าเป็ น + ในช่วง 10-20%
= 4 คะแนน
ถ้าเป็ น + ในช่วงมากกว่า
20% = 5 คะแนน
5. อัตราส่วนผลประโยชน์
ต่อต้นทุน
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵 = �
𝑡𝑡𝑡𝑡=1

𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡
=0

โครงการทีม่ ีความคุม้ ค่า
IRR มากกว่าอัตราดอกเบีย้
หรือค่าเสียโอกาสของการ
ลงทุน
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องค์
ประกอบ
หลัก

องค์
ประกอบ
ย่อย

ระดับคะแนน
รหัส

คําถาม

หมายเหตุ
1 2 3 4 5

V226

V227

V228

r = เท่ากับอัตราดอกเบีย้
ถ้า r < 1% = 1 คะแนน
ถ้า r = 5-1% = 2 คะแนน
ถ้า r = 6% (อัตราดอกเบีย้
เงินให้สินเชื่อลูกค้า
รายย่อยชัน้ ดี)
= 3 คะแนน
ถ้า r ตัง้ แต่ 7-10%
= 4 คะแนน
ถ้า r มากกว่า 10%
= 5 คะแนน
6. กระบวนการทํางาน
มีลกั ษณะโซ่คณ
ุ ค่า
(Value-chain)
7. มีการบูรณาการ เช่น
One Stop service เป็ นต้น
เพื่อให้สะดวก รวดเร็ว
มีคณ
ุ ภาพกับผูใ้ ช้บริการ
8. พฤติกรรมและทักษะของ
พนักงาน ขยันหมั่นเพียร
มีทกั ษะที่ดี มีพฒ
ั นาการอย่าง
ต่อเนื่อง มีความเข้าใจในงาน
ที่ปฏิบตั ิ มีสาํ นึกรับผิดชอบ
มีความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของ
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องค์
ประกอบ
หลัก

องค์
ประกอบ
ย่อย

ระดับคะแนน
รหัส

คําถาม

หมายเหตุ
1 2 3 4 5

V229

V2210

V2211

V2212

V2213
V2214

V2215

9. ผูน้ าํ แต่ละระดับชัน้ มีหน้าที่
รับผิดชอบในทุกขัน้ ตอนของ
การปฏิบตั ิงาน
10.ไม่มีการขัดแย้งกันใน
ผลประโยชน์ ซึง่ จะทําให้
ประโยชน์ลดลง ต้นทุนเพิ่มขึน้
11.องค์กรมีมาตรวัดการ
ปฏิบตั ิงาน เช่น มาตรฐานขัน้
สูงตํ่าของเวลาการให้บริการ
ระเบียบ ISO เป็ นต้น
12.มีการตรวจสอบภายใน มี
คณะกรรมการกํากับตรวจสอบ
ติดตามการปฏิบตั ิงานของ
องค์กร โดยรวม การใช้
ทรัพยากร มีการจัดทํารายงาน
การเงิน
13.มีการพัฒนา ปรับปรุง สร้าง
ระดับการปฏิบตั ิงาน
14.มีการนําคลังข้อมูล (Big
data) ทัง้ ของหน่วยงานตนเอง
และหน่วยงานอื่นมาใช้
ประโยชน์
15. มีการนํา IT มาใช้ประโยชน์
ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อทําให้
เกิดความสะดวก รวดเร็ว มี
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
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องค์
ประกอบ
หลัก

องค์
ประกอบ
ย่อย

ระดับคะแนน
รหัส

คําถาม

หมายเหตุ
1 2 3 4 5

V2216

V2217

V2218

V2219

V2220

V2221

V2222

16. หน่วยงานต่าง ๆ มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันเพื่อทําให้
ทรัพยากรเกิดการใช้งานมาก
ที่สดุ และเป็ นการลดต้นทุน
โดยรวม
17. มีการใช้อปุ กรณ์ เครือ่ งมือ
ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
18. ในการตัดสินใจดําเนินการ
เลือกการลดต้นทุน แต่ไม่ทาํ ให้
ผลลัพธ์เปลีย่ นแปลง ทัง้ ในเชิง
ปริมาณ คุณภาพ เวลา สถานที่
19. ในการดําเนินการจะ
พยายามลดความเสี่ยงของ
โอกาสในการบรรลุเป้าหมาย
และเกิดความยั่งยืน
20.ในการดําเนินการจะ
พยายามลดความเสี่ยงของการ
มีตน้ ทุนที่เพิ่มขึน้
21. โครงการที่ดาํ เนินการมี
ต้นทุนตํ่ากว่าโครงการอื่น ๆ
ที่มีผลลัพธ์เหมือนกัน
22. ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของต้นทุนในการดําเนิน
โครงการน้อยกว่าผลประโยชน์
ที่เพิ่มขึน้
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องค์
องค์
ประกอบ
ประกอบ
หลัก
ย่อย
3. ประสิทธิผล 1. ผลลัพธ์
(Effectiveness)
(V30)
(V3)

ระดับคะแนน
รหัส

คําถาม

หมายเหตุ
1 2 3 4 5

V301

V302
V303

V304

V305

1.อัตราส่วนของผลลัพธ์กบั
เป้าหมายที่ตอ้ งการ
ผลลัพธ์
× 100
=
เป้าหมาย
(ผลลัพธ์และเป้าหมายทัง้
ที่เป็ นตัวเงิน ในเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ)
5%
= 1 คะแนน
6-10% = 2 คะแนน
11-20% = 3 คะแนน
21-30% = 4 คะแนน
มากกว่า 30%
= 5 คะแนน
2.มีการประเมินคุณภาพ
ผลผลิต/บริการ
3.ผูป้ ฏิบตั ิงานและผูเ้ กี่ยวข้อง
มีความชัดเจนว่าผลผลิตและ
ผลลัพธ์อะไรที่คาดหวังหรือ
ตัง้ ใจ
4.มีการกําหนดกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับแผน เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
5.เปรียบเทียบการมีโครงการ
กับไม่มีโครงการ ผลลัพธ์ที่ได้
เป็ นอย่างไร

หน่วยงานที่ตอบ
คําถาม
1. สํานัก
ปลัดกระทรวง
2. ผูต้ รวจราชการ
กระทรวง
3. สํานัก
ตรวจสอบและ
ประเมินผล
4. สํานักนโยบาย
และ
ยุทธศาสตร์
5. ฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน
6. ผูใ้ ช้บริการ/รับ
บริการ**
7. ผูม้ ีสว่ นได้สว่ น
เสีย***
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องค์
ประกอบ
หลัก

องค์
ประกอบ
ย่อย

ระดับคะแนน
รหัส

หมายเหตุ
1 2 3 4 5

V306

V307

2. ผลกระทบ V311
(V31)
V312
V313
V314
V315

3. ความ
เสี่ยง/ความ
ไม่แน่-นอน
(V32)

คําถาม

V321

6. คุณภาพของผลลัพธ์อยูใ่ น
ระดับดี
1 = ไม่ดี
4 = ดีมาก
2 = ดีเล็กน้อย 5 = ดีที่สดุ
3 = ดี
7. ผูใ้ ช้บริการและผูม้ ีสว่ นได้
ส่วนเสียเต็มใจที่จะจ่าย
ณ ราคาที่กาํ หนด*****
1.มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ**
2.มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย ***
3.มีการประเมินผลกระทบต่อ
ผูใ้ ช้บริการ**
4.การประเมินผลกระทบต่อ
ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย***
5.มีการประเมินผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข ฯลฯ
1.ได้มีการพิจารณาเรือ่ ง
ความเสี่ยงในการดําเนิน
โครงการ โดยเอาความน่าจะ
เป็ นของผลลัพธ์มาพิจารณา
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องค์
ประกอบ
หลัก

องค์
ประกอบ
ย่อย

ระดับคะแนน
รหัส

คําถาม
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜋𝜋𝜋𝜋) = � 𝜋𝜋𝜋𝜋𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

ไม่เคยพิจารณา
ความเสี่ยง = 1 คะแนน
พิจารณาบ้างเล็กน้อย
= 2 คะแนน
พิจารณาปานกลาง
= 3 คะแนน
พิจารณามาก
= 4 คะแนน
พิจารณาสมํ่าเสมอทุกครัง้
= 5 คะแนน

V322

2. ได้มีการพิจารณา เรื่องของ
ความไม่แน่นอน
(Uncertainty) คือ เป็ น
สถานการณ์ที่ไม่ทราบความ
น่าจะเป็ นของแต่ละผลลัพธ์
ไม่ทราบว่าผลลัพธ์จะเกิดแน่
หรือไม่ แต่ทราบทางเลือกและ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดในแต่ละ
ทางเลือก (ใช้ตารางเมทริกซ์
ผลตอบแทน: Pay off Matrix)

หมายเหตุ
1 2 3 4 5

101

องค์
ประกอบ
หลัก
4. ความเสมอ
ภาค (Equity)
(V4)

องค์
ประกอบ
ย่อย
1. ผูม้ ีสว่ น
ได้สว่ นเสีย
และ
ผูใ้ ช้บริการ
(V40)

ระดับคะแนน
รหัส

คําถาม

หมายเหตุ
1 2 3 4 5

V401

V402

V403

V404

1. ผลลัพธ์สอดคล้องกับ
ความต้องการ ความคาดหวัง
ความจําเป็ นของประชาชน
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
2. มีการกระจายผลลัพธ์
ที่เกิดขึน้ อย่างยุติธรรม
ไม่เลือกปฏิบตั ิ
3. กลุม่ ที่ได้รบั ผลผลิต
ผลกระทบ เป็ นกลุม่ เป้าหมาย
และเป็ นกลุม่ ที่มีความจําเป็ น
จริง
4. การพิจารณาการกระจาย
และครอบคลุม กลุม่ ต่าง ๆ
เป็ นการพิจารณาตลอด
โครงการในระยะยาว

หน่วยงานที่ตอบ
คําถาม
1. ผูใ้ ช้บริการ
2. ผูม้ ีสว่ นได้
ส่วนเสีย เช่น
ผูเ้ สียภาษี
ผูบ้ ริจาค
ผูไ้ ด้ประโยชน์
เป็ นต้น
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ข้อก�ำหนด
1. บริบทของโครงการเป็นสภาวการณ์ที่เป็นจริงในขณะ
ออกแบบโครงการจนส�ำเร็จได้รับอนุมัติและลงมือปฏิบัติ
2. ผูต้ อบแบบสอบถามเป็นผูเ้ กีย่ วข้อง มีขอ้ มูล เข้าใจ เกีย่ วกับ
การออกแบบโครงการจนส�ำเร็จ ได้รับอนุมัติ และลงมือ
ปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 70 ของสิ่งต่างๆ ดังกล่าว
เช่น เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้บริหารในส�ำนักปลัดกระทรวง
ผูต้ รวจราชการกระทรวง ส�ำนักตรวจสอบและประเมินผล
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
3. กรณีผตู้ อบแบบสอบถามเป็นผูใ้ ช้บริการ ต้องเป็นผูเ้ คยใช้
บริการนั้นด้วยตนเอง
4. กรณีผตู้ อบแบบสอบถามเป็นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ต้องเป็น
ผู้ได้รับผลทั้งทางบวกและ/หรือทางลบจากโครงการด้วย
ตนเอง เช่น ผูเ้ สียภาษี ผูบ้ ริจาค ประชาชนในพืน้ ทีด่ ำ� เนิน
โครงการ เป็นต้น
5. ทุกตัวชี้วัดต้องสมดุล ดังนั้นค่าที่ได้จะเป็นค่าเฉลี่ยของ
ตัวชี้วัดย่อยทั้งหมด
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การประมวลความคุ้มค่า
ก�ำหนดให้
กลุ่มตัวอย่างที่จะตอบค�ำถาม
i หมายถึง เจ้าหน้าที่
C หมายถึง ผู้ใช้/ผู้รับบริการ
S หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คะแนนที่ก�ำหนดจาก 1 ถึง 5 โดย
5 ระดับสูงสุด หรือ มากที่สุด
4 ระดับสูง หรือ มาก
3 ระดับปานกลาง
2 ระดับต�่ำ หรือ น้อย
1 ระดับต�่ำที่สุด หรือ น้อยที่สุด
ni หมายถึง จ�ำนวนเจ้าหน้าที่ที่ตอบค�ำถาม
nc หมายถึง จ�ำนวนผู้ใช้/ผู้รับบริการที่ตอบค�ำถาม
ns หมายถึง จ�ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบค�ำถาม
ความคุ้มค่า = V1 + V2 + V3 + V4
V1 = หน่วยงานมีการประหยัด (Economy)
V2 = หน่วยงานมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
V3 = หน่วยงานมีประสิทธิผล (Effectiveness)
V4 = หน่วยงานมีความเสมอภาค (Equity)
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V1

ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย คือ V10 ถึง V11
V10 ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั ย่อย 9 ตัว คือ V101 V102 V103 V104
V105 V106 V107 V108 และ V109 ซึ่งตอบโดยเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
V10 = (V101 + V102 + V103 + V104 + V105 +V106 + V107 +
V108 + V109)/9ni
V11 ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั ย่อย 5 ตัว คือ V111 V112 V113 V114
และ V115 ซึ่งตอบโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
V11 = (V111 + V112 + V113 + V114 + V115)/5ni
Vi = (V10 + V11)/2

V2

ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย คือ V20 ถึง V22
V20 ประกอบด้วย ตัวชี้วัดย่อย V201 = V10 ซึ่งตอบโดย
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
V21 ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 4 ตัว คือ V211 V212 V213
และ V214 ซึ่งตอบโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
V21 = (V211 + V212 + V213 + V214)/4ni
V22 ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 22 ตัวคือ V221 V222 V223
V224 V225 V226 V227 V228 V229 V2210 V2211 V2212 V2213
V2214 V2215 V2216 V2217 V2218 V2219 V2220 V2221 และ V2222
ซึ่งตอบโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
V22 = (V221 + V222 + V223 + V224 + V225 + V226 + V227 +
V228 + V229 + V2210 + V2211 + V2212 + V2213 + V2214 +
V2215 + V2216 + V2217 + V2218 + V2219 + V2220 + V2221
+ V2222)/22ni
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V2 = (V20 + V21 + V22)/3
V3

ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 3 ตัวคือ V30 V31 และ V32
ซึง่ ตอบโดยเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ช้บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
V30 ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั ย่อย 7 ตัวคือ V301 V302 V303 V304
V305 และ V306 ซึง่ ตอบโดยเจ้าหน้าทีแ่ ละ V307 ตอบโดย
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
V30 = (V301 + V302 + V303 + V304 + V305 V306)/6ni + (V307)/
nc+ns.
V31 ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั ย่อย 5 ตัวคือ V311 V312 V313 V314
ซึ่งตอบโดยผู้ใช้บริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย V315
ตอบโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
V31 = {(V311 + V313)2nc + (V312 + V314)2ns + (V315)ni}/3
V32 ประกอบด้วย ตัวชี้วัดย่อย 2 ตัว คือ V321 และ V322
ซึ่งตอบโดยเจ้าหน้าที่ V32 = (V321 + V322)/2ni
V3 = (V30 + V31 + V32)/3

V4

ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 1 ตัว คือ V40 ซึ่งตอบโดย
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
V40 ประกอบด้วย ตัวชีว้ ดั ย่อย 4 ตัว คือ V401 V402 V403 V404
ซึ่งตอบโดยผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
V40 = (V401 + V402 + V403 + V404)/4(nc + ns)
V4 = V40
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ดังนั้น ระดับความคุ้มค่า = (V1 + V2 + V3 + V4)/4
คิ ด เป็ น ค่ า เฉลี่ ย เพราะความคุ ้ ม ค่ า ต้ อ งเป็ น ความสมดุ ล
ของทั้งการประหยัด การมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล และการมี
ความเสมอภาค
การแปลผลและการให้คะแนน แบ่งระดับความคุม้ ค่าเป็น 5 ระดับ
โดยมีความกว้างของชั้น
ความกว้างของชั้น = คะแนนสูงสุด - คะแนนต�่ำสุด
จำ�นวนชั้น
					
			
= 5 - 1 = 0.80
5
โดย 4.24 – 5.00
3.43 – 4.23
2.62 – 3.42
1.81 – 2.61
1.00 – 1.80

มีความคุ้มค่าในระดับสูงที่สุด
มีความคุ้มค่าในระดับสูง
มีความคุ้มค่าในระดับปานกลาง
มีความคุ้มค่าในระดับต�่ำ
มีความคุ้มค่าในระดับต�่ำที่สุด

จากคะแนนที่ได้สามารถน�ำมาแสดงในรูปใยแมงมุม
เสมอภาค
V4

V1

ประหยัด

0
V3
ประสิทธิผล

V2
ประสิทธิภาพ
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จากคะแนนที่ได้จะสามารถระบุได้ว่าหน่วยงานมีความคุ้มค่า
ในระดับใด
V = ระดับความคุ้มค่า = …….....….........…. คะแนน
V1

= ระดับการประหยัด = ………….…….... คะแนน
V10 = ระดับของต้นทุน = ……………....…...... คะแนน
V11 = ระดับของกระบวนการปฏิบัติงาน = ……. คะแนน
ค่า V10 จะแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านต้นทุนเพือ่ ท�ำให้
ต้นทุนต�่ำที่สุด
V11 จะแสดงจุดอ่อนและจุดแข็ง ซึง่ เชือ่ มโยงกับการท�ำให้
ต้นทุนต�่ำที่สุด

V2

= ระดับการมีประสิทธิภาพ = …...……… คะแนน
V20 ระดับของต้นทุน = ……………………...... คะแนน
V21 ระดับของผลลัพธ์ = …………………........ คะแนน
V22 ระดับของกระบวนการปฏิบตั งิ าน = ………. คะแนน
ค่า V20 จะแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านการท�ำให้ตน้ ทุน
ลดลงหรือเหมาะสม
V21 จะแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านการท�ำให้ผลลัพธ์
มากที่สุดและตรงกับเป้าหมายผลลัพธ์
V22 จะแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านกระบวนการปฏิบตั ิ
งานเพื่อให้ได้ ผลลัพธ์มากกว่าต้นทุนที่เสียไป
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V3

= ระดับการมีประสิทธิผล = ……………….. คะแนน
V30 = ระดับของผลลัพธ์ = ………...............….. คะแนน
V31 = ระดับของผลกระทบ = ……....……….…. คะแนน
V32 = ระดับของการป้องกันความเสีย่ งกับความไม่แน่นอน
= …………….คะแนน
ค่า V30 จะแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านผลลัพธ์
V31 จะแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านผลกระทบ
V32 จะแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านการป้องกันความ
เสี่ยงและความไม่แน่นอน

V4

= ระดับความเสมอภาค = …………………. คะแนน
V 41 = ระดั บ ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย และผู ้ ใช้ บ ริ ก าร
= ……………. คะแนน
ค่า V41 จะแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านการกระจาย
และการครอบคลุมกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและผูใ้ ช้บริการ
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