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ค�าน�าสถาบันพระปกเกล้า

หลักการเรื่องธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีนั้น	 

เป็นแนวทางในการดำาเนินงานที่เป็นที่สนใจของสังคมไทย	ทั้งจาก 

หน่วยงานของรฐัและเอกชน	มคีวามพยายามในการนำาหลกัธรรมาภิบาล 

มาประยุกต์ใช้	ทั้งนี้การนำาธรรมาภิบาลจากแนวคิดสู ่การปฏิบัต ิ

อาจจะยังไม่สอดคล้องกันนัก	ปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการดำาเนิน

โครงการ	ไม่ว่าจะเป็นในราชการส่วนท้องถิน่	ราชการส่วนกลาง	ยงัสร้าง 

ความเคลือบแคลงใจให้กับสังคมอยู่เสมอมา	

แต่ด้วยแนวคิดท่ีเชื่อว่าการผลักดันการใช้หลักธรรมาภิบาล 

มาสู่การบริหารราชการยุคใหม่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ภาครัฐ

อย่างเห็นผลและมปีระสทิธผิล	ภาครฐัจงึมกีารปรบัตัวมคีวามพยายาม

ในการออกกฎกติกาใหม่	หลักการใหม่	และระเบียบวิธีใหม่	มีระบบ 

การบริการประชาชนท่ีมีความทันสมัย	มีระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส	์

ในการบริหารจัดการเพ่ือทำาให้ประชาชนมีความพึงพอใจและไว้วางใจ

หน่วยงานภาครฐั	โดยหากนำาหลกัธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ให้เป็นผล	 

มติต่ิางๆ	ของธรรมาภิบาลจะสามารถช่วยให้การดำาเนนิการภาครฐับรรลุ

เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

สิ่งสำาคัญจากการดำาเนินงานก็คือ	ภาครัฐต้องทราบระดับ 

การมธีรรมาภบิาลของตนเพือ่การปรบัปรงุให้ดขีีน้ด้วย	และควรทราบว่า	 
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ธรรมาภิบาลได้ถูกนำามาใช้ได้มากน้อยเพียงใด	ด้วยเหตุนี้	การมีตัวชี้วัด

ที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้จริงจะช่วยในการปรับปรุงการทำางานให้

มีธรรมาภิบาล	สามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตวิถีใหม่	

สถาบันพระปกเกล้า	ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการภายใต้กำากับของ

ประธานรฐัสภา	ได้เลง็เห็นถงึความสำาคญัในเร่ืองดังกล่าว	ได้มกีารศกึษา

เรื่องธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง	ทั้งจากการทำาการศึกษารวบรวม	

วรรณกรรมต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งธรรมาภบิาลรวมท้ังทีม่ผีูศ้กึษาไว้ท้ัง

ในและต่างประเทศ	เพือ่เป็นข้อมลูพืน้ฐานในเรือ่งธรรมาภบิาล	การพฒันา 

ตัวช้ีวดัธรรมาภบิาลอนัสอดคล้องกับกฎหมายไทย	การสร้างเครือ่งมอืเพือ่

ช่วยในการนำามาทดสอบประเมนิความมธีรรมาภบิาลทีส่ามารถใช้ได้จรงิ 

ในระดบัองค์กร	อย่างไรกด็	ีด้วยสภาพสงัคมทีม่กีารววิฒัน์อยู่ตลอดเวลา	 

การศกึษาเรือ่งดงักล่าวจงึต้องมกีารดำาเนนิการให้สอดคล้องกบัการพฒันา 

แนวคดิใหม่ๆ	ท่ีเกิดข้ึนและปรบัปรงุให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ	จงึนำามาสูก่ารจดัทำา 

ชดุหนังสือ	“ตวัชีวั้ดหลกัธรรมาภบิาลและการประยกุต์ใช้ในสงัคมไทย”	นี้	

สถาบันพระปกเกล้า	ต้องขอขอบคุณนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ

ด้านธรรมาภิบาลในสาขาต่างๆ	ที่สร้างผลงานน้ีขึ้น	โดยคาดหวังว่า 

จะเป็นคำาตอบและหนทางทีจ่ะนำาไปสูค่วามมธีรรมาภบิาลของสงัคมไทย 

ต่อไป	หวังเป็นอย่างย่ิงว่า	หนังสือตัวชี้วัดธรรมาภิบาลเล่มนี้จะเป็น 

ส่วนหนึ่งในการร่วมเผยแพร่หลักการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

สามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่างๆ	ในปัจจุบันได้

	 ศาตราจารย์วุฒิสาร	ตันไชย

	 เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
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หลักการและเหตุผล

ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีโครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาตัวชี้วัด 

การบริหารจดัการบ้านเมอืงทีดี่ ตามกรอบระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรี

ว่าด้วยการบรหิารกิจการบ้านเมอืงท่ีดี พ.ศ. 2542 และปรบัปรงุขยายผล

สร้างตวัชีว้ดัให้ครอบคลมุตามกรอบพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นั้น ส�านักงาน 

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) (เพลนิตา ตนัรงัสรรค์, 2557) 

ได้มกีารจดักลุม่ใหม่เพราะเห็นว่า 10 หลัก ตาม พ.ร.ก. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์

และวธิกีารบรหิารบ้านเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 ตามมาตรา 6 เป็นหลักท่ีจ�ายาก  

โดยได้น�าประเด็นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องรวมไว้ด้วยกัน นอกจากนี้

ยังให้ความส�าคัญเรื่องความรับผิดชอบทางการบริหาร ทัศนคติ และ

พฤติกรรมของตัวบุคคลทั้งในระดับผู้น�า และผู้ปฏิบัติงาน โดยเพิ่มเติม

เรือ่งการสร้างจติส�านึก คุณธรรมและจรยิธรรม ซึง่เป็นไปตามบทบญัญตัิ
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ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 

เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2555 คณะรัฐมนตรมีมีตเิหน็ชอบหลกัธรรมาภบิาล 

ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามที่ ก.พ.ร. เสนอประกอบด้วย  

4 หลักการส�าคัญ และ 10 หลักย่อย คือ

1. การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ (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�านาจ (Decentralization)

4.  ความรับผดิชอบทางการบรหิาร (Administrative Responsibility)

 4.1 คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics)
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หลักธรรมาภบิาลของ ก.พ.ร. นีไ้ด้แยกหลกัความคุม้ค่าออกเป็น  

หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล และการตอบสนอง นอกจากนั้น  

ทาง ก.พ.ร. (ส�านกังาน ก.พ.ร., 2552) ได้มกีารจดัท�า “แนวทางการจดัระดบั 

การก�ากับดูแลองค์กรภาครฐัตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกจิการ

บ้านเมืองที่ดี (Good Government Rating) หรือ GG Rating” โดยยึด

แนวทางตามการจัดอันดับการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Good  

Governance Rating) ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ 

หลักการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ของ Dr.Edward Deming  

ที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด�าเนินงานอย่าง

เป็นขั้นตอนและต่อเนื่องจาก 

1.  การวางแผน Plan (P) ที่เป็นระบบและมีคุณภาพ โดย

พจิารณาปัจจยัแวดล้อมทีม่ผีลกระทบต่อองค์กรทัง้ภายใน

และภายนอกอย่างครบถ้วนไปสู่ 

2.  การปฏิบัติ Do (D) อย่างทั่งถึงทั้งองค์กร และจัดให้มี 

3.  การติดตามประเมินผล Check (C) เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไป

ใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน และ 

4.  ปรบัปรงุแผนงาน Act (A) ให้องค์กรบรรลุได้ตามวสัิยทศัน์

ภารกจิ และเป้าประสงค์ โดยมผีลส�าเรจ็ทีดี่ยิง่ขึน้ในอนาคต
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แนวทางการจัดอันดับนี้มุ่งเฉพาะด้านการบริหาร หรือด้าน 

การจัดการเท่านั้น ด้วยความจ�ากัดของทรัพยากรและงบประมาณ 

ควรพิจารณาในด้านเศรษฐศาสตร์ (มานวิภา อินทรทัต, 2549, น.3) คือ 

พิจารณาตัง้แต่ปัจจยัน�าเข้าของ PDCA ทีส่ามารถวดัเป็นตวัเงนิได้ (tangible)  

และไม่สามารถวดัเป็นตวัเงนิได้ (Intangible) ท้ังทางตรงและทางอ้อม เช่น 

เทคโนโลยีท่ีใช้ ความต้องการและความจ�าเป็น (Demand and Needs) 

ของประชาชน ความเป็นผูน้�าของผูบ้รหิารองค์กร ความเชือ่และค่านยิม

ขององค์กร ศักยภาพของบคุลากร (Capability) ความสามารถขององค์กร 

(Core competency) หรือทราบต้นทุนทั้งหมดในการผลิตผลผลิตและ/

หรอืบรกิาร จากปัจจยัน�าเข้าจะผ่านขบวนการปฏบิตังิานของหน่วยงาน 

(Conversion Process) เพื่อเกิดการบริการหรือผลผลิตให้กับประชาชน 

โดยผลผลิตจะต้องมีมูลค่าในการใช้ประโยชน์ (Value in Use) และ/หรือ

มลูค่าในการแลกเปลีย่น (Value in Exchange) คอื ท�าให้เกดิความพงึพอใจ  

(Utilities) กับผู้รับบริการและเกิดมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ในปัจจัย 

น�าเข้า โดยลักษณะของกิจกรรมในช่วงกระบวนการปฏิบัติงานจะต้อง

ด�าเนินการในลักษณะโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ ทุกกิจกรรมจะต้อง 

ก่อให้เกิดมลูค่าของผลผลติแต่ละกจิกรรมเพิม่ขึน้ ซ่ึงเป็นมติกิารพจิารณา

ทีช่ีใ้ห้เห็นการใช้ทรพัยากรและงบประมาณอย่างคุม้ค่าจรงิ คอื ต้องท�าให้

เกิดผลประโยชน์ที่ตรงตามความต้องการของประชาชนและสาธารณะ

หรอืบรรลตุามเป้าหมายเชงิยทุธศาสตร์มากกว่าต้นทนุท่ีต้องจ่ายไปจรงิๆ 

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�านักรับผิดชอบ (Accountability)

3. โครงข่ายของกฎหมายส�าหรบัการพฒันา (Legal framework 

for development)

4. ความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร (Transparency and  

information)

โครงสร้างดัชนีชี้วัดการบริหารของรัฐมี 6 มิติ

1. เสียงของประชาชน (Voice) และส�านักรับผิดชอบ  

(Accountability)

2. ความมีเสถยีรภาพทางการเมืองและการไม่มคีวามรนุแรง 

(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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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มค่า คือ ประสิทธิผลของรัฐบาล

เป็นเรื่องของความสามารถที่รัฐบาลจะสร้างนโยบายและน�านโยบาย 

ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล โดยมีตัวชี้วัด คือ คุณภาพของการจัด

บริการของรัฐ คุณภาพของภาคราชการ ความสามารถของข้าราชการ  

ความเป็นอิสระของข้าราชการจากความกดดันทางการเมอืง การยดึถือ

ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล การไม่มีนโยบายท่ีมีผลต่อระบบตลาด 

เช่น การควบคุมราคา เป็นต้น

ในส่วนของคณะกรรมาธกิารเศรษฐกิจและสงัคมส�าหรบัเอเชยี

และแปซฟิิกแห่งสหประชาชาติ (The United Nation Economic and Social 

Commission for Asia and the pacific: UNESCAP) (UNESCAP, 2005) 

ลักษณะของธรรมาภิบาลของสหประชาชาติ ประกอบด้วย

1. ส�านึกรับผิดชอบ (Accountable)

2. โปร่งใส (Transparent)

3. การตอบสนอง (Responsive)

4. ความเสมอภาค (Equity) และการค�านงึถงึประชาชนทกุกลุม่  

(inclusiveness)

5. ประสิทธผิลและประสทิธิภาพ (Effectiveness and Efficiency)

6. นิติธรรม (Rule of Law)

7. การมีส่วนร่วม (Participation)

8. การมีฉันทามติ (Consensus oriented)
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ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มค่า คือ หลักประสิทธิผลและ

ประสทิธภิาพท่ีมีองค์ประกอบย่อย คือ การใช้ทรพัยากรอย่างเหมาะสม 

(optimum) ความสามารถ (competency) การปฏิบติังาน (performance) 

ของข้าราชการ และเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (result orientation)

ส�านกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(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�านึกรับผิดชอบ (accountability)

9. วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ (Strategic vision)

ที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มค่า คือ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

กระบวนการและสถาบันควรผลิตผลผลิตที่สนองความต้องการ 

หรือความจ�าเป็นโดยใช้ทรัพยากรอย่างดีที่สุด
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

ธรรมาภิบาลของไทยและสากลได้น�าองค์ประกอบย่อยของ 

ความคุม้ค่ามาเป็นองค์ประกอบหลกัของธรรมาภบิาล คอื หลกัประสทิธิผล 

หลักประสิทธิภาพ และหลักการตอบสนอง ซึ่งหลักการตอบสนอง  

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักความคุ้มค่าเดิม รวมอยู่ใน

องค์ประกอบย่อยหลักประสิทธิผล องค์ประกอบย่อยเดิมของหลัก 

ความคุ้มค่า คือ 1) ศกัยภาพในการแข่งขนั ซึง่มคีวามส�าคญัเมือ่พจิารณา

ในระยะยาวแสดงถงึผลติภาพ (Productivity) ของภาครฐั ถ้าขาดศกัยภาพ

ในการแข่งขันจะไม่สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 2) การใช้ทรัพยากร

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือต้นทุนต�่าที่สุด เป็นองค์ประกอบย่อย 

ในหลักประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามลักษณะของธรรมาภิบาล 

ของ UNESCP และ UNDP

ในภาคปฏบัิตทิีม่กีารพจิารณาความคุ้มค่านัน้ เช่น Department  

for International Development (DFID) (Better Evaluation, 2017)  

ได้มองความคุม้ค่าเหมอืนกบัต้นทนุ – ประสทิธผิล (cost-effectiveness) 

โดยพจิารณาตัง้แต่การวางแผน การท่ีไม่ปฏบิตัไิม่ใช่เพียงการประเมนิผล  

และมอีงค์ประกอบ คอื การประหยดั การมีประสิทธภิาพ การมปีระสทิธผิล  

และมคีวามเสมอภาค National Audit Office (NAO) ของสหราชอาณาจกัร 

(Department for International, 2011) มองความคุ้มค่าในลักษณะการใช้

ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตั้งใจและมีองค์ประกอบ 

คือ การประหยัด การมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล และต้นทุน-

ประสทิธผิล โลกในปัจจบัุนได้มองเร่ืองของความยุตธิรรม ความเทีย่งธรรม  

ดงัน้ัน องค์ประกอบหลกัของความคุม้ค่าจงึควรประกอบด้วยการประหยดั  

การมปีระสิทธภิาพ การมปีระสทิธผิล และการมคีวามเสมอภาค (มานวภิา  

อินทรทัต, 2561, น.304) อย่างไรก็ตามยังไม่มีการจัดท�าดัชนีชี้วัด 

ที่เหมาะสมและครอบคลุมองค์ประกอบดังกล่าวในการศึกษาน้ีจึงเป็น 

การพัฒนาและสร้างตัวชี้วัดของหลักความคุ้มค่า 
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วัตถุประสงค์

1. เพือ่จดัท�าตวัช้ีวัดหลักความคุม้ค่าท่ีมกีารปรบัปรงุให้ทันสมยั

2. เพื่อจัดท�าเครื่องมือให้หน่วยงานต่างๆ สามารถวัดระดับ

ความคุ้มค่าได้ด้วยตนเอง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ตวัช้ีวดัหลกัและตวัช้ีวดัย่อยของหลกัความคุม้ค่าตามแนวทาง

ที่เป็นสากลและของไทยที่เหมาะสมกับการน�าไปใช้ในการปฏิบัติจริง  

เพื่อชี้ถึงการมีความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานขององค์กร

วิธีการศึกษา

1. ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัความคุ้มค่าในองค์ประกอบ

ของหลักธรรมาภิบาลในระดับสากลและของไทย

2. ทบทวนวรรณกรรมในเชิงแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และ 

ดัชนีชี้วัดของความคุ้มค่า

3. น�าข้อมลูทีไ่ด้จาก 1 และ 2 มาบรูณาการ วเิคราะห์สังเคราะห์

และประยุกต์เพื่อก�าหนดเป็นองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย

ของหลักความคุ้มค่าในหลักธรรมาภิบาลที่ควรเป็นและเหมาะสมกับ 

การใช้ในสังคมไทย รวมทั้งก�าหนดตัวชี้วัดขององค์ประกอบเหล่านั้น
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า18



หลักธรรมาภิบาล
ของไทยและระดับสากล

หลักธรรมาภิบาลของไทย

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มหีน้าทีห่ลกั 

หนึง่ คอื เพือ่ท�าให้การปฏบิตัริาชการ และพฒันาระบบราชการ เพือ่ให้

เกิดการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ี(Good Governance) เพือ่ประโยชน์

สุขของประชาชนนั้น ได้มีการจัดท�าคู่มือการจัดระดับการก�ากับดูแล

องค์การภาครฐัตามหลกั  ธรรมาภบิาลของการบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี 

ในปี พ.ศ. 2552 (ส�านักงาน ก.พ.ร., 2552) 

หลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกิจการบ้านเมอืงทีดี่ทีจ่�าเป็น

ส�าหรับภาครัฐประเทศไทย ควรประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ ได้แก่

19



ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

1. หลักประสทิธผิล (Effectiveness): ผลการปฏิบตัิราชการ 

ทีบ่รรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏบัิตริาชการตามท่ีได้รบั 

งบประมาณมาด�าเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับ

ชั้นน�าของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติ

ราชการจะต้องมทีศิทางยทุธศาสตร์และเป้าประสงค์ทีช่ดัเจนมีกระบวนการ

ปฏบิตังิานและระบบงานทีเ่ป็นมาตรฐานรวมถึงมีการตดิตามประเมินผล

และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency): การบริหารราชการตาม

แนวทางการก�ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดย 

การใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมให้องค์การ

สามารถใช้ทรพัยากรทัง้ด้านต้นทนุแรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์

สงูสดุต่อการพฒันาขดีความสามารถในการปฏบิตัริาชการตามภารกจิเพือ่

ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness): การให้บริการ 

ทีส่ามารถด�าเนินการได้ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดและสร้างความเชือ่มัน่ 

ความไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ 

ของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย

และมีความแตกต่าง

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability): การแสดง 

ความรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าท่ีและผลงานต่อเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ 

โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ

สาธารณะรวมทั้งการแสดงถึงความส�านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา

สาธารณะ
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5. หลกัความโปร่งใส (Transparency): กระบวนการเปิดเผย 

อย่างตรงไปตรงมาชีแ้จงได้เมือ่มข้ีอสงสยัและสามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร

อนัไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรโีดยประชาชนสามารถรูท้กุขัน้ตอน

ในการด�าเนนิกจิกรรมหรอืกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation): กระบวนการท่ี

ข้าราชการประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วม

ในการรบัรูเ้รยีนรูท้�าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหา/เกีย่วข้อง

ประเดน็ทีส่�าคญัท่ีร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการ

ตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา

7. หลักการกระจายอ�านาจ (Decentralization): การถ่ายโอน

อ�านาจการตดัสนิใจทรพัยากรและภารกจิจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่

หน่วยการปกครองอืน่ (ราชการบรหิารส่วนท้องถ่ิน) และภาคประชาชน

ด�าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอ�านาจและ 

ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด�าเนินการให้แก่บุคลากร 

โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อ 

ผลการด�าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ

8. หลกันติธิรรม (Rule of Law): การใช้อ�านาจของกฎหมาย 

กฎระเบยีบข้อบังคบัในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลอืกปฏบิตั ิ

และค�านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9. หลักความเสมอภาค (Equity): การได้รับการปฏิบัติและ

ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิง  

ถ่ินก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือ

สุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความเชื่อทาง

ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ
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10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented): การหา

ข้อตกลงท่ัวไปภายในกลุม่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทีเ่ก่ียวข้องซึง่เป็นข้อตกลง

ท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ

ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 

ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส�าคัญ โดยฉันทามต ิ

ไม่จ�าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

ส�าหรบัตวัชีว้ดัความคุม้ค่า ในปัจจบุนัประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 

หลกั ได้แก่ 1.หลกัประสทิธผิล 2.หลกัประสทิธิภาพ ซึง่แตกต่างไปจากเดมิ 

ที่ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ประสิทธิภาพ 2.ประสิทธิผล 

3.ประโยชน์สูงสุด/ต้นทุนต�่าสุด 4.ศักยภาพในการแข่งขัน (ส�านักงาน 

ก.พ.ร., 2549)

ทั้งนี้ได้มีการจัดท�า “แนวทางการจัดระดับการก�ากับดูแล

องค์กรภาครฐัตามหลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ี  

(Good Governance Rating) หรือ GG Rating” โดยยึดแนวทางตาม 

การจดัอันดับการก�ากับดแูลกิจการ (Corporate Good Governance Rating)  

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับหลักการ PDCA 

(Plan-Do-Check-Act) ของ Dr.Edward Deming ที่มุ่งเน้นให้องค์กร 

มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด�าเนินงานอย่างเป็นข้ันตอนและ 

ต่อเนือ่ง จาก 1. การวางแผนงาน Plan (P) ทีเ่ป็นระบบและมีคณุภาพ 

โดยพิจารณาปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งภายในและ

ภายนอกอย่างครบถ้วนไปสู ่2. การปฏบิตั ิDo (D) อย่างทัว่ถงึทัง้องค์กร 

และจัดให้มี 3. การติดตามประเมินผล Check (C) เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ 

ไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน และ 4. ปรับปรุงแผนงาน ACT (A) 
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เริ่มต้น
ท�าให้ดีขึ้น

ท�าให้ดียิ่งขึ้น

ให้องค์กรบรรลไุด้ตามวสิยัทศัน์ ภารกจิ และเป้าประสงค์ โดยมผีลส�าเรจ็

ที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

ดงัน้ัน เพือ่ให้ส่วนราชการมกีารก�ากบัดแูลองค์การทีด่ทีีส่ามารถ

ปรับปรงุและพฒันาอย่างต่อเนือ่งและเป็นระบบดงักล่าวข้างต้น จึงก�าหนด

แนวทางการจัดระดบัการก�ากบัดแูลองค์การภาครฐัตามหลกัธรรมาภิบาล 

ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยแบ่งการพิจารณาเป็น 3 มิติ

ภาพความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ วงจร PDCA

Approach (A)

Deployment (D)

Results (R)
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การให้คะแนน การจัดระดับการก�ากับดูแลองค์การภาครัฐ 

ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก�าหนดแบ่ง

การให้คะแนนออกเป็น 5 ระดับ โดยเรียงจาก ระดับ 1 ซึ่งเป็นระดับ

คะแนนต�่าสุดสู่ระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับคะแนนสูงสุด ดังนี้

• ไม่มี Approach (ระบบ หลักการ แนวทาง 

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ)

• ม ีApproach (ระบบ หลกัการ แนวทาง ระเบยีบ

ข้อบังคับต่างๆ) แต่ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์

• ม ีApproach (ระบบ หลกัการ แนวทาง ระเบยีบ

ข้อบังคับต่างๆ) ครบถ้วน สมบูรณ์

• ม ีApproach (ระบบ หลกัการ แนวทาง ระเบยีบ

ข้อบังคับต่างๆ) ครบถ้วน สมบูรณ์

• ม ีDeployment (การน�าไปปฏบัิต ิอยา่งทัว่ถึง 

ถูกต้องตามแนวทางหรือหลักการท่ีก�าหนด 

ประกาศ หรือระบุไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์)

• ม ีApproach (ระบบ หลกัการ แนวทาง ระเบยีบ

ข้อบังคับต่างๆ) ครบถ้วน สมบูรณ์

• มี Deployment (การน�าไปปฏิบัติ อย่างทั่วถึง 

ถูกต้องตามแนวทางหรือหลักการที่ก�าหนด 

ประกาศ หรือระบุไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์)

• ม ีResult (ผลทีเ่กดิขึน้ เปน็ไปตามกฎระเบยีบ 

ข้อบังคับ เป้าหมาย ความคาดหวัง และแนวปฏิบัติ 

ทีด่ทีีเ่ปน็ทีย่อมรบั โดยผลทีเ่กดิดงักลา่วสามารถ

สะท้อนผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

จากปีที่ผ่านมา
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ซึ่งการให้คะแนนในแต่ละระดับข้างต้นพิจารณาจาก

•  หากส่วนราชการม ีApproach (A) อย่างครบถ้วน สมบรูณ์

จะมีคะแนน = 3 คะแนน

•  หากส่วนราชการม ีDeployment (D) อย่างครบถ้วน สมบรูณ์

จะมีคะแนน = 1 คะแนน

•  หากส่วนราชการมี Results (R) อย่างครบถ้วน สมบูรณ์  

จะมีคะแนน = 1 คะแนน

• หากส่วนราชการมี Approach (A) หรือ Deployment (D) 

อย่างไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการพจิารณาผลคะแนนในระดบั

ถัดไปจะก�าหนดให้คะแนนไม่เกินร้อยละ 50 ของคะแนน

ระดับนั้น (หาร 2)

•  ระดบัถดัไปหลงัจากทีม่กีารหกัคะแนนข้างต้น จะแยกออก

เป็นสองกรณี

•  ระดับก่อนหน้ามีความครบถ้วน ให้หักในระดับน้ันโดย

ก�าหนดให้คะแนนไม่เกนิร้อยละ 25 ของคะแนน ระดบันัน้ 

(หาร 4)

•  ระดบัก่อนหน้าไม่ครอบถ้วนสมบรูณ์ ให้หกัในระดบันัน้โดย

ก�าหนดให้คะแนนไม่เกนิร้อยละ 12.5 ของคะแนนระดบัน้ัน 

(หาร 8)

การปรบัลดคะแนน นอกจากนีเ้พือ่ให้ผลคะแนนสะท้อนภาพ

การก�ากับดูแลองค์การท่ีดีของส่วนราชการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

จงึได้ก�าหนดให้มเีงือ่นไขการปรบัลดคะแนนเพิม่เตมิจากคะแนนรวมข้างต้น  

ในกรณีที่ส่วนราชการมีเหตุการณ์ที่ส่งผลเชิงลบ (Incident) ต่อการให้ 

บริการ สิทธิเสรีภาพ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน  
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องค์ประกอบที ่1 เกณฑ์การพจิารณาที ่1.1 

องค์ประกอบที ่2 

องค์ประกอบที ่9 

เกณฑ์การพจิารณาที ่1.2 

เกณฑ์การพจิารณาที ่1.3 

เกณฑ์การพจิารณาที ่2.1 

เกณฑ์การพจิารณาที ่2.2 

เกณฑ์การพจิารณาที ่9.1 

Results 1.1 

Results 1.2 

Results 1.3 

Results 2.1 

Results 2.2 

Results 9.1 

Results 2 

Results 1 

Results 9 
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และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทัง้ทางตรง และทางอ้อมซึง่เกดิจากการก�ากบัดแูล

องค์การ และการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของส่วนราชการ โดยมีแนวทาง

การปรับลด คะแนนดังนี้

1. กรณถ้ีามเีหตกุารณ์ทีส่่งผลเชงิลบอย่างรนุแรง (Major Incident)  

ก�าหนดให้ปรับลดคะแนนรวมด้านการก�ากับดูแลองค์การที่ดีลงให้น้อย

กว่า 3 คะแนน (< 3.00 คะแนน)

2. กรณถ้ีามเีหตกุารณ์ทีส่่งผลเชงิลบไม่รนุแรง (Minor Incident) 

ก�าหนดให้ปรบัลดคะแนนรวม ด้านการก�ากับดูแลองค์การทีด่ลีง 0.50 – 

1.00 คะแนนแล้วแต่ระดับความรุนแรง

โดยผลคะแนนจากการประเมนิหลกัการก�ากบัดแูลองค์การทีด่ ี

ทัง้ 9 หลกัการตามแนวทางข้างต้น จะน�าไปสูผ่ลคะแนนรวมด้านการก�ากบั 

ดูแลองค์การที่ดีของส่วนราชการในขั้นสุดท้าย ดังภาพ
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จากองค์ประกอบ 10 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นในส่วนที ่

เป็นตัวชี้วัดความคุ ้มค่า คือ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ  

หลักการตอบสนอง และหลักความเสมอภาค ในส่วนที่เก่ียวข้องกับ

ผลผลติ ผลกระทบ ต้องมกีารกระจายไปยงักลุม่ต่างๆ อย่างเท่าเทยีมกนั  

ไม่เลือกปฏิบัติ

หลักธรรมาธิบาลในระดับสากล

องค์ประกอบของธรรมาภิบาลของธนาคารโลกมี 4 มิติ  

(The World Bank Group, 2015)

1. การจัดการภาครัฐ (Public sector management) 

•  การจัดการใช้จ่ายของรัฐ (การลงทุนของรัฐ การวางแผน 

งบประมาณและกระบวนการงบประมาณ)

• การปฏริปูระบบราชการ (จดัการให้น้อยลงแต่จดัการดขีึน้)

• การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ (การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การท�าให้

การด�าเนินการของภาครัฐในกิจการต่างๆ แข็งแรงขึ้น  

เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ของสถาบันของรัฐ

2. ส�านึกรับผิดชอบ (Accountability)

• สร้างให้มีนวตักรรมในการด�าเนนิธรุกรรมต่างๆ ของธนาคาร

พาณิชย์

• ท�าให้เป็นหัวใจในการบริหารบ้านเมืองที่ดี
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• ท�าให้ข้าราชการมคีวามรับผดิชอบในการปฏบิตังิานของตน

• ส�านึกรับผิดชอบทั้งในระดับแนวราบ (ภายใน) และระดับ

แนวดิ่ง (ภายนอก)

เป็นแนวคิดให้มีการเปิดพ้ืนท่ีให้กับผู้จัดบริการอื่นและการฟัง 

เสียงของประชาชนและเป็นครั้งแรกที่คุณภาพของรัฐบาลถูกพัฒนา 

จากการสนองความจ�าเป็น (needs) ของประชาชนไม่ใช่เพยีงการพฒันา

ทางด้านเศรษฐกิจ

3. โครงข่ายของกฎหมายส�าหรบัการพฒันา (Legal framework  

for development)

• ท�าให้เกดิความเท่าเทยีม (equitable) และยุตธิรรมในสงัคม

เพื่อให้สังคมเกิดการพัฒนาและลดความยากจน

• มุง่ไปท่ีการปฏิรปูระบบความยตุธิรรม ปฏริปูระบบกฎหมาย 

และท�าให้การศึกษาและอบรมทางกฎหมายดีขึ้น

4. ความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร (Transparency and 

information)

• ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

• การป้องกันการคอร์รัปชัน

• การวเิคราะห์ การแสดงผลทีช่ดัเจน และการยอมรบัในทาง

เลือกนโยบายรัฐ
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โครงสร้างดัชนีชี้วัดการบริหารของรัฐมี 6 มิติ

1. เสียงของประชาชน (Voice) และส�านึกรับผิดชอบ  

(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)

จากองค์ประกอบและตวัชีวั้ดของธนาคารโลกในส่วนทีเ่กีย่วข้อง

กับความคุ้มค่า คือ ประสิทธิผลของรัฐบาลเป็นเรื่องของความสามารถ 

ที่รัฐบาลจะสร้างนโยบาย และน�านโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 

โดยมีตัวชี้วัดคือ คุณภาพของการจัดบริการของรัฐ คุณภาพของ 

ภาคราชการ ความสามารถของข้าราชการความเป็นอิสระของราชการ

จากความกดดนัทางการเมอืง การยดึถือปฏบิตัติามนโยบายของรฐับาล 

การไม่มีนโยบายที่มีผลต่อระบบตลาด เช่น การควบคุมราคา เป็นต้น

องค์ประกอบของธรรมาภิบาลของคณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิ

และสังคมส�าหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (The United  

Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific :  

UNESCAP) (UNESCAP, 2005) ลักษณะของธรรมาภิบาลประกอบด้วย
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

1. ส�านึกรับผิดชอบ (Accountability)

• เป็นองค์ประกอบหลกัของหลกัธรรมาภบิาลหรอืการบรหิาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี

• สามารถน�าไปใช้ในภาครัฐ สังคมราชการ และภาคเอกชน

• ประเภทของส�านึกรับผิดชอบท้ังการเมือง กฎหมาย การ

บริหารและสังคม

2. โปร่งใส (Transparency)

• มีการไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างเสรี

• ผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจในกระบวนการของรัฐ

สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้

3. การตอบสนอง (Responsiveness)

• ค�านึงถึงประชาชนเป็นหลักและเป็นมิตรกับประชาชน

• เวลาในการให้บริการ

• จดัให้มกีระบวนการด้านการร้องเรยีนต่างๆ ของประชาชน

4. ประสทิธิผลและประสทิธิภาพ (Effectiveness and efficiency)

• ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

• สมรรถนะและการปฏิบัติของข้าราชการ

• ค�านึงถึงผลลัพธ์
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5. นิติธรรม 

• โครงข่ายกฎหมายที่เป็นธรรม

• กลไกกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย

• กระบวนการยุติธรรมที่เป็นอิสระ

6. การมีส่วนร่วม (Participation)

• เป็นสิ่งที่ส�าคัญของการมีธรรมาภิบาล

• ประชาชนมโีอกาสในการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ การน�า

ไปปฏิบัติและการก�ากับดูแลกิจกรรมของรัฐ

• มเีสรีในการแสดงออก การพบปะ และการจดัตัง้กลุ่มต่างๆ 

ในสังคม

7. ความเสมอภาคและครอบคลุม 

• ทกุกลุม่โดยเฉพาะกลุม่ผูอ่้อนแอ มโีอกาสทีจ่ะพฒันาและ

รักษาระดับความอยู่ดีมีสุข

• มโีอกาสทีเ่ท่ากนัในการมส่ีวนร่วมในกระบวนการตดัสนิใจ

8. มุ่งเน้นฉันทามติ

• แสวงหาฉันทามติของกลุ่มต่างๆ ในสังคมเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดของสังคมเพื่อชุมชนทั้งหมด และจะถึง 

จุดดังกล่าวได้อย่างไร
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

จากองค์ประกอบของธรรมาภิบาลของคณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิ 

และสังคมส�าหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP)  

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคุ ้มค่า คือ การตอบสนองต่อประชาชน 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความเสมอภาคและครอบคลุม

ประชาชนทุกกลุ่ม

ลักษณะของธรรมาภิบาลของส�านักงานโครงการพัฒนา 

แห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program : UNDP) 

(UNDP, 1997) มีลักษณะดังนี้

1. การมีส่วนร่วม (Participation) ชายหญิงทุกคนสามารถ 

มสีทิธมิเีสยีงในการตดัสนิใจโดยทางตรง หรือ ผ่านสถาบนัทีเ่ป็นตวัแทน

ด้านผลประโยชน์ของเขาเหล่านั้น รวมถึงความมีอิสระและเสรีภาพ 

ในการรวมกลุ่ม ปราศรัย รวมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วม

2. นิติธรรม (Rule of Law) โครงสร้างกรอบด้านกฎหมาย

ควรเป็นธรรมและใช้อย่างไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะกฎหมายด้าน

สิทธิมนุษยชน

3. ความโปร่งใส (Transparency) มกีารไหลอย่างเสรขีองข้อมลู

ข่าวสาร กระบวนการ สถาบันและข่าวสารควรสามารถเข้าถึงได้ส�าหรับ

ผู้ท่ีสนใจ รวมทัง้ควรให้ข้อมลูข่าวสารทีเ่พยีงพอให้ผูท้ีส่นใจและก�ากบัดแูลได้

4. การตอบสนอง (Responsiveness) สถาบนัและกระบวนการ

ควรตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

5. เน้นการมฉีนัทามต ิ(Consensus orientation) ควรสนใจ 

กลุ ่มผลประโยชน์ที่แตกต่าง เพื่อท�าให้เกิดฉันทามติ เพื่อให้เกิด 

ผลประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของกลุ่มเท่าทีเ่ป็นไปได้ในนโยบายและการด�าเนนิการ
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6. ความเสมอภาค (Equity) ชายและหญงิทัง้หมดควรมโีอกาส

ที่เท่ากันที่จะท�าให้มีความกินดีอยู่ดีมากขึ้น

7. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness and  

efficiency) กระบวนการและสถาบันควรท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่สนอง 

ความจ�าเป็น (needs) โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างดีที่สุด

8. ส�านึกรับผิดชอบ (Accountability) ผู้ตัดสินใจในภาครัฐ 

ภาคเอกชน ประชาสังคม องค์กรต่างๆ มคีวามรับผิดชอบต่อสาธารณะ 

(public) รวมทัง้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี ส�านกึรบัผดิชอบจะแตกต่างกันข้ึนอยูกั่บ 

องค์กรและการตดัสนิใจนัน้เป็นการตดัสนิใจภายในหรอืภายนอกองค์กร

9. วสิยัทัศน์กลยุทธ์ (Strategic vision) ผูน้�าและสาธารณชน

ควรมมีมุมองในระยะยาว ในภาพกว้างของธรรมาภบิาลและการพฒันา

มนุษยชาติ รวมทั้งส่ิงที่จ�าเป็นในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ ซึ่งควรเข้าใจ

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความซับซ้อนของสังคม ท่ีเป็นพื้นฐาน

ของมุมมองนั้น

ตามลักษณะธรรมาภิบาลของส�านักงานโครงการพัฒนา 

แห่งสหประชาชาติ ส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัความคุม้ค่า คอื การตอบสนอง 

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้หมด มคีวามเสมอภาคในการได้รบัผลจากการด�าเนนิการ 

ของรัฐ และมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ กระบวนการและสถาบัน

ควรท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่สนองความจ�าเป็นโดยใช้ทรัพยากรอย่างดีที่สุด

เม่ือพจิารณาองค์ประกอบของหลกัธรรมาภบิาลขององค์กรหลัก

ทัง้ในประเทศและระดบัสากล จะเหน็ได้ว่าองค์กรเหล่านีใ้ห้ความส�าคญักบั

หลกัประสทิธผิล หลกัประสทิธภิาพ การตอบสนอง และความเสมอภาค  

ที่เป็นองค์ประกอบส�าคัญในการชี้วัดถึงความคุ้มค่าของนโยบายและ

โครงการต่างๆ ของรัฐ
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า34



แนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
ของ ความคุ้มค่า  

และ ตัวชี้วัดความคุ้มค่า

Department for International Development (DFID)  

(DFID, 2011) ได้มองความคุม้ค่าเหมอืนกบั ต้นทนุ – ประสทิธผิล (cost 

– effectiveness) และเป็นการพิจารณาในเชิงระบบตั้งแต่การวางแผน 

จนถึงการน�าไปปฏิบัติ ไม่ใช่เพียงการประเมินผล

ตัวช้ีวัดหลักของความคุ้มค่า คือ ประหยัด (Economy)  

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และ 

ความเสมอภาค (Equity) โดยความหมายของแต่ละตัวชี้วัดหลัก ดังนี้

1. ความคุ้มค่าจะเกิดเมื่อมีการประหยัด ใช้ปัจจัยโดยเสีย

ต้นทุนน้อยที่สุด ในการผลิตผลผลิตระดับหนึ่ง

35



ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

2. จะมีความคุ้มค่าเมื่อเกิดประสิทธิภาพ โดยท่ัวไปเป็น 

การพัฒนามูลค่าของผลผลิตที่มีความสัมพันธ์กับต้นทุน 

ของปัจจัยในการผลิต (ณ ระดับคุณภาพหน่ึง) บางคน 

ให้ความหมายประสิทธิภาพ คือ มูลค่าของผลลัพธ์  

(outcomes) เมือ่เปรยีบเทยีบกบัต้นทนุของปัจจยัการผลติ

3. ความคุ้มค่าจะเกิดเมื่อเกิดความมีประสิทธิผล บรรลุตาม 

ผลลพัธ์ของโครงการโดยเปรยีบเทียบกบัต้นทนุของปัจจยัทีใ่ช้  

บางทีเป็นการพจิารณาด้านความเสมอภาค (equity) ด้วย

4. ความคุ้มค่าจะเกิดเมื่อมีความเสมอภาค ต้องแน่ใจว่า 

ผลประโยชน์มีการกระจายอย่างยุติธรรม

ส�าหรบัวิธกีารหลกัทีใ่ช้ก�าหนดความคุม้ค่าม ี6 วธิ ีจดัเป็น 3 ชดุ  

ของวิธีการ แต่ละวิธีประเมินความคุ้มค่าต่างกัน แต่ละวิธีและชุดของ 

วิธีการสรุปย่อได้ ดังนี้

1. วเิคราะห์ต้นทนุ – ประสทิธผิล และต้นทุน – อรรถประโยชน์ 

(Cost – Effectiveness Analysis and Cost Utility Analysis) 

มปีระโยชน์ในโครงการทีม่เีป้าหมาย เพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์

ที่เหมือนกัน ประเมินประสิทธิผลที่ไม่ใช่ตัวเงิน หรือ  

วัดเชิงคุณภาพด้วย

2. วิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ และผลตอบแทนสังคม

จากการลงทุน (Social return on investment) วิธีการนี้ 

ใช้เปรยีบเทยีบโครงการทีม่เีป้าหมายต่างกันหรอืต่างสาขากนั  

ประเมินผลประโยชน์ในลักษณะค่าสมบูรณ์ (absolute) 
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โดยท�าให้ผลประโยชน์มากกว่าต้นทนุ ประเมนิผลผลลพัธ์ 

(outcome) เป็นตวัเงนิ ผลประโยชน์และต้นทุนต้องพิจารณา

ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

3. ล�าดบัความสมัพนัธ์ของต้นทนุกบัผลประโยชน์และวเิคราะห์

ประสิทธิภาพของทรัพยากรเบื้องต้น (Basic Efficiency  

Resource Analysis) เป็นการประเมนิเปรยีบเทยีบต้นทนุและ

ผลประโยชน์หลายๆ โครงการ วธิกีารแรกเป็นการจดัล�าดับ 

และความสัมพันธ์ของต้นทุน และผลกระทบ (impact)  

ขณะท่ีล�าดับท่ีสองดูความสัมพันธ์ของมูลค่าต้นทุนและ

ผลกระทบโครงการใน 4 แกนของกราฟ

DFID มองความคุ ้มค่าเหมือนกับต้นทุน – ประสิทธิผล  

ในการวิเคราะห์ต้องพิจารณาเป็นระบบต้ังแต่เริม่วางแผนจนน�าไปปฏบิตัิ  

ไม่ใช่เพียงประเมินผลเท่านั้น โดยมีองค์ประกอบคือ การประหยัด  

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และผลประโยชน์ต้องมีการกระจาย 

อย่างยุติธรรม โดยมีชุดการประเมิน 3 ชุด 1) วิเคราะห์ข ้อมูล

ประสิทธผิล และต้นทนุ-อรรถประโยชน์ 2) วเิคราะห์ต้นทนุผลประโยชน์  

และผลตอบแทนสังคมจากการลงทุน 3) ล�าดับความสัมพันธ์ต้นทุน 

กับผลประโยชน์และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทรัพยากรเบื้องต้น 

นอกจากนั้นจากบันทึกอย่างย่อในการพิจารณาดัชนีและ 

ความคุม้ค่าของโครงการการก�ากบัดแูลของ DFID ได้ใช้การวเิคราะห์ของ  

National Audit Office (NAO) ของสหราชอาณาจักร ซ่ึงประกอบด้วย 

‘3Es’ คือ การประหยัด (economy) มีประสิทธิภาพ (efficiency) และ

การมีประสิทธิผล (effectiveness) โดยต้องเป็นความสมดุลของทั้ง 3Es. 

คือ ใช้จ่ายน้อย ใช้จ่ายอย่างด ีและใช้จ่ายอย่างฉลาด ซึง่ข้อมลูทีใ่ช้จะได้
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

ตั้งแต่ช่วงการออกแบบโครงการ การด�าเนินงานของโครงการ มีการน�า

ความเส่ียงมาใช้ร่วมในรูปแบบสัดส่วน รวมท้ังในการพิจารณาผลลัพธ์ 

จะมองถึงผลต่อความเข้มแขง็ของสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืง ในการวัด 

ความคุ้มค่าต้องมีการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาด้วย

ในการประเมนิความคุม้ค่านัน้ รฐับาลสหราชอาณาจกัรใช้เพือ่

สะท้อนถึงการท�าให้เกดิความโปร่งใสเพิม่ขึน้และการมสี�านกึรบัผดิชอบ

ในการใช้เงนิของประชาชน รวมทัง้เพือ่ท�าให้เกดิประโยชน์สงูสดุภายใต้ 

ทรัพยากรที่มีการประเมินความคุ้มค่าโดยทั่วไปจะใช้ 2 ลักษณะ คือ 

การตีราคาโดยการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ  

แต่ส�าหรับ DFID จะมีการประเมินผลกระทบด้วย

คุณภาพของการประเมินความคุ้มค่าจะขึ้นอยู่กับคุณภาพ 

ของข้อมลูท่ีใช้ การประเมนิความคุม้ค่าได้ดจีะต้องมกีารวเิคราะห์บรบิท

ได้สมบูรณ์ ข้อมูลต้องมีคุณภาพดี มีเรื่องของเวลาและงบประมาณ 

เข้ามาเกี่ยวข้อง

โครงข่ายงานการวเิคราะห์ความคุ้มค่าม ี5 องค์ประกอบ (DFID, 

2011, p.27)

•  องค์ประกอบหลกัของโครงการตัง้แต่ปัจจัยน�าเข้า กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลัพธ์

•  การวดัความคุ้มค่า คอื ประหยดั ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล

•  พิจารณาขยายผลถึงเนื้อหาที่ส�าคัญ ความเสี่ยง ข้อสมมติ

•  การมีส ่วนร่วมของผู ้สนับสนุนท้ังในด้านต้นทุนและ 

ผลประโยชน์

•  ระดับความเชื่อมั่น ซึ่งก็คือ คุณภาพของข้อมูล
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ในการท�าให้เกิดความคุ้มค่านั้นจะต้องประกอบด้วย (DFID, 

2011, p.15)

•  ทักษะและพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในโครงการต้องมี 

ความขยันหมั่นเพียรและมีทักษะที่ดีในการท�างาน

•  ความโปร่งใส ต้องสร้างภาพลักษณ์ความโปร่งใสโดยมี 

การเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้

•  การตรวจสอบภายใน ตั้งแต่กระบวนการบริหารจัดการ  

การให้หน่วยงานภายนอกตรวจสอบการจัดการภายใน  

การประกันคุณภาพ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน 

การเงิน การติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ

•  การตรวจสอบภายนอก มีคณะกรรมการอิสระในการช่วย

ตรวจสอบ และตดิตามผลการปฏบิตัติามค�าแนะน�าทีเ่กดิขึน้

•  ผลลัพธ์และเคร่ืองมือของการประเมินความคุ้มค่า ต้องมี 

การเข้าใจในการท�างานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ผลลัพธ์อะไรที ่

คาดหวงัไว้ มีธนาคารข้อมลู การพฒันาตวัชีวั้ดและมาตรฐาน

การวดั มุง่ยุทธศาสตร์ทีจ่ะท�าให้เกดิความคุม้ค่าในเชงิการค้า

•  การพัฒนาระบบ ต้องสร้างสรรค์และปรับปรุงในวงจรของ

ความคุ้มค่า

• พันธมิตรที่มีอิทธิพลต่อโครงการ

วฏัจกัรของความคุม้ค่านัน้ประกอบด้วยแผนธรุกจิ การจดัสรร

ทรพัยากร แผนการด�าเนนิงาน กรอบการประเมนิผลเป็นระยะ การจดัซือ้ 

จัดจ้าง การจัดการด้านการเงิน การก�ากับดูแลและการจัดการ

39



ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

การประเมินผลและบทเรียนที่ได้รับ

DFID ได้ใช้ 3Es ในการประเมินความคุ้มค่า ได้มีการระบ ุ

องค์ประกอบของโครงข่ายการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและองค์ประกอบ 

ที่ท�าให้เกิดความคุ้มค่า

National Audit Office (NAO) ของสหราชอาณาจักร (DFID, 

2011) ให้ความหมายความคุ้มค่า คือ การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม  

เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ท่ีตั้งใจ ในส่วนโครงการ DFID นั้น ความคุ้มค่า  

หมายถึง ต้องท�าให้ผลกระทบสูงสุดจากการใช้เงินแต่ละปอนด์  

เพื่อท�าให้ความเป็นอยู่ของคนจนดีขึ้น ในการตัดสินใจท�าโครงการ 

ต้องหวังว่า ผลของการพัฒนาเหมาะสมกับต้นทุนที่เสียไป

ในการท�าให้เกิดผลกระทบมากที่สุดของการช่วยเหลือของ

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 

ตรงไปยงักลุม่ทีจ่นทีส่ดุ รวมทัง้ไปยงักลุม่ทีจ่�าเป็น คอื ผูห้ญงิและเดก็ผูห้ญงิ  

นั่นคือ ความคุ้มค่านั้นมาต้องท�าให้เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  

และประหยัดสูงสุด

3 Es นั้นหมายถึง

• ประหยดั (Economy) เป็นการซือ้ปัจจยัในคณุภาพท่ีเหมาะสม 

ในระดับราคาที่ถูกต้อง (ซึ่งปัจจัยจะหมายถึง พนักงาน  

ที่ปรึกษา วัตถุดิบ และทุน ที่ใช้ในการผลิตผลผลิต)
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• ประสทิธภิาพ (Efficiency) เป็นการท�าให้ปัจจัยเปลีย่นเป็น

ผลผลติได้ดอีย่างไร (มกีารควบคุมอย่างเข้มงวดในคณุภาพ

และปริมาณของผลผลิต)

• ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลผลิตน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่

ปรารถนาได้ดอีย่างไร ในส่วนผลลพัธ์นีอ้งค์การเข้าไปควบคมุ

โดยตรงไม่ได้

• ต้นทุน – ประสิทธิผล (Cost-effectiveness) ผลกระทบ 

มีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยที่ลงไป

ในการพิจารณา 3 Es ของ DFID ความคุ้มค่าไม่ใช่เพียง 

การลดต้นทุน การใช้เงินภาษีนั้นต้องท�าให้เกิด ผลผลิต และผลลัพธ์ 

(outcomes) ไม่ใช่เพียงเป็นตัวเงนิในระยะส้ัน และควรเป็นผลประโยชน์

ที่ยั่งยืนในระยะยาว 

จากบทความน้ี ความคุ้มค่าต้องเน้นการใช้ทรพัยากรแต่ละหน่วย 

เพือ่ท�าให้เกดิผลกระทบสงูสดุกับกลุม่เป้าหมายทีต้่องการ โดยดจูากการ

ประหยดั ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และดทูัง้สามตวันีอ้ย่างเชือ่มโยงกนั

London School of Economics. Value for money: Current 

Approaches and Evolving Debates. (London School of Economics, 

2011) 

ในการวดัคณุค่า (value) ของ NGO นัน้ จะใช้ทฤษฎีการเปลีย่นแปลง  

(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�านวยการของ DFID ในส่วนของ VFM unit.  

ให้ความหมายความคุม้ค่า คอื ความตัง้ใจทีจ่ะได้รบัผลกระทบ (impact) 

มากที่สุดจากเงินท่ีมี (determination to get the most impact for the 

money we have) ในกรอบแนวคิดนี้ พิจารณาการประหยัด (economy) 

เชื่อมโยงการจัดหาที่มีประสิทธิภาพ (efficiency) ในการได้รับผลผลิต 

และประสทิธผิลท่ีสามารถท�าให้เกดิผลลัพธ์ตามทีต่ัง้ใจ ในความหมายนี ้

ครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ไม่ใช่เพียงมองเชิงเศรษฐกิจ  

รวมทั้งผู้เป็นกลุ่มเป้าหมาย ควรมีส่วนร่วมในการพิจารณาประสิทธิผล  

ในการวัดมลูค่าไม่ใช่เพยีงมลูค่าทีเ่ป็นตวัเงนิ ซึง่สะท้อนมาจาก

ระบบราคาในตลาด ควรพิจารณามูลค่าที่ไม่ใช่ตัวเงิน (implicit value)  

มีการพยายามวัดมูลค่าของผลลัพธ์ เรียกว่า Soft และ Hard โดยเน้น

การพัฒนา Soft outcomes ที่เป็นผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ด้วยการสนใจผลทางสังคม หรือ soft impact ของโครงการ

พัฒนา จึงท�าให้เกิดมีอคติต่อวิธีการเชิงปริมาณ และ hard data  

ที่คาดคะเน เพื่อเปรียบเทียบผลทางสังคมง่ายในการอธิบายกับ 

ผู้เสียภาษีและผู้ตัดสินใจโครงการนั้นๆ 

ในการประชุม ODI หัวหน้าส่วน Aid Effectiveness ของ 

OECD ได้กงัวลเรือ่ง soft sector เป็นความเสีย่งทีเ่น้นผลผลิตในระยะสัน้  

เมื่อการใช้จ่ายเป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 

ในระยะยาว สิง่เหล่านีจ้ะท�าให้เกิดการใช้ทรพัยากรไปในโครงการท่ีง่าย 

ในการให้มูลค่าของผลผลิตและในกลุ่มเป้าหมายที่ง่ายในการเข้าถึง  

การใช้ทรัพยากรไปใช้ในโครงการที่มีความเสี่ยง และมีนวัตกรรมใหม่
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คุณค่าที่พิจารณานี้ เป็นคุณค่าในมุมมองของผู้ใด ขึ้นอยู่กับ

ส�านึกรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมจากทั้งระดับล่างและระดับบนของ

โครงการทั้งหมด เช่น ตั้งแต่ผู้บริจาค ผู้เสียภาษี ท้องถ่ินที่มีส่วนร่วม  

เป็นต้น ตลอดจนผู้ได้รับผลประโยชน์ คือต้องมองในภาพองค์รวม  

(holistic) และในหลายระดับที่เกี่ยวข้อง

จากบทความนี้ ความคุ้มค่าจากเงินหรือต้นทุนท่ีลงไปน้ัน  

ต้องท�าให้เกดิผลกระทบทีต้่องการมากทีส่ดุ โดยพจิารณาจากการประหยดั 

ความมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล การวัดต้องวัดท้ังมูลค่าท่ีเป็น 

ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน มองผลกระทบต่อสังคมด้วย รวมทั้งต้องมอง

ในระยะยาวเพือ่ความยัง่ยนืด้วย ผูท้ีจ่ะประเมนิคุณค่าต้องประกอบด้วย

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 ประสทิธิภาพ และประสทิธิผล ซ่ึงเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ

ตรวจสอบ ได้ให้ค�าจ�ากัดความและใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่า  

จาก webpage ของ Audit Commission ทีเ่ข้าถึง เมือ่ 12 ตลุาคม 2010

ความคุม้ค่า คอื การได้รบัผลประโยชน์สงูสดุจากทรพัยากรท่ีมี  

เป ็นการท�าให ้เกิดความสมดุลของการประหยัด ประสิทธิภาพ  

และประสิทธิผล หรือใช้จ่ายน้อย ใช้จ่ายอย่างดี และใช้จ่ายอย่างฉลาด 

เพื่อให้ได้รับสิ่งที่ต้องการ ความคุ้มค่าจะสูงเมื่อมีความสมดุลเหมาะสม
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

ของทัง้ 3 ตัวนี้ เมื่อต้นทนุโดยเปรียบเทยีบต�า่ ผลติภาพสูง และประสบ

ผลส�าเร็จตามผลลัพธ์ที่ต้องการ

ส่วน NAO ให้ค�าจ�ากัดความและกรอบการวิเคราะห์ว่า  

ความคุ้มค่าที่ดี คือ การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อได้รับผลลัพธ์

ที่ตั้งใจ

ในการประเมินความคุ้มค่าต้องพิจารณาองค์ประกอบ 3 Es  

ที่เชื่อมโยงกัน น�าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีต้องการ โดยท้ังสามตัวดังกล่าวต้อง 

สมดุลเชื่อมโยงอย่างเหมาะสม ไม่ใช่ผลิตภาพสูงสุด ราคาถูกท่ีสุด  

จะให้ความคุม้ค่าทีด่กีว่า ควรสนใจกระบวนการจากปัจจัยซึง่จะท�าให้เป็น 

ผลผลิต และจากผลผลิตเป็นผลลัพธ์

•  การประหยดั (Economy) นีเ้ป็นการวัดการท�าให้เกดิบรกิาร

มอีะไรบ้าง ต้นทนุทัง้หมดของปัจจยัการผลิต หรือทรัพยากร

ที่ต้องใช้ทั้งต้นทุนทางตรงหรือทางอ้อม ต้นทุน/หน่วย  

ถูกน�า มาใช้วัดการประหยัด

• ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการวัดผลิตภาพ หรือสิ่งท่ี

ได้ออกมาจากสิ่งที่ใส่เข้าไปเป็นการพิจารณาปัจจัยน�าเข้า

และผลผลิต

•  ประสิทธิผล (Effectiveness) การวัดผลลัพธ ์ทั้งใน 

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพกับเป้าหมายที่ต้ังไว้ เป็นการ

พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและผลลัพธ์

จากค�านยิามและองค์ประกอบของความคุม้ค่าข้างต้นนี ้สามารถ

น�าไปใช้ได้กับทุกโครงการของรัฐในทุกบริบท
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ITAD ได้ให้ความหมายของความคุ้มค่า เป็นการใช้ทรัพยากร 

ที่ท�าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้ังใจ โดยต้องมีความสมดุลของ 

ทัง้การประหยดั การมปีระสทิธิภาพ และการมปีระสิทธผิล ในการพจิารณา

ต้องพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มองท้ังทางตรงและ 

ทางอ้อม รวมทัง้มีการจดัล�าดับความส�าคญัโดยเปรยีบเทยีบ E แต่ละตวั

Barr J. and Chistie A. Improving the Practice of Value of 

Value for Money Assessment (Barr J. and Chistie A., 2015) เป็น 

การมองความคุ้มค่าเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานจากการใช้จ่ายของรัฐ  

และสามารถน�าไปใช้เพ่ือช่วยในการจดัการเงนิทนุของรัฐในการช่วยเหลอื

เพือ่ท�าให้เกดิการพฒันาในต่างประเทศ รวมทัง้ยงัชีใ้ห้เหน็ความเหมอืนและ

ความแตกต่างของการตรวจสอบความคุม้ค่า กบัการประเมินความคุ้มค่า

ความคุม้ค่าเป็นความคิดและประเมนิว่าการใช้เงนิของรฐัดหีรอืไม่  

ความคุ้มค่าประกอบด้วยมุมมอง เรื่องต้นทุนและผลประโยชน์ รวมทั้ง

เป็นการพัฒนาในเชิงเศรษฐศาสตร์ ตามที่ปรากฏใน HM Treasury’s 

Green Book (2011) การประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ จะท�าก่อนเพื่อ

สนบัสนนุการตัดสนิใจใช้ทรพัยากร โดยประเมินต้นทนุและผลประโยชน์

เป็นมลูค่าปัจจบุนั (NPV) จะเลอืกตดัสนิใจทีท่�าให้เกดิผลประโยชน์มากกว่า

ต้นทนุ และมกีารประเมนิภายหลงัด�าเนนิโครงการเพือ่ประเมนิผลกระทบ 

โดยใช้การวิเคราะห์ต้นทุน–ผลประโยชน์ หรือ ต้นทุน-ประสิทธิผล  

หัวใจส�าคญัของการวเิคราะห์ทัง้สอง คอื เรือ่งของต้นทุน-กบัประสทิธผิล 

ตามความหมายของ NAO ความคุ้มค่าที่ดี คือ มีการใช้ทรัพยากรอย่าง

เหมาะสม เพือ่ให้ได้รับผลลพัธ์ตามทีไ่ด้ต้ังใจ โดยพิจารณาจากการประหยดั 

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การประเมินความคุ้มค่าที่ได้ไม่ใช่ดูผล 

ที่ได้รับ ต้องสามารถน�ามาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมถึงค�านึงว่า 

ความคุม้ค่าเป็นความคุม้ค่าของใคร นัน่คอื เป็นเรือ่งความส�านกึรบัผดิชอบ  
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

จงึมกีารพจิารณาถงึความเสมอภาค เป็นองค์ประกอบอกีหน่ึงตวั รวมทัง้ 

จากความจ�ากัดของงบประมาณ

ในที่นี้ในการพิจารณา 3Es

• ประหยดั (Economy) มุง่พฒันาต้นทุน และมลูค่าของปัจจยั

การผลิต

• ประสิทธิภาพ (Efficiency) มุ่งพิจารณาต้นทุนทั้งหมดของ

ปัจจัยที่น�ามาใช้ในกิจกรรมเพื่อท�าให้เกิดผลลัพธ์

• ประสทิธผิล (Effectiveness) และต้นทนุ-ประสทิธผิล หมายถงึ 

การได้รับผลลัพธ์และผลกระทบภายใต้ต้นทุนจ�านวนหนึ่ง 

ซึ่งสัมพันธ์กับผลผลิต

ตัวชี้วัดของความคุ้มค่าจะอยู่ในรูปของตัวเงิน ในรูปของ 

เชิงปรมิาณ ในรปูของเชงิคณุภาพ ต้องน�าตวัชีวั้ดเหล่านีม้าเปรยีบเทยีบ

กับตัวชี้วัดมาตรฐาน (benchmark) หรือน�ามาเปรียบเทียบในช่วงเวลา

ต่างๆ สถานที่ต่างๆ เป็นต้น (comparison) หรือพิจารณาตัวชี้วัดโดดๆ 

กับเป้าหมายตามแผนที่วางไว้

ความคุ้มค่าตามความหมายของบทความนี้ ไม่ใช่เป็นเพียง

การประหยดัต้นทนุหรอืการจดัการท่ีเหมาะสม เพือ่ได้รบัผลลัพธ์ตามที่

ต้องการ ความคุม้ค่าจะเป็นกลไกในการควบคมุการท�างานของโครงการ

พฒันาต่างๆ เพือ่น�าไปใช้ปรบัปรุงส�านึกรบัผดิชอบของการใช้จ่ายภาครฐั  

และท�าให้เกดิการยอมรบัในการบรหิารทีเ่น้นผลลพัธ์ รวมทัง้การพจิารณา 

3Es ต้องพัฒนาทั้งในรูปตัวเงิน เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และในการวัด

ต้องเทยีบเคยีงกบัตัวชีวั้ดมาตรฐาน (benchmark) หรอืใช้การเปรยีบเทียบ 

(comparison) และการพัฒนาหาค่าของตัวมันเองล�าพัง (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 ้มค่านั้นเป็นเรื่องของการคิดถึงการใช้ทรัพยากร 

อย่างดีที่สุด ไม่ใช่เร่ืองของเคร่ืองมือ หรือวิธีการ หมายถึง ส่วนผสม 

อย่างเหมาะสมของต้นทุนและคุณภาพเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ 

เป็นการท�าให้เกดิความสมดุลท่ีดท่ีีสดุของ 3Es คอื ประหยดั ประสิทธภิาพ 

และประสทิธผิล ในสหราชอาณาจักรใช้ในการประเมนิต้นทนุ ประสิทธผิล

ของภาคราชการ ในบางครัง้จะม ีE ตวัที ่4 คอื ความเสมอภาค (equity) 

เพื่อค�านึงถึงกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับประโยชน์

แนวคิดของ 3Es คือ

• ประหยดั (Economy) ลดต้นทุนของทรพัยากรท่ีใช้ในกจิกรรม

แต่ยังคงได้คุณภาพที่ต้องการ

• ประสิทธิภาพ (Efficiency) เพิ่มผลผลิตโดยใช้ปัจจัยที่ 

ก�าหนด หรอืลดการใช้ปัจจยั ณ ระดับการผลติผลผลติหนึง่ 

โดยต้องมีคุณภาพที่ก�าหนด

• ประสิทธิผล (Effectiveness) ได้รับผลลัพธ์ท่ีต้องการ 

จากกิจกรรมนั้น

• การวเิคราะห์ต้นทนุผลประโยชน์ วิธกีารประเมนิผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจของโครงการ ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ถกูประมาณค่าเป็นตวัเงนิ และมกีารท�าดชันเีงนิเฟ้อ เพือ่มา 

ร่วมพิจารณา น�ามาเปรียบเทียบกับต้นทุนของโตรงการ

• การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล ใช้เมื่อผลลัพธ์ไม่สามารถ

คิดเป็นตัวเงินได้หรือไม่เหมาะสม
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

คุณค่าไม่เหมือนกับการลดต้นทุนหรือประสิทธิภาพ แต่เป็น 

การหาความสมดุลของความประหยัด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

และไม่สามารถประเมินโดยดูเพียงองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง  

ความคุม้ค่าไม่จ�าเป็นต้องวดัมลูค่าเป็นตวัเงนิของทกุอย่าง และสามารถ

น�าการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ หรือ ต้นทุน-ประสิทธิภาพ 

มาใช้ประยุกต์ได้ นอกจากนีใ้นการพิจารณาความคุม้ค่าต้องเป็นการดวู่า  

พจิารณาความคุม้ค่าของใคร เช่น ผู้บรจิาค ผู้จ่ายภาษ ีผูไ้ด้รบัผลประโยชน์ 

เป็นต้น เป็นความคุม้ค่าในระดบัใด ระดบั-การท�าแฟ้มผลงาน (portfolio)  

ระดบัประเทศ ระดบัโครงการ ความคุม้ค่าในระดบัต่างกนัจะมกีารวเิคราะห์ 

ทีต่่างกนั ความคุม้ค่าทีพ่จิารณาเป็นความคุม้ค่าในระยะสัน้หรอืระยะยาว  

ขึ้นอยู่กับการก�าหนดแต่ละกรณี

จากบทความน้ีความคุ้มค่า หมายถงึ การใช้ทรพัยากรโดยมต้ีนทุน 

และคุณภาพของผลผลิตท่ีผู้ได้รับต้องการและเหมาะสม โดยต้องท�าให ้

เกิดสมดุลดท่ีีสดุของ 3Es สามารถท�าการวเิคราะห์ ต้นทนุ-ผลประโยชน์ 

และต้นทุน-ประสิทธผิลมาใช้วเิคราะห์ความคุม้ค่า รวมทัง้ต้องดคูวามคุ้มค่า 

ของใคร ในระดับใด เมื่อใด

Department for Transportation, Value for Money Indicator 

2017. (Department for Transport, 2018) กรมการขนส่งของสหราชอาณาจักร

ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ คือ 

1. สนบัสนนุการสร้างความเข้มแขง็ ความสะอาด และมผีลติภาพ 

ทางเศรษฐกิจ

2. ช่วยในการเชือ่มต่อบคุคลกบัสถานที ่สร้างสมดลุในการลงทุน 

ทั่วประเทศ
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3. ท�าให้การเดินทางง่ายขึ้น ทันสมัย และเชื่อถือได้

4. ท�าให้การขนส่งปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืน

5. เตรียมระบบขนส่งส�าหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

และความรุ่งเรืองในอนาคต

6. ส่งเสรมิวฒันธรรมของการท�างานทกุอย่างอย่างมปีระสทิธภิาพ 

และมีผลิตภาพสูง

ในการอนุมัติโครงการของคณะรัฐมนตรีต้องน�าเสนอ

1. การเปล่ียนแปลงตรงกับเป้าหมายด้านยุทธศาสตร์ของ

นโยบายรัฐ

2. แสดงความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ

3. มีความเป็นไปได้ที่จะท�าส�าเร็จในเชิงพาณิชย์

4. มีงบประมาณเพียงพอในเชิงการเงินการคลัง

5. สามารถบรรลุเป้าหมายในเชิงจัดการ

ในการประเมินความคุ ้มค่าของส�านักงบประมาณของ 

สหราชอาณาจักรมีขั้นตอนดังนี้

1. สามารถมีผลลัพธ์ตามความต้องการในการลงทุน โดยมี

ความคุ้มค่าที่ดีที่สุดและบรรลุเป้าหมายที่กว้างขึ้น

2. เป็นการเปรียบเทียบกรณีที่โครงการกับไม่มีโครงการ 

ในด้านผลกระทบของการลงทุนที่เสนอ เพื่อความมั่นใจ

ว่าโครงการท�าให้เกิดคุณค่า

3. วัดต้นทุนและผลกระทบของโครงการ
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

สิ่งแรกในการพิจารณา คือ ค่าอัตราส่วนผลได้ต่อต้นทุน  

(Benefit Cost Ratio : BCR) บางโครงการสามารถหาค่าเป็นตัวเงินได้  

บางโครงการหาไม่ได้ และมทีัง้ความเสีย่ง ความไม่แน่นอนเข้ามาเกีย่วข้อง 

จึงต้องใช้การวิเคราะห์เรื่องความอ่อนไหว

ในการพิจารณาความคุ้มค่าจะต้องพิจารณาผลกระทบทั้ง 

ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดความคุ้มค่าของกรมการขนส่งของสหราชอาณาจักร

เน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เป้าหมายเชิงนโยบายของรัฐ  

เป้าหมายในเชิงการจัดการ ความส�าเร็จในเชิงพาณิชย์ ความเพียงพอ

ของงบประมาณ พจิารณาเปรยีบเทียบในกรณมีีโครงการกบัไม่มโีครงการ 

ใช้อตัราส่วนผลได้ต่อต้นทนุเป็นส่ิงแรกในการพิจารณา โดยดคูวามเสีย่ง 

ความไม่แน่นอน ตลอดจนผลกระทบต่อเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม

ความหมายและองค์ประกอบของความคุ้มค่า

จากหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ทั้งของประเทศไทยและสากล ในปัจจุบันนั้นสามารถน�ามาสังเคราะห์ 

ได้ว่า มิติที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มค่าประกอบด้วย

1. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)

2. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)

4. หลักความเสมอภาค (Equity)
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ซึ่งต่างจากหลักความคุ้มค่าที่อิงตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 

หลกัเกณฑ์และวธีิการบรหิารกจิการบ้าน เมืองทีด่ ีพ.ศ. 2546 มาตรา 22 

ในหมวด 4 ทีใ่ช้เป็นหลกัในการศกึษา เพือ่พฒันาดชันวีดัผลการพฒันา

ระบบบริหารจัดการของสถาบันพระปกเกล้า โดยตัดมิติในเรื่องของ 

ผลประโยชน์สูงสุด และศักยภาพในเรื่องการแข่งขันออกไป

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณามิติด้าน “ผลประโยชน์สูงสุด” 

เป็นการพิจารณาว่าเม่ือทรัพยากรจ�ากัดจะท�าอย่างไรเม่ือน�ามาใช ้

ในขบวนการผลิตหรือปฏิบัติงานแล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจากความหมายดังกล่าวนี้จะรวมอยู่ใน 

ส่วนของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการตอบสนองแล้ว

มิติด้าน “ศักยภาพในการแข่งขัน” ตามแนวคิดของ David 

Ricardo ในศตวรรษท่ี 19 พิจารณาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ 

(Comparative Advantage) ถือเป็นเรื่องผลิตภาพ (Productivity)  

การมีต้นทุนโดยเปรียบเทียบต�่ากว่า ในกรณีของ Michel Porter  

เน้นด้านการมีต้นทุนต�่ากว่าธุรกิจอื่น การมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจาก

ธุรกิจอ่ืนทั้งด้านการออกแบบ คุณภาพ การบริการหลังการขาย มูลค่า

ที่เกิดขึ้นในโซ่คุณค่า (Supply chain) รวมทั้งธุรกิจมีการประเมินผล 

การปฏิบัติงานเพื่อทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค สถานะ 

(Position) ของธุรกิจในการแข่งขัน รวมท้ังการวิเคราะห์ผลกระทบ 

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การเปล่ียนแปลงทางเทคนิค 

ซ่ึงรวมถึงการวิจยัและพฒันา จากความหมายดังกล่าว ศกัยภาพในการ

แข่งขันจะรวมอยู่ในส่วนของประสิทธิภาพ
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

ดงันัน้ มติทิีไ่ม่ได้น�ามาใช้พจิารณาความคุม้ค่า คอื ผลประโยชน์

สูงสดุ ศกัยภาพในการแข่งขนั ได้มาเป็นส่วนย่อยของมติทิีใ่ช้เป็นตวัชีวั้ด

ธรรมาภิบาลแล้ว

 จากแนวคดิและการช้ีวดัหลักความคุม้ค่าในปัจจบุนัจะพิจารณา

จาก

1. การประหยัด (Economy)

2. ประสิทธิภาพ (Efficiency)

3. ประสิทธิผล (Effectiveness)

โดยจะเกิดความคุ้มค่าเม่ือองค์ประกอบทั้งสามเหมาะสม 

และสมดุล อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่ได้จะสามารถไปถึงกลุ่มเป้าหมาย 

ที่ต้องการหรือไม่คุ้มค่ากับใคร มีการกระจายผลลัพธ์ดีเพียงใด จึงมี 

การพิจารณาตัวชี้วัดเพิ่มอีก 1 ตัวคือ 

ความเสมอภาค (Equity) เกดิการกระจายผลลพัธ์ของโครงการ

ของรฐัอย่างยุตธิรรม ซึง่กจ็ะใกล้เคยีงกบัหลกัการตอบสนองความคาดหวัง  

ความต้องการของผู้รับบริการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

จากมติท่ีิเกีย่วข้องกบัความคุม้ค่าในหลกัธรรมาภิบาลของไทย 

และสากล เมือ่น�ามาสงัเคราะห์รวมกบัแนวคิดหลกัความคุ้มค่าในปัจจบุนั 

จะเป็นดังภาพ 1
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วัดเปน 

ตัวเงิน/ 

วัดเชิง 

ปริมาณ 

ความเสมอภาค (Equity) 

สภาพแวดลอม (ภายใน/ภายนอกหนวยงานภายในประเทศ 

ตางประเทศท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม สาธารณสุข) 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดหลักความคุ้มค่า

ในการประเมินความคุ ้มค่านั้นต้องพิจารณาในเชิงระบบ 

เริม่ตัง้แต่การออกแบบโครงการ หรอืการวางแผนต้องมกีารประเมนิตัง้แต่

ก่อนด�าเนินกิจกรรม ขณะด�าเนินกิจกรรมและเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว

โดยเร่ิมพิจารณาต้ังแต่ปัจจัยน�าเข้าท้ังที่วัดในเชิงปริมาณได้  

(Tangible) และไม่สามารถวัดค่าในเชิงรูปธรรมได้ (Intangible) เช่น  

ความต้องการของผู้ใช้บริการ ความเป็นผูน้�าของผูบ้รหิารองค์กร ความเชือ่  

ค่านิยมขององค์กร ศักยภาพของบุคลากร (Capability) ความสามารถ

ที่แท้จริงขององค์กร (Core competency) ฯลฯ พิจารณาปัจจัยดังกล่าว

ทั้งในทางตรงทางอ้อม เพื่อทราบต้นทุนทั้งหมดในการให้บริการหรือ

การท�าให้เกิดผลผลิต (Output) ของหน่วยงาน ซึ่งการใช้ปัจจัยต้องการ

ให้เสียต้นทุนน้อยที่สุดในการผลิตผลผลิตในระดับหนึ่งที่ต้องการและ 

มีคุณภาพตามที่ต้องการ หรือคือความประหยัดนั่นเอง ขณะเดียวกัน

ปัจจัยการผลิต

กระบวนการ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลกระทบ
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

ต้องพิจารณาผลผลิต ผลลัพธ์ ที่ได้ทั้งหมดจะต้องมากกว่าต้นทุนที่ใช้

หรือคือ ความมีประสิทธิภาพ

จากปัจจยัน�าเข้าจะผ่านกระบวนการปฏบิตังิาน/กิจกรรม เพ่ือเกิด 

การบริการ หรือผลผลิตให้กับประชาชน (กลุ่มเป้าหมาย) โดยผลผลิต 

เหล่านั้นจะต้องมีมูลค่าทั้งในการใช้ประโยชน์ (Value in Use) และ/หรือ 

มลูค่าในการแลกเปลีย่น (Value in Exchange) คอื ท�าให้เกดิความพงึพอใจ  

(Utilities) กับผูใ้ช้บรกิารและเกดิมลูค่าเพิม่ (Value Added) ในปัจจยัน�าเข้า  

โดยลกัษณะของกจิกรรมในช่วงกระบวนการปฏิบัติงานจะต้องด�าเนนิการ 

ในลกัษณะโซ่คณุค่า (Value Chain) คอืทกุกจิกรรมจะต้องก่อให้เกดิมลูค่า

ของผลผลติจากแต่ละกจิกรรมเพิม่ข้ึน ขณะเดียวกันในระหว่างการด�าเนนิ

โครงการอาจมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จึงต้อง

น�าปัจจัยทั้งสองนั้นมาร่วมพิจารณา

เมื่อผลิตผลผลิตแล้ว ผลผลิตหรือบริการก่อให้เกิดผลกระทบ 

(impact) กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี (stakeholders) ทัง้ในเชงิรปูธรรมและ/หรอื

เป็นตัวเงิน และในเชิงนามธรรม และ/หรือ วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ ผลผลิต 

ผลลัพธ์ และผลกระทบ ทั้งหมดต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

รวมทั้งผลต่างๆ ต้องท�าให้เกิดความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ ยุติธรรม

การพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าต้องพิจารณาในบริบททาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

ถ้าการด�าเนินการเป็นไปตามข้างต้นหน่วยงาน และโครงการ

ก็จะประสบความส�าเร็จ และอยู ่อย่างมั่นคง และยั่งยืน ถึงแม้ว่า 

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ในระดบัประเทศ และโลก 

จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามนั่นคือเกิดความคุ้มค่า
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ความหมาย ค�าจ�ากัดความและตัวชี้วัดความคุ้มค่า

จากแนวคิด ทฤษฎี และหลักความคุ ้มค่าท่ีกล่าวมาแล้ว  

จะเห็นได้ว่า นักวิชาการ ผู ้เช่ียวชาญ ผู ้ปฏิบัติ และสถาบันต่างๆ  

ให้ความหมายของหลักความคุ้มค่าที่ใกล้เคียงกัน

Department for International Development (DFID) ความคุ้มค่า 

หมายถงึ การท�าให้ผลกระทบ (impact) สงูสดุกับกลุ่มเป้าหมายทีต้่องการ

จากการใช้เงินแต่ละหน่วย เป็นการมองในลักษณะ ต้นทุน-ประสิทธิผล 

(cost – effectiveness) เป็นการพิจารณาในเชิงระบบตั้งแต่การวางแผน 

จนน�าไปปฏิบัติ ไม่ใช่เพียงการประเมินผล โดยมีองค์ประกอบ คือ  

การประหยัด มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และผลประโยชน์ต้องมี 

การกระจายอย่างยุติธรรม

National Audit Office (NAO) ความคุ้มค่า หมายถึง การใช้

ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ตั้งใจกับกลุ่มเป้าหมาย 

ที่ต้องการ โดยพิจารณาการประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

เชื่อมโยงกัน และในส่วนประสิทธิผลต้องดูความเสมอภาคด้วย

London School of Economics ความคุ ้มค่า หมายถึง  

จากเงินหรอืต้นทนุทีล่งไปนัน้ต้องท�าให้เกดิผลกระทบทีต้่องการมากทีส่ดุ 

โดยพิจารณาจากการประหยัด ความมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล 

ที่เน้นมากคือการมองเชิงองค์รวม (holistic) และมองในระยะยาวเพื่อ

ความย่ังยืนด้วย รวมทัง้พจิารณามลูค่าทัง้ทีเ่ป็นตัวเงินและไม่เป็นตวัเงิน

Barnett, C. และคณะ ความคุ ้มค่า หมายถึง การได้รับ 

ผลประโยชน์สงูสดุจากทรพัยากรทีม่ ีหรอื เป็นการใช้จ่ายน้อย ใช้อย่างดี 

และใช้จ่ายอย่างฉลาด เพือ่ให้ได้รบัสิง่ทีต้่องการ โดยต้องมีการประหยดั 

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างเหมาะสมสมดุล
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Information Technology, Disposition (ITAD) ความคุ้มค่า  

หมายถงึ การใช้ทรพัยากรทีท่�าให้เกดิผลลพัธ์ตามเป้าหมายทีต่ัง้ใจ โดยมี

ความสมดลุของทัง้การประหยัด การมปีระสทิธภิาพ และการมปีระสทิธผิล 

ในการต้องพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มองทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม รวมทัง้มกีารจดัล�าดบัความส�าคญัโดยเปรียบเทยีบองค์ประกอบ

ความคุ้มค่าทั้งสาม

Barr J. and Christie A. ความคุ้มค่า หมายถึง การประหยัด

ต้นทุน หรือ การจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ  

และความคุ้มค่า เป็นกลไกในการควบคุมการท�างานของโครงการต่างๆ  

ในการพจิารณาความคุม้ค่าต้องพจิารณาการประหยัด ความมปีระสทิธภิาพ 

ความมีประสิทธิผล ทั้งในรูปตัวเงิน เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

Jackon P. ความคุม้ค่า หมายถงึ ส่วนผสมอย่างเหมาะสมของ

ต้นทนุและคณุภาพเพือ่ให้ได้รบัสิง่ท่ีผูใ้ช้ต้องการ โดยต้องเกดิความสมดุล 

ที่ดีที่สุดของการประหยัด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนั้น

เพื่อให้ถึงกลุ่มต่างๆ จะพิจารณาความเสมอภาคด้วย รวมท้ังต้องดูว่า

เป็นความคุ้มค่าของใคร ในระดับใด เมื่อใด

ดงันัน้ ความคุม้ค่า หมายถงึ ต้นทนุของการใช้และการจดัการ

ทรัพยากรต่างๆ ท้ังหมด ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่เป็นตัวเงิน  

ไม่เป็นตัวเงนิ ต้องเหมาะสมกบัผลลพัธ์ทีตั่ง้ใจมากท่ีสดุ โดยมคีวามสมดลุ

ที่เชื่อมโยงกันของการประหยัด การมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล  

รวมท้ังเกดิความเสมอภาค และเป็นการมองในระยะยาวเพือ่ความยัง่ยนื

ด้วย
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องค์ประกอบและการวัดความคุ้มค่า

องค์ประกอบหลกัทีใ่ช้พจิารณาความคุม้ค่า ประกอบด้วย

• ประหยัด (Economy)

• ประสิทธิภาพ (Efficiency)

• ประสิทธิผล (Effectiveness)

• ความเสมอภาค (Equity)

ประหยดั ประสิทธภิาพ ประสิทธผิล จะเป็นองค์ประกอบหลกั 

ส่วนความเสมอภาคนัน้เป็นการมองด้านความยตุธิรรม และครอบคลมุ

ในการด�าเนินการ

ประหยัด (Economy)

การประหยดัจะเป็นการใช้ปัจจยัหรอืทรพัยากรโดยเสยีต้นทนุ

น้อยทีส่ดุในการผลติผลผลติหรือบริการในระดบัหนึง่ ในปรมิาณ คณุภาพ 

ในเวลาและสถานที่ที่ต้องการ

สิง่ทีเ่ป็นหลกัในการพจิารณาการประหยัดคอืต้นทนุ และผลลัพธ์ 

(outcomes) ที่ต้องการ

ต้นทุนจะเป็นต้นทุนทั้งหมด ทั้งที่เป็นตัวเงิน ไม่ใช่ตัวเงิน  

ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพท้ังทางตรงและทางอ้อม ท่ีจ�าเป็นและ 

ขาดไม่ได้ (necessary and sufficient) ในการด�าเนนิงานโครงการท้ังหมด

ต้นทนุทัง้หมด = ต้นทนุทางตรง (ค่าใช้จ่ายทีต่อบแทนแก่ปัจจยั

หรอืทรพัยากรท้ังหมดทีจ่่ายไปจรงิตามหลักการทางบัญช)ี + ต้นทุนทางอ้อม  

(ค่าเสียโอกาส และผลที่เกิดจากภายนอกทั้งหมด)
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

ผลลพัธ์ (outcomes) หมายถึง ผลผลติหรอืการบรกิารทีเ่กดิขึน้  

(outputs) ซึ่งส่งผลทางตรงและผลทางอ้อม (impact) ท้ังที่เป็นตัวเงิน 

ไม่ใช่ตัวเงิน ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ในการพิจารณาทางเลือกการด�าเนินการ/โครงการ ท่ีมี 

ความประหยัดจะต้องพิจารณาเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการนั้น  

ดังตาราง 1 คือ ผลลัพธ์ A B และ C ผลลัพธ์ที่ต้องการนั้นจะเลือกใช้

ปัจจัยหรือทรัพยากรที่เสียต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมต�่าที่สุด

ตาราง 1 การหาค่าการประหยัด

ต้นทุน
ผลลัพธ์

A B C

ต้นทุนทางตรง

  เป็นตัวเงิน **

  เชิงปริมาณ 

  เชิงคุณภาพ *

x
1
 

y
1
 

z
1

x
2

 y
2
 

z
2

x
3
 

y
3
 

z
3

ต้นทุนทางอ้อม

  เป็นตัวเงิน ** 

  เชิงปริมาณ 

  เชิงคุณภาพ *

x
4

y
4
 

z
4

x
5

y
5
 

z
5

x
6

y
6

z
6

ต้นทุนรวม x
1
 + y

1
 + z

1 
+ 

x
4
 + y

4
 + z

4

x
2
 + y

2
 + z

2 
+ 

x
5
 + y

5
 + z

5

x
3
+ y

3
 + z

3 
+ 

x
6
 + y

6
 + z

6
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* ในทางเศรษฐศาสตร์จะน�าราคาเงาหรอืมลูค่าของสิง่ท่ีใกล้เคยีงกันหรือ

ใช้แทนกนัได้ เช่น การได้รบัสวสัดกิารในสถานทีอ่ยูอ่าศยั ก็ให้น�าค่าเช่า

ในบริเวณนั้นมาคิดมูลค่า หรือจะก�าหนดเป็นคะแนน

** โดยต้นทุนต้องคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน   PVC =   Ct  
              ( i + r)t

จากตารางท่ี 1 ผลลัพธ์ A ใช้ต้นทุนรวมเท่ากับ x
1 
+ y

1 
+ z

1 

+ x
4 
+ y

4 
+ z

4

ผลลัพธ์ B ใช้ต้นทุนรวมเท่ากับ ผลลัพธ์ C x
2 
+ y

2 
+ z

2 
+ x

5 

+ y
5 
+ z

5 
และผลลัพธ์ c ใช้ต้นทุนรวมเท่ากับ x

3 
+ y

3 
+ z

3 
+ x

6 
+ y

6 
+ z

6 

ผลลัพธ์ทั้งสามเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการในปริมาณ คุณภาพ  

ตามเวลาและสถานทีท่ีต้่องการ ดงันัน้ในการเลอืกตามหลักความประหยดั

จะเลือกโดยพิจารณาต้นทุนรวมต�่าที่สุด

ในกรณีที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงิน วัดในเชิงปริมาณ รวมทั้ง 

ไม่สามารถวัดในเชงิคณุภาพโดยใช้ราคาเงาหรอืให้เป็นคะแนนได้ สามารถ

พิจารณาการประหยัดจาก

• สามารถด�าเนนิการโดยใช้ปัจจัยทีเ่หมอืนกนัหรอืเท่าๆ กนั

โดยใช้เงินลดลง

• สามารถใช้ปัจจัยที่ราคาถูกลง และไม่เกิดความเสี่ยงต่อ

ประสิทธิผล และความยั่งยืน

• สามารถใช้ปัจจัยท่ีราคาถูกลง และไม่เสี่ยงต่อการท�าให้มี

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุงตลอดอายุการใช้งานสูงขึ้น

• เปรยีบเทยีบกบัโครงการทีเ่หมอืนกันในพืน้ทีต่่างๆ โครงการ

น้ีมีต้นทุนต�่าสุดแต่สามารถได้รับผลลัพธ์และผลกระทบ  

(ทั้งในเชิงคุณภาพ ปริมาณ เวลา สถานที่) ตามที่ตั้งใจ
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

ประสิทธิภาพ (Efficiency)

ประสทิธภิาพ คอื การท�าให้ผลลพัธ์ (outcomes) มากกว่าต้นทุน

ในการด�าเนนิการทัง้หมด เป็นการวดัผลติภาพ หรอื สิง่ได้ออกมาจากสิง่ท่ี

ใส่เข้าไปเป็นการพจิารณาปัจจัยน�าเข้า และผลผลติ จงึเป็นการเพิม่ผลลพัธ์

โดยใช้ปัจจัยซึ่งก�าหนด หรือลดการใช้ปัจจัย ณ ระดับผลลัพธ์ที่ต้องการ

สิ่งท่ีเป็นหลักในการพิจารณาความมีประสิทธิภาพ คือ ต้นทุน 

และผลลัพธ์ (outcomes)

ต้นทนุมคีวามหมาย เช่นเดยีวกบัในเรือ่งการประหยดั คอื เป็นต้น

ทุนท้ังหมด ท้ังที่เป็นตัวเงิน ไม่ใช่ตัวเงิน ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ  

ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทีจ่�าเป็นและขาดไม่ได้ในการด�าเนินงาน/โครงการ

ทั้งหมด โดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

ผลลัพธ์ (outcomes) หมายถึง ผลผลิต หรือ บริการท่ีเกิดข้ึน 

(output) ซึ่งส่งผลทางตรง และผลทางอ้อม (impact) ทั้งท่ีเป็นตัวเงินไม่ใช ่

ตัวเงิน ท้ังในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ มองในระยะยาว โดยมูลค่าของ

ผลลัพธ์จะประกอบด้วยมูลค่าในการใช้ (Value in Use) คือความพึงพอใจ

ของผูใ้ช้บรกิาร หรอื ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้หมด และมลูค่าในการแลกเปลีย่น 

(Value in Exchange) คอื ราคาทีซ่ือ้ขาย รวมท้ังตรงตามความต้องการของ

ประชาชนและบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ในการวัดประสิทธิภาพ มีดังนี้

• พิจารณาจากผลิตภาพ (productivity)

ผลิตภาพของปัจจัย  =   ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (outcomes) 
               ปัจจัยการผลิต

ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยแต่ละหน่วยก่อให้เกิดผลลัพธ์มากน้อยเพียงใด
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• ผลประโยชน์ต่อต้นทุน แสดงถึงสัดส่วนระหว่างผลประโยชน์ 

(Benefits : B) ทีไ่ด้รบัทัง้หมดกบัมลูค่าของต้นทนุทัง้หมดทีใ่ช้ 

(Cost : C)  =    B 
          C

• ผลประโยชน์สุทธ ิเป็นการแสดงผลต่างระหว่างประโยชน์ทีไ่ด้รบั 

ทั้งหมดลบด้วยต้นทุนทั้งหมดที่ใช้ =   B – C

• มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) แสดง 

ผลประโยชน์สทุธติลอดระยะเวลาของโครงการ ซึง่เท่ากบัมูลค่า 

ปัจจุบันของผลประโยชน์ (Present Value of Benefit : PVB) 

หกัด้วยมูลค่าปัจจบัุนของต้นทุนรวม (Present Value of Cost :  

PVC)

  NPV   = PVB – PVC

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

• อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio : 

BCR)

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน คือ อัตราส่วนของมูลค่า

ปัจจุบันของผลประโยชน์ ทั้งหมดต่อมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนทั้งหมด

 BCR   =  PVB 
      PVC

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

ถ้าโครงการใดมีค่า BCR มากกว่าหรือเท่ากับหนึ่ง แสดงว่า

โครงการนั้นมีความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ

• อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return :  

IRR)

อตัราผลตอบแทนภายในโครงการคอื อตัราผลตอบแทนหรอื

อตัราดอกเบีย้ในกระบวนการคดิลดทีท่�าให้มลูค่าปัจจบุนัสทุธขิองโครงการ

มีค่าเท่ากับศูนย์

  n     

  ∑    Bt - Ct   = 0
   t = 1      (i + r)t  

 โดย r = IRR

โครงการจะมคีวามเหมาะสมทางเศรษฐกจิ เมือ่ IRR มค่ีาสงูกว่า 

อัตราดอกเบี้ย หรือ ค่าเสียโอกาสของการลงทุน
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◌ ในกรณีท่ีวัดเป็นตัวเงิน และวัดในเชิงปริมาณไม่ได้นั้น 

นอกจากจะใช้ราคาเงาหรือมูลค่าของสิ่งท่ีใกล้เคียงกัน

หรอืแทนกนัได้ หรอืจะก�าหนดเป็นคะแนนแล้วจะสามารถ

พิจารณาจาก

• การด�าเนนิการนัน้สามารถลดต้นทนุลงโดยทีผ่ลลพัธ์

ยงัเหมอืนเดมิ (ทัง้ในด้านปรมิาณ คณุภาพ เวลา และ

สถานที่)

• การด�าเนนิงานนัน้สามารถลดความเสีย่งของโอกาส

ในการบรรลุเป้าหมายและการเกิดความยั่งยืน

• การลดความเสี่ยงของการมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

• การมีต้นทุนต่อหน่วยต�่ากว่าโครงการที่เหมือนกัน 

ในพื้นที่อื่นๆ

• ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มขึ้นของต้นทุน 

ในการด�าเนนิโครงการเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประโยชน์ 

ทีม่ากขึน้ หรอืต้นทุนเพิม่ในทศิทางท่ีน้อยกว่าประโยชน์

นอกจากปัจจัยหลักท่ีใช้พิจารณาคือต้นทุนและผลประโยชน์

แล้วยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น

• การท�างานของบุคลากรและผลตอบแทน

• การไม่มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ (Conflict of 

interest) ซึ่งจะท�าให้ประโยชน์ลดลง ต้นทุนเพิ่มขึ้น

• หน่วยงานมผีลผลติหรอืบรกิารได้มาตรฐาน (ด้านจ�านวน  

มูลค่า คุณภาพ เวลา และสถานที่)
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• มหีน่วยตรวจสอบภายในและการจดัท�ารายงานการเงนิ

• มีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ

• มีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ทรัพยากรต่างๆ อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล (Effectiveness)

ประสทิธผิลเป็นการพจิารณาผลลพัธ์กบัเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ โดย

ผลผลติ (output) น�าไปสู่ผลลัพธ์ (outcome) ได้ดีอย่างไร ซึง่ในผลลพัธ์นี้ 

จะรวมผลกระทบ (impact) ท่ีจะเกดิขึน้ด้วย หรอื ผลลพัธ์จากการด�าเนนิการ 

บรรลตุามเป้าหมายทีว่างไว้อย่างถกูต้อง ในคณุภาพ ปรมิาณ ระยะเวลา 

และสถานที่ที่ต้องการ รวมท้ังส่งผลอย่างไรทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

การมีประสิทธิผลจะขึ้นอยู่กับปัจจัยน�าเข้า กลยุทธ์ วิธีการ 

และกระบวนการในการบริหารจัดการ ตลอดจนปัจจัยภายนอกทั้งทาง

เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ส่ิงแวดล้อม และสาธารณสขุ ในการพจิารณา

ประสิทธิผล มีดังนี้

1. การวดัท้ังในเชงิปรมิาณ และคุณภาพของผลลพัธ์ (outcomes)  

มีทิศทางที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ภายใต้ต้นทุนในขณะนั้น

2. การท�าให้ผลลัพธ์เพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยต้องใช้ต้นทุนเท่าไร

3. เปรียบเทียบผลลัพธ์กับเป้าหมาย ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความสมัพนัธ์ระหว่างเป้าหมายและผลลพัธ์

ผลลัพธ์
เป้าหมาย

ตัวเงิน เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

ผลลัพธ์

  ตัวเงิน

  เชิงปริมาณ

  เชิงคุณภาพ*

x
1 
: X

1 

y
1 
: Y

1

z
1 
: Z

1

หมายเหตุ * เชิงคุณภาพใช้วิธีเทียบกับราคาเงา หรือ ให้เป็นคะแนน

จากตารางจะหาค่าของผลลัพธ์ (outcome) ทั้งในรูปที่เป็น 

ตวัเงนิ ในเชงิปรมิาณ ในเชงิคุณภาพ ขณะเดียวกนัจากเป้าหมายทีต้ั่งไว้  

ให้หาค่าเป้าหมายทั้งท่ีอยู่ในรูปตัวเงิน เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

เพื่อดคูวามสัมพนัธ์ของเปา้หมายและผลลพัธ์ เชน่ ผลลพัธ์ทางการเงิน

เท่ากบั x
1
 ส่วนเป้าหมายทางการเงนิเท่ากบั X

1 
ทัง้สองค่าใกล้เคียงหรอื

เท่ากับหรือไม่

ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณเท่ากับ y
1
 ส่วนเป้าหมายเชิงปริมาณ

เท่ากับ Y
1
 ทั้งสองค่าใกล้เคียงหรือเท่ากันหรือไม่

ผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพเท่ากับ z
1
 ส่วนเป้าหมายเชิงคุณภาพ

เท่ากับ Z
1 
ทั้งสองใกล้เคียงหรือเท่ากันหรือไม่

4. การวางแผนและการปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมาย
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อย่างไรกต็าม ในสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิผลลพัธ์ต่างๆ ทีก่ล่าวมา 

ข้างต้นอยู่ภายใต้สภาวะของความเสี่ยง คือ ไม่รู้ว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น 

หรือไม่ แต่สามารถระบุความน่าจะเป็น (probability) ของผลลัพธ์ท่ี 

จะเกิดขึน้ได้ แต่บางสถานการณ์เป็นภาวะของความไม่แน่นอน (uncertainty)  

เช่น การเกิดระบาดของ covid-19 เป็นต้น ไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเกิดหรือไม่  

ไม่รู้ความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นด้วย

ในกรณีผลลัพธ์อยู่ภายใต้สภาวการณ์ของความเสี่ยงและ 

ความไม่แน่นอนจะมีวิธีการพิจารณาดังนี้ (วิษณุ อรรถวานิช, 2563,  

น.209-225) 

ในกรณผีลลพัธ์อยูภ่ายใต้สภาวการณ์ของความเสีย่ง คอื ทราบ

ผลลพัธ์และความน่าจะเป็นของผลลพัธ์ คอื ความน่าจะเป็น (Probability) 

หรอืโอกาสในการเกิดผลลพัธ์ จะใช้มลูค่าของความคาดหวงั (Expected 

Value) ในการพิจารณา คือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้

  E (π) = 
∑=
n

1i
Pii๐

โดย   E (π) คือ มูลค่าที่คาดหวัง

  πI คือ ผลตอบแทนของเหตุการณ์ i

  Pi คือ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ i

  i คือ เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น i = 1, 2, 3…n

การด�าเนินโครงการทีใ่ห้มลูค่าท่ีคาดหวงัสงูสดุจะเป็นโครงการ

ที่ดีที่สุด ถ้าพิจารณาด้านต้นทุนจะเลือกโครงการที่ท�าให้มูลค่าคาดหวัง

จากการลงทุนต�่าที่สุด
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ในกรณีมูลค่าความคาดหวังมีค่าเท่ากันจะตัดสินใจเลือก 

โครงการใด จะต้องน�าความเสี่ยงมาประกอบการพิจารณา โดยใช ้

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน หมายถึง ค่าที่วัดการกระจายของ

ข้อมูลออกจากค่าเฉลี่ย

   σ = ∑
=

−
n

1i

Pi
2

X)i(X  

โดย	 	 σ = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  X = ค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูล

  X
i
 = ค่าของข้อมูลในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

  P
i
 = ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ i

ถ้าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าน้อย แสดงว่าผลลัพธ์ที่คาดไว ้

จะมีความแปรปรวนน้อย หรือ มีความเสี่ยงน้อย 

ในกรณโีครงการมีขนาดการลงทนุทีต่่างกัน การเปรียบเทียบมลูค่า 

ที่คาดหวังหรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่สามารถน�าค่าใช้ได้ จะต้องใช้

สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of Variation : V) 

  V = 
)(π

σ
E

โดย   σ = อัตราส่วนของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  E(π) = มูลค่าความคาดหวัง

การเลือกตัดสินใจจะพิจารณาโครงการที่มีสัมประสิทธิ์ความ

แปรปรวนต�่าที่สุด เพราะแสดงถึงระดับความเสี่ยงต่อมูลค่าคาดหวัง

น้อยที่สุด
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ในกรณีผลลัพธ์อยู่ภายใต้สภาวการณ์ความไม่แน่นอน คือ  

ไม่ทราบว่าผลลัพธ์จะเกิดข้ึนแน่หรือไม่ และไม่ทราบความน่าจะเป็น 

ของแต่ละผลลัพธ์ด้วย แต่ทราบถึงทางเลือก และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น 

ในแต่ละทางเลอืก จะสามารถพจิารณาได้จากตารางเมตริกผลตอบแทน 

(Pay off Matrix) ซึง่เป็นตารางทีแ่สดงถงึผลลัพธ์ทีจ่ะได้รบัจากการตดัสนิใจ 

ส�าหรับทางเลือกต่างๆ 

เกณฑ์น้อยมากทีส่ดุ (Maximin Criterion) เป็นการตดัสนิใจ

โดยคาดการณ์ในด้านลบก่อน มีขั้นตอนดังนี้

1. เลือกผลตอบแทนที่ต�่าที่สุดจากแต่ละทางเลือกก่อน

2. น�าผลตอบแทนทีต่�า่ทีส่ดุของแต่ละทางเลอืกมาเปรียบเทยีบ 

และเลือกท�าให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด 

3. ถ้าเป็นการพิจารณาด้านการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย 

จะคดิกลบักนัคอื จะต้องเลอืกการลงทนุทีก่่อให้เกิดค่าใช้จ่าย 

ทีส่งูทีส่ดุจากแต่ละทางเลอืกก่อน จากนัน้จึงเลอืกทางเลอืก 

ที่มีการลงทุนต�่าที่สุด

เกณฑ์มากมากท่ีสุด (Maximax Criterion) เป็นวธีิตรงข้ามกับ

เกณฑ์น้อยมากท่ีสดุ (Maximin Criterion) เป็นการตดัสินใจโดยคาดการณ์ 

ในทางที่ดี มีขั้นตอนดังนี้ 

1. เลือกผลตอบแทนที่สูงที่สุดจากแต่ละทางเลือกก่อน

2. น�าผลตอบแทนท่ีสงูทีส่ดุของแต่ละทางเลอืกมาเปรยีบเทยีบกนั 

และเลอืกทางเลอืกทีใ่ห้ผลตอบแทนทีสู่งทีสุ่ด ในขณะเดียวกนั  
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ถ้าเป็นด้านการลงทุนซ่ึงก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายก้ต้องคดิกลบักนั  

คือ ต้องเลือกการลงทุนที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต�่าที่สุดจาก

แต่ละทางเลือกก่อน จากน้ันจึงเลอืกทางเลอืกทีม่ค่ีาใช้จ่าย 

ในการลงทุนต�่าที่สุด

เกณฑ์ค่าเสียโอกาสมากน้อยที่สุด (Minimax Regret  

Criterion) เป็นการเลือกทางเลือกที่ก่อให้เกิดค่าเสียโอกาสที่น้อยที่สุด 

มีขั้นตอนคือ

1. แปลงตารางผลตอบแทนให้เป็นตารางค่าเสียโอกาสก่อน

2. เลอืกค่าเสยีโอกาสทีส่งูทีส่ดุจากแต่ละทางเลือกออกมาก่อน

3. เลือกทางเลือกที่มีค่าเสียโอกาสต�่าที่สุด

วิธีอื่นๆ ที่สามารถใช้ได้ภายใต้สภาวการณ์ความไม่แน่นอน

1. การหาข้อมลูเพิม่เตมิจะท�าให้การคาดการณ์มีความแม่นย�า

มากขึ้น

2. การสอบถามความคดิเห็นจากผู้มอี�านาจ ความคดิเหน็ของ

ผู้มีอ�านาจสามารถสะท้อนการด�าเนินนโยบายในอนาคต 

จะสามารถช่วยลดความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นได้

3. การควบคุมสภาวการณ์ทางธุรกิจ เช่น การจดลิขสิทธ์ิ 

เพื่อผูกขาดในระยะยาว

4. การกระจายความเส่ียง การลงทุนในธุรกิจหลายประเภท 

หรือ มีผลผลิตหลายชนิดเพ่ือลดการพ่ึงพาผลตอบแทน

จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือ สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง
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ความเสมอภาค (Equity)

ความเสมอภาคเป็นการให้บรกิารท่ีสอดคล้องกับความต้องการ  

ความคาดหวัง ความจ�าเป็น แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ที่หลากหลายครอบคลุม มีการกระจายอย่างยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ

ในการพิจารณาในด้านความเสมอภาคต้องพิจารณากลุ่ม 

ผู้ได้รับผลลัพธ์ทั้งทางตรง ทางอ้อมว่าเป็นใคร อย่างไร มีผลทางบวก

หรือทางลบ เป็นกลุ่มที่อ่อนแอมีความจ�าเป็นจริงหรือไม่

ในการพิจารณาความเสมอภาคนั้น มีดังนี้

1. กลุ่มท่ีได้รับผลผลิต (output) และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ 

(impact) เป็นกลุ่มใด

2. ใช่กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ เป็นกลุ่มอ่อนแอจริงหรือไม่  

เป็นกลุ่มที่มีความจ�าเป็นจริงหรือไม่

3. การพจิารณาการกระจายและการครอบคลมุของกลุม่ต่างๆ 

ต้องพิจารณาในระยะยาวครอบคลุมตลอดโครงการหรือ

การผลิตบริการ

ความเสมอภาคนี้เป็นมิติหนึ่งของประสิทธิผลนั่นเอง
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ตัวชี้วัดและการวัดความคุ้มค่า

ช่วงระยะเวลาในการประเมนิความคุม้ค่า สามารถแบ่งออกเป็น

1. ก่อนปฏิบัติภารกิจ ตั้งแต่ช่วงการออกแบบโครงการ  

การวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติหรือก่อนด�าเนินการต้องจัดท�าโครงการ 

หรือแผนการปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย/

วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ได้ก�าหนดไว้ โดยสามารถหาข้อมูลสิ่งต่างๆ 

เหล่านีไ้ด้จากค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการของส่วนราชการ ซึง่ประกอบด้วย 

มิติด้านประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กร  

รวมทั้งข้อมูลจากค�าของบประมาณ และข้อมูลจากส่วนนโยบาย แผน

และยุทธศาสตร์

2. ขณะปฏิบัติภารกิจ หรือการด�าเนินงานจนเสร็จสิ้น 

การด�าเนินงาน พิจารณาตั้งแต่ปัจจัยน�าเข้า โดยเลือกปัจจัยน�าเข้าที่

ท�าให้เกิดต้นทุนต�่าที่สุด แต่เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการหรือเป็นการพิจารณา

ถึงความประหยัด (Economy) เมื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงาน จะต้อง

ท�าให้เกดิประสทิธิภาพ (Efficiency) คือ ผลลพัธ์ (output + impact) ท่ีได้ 

ต้องมากกว่าต้นทุนที่เสียไป โดยต้นทุนและผลลัพธ์เป็นการพิจารณา 

ท้ังในรปูตัวเงนิ ไม่ใช่ตวัเงนิ เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม เป็นการมองแบบครอบคลุมทั้งหมด (holistic)

3. เมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จส้ิน เกิดผลผลิตและผลลัพธ ์

เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ คือความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 

ในผลลัพธ์นั้นจะสะท้อนถึงผลกระทบมีการกระจายไปยังบุคคลต่างๆ 

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ อย่างไร คือ

เป็นการพิจารณาความเสมอภาค (Equity)

สามารถพจิารณาช่วงระยะเวลาการประเมนิความคุม้ค่าดงักล่าว 

จากรูป 2
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    ระยะท่ี 1           ระยะท่ี 2                     ระยะท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทางตรง ทางออม 

ปจจัยนําเขา/ตนทุน 

ตัวเงิน ไมเปนตัวเงิน 

ขบวนการ

ปฏิบตัิงาน 
ตัวเงิน 

ทางตรง ทางออม 

ผลผลติ/บริการ 

ไมเปนตัวเงิน 

ผลกระทบ 

ประชาชน ผูใ้ชบ้รกิาร ฯลฯ 

Check (3) Do (2) Plan (1) Act (4) 

ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

ภาพ 2 วงจรในการพิจารณาความคุ้มค่า

แนวการปฏิบัติในการสอบทานความคุ้มค่า (ดังภาพ 3)

1. ผู้ประเมินความคุ้มค่าจะต้องศึกษาและท�าความเข้าใจ

ภาพรวมขององค์กร ในด้านวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย/

วตัถปุระสงค์ ยทุธศาสตร์ แผน และโครงการทีจ่ะด�าเนนิการ 

จากค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ค�าขอ

งบประมาณ งบประมาณจ่ายประจ�าปี รายงานการเงิน

และรายงานประจ�าปี

2. ควรสอบทานก่อนปฏิบตัภิารกจิ พจิารณาการออกแบบ

โครงการเช่ือมโยง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  

เป้าหมาย/วตัถปุระสงค์ ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์

จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติ สภาวการณ์และ 

สภาพแวดล้อมท้ังในปัจจุบันและอนาคต และวิเคราะห์

ความเหมาะสม ดังนี้
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�
(𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡)
(1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡

= 0
n

i=1

 

 

• อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)

• โครงสร้างและสัดส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายจริง

• ค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

• วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)

◌  ก�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนหักดอกเบีย้ ภาษเีงนิได้  

ค่าเสื่อม และค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี (EBITA)

   =   รายได้รวม       
           สินทรัพย์ทั้งหมดเฉลี่ย

◌  ความสามารถในการหารายได้ต่อสนิทรพัย์ (Turnover 

of Assets)

◌  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานต่อรายได้จาก

การด�าเนินงาน (Cost Efficient Ratio)

ค่าทีไ่ด้ต้องเป็นไปในทศิทางทีผ่ลประโยชน์/รายได้/ก�าไรมากกว่า

ต้นทุน ถ้าพิจารณาแล้วคุ้มค่าก็ด�าเนินการต่อไป ถ้าไม่คุ้มค่าก็ยกเลิก

3. การสอบทานขบวนการปฏบัิตภิารกจิ การปฏบัิตภิารกจิ 

ไปในทิศทางสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ ยทุธศาสตร์กระทรวง ยทุธศาสตร์ชาติ  

กลยุทธ์หน่วยงานสอดคล้องกบัเป้าหมาย มีมูลค่าเพิม่ในระบบและขัน้ตอน 

การปฏิบัติภารกิจ มีการวิเคราะห์ความเหมาะสมจาก
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

• มลูค่าเพิม่ทางเศรษฐศาสตร์ (Economics Value Added: EVA)

 EVA = ก�าไรจากการด�าเนนิงานทีหั่กภาษแีล้ว-ต้นทนุของทุน

• มูลค่าเพิ่มทางการตลาด (Market Value Added: MVA)

 MVA = มูลค่าทางการตลาด-ทุนที่ลงไปทั้งหมด

• ลกัษณะและคณุภาพการให้บรกิาร เช่น มหีน่วยบรกิารลกูค้า/ 

ผู้ใช้บริการ มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า มีการวิจัยลูกค้า

• หัวหน้ามีภาวะผู้น�า ธรรมาภิบาล ท�างานเป็นทีม มีการ

พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน มีการมอบอ�านาจ

• พิจารณาระบบวัฒนธรรม คุณค่า ความเชือ่ของหน่วยงาน

• ปัจจัยภายนอก ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ

ถ้าไม่คุ้มค่า ยกเลกิหรอืปรบัปรงุโครงการถ้าคุม้ค่าด�าเนินการต่อ

4. การสอบทานเมือ่ปฏบัิตภิารกจิเสรจ็ ประเดน็การสอบทาน  

การสนองตอบ/ท�าให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติภารกิจ การกระจายของผลผลิตครอบคลุม 

กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นความเหมาะสมหรือคุ้มค่า

• ผลผลิต/ผลลัพธ์ มีปริมาณ คุณภาพ ในเวลาและสถานที ่

ที่ผู้ใช้บริการต้องการ

• ผลผลิต/ผลลัพธ์ เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย (Stakeholders)

• ความมีประสิทธิภาพ
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◌  ผลิตภาพการผลิต (ผลผลิต/ปัจจัยการผลิต)

◌  ผลประโยชน์สุทธิ

    NPV  = PVB – PVC

   NPV  = Net Present Value

   PVB  = Present Value of Benefit

   PVC  = Present Value of Cost

   r  = อัตราดอกเบี้ย

   t  = ระยะเวลา

◌  ผลประโยชน์ : ต้นทุน

   BCR  = Benefit Cost Ratio

◌  อัตราการคืนทุน

   IRR  

  

   R  > อัตราดอกเบี้ย 
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

◌  มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน 

• ความมีประสิทธิภาพ

◌  อัตราผลได้ต่อเป้าหมาย

• ในกรณีที่ต้นทุนและผลประโยชน์นับเป็นตัวเงินไม่ได ้

ให้ก�าหนดเป็นคะแนนและถ่วงน�้าหนัก

• มีบริการหลังการขาย

• มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน (จดุแขง็ จดุอ่อน อปุสรรค 

สถานะ)

ถ้าไม่คุม้ค่ายกเลกิโครงการ ถ้าคุม้ค่าจบโครงการแล้วขยายผล

ของโครงการ
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คุมคา 

คุมคา 

แนวการปฏิบัตใินการสอบทานความคุ้มค่า 

 

 

 

 

 

           

 

 

   

 

 

               

 

 

 

คุมคา 

ศึกษาและทําความเขาใจ 

สอบทานกอนปฏิบัติภารกิจ 

จบโครงการ/ขยายผล 

สอบทานขบวนการปฏิบัติ

 

สอบทานเม่ือปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้น 

ยกเลิก 

ยกเลิก 

ยกเลิก/ปรบัปรุง 

ไมคุมคา 

ไมคุมคา 

ไมคุมคา 

แนวการปฏิบัติในการสอบทานความคุ้มค่า

ภาพ 3 แนวทางปฏิบัติในการสอบทานความคุ้มค่า

77



ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

การวัดความคุ้มค่า

การวัดความคุ ้มค่านั้น เป็นการพิจารณาเชิงระบบตั้งแต่ 

การออกแบบโครงการ การวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติงานหรือก่อน 

การด�าเนนิงาน ขณะด�าเนินงานจนเสรจ็สิน้การด�าเนนิงาน และพจิารณา 

ตั้งแต่ปัจจัยการผลิตหรือปัจจัยน�าเข้า โดยเลือกปัจจัยน�าเข้าที่ท�าให้

เกิดต้นทุนต�่าสุด แต่ท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการหรือพิจารณาถึง 

ความประหยัด (Economy) เมื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงานจะต้องท�า 

ให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ผลลัพธ์ (output + impact)  

ที่ได้ต้องมากกว่าต้นทุนที่เสียไป ทั้งต้นทุนและผลลัพธ์นั้น เป็นการมอง 

ในระยะยาว เพือ่ท�าให้เกดิความยัง่ยนื และเป็นการมองทัง้ในรปูตวัเงนิ 

ไม่ใช่ตวัเงนิในเชงิปริมาณ และเชงิคณุภาพ มองท้ังทางตรงและทางอ้อม

ครอบคลมุทัง้หมด (holistic) มองแบบระบบเปิด (Opened System) ผลลัพธ์

ทีไ่ด้เป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่นัน้คอืความมปีระสทิธผิล (Effectiveness) 

ทัง้สามองค์ประกอบต้องเช่ือมโยงสมดลุ ในมติขิองประสทิธผิลต้องมอง

การกระจายด้วยว่าครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อย่างยุติธรรมหรือไม่ นั้นคือพิจารณาเรื่องความเสมอภาค (Equity)

องค์ประกอบหลักหรือดัชนีหลักของความคุ้มค่า คือ

1. การประหยัด (Economy) คอื การใช้ปัจจัยหรอืทรพัยากร

โดยเสียต้นทุนน้อยที่สุดในการผลิตผลผลิตหรือบริการในระดับหนึ่ง 

ในปริมาณ คุณภาพ ในเวลาและสถานที่ที่ต้องการ องค์ประกอบย่อย

1.1 ต้นทุนทั้งหมดที่เป็นตัวเงิน (ต้นทุนทางบัญชี) ไม่ใช ่

ตัวเงินในเชิงปริมาณ (โดยใช้ราคาเงาและค่าเสียโอกาส)  

ในเชงิคณุภาพ (ต้องใช้ดลุพนิจิเข้ามาเกีย่วข้อง) ทัง้ทางตรง  

(ค่าใช้จ่ายที่ตอบแทนแก่ปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งหมด 
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ที่จ ่ายไปจริงตามหลักการทางบัญชี) และทางอ้อม  

(ค่าเสยีโอกาสและผลทีเ่กดิจากภายนอกทัง้หมด) ทีจ่�าเป็น

และขาดไม่ได้ (necessary and sufficient) ในการด�าเนิน

งานโครงการทั้งหมด

 โดยต้นทุนต้องคิดมูลค่าปัจจุบัน

  PVC = ∑
= =

n

i
t

t

i
C

1 )1(

 มลูค่า PVC โดยรวมต้องต�า่สดุ (แต่ได้รบัผลลพัธ์ทีต้่องการ 

ในปริมาณ คุณภาพ ตามเวลา และสถานที่ที่ต้องการ)

1.2  กระบวนการจดัซือ้จัดจ้าง ต้องโปร่งใส ไม่มคีวามขดัแย้งกนั

ในผลประโยชน์ ท�าการซือ้ปัจจยัน�าเข้าในปรมิาณ คุณภาพ 

และราคาท่ีเหมาะสม มียุทธศาสตร์การจัดซื้อจัดจ้าง 

ทีม่เีหตผุล มกีารอ้างองิแหล่งจดัซือ้จดัจ้างมากกว่า 2 แหล่ง  

มีการก�าหนดข้อก�าหนดท่ีชัดเจนเกี่ยวกับปัจจัยที่ซื้อ  

มีการเจรจาต่อรองที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ Supplier  

มีการตรวจสอบควบคุมติดตามปัจจัยน�าเข้าที่ซื้อจัดจ้าง 

ตั้งแต่ขนย้ายมาถึงสถานท่ีผลิตหรือบริการจนผ่าน

กระบวนการผลติหรือบรกิาร การจ่ายค่าตอบแทนหรอืเงนิ 

ตามราคาที่ปัจจัยสามารถก่อให้เกิดผลผลิตหรือตาม 

การสัง่ซือ้หรอืจดัจ้าง มกีารเรยีนรู ้ปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง 

พฒันาเร่ืองการจดัซ้ือจัดจ้าง รวมทัง้ประเมนิผลการจดัซือ้

จดัจ้าง เครือ่งมอื อุปกรณ์และอ่ืนๆ ทีใ่ช้ในการปฏบิตังิาน

มีประสิทธิภาพที่ดี
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

1.3  จากปัจจัยน�าเข้าที่ใช้โดยเสียต้นทุนต�่าที่สุดน้ัน สามารถ

ท�าให้เกดิผลผลติและผลลพัธ์ทีต้่องการในปรมิาณ คณุภาพ 

ตามเวลา และสถานที่ที่ต้องการ

1.4  ในกรณทีีไ่ม่สามารถวดัต้นทนุเป็นตวัเงนิ วดัในเชงิปรมิาณ 

รวมทั้งไม่สามารถวัดในเชิงคุณภาพโดยใช้ หรือให้เป็น

คะแนน สามารถตัดสินใจโดยดุลยพินิจ

• โครงการทีป่ระหยดั คอื โครงการทีส่ามารถด�าเนนิการ  

โดยใช้ปัจจัยท่ีเหมือนกันหรือ เท่าๆ กัน แต่ใช้เงิน

จ�านวนน้อยลง

• โครงการที่ประหยัด คือ โครงการที่ใช้ปัจจัยถูกลง  

แต่ไม่เกิดความเสี่ยงต่อประสิทธิผล และความยั่งยืน

• โครงการที่ประหยัด คือ โครงการที่สามารถใช้ปัจจัย 

ถกูลง แต่ไม่เสีย่งต่อการท�าให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารงุ 

ตลอดอายุการใช้งานสูงขึ้น

• โครงการที่ประหยัด คือ โครงการนี้เมื่อเทียบกับ

โครงการอืน่ทีเ่หมอืนกนัในพืน้ทีต่่างๆ แต่โครงการนี้ 

มต้ีนทนุต�า่สุด แต่สามารถได้รบัผลลัพธ์และผลกระทบ 

(ทัง้ในเชงิคณุภาพ ปรมิาณ เวลา สถานทีต่ามทีต่ัง้ใจ)
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2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การท�าให้ผลลัพธ์  

(outcomes) มากกว่าต้นทนุในการด�าเนินการทัง้หมดในการวัดผลติภาพ 

คือ สิ่งที่ออกมาจากสิ่งที่ใส่เข้าไป องค์ประกอบย่อย

2.1 ต้นทุน มีความหมายเช่นเดียวกับเรื่องการประหยัด

2.2  ผลลพัธ์ (outcomes) หมายถงึผลผลติ หรอืบรกิารทีเ่กดิข้ึน  

(output) และผลทางอ้อม (impacts) ท้ังท่ีเป็นตัวเงิน  

ไม่ใช่ตัวเงิน ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพมองระยะยาว 

มูลค่าของผลผลิต/บริการ พิจารณาจาก

• มลูค่าในการใช้ (Value in use) วดัจากความพงึพอใจ

ของผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• มูลค่าในการแลกเปลี่ยน (Value in Exchange)  

คือ การที่สามารถซื้อขายได้ในตลาด

• ความตรงต่อความต้องการของประชาชน/กลุม่เป้าหมาย

• มีมูลค่าเพิ่มจากปัจจัยน�าเข้าที่ใช้

• บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

2.3 ผลิตภาพของปัจจัย = ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Outcomes)
      ปัจจัยการผลิต

 ต้องมีค่ามากกว่า 1 และแสดงให้เห็นปัจจัยแต่ละหน่วย 

ก่อให้เกิดผลลัพธ์มากน้อยเพียงใด

2.4 ผลผลิต (outputs) + ผลกระทบ (impacts) > ต้นทุน
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

2.5 ผลประโยชน์ต่อต้นทุน แสดงถงึสดัส่วนระหว่างผลประโยชน์ 

(Benefits: B) ทีไ่ด้รบัทัง้หมดกบัมูลค่าของต้นทนุทีใ่ช้ (Cost: C) 

             =   B  ≥ 1
   C

2.6 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)

 NPV  =  PVB - PVC

 ถ้า NPV มากกว่า 0 หรือเป็น + แสดงว่าโครงการนั้น 

มีความเหมาะสม

2.7 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: 

BCR)

 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน คือ อตัราส่วนของมลูค่า

ปัจจุบันของผลประโยชน์ทั้งหมดต่อมูลค่าปัจจุบันของ

ต้นทุนทั้งหมด
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𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
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n

t=1

= 0 

 

2.8 อัตราส่วนผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of 

Return: IRR) คือ อัตราผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบ้ีย 

ในกระบวนการคิดลดท่ีท�าให้มูลค่าปัจจบุนัสทุธิของโครงการ

มีค่าเท่ากับศูนย์

 โดย r = IRR

 โครงการที่เหมาะสม IRR มีค่าสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย 

หรือค่าเสียโอกาสของการลงทุน

2.9  การติดตามและทักษะของพนักงาน ขยันหมั่นเพียร  

มีทกัษะทีด่ ีมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง มสี�านกึรบัผดิชอบ

และรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ

2.10 ผูน้�าแต่ละระดับชัน้มีความรบัผดิชอบในทกุข้ันตอนของ

การปฏิบัติงาน

2.11 การไม่มคีวามขดัแย้งเรือ่งผลประโยชน์ซึง่ท�าให้ประโยชน์

ลดลง ต้นทุนเพิ่มขึ้น

2.12  องค์กรมีมาตรวัดการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบ ISO 

มาตรฐานการปฏิบติัเวลาขัน้สงูและต�า่ในการปฏบิตังิาน 

แต่ละชนดิ เป็นต้น ได้มาตรฐานรบัรองทัง้ในการปฏบัิตงิาน 

และผลผลิต/บริการ
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

2.13  มีการตรวจสอบภายใน มีคณะกรรมการก�ากับดูแล  

ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ  

ในองค์กรโดยรวม การใช้ทรพัยากร มกีารจดัท�ารายงาน

ทางการเงิน

2.14  มีการพัฒนา ปรับปรุง สร้างสรรค์ระบบการปฏิบัติงาน

2.15 มีการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ทรัพยากรต่างๆ อย่างมี

ประสิทธิภาพ

2.16 ในกรณีที่วัดเป็นตัวเงินและวัดในเชิงปริมาณไม่ได้ จะใช้

ราคาเงา หรอืมลูค่าของสิง่ทีใ่กล้เคยีงกนัหรอืแทนกนัได้ 

หรือก�าหนดเป็นคะแนนไม่ได้ ให้ใช้การตัดสินใจในเชิง

ดุลพินิจ

• การด�าเนินการนั้นสามารถลดต้นทุน แต่ผลลัพธ ์

เหมือนเดิม (ทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ เวลาและ

สถานที่)

• การด�าเนินการนั้นสามารถลดความเสี่ยงของโอกาส

ในการบรรลุเป้าหมายและเกิดความยั่งยืน

• การด�าเนนิการลดความเสีย่งของการมีต้นทนุเพิม่ขึน้

• การด�าเนินการมีต้นทุนต�่ากว่าโครงการที่เหมือนกัน

ในพื้นที่อื่นๆ

• ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนในการด�าเนิน

โครงการน้อยกว่าผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น
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3. ประสิทธิผล (Effectiveness) เน้นการพิจารณาผลลัพธ์ 

คอื เป้าหมายทีต่ัง้ไว้ ซึง่ผลลพัธ์ได้รวมผล กระทบ (impacts) ท่ีจะเกดิขึน้ 

ด้วย ทัง้ในทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง สิง่แวดล้อม สถานการณ์ ฯลฯ 

กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด องค์ประกอบย่อยคือ

3.1 อัตราส่วนของผลลัพธ์กับเป้าหมายที่ต้องการ

 =  ผลลัพธ์ x 100
     เป้าหมาย

 ผลลัพธ์และเป้าหมายทั้งรูปที่เป็นตัวเงิน ในเชิงปริมาณ 

ในเชิงคุณภาพ ถ้ามีค่ามาก แสดงว่ามีประสิทธิผล

3.2 มีการประกันคุณภาพ โดยมีการประเมินผลเพื่อรับรอง

คุณภาพของผลผลิต

3.3 ผู ้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้องมีความชัดเจนว่าผลผลิต 

และผลลัพธ์อะไรที่คาดหวังหรือตั้งใจ

3.4 มีการก�าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนเพื่อให้บรรลุ 

เป้าหมาย

3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้บรกิารและผูม้ส่ีวนได้ 

ส่วนเสีย

3.6 มีการประเมินผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสีย รวมทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

3.7 เปรียบเทียบการมีโครงการกับไม่มีโครงการ ผลลัพธ์ที่ได้

เป็นอย่างไร
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3.8 ในสถานการณ์ทีเ่ป็นจริง ผลลพัธ์ต่างๆ อยูภ่ายใต้สภาวะ

ความเสีย่ง คอื ไม่รูว่้าผลลพัธ์จะเกดิขึน้หรอืไม่ แต่สามารถ

ทราบความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ จะใช้มูลค่า

ของความคาดหวังในการพิจารณา

 คือมูลค่าความคาดหวังสูง แสดงถึงความมีประสิทธิผล

3.9 ในสถานการณ์แห่งความไม่แน่นอน คอื ไม่ทราบว่าผลลพัธ์

จะเกิดข้ึนแน่หรือไม่ และไม่ทราบความน่าจะเป็นของแต่ละ

ผลลัพธ์ด้วย แต่ทราบทางเลือกและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น 

ในแต่ละทาง เลอืกจะใช้เมทรกิซ์ผลตอบแทน (Payoff Matrix)

 เกณฑ์น้อยมากที่สุด (Maximin Criterion) เป็นการตัดสิน 

โดยคาดการณ์ทางลบ มีขั้นตอนดังนี้

1) เลือกผลตอบแทนที่ต�่าที่สุดจากแต่ละทางเลือกก่อน

2) น�าผลตอบแทนที่ต�่าที่สุดของแต่ละทางเลือกมา 

เปรียบเทียบและเลือกที่ให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด

 เกณฑ์มากท่ีสุด (Maximax Criterion) เป็นการตัดสินใจ  

โดยคาดการณ์ในทางที่ดี มีขั้นตอนดังนี้

1) เลือกผลตอบแทนที่สูงที่สุดจากแต่ละทางเลือกก่อน

2) น�าผลตอบแทนที่สูงที่สุดของแต่ละทางเลือกมา 

เปรียบเทียบกันและเลือกที่ให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด

86



𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜋𝜋𝜋𝜋) = �𝜋𝜋𝜋𝜋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 

 

 เกณฑ์ค่าเสยีโอกาสมากน้อยทีสุ่ด (Minimax Regret Criterion)  

เป็นการเลอืกทางเลอืกท่ีก่อให้เกดิค่าเสยีโอกาสน้อยทีส่ดุ

 ส�าหรับวิธีอื่นๆ คือ ต้องมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อท�าให้

การคาดการณ์แม่นย�า สอบถามความคดิเหน็ของผูม้อี�านาจ 

ควบคุม สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เช่น การจดลิขสิทธิ ์

เป็นต้น มีการกระจายความเส่ียง เช่น การมีผลิตภาพดี 

เป็นต้น

4. ความเสมอภาค (Equity) เป็นการพจิารณาการผลติ/บรกิาร 

สอดคล้องกับความต้องการ ความคาดหวัง ความจ�าเป็นของประชาชน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย ครอบคลุม มีการกระจายอย่าง

ยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติองค์ประกอบย่อย

4.1 กลุ่มท่ีได้รับผลผลิตและผลกระทบเป็นกลุ่มใด ใช่กลุ่ม 

เป้าหมายหรอืไม่ เป็นกลุม่อ่อนแอจรงิหรอืไม่ เป็นกลุม่ที ่

มีความจ�าเป็นจริงหรือไม่

4.2  การเกิดการกระจายและการครอบคลุมของกลุ่มต่างๆ 

ต้องพิจารณาในระยะยาว ครอบคลุมตลอดโครงการ
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องค ์

ประกอบ 

องค ์

ประกอบ รหสั คาํถาม 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 

หลัก ย่อย 1 2 3 4 5 

1. การประหยดั 

(Economy) 

     (V1) 

1.1 ตน้ทนุ 

      (V10) 

V101 

 

 

 

 

 

 

 

V102 

 

 

V103 

 

 

 

V104 

 

 

 

 

 

V105 

 

 

V106 

 

1.ในการออกแบบการปฏิบตั ิ

งานนัน้ไดมี้การเลือกใชช้นิด 

ประเภท คณุภาพ ราคา ของ

ปัจจยั เม่ือใชไ้ดผ้ลผลิตและ

ผลลพัธต์ามความตอ้งการโดย

ผูท้ี่มีความรูค้วามเช่ียวชาญ 

ประสบการณ ์และ/หรอืใช้

แหลง่อา้งอิงที่เช่ือถือไดจ้รงิ 

2.กระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง

โปรง่ใส ไมมี่ความขดัแยง้กนั

ในผลประโยชน ์

3.กากระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง

ทาํการซือ้/จา้งปัจจยันาํเขา้ 

ในปรมิาณ คณุภาพ และราคา

ที่เหมาะสม 

4.กระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง 

มียทุธศาสตรท์ี่มีเหตมีุผล  

มีการอา้งอิงแหลง่จดัซือ้จดัจา้ง 

มากกวา่ 2 แหลง่ มีการกาํหนด 

ที่ชดัเจนเก่ียวกบัปัจจยัที่จะซือ้  

มีการเจรจาตอ่รองที่ดี 

5.กระบวนการจดัซือ้ใช ้

ระบบ e-procurement จริง 

มาดาํเนินการ 

6.มีกระบวนการติดตาม 

ตรวจสอบ ควบคมุปัจจยั

     หน่วยงานที่ตอบ

คาํถาม 

1. สาํนกั

ปลดักระทรวง 

2. ผูต้รวจ

ราชการ

กระทรวง 

3. สาํนกั

ตรวจสอบ

และ

ประเมินผล 

4. สาํนกั

นโยบายและ

ยทุธศาสตร ์

5. ฝ่าย

ตรวจสอบ

ภายใน 

6. ฝ่ายจดัซือ้ 

จดัจา้ง 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

แปลงตัวชี้วัดหลักทั้ง 4 และตัวชี้วัดย่อยเป็นค�าถาม
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V107 

 

 

 

V108 

 

 

 

 

 

 

V109 

 

 

 

 

 

 

นาํเขา้ที่ซือ้/จา้งตัง้แต ่ณ 

โรงงานของ Supplier จนถึง

สถานทีผ่ลิตผลผลติ/บรกิาร 

7.การจา่ยคา่ตอบแทนหรอืเงิน

ตามราคาที่มีปัจจยัสามารถ

ก่อใหเ้กิดผลผลิตจรงิตาม 

การสั่งซือ้/จดัจา้ง 

8.มีการเรยีนรู ้ปรบัปรุง 

เปลี่ยนแปลง พฒันาเรือ่ง 

การจดัซือ้/จดัจา้ง รวมทัง้การ

ประเมินผลหน่วยจดัซือ้/จดัจา้ง 

เพ่ือใหเ้ครือ่งมือ อปุกรณ ์และ 

อ่ืน ๆ ที่ใชใ้นการปฏิบตัิงาน 

มีประสิทธิภาพด ี

9.ตน้ทนุทัง้หมดทีจ่าํเป็นและ

ขาดไมไ่ด ้(necessary and 

sufficient) ทัง้ที่เป็นตวัเงิน

ตามหลกัทางบญัชี ทัง้ที่ไมเ่ป็น

ตวัเงิน (โดยใชร้าคาเงาและคา่

เสียโอกาส) ณ มลูคา่ปา้ยนัน้* 

เม่ือเปรยีบเทียบกบัโครงการที่

เหมือนกนัในที่อ่ืน ๆ ต ํ่ากวา่ 

(50%=5, 40%=4, 30%=3, 

20%=2, 10%=1 หรือ เทา่กนั

กบัโครงการอ่ืน ๆ = 3) โดย

สามารถทาํใหเ้กิดผลลพัธท์ี่

*PVC = 

∑= =
n

i t
t

i
C

1 )1(
 

PVC = มลูคา่

ปัจจบุนัของ

ตน้ทนุ 

Ct = ตน้ทนุ

ทัง้หมดของ

โครงการในปีที่ t 

i = ระยะเวลา 

r = อตัรา

ดอกเบีย้ 
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ตอ้งการในปรมิาณ คณุภาพ 

เวลา และสถานที่ที่ตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 กระบวน 

การปฏิบตั ิ

งาน 

(V11) 

 

V111 

 

 

 

 

V112 

 

 

V113 

 

 

 

V114 

 

 

V115 

 

1.ไดมี้การปรบัเปลี่ยน โดยใช้

ปัจจยัที่เหมือนกนัหรอืเทา่ๆกนั 

แตใ่ชเ้งินจาํนวนนอ้ยลง 

ผลลพัธท์ี่ไดย้งัคงเป็นไปตาม

เป้าหมาย 

2.ไดมี้การลองใชปั้จจยัที่ถกูลง 

แตไ่มเ่กิดความเสี่ยงตอ่

ประสิทธิผล และความยั่งยืน 

3.ไดมี้การใชปั้จจยัที่ถกูลง แต่

ไมเ่สี่ยงตอ่การทาํใหค้า่ใชจ้า่ย

ในการซอ่มบาํรุงตลอดอายุ

การใชง้านสงูขึน้ 

4.มีการนาํคลงัขอ้มลู  

(Big data) และ AI มาชว่ย 

ในการปฏิบตัิงาน 

5.หน่วยตา่ง ๆ มีการใช้

ทรพัยากรรว่มกนัเพ่ือทาํให้

เกิดการใชท้รพัยากรสงูสดุ 

และเป็นการลดตน้ทนุโดยรวม 
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2. ประสิทธิภาพ 

(Efficiency) 

      (V2) 

1.1 ตน้ทนุ            

(V20) 

1.2 ผลลพัธ ์

     (V21) 

V201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V212 

 

 

V213 

 

V214 

1.เชน่เดียวกบัการประหยดั 

(นาํคะแนนของการประหยดั

มาใช)้ 

1. ผูใ้ชบ้รกิาร/ผูมี้สว่นได ้

สว่นเสียมีความพงึพอใจ 

ผลลพัธท์ี่เกิดขึน้ในระดบัใด 

1 = ไมมี่ความพงึพอใจ 

2 = มีความพงึพอใจนอ้ย 

3 = มีความพงึพอใจ 

 ปานกลาง 

4 = มีความพงึพอใจมาก 

5 = มีความพงึพอใจ 

  มากที่สดุ 

2.ผลผลติ/บรกิาร และผลลพัธ์

ทัง้หมด เกิดมลูคา่ในเชิงการ- 

ตลาด (ซือ้ขาย แลก เปลี่ยนได)้ 

3.ผลลพัธท่ี์เกิดขึน้มีมลูคา่เพิ่มขึน้ 

เม่ือเทียบกบัมลูคา่ปัจจยัที่ใช ้

4.เป็นไปตามเป้าหมาย และ

บรรลเุป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์

ขององคก์ร 

 

 

 

 

     ผูต้อบคาํถาม 

1. ผูใ้หบ้รกิาร

ในโครงการ 

นัน้ ๆ โดยตรง 

2. ผูร้บับรกิารที่

ไดบ้รกิาร 

3. ผูมี้สว่นไดส้ว่น

เสียและเก่ียวขอ้ง

กบัผลของโครงการ 
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 1.3 กระบวน 

การปฏิบตัิงาน 

(V22) 

 

V221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ปัจจยัที่ใชมี้ผลิตภาพสงู 

ผลิตภาพปัจจยั

=
ผลลพัธท์ี่เกิดขึน้

ปัจจยัการผลิต
 

นอ้ยกวา่ 1 ในระดบัปานกลาง 

ระดบัคะแนน 2  

นอ้ยกวา่ 1 ในระดบัสงู         

ระดบัคะแนน 1 

เทา่กบั 1 ระดบัคะแนน 3 

มากกวา่ 1 ในระดบัปานกลาง 

ระดบัคะแนน 4 

มากกวา่ 1 ในระดบัสงู         

ระดบัคะแนน 5 

2.ผลผลติ (outputs) + 

ผลกระทบ (impacts) > 

ตน้ทนุ 

มากกวา่ตน้ทนุเกิน 50%      

= 5 

มากกวา่ตน้ทนุเกิน 10-40% 

= 4 

เทา่กบัตน้ทนุ                   

= 3 

นอ้ยกวา่ตน้ทนุ 10-40%      

= 2 

นอ้ยกวา่ตน้ทนุเกิน 50%     

= 1 
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V223 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

V224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ผลประโยชนต์อ่ตน้ทนุที่ใช ้

=
𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐶𝐶𝐶𝐶

 

ถา้เทา่กบั 1            

= 3 คะแนน 

ถา้มากกวา่ 10-49%  

= 4 คะแนน 

ถา้มากกวา่ 50%       

= 5 คะแนน 

ถา้นอ้ยกวา่ 10-49%  

= 2 คะแนน 

ถา้นอ้ยกวา่ 10%       

= 1 คะแนน 

4. มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 
=  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐵𝐵𝐵𝐵 –  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶 

= �
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡

(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

−�
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡

(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=𝑛𝑛𝑛𝑛

 

= �
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1
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V225 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถา้เป็นลบ 20% ขึน้ไป    

= 1 คะแนน 

ถา้เป็นลบ 10-20%        

= 2 คะแนน 

ถา้เป็น 0                    

= 3 คะแนน 

ถา้เป็น + ในชว่ง 10-20%  

= 4 คะแนน 

ถา้เป็น + ในชว่งมากกวา่ 

20% = 5 คะแนน 

 

5. อตัราสว่นผลประโยชน ์

ตอ่ตน้ทนุ 

 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶

 

 

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

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑡𝑡𝑡𝑡=1
= 0 

𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 
 

โครงการทีมี่ความคุม้คา่ 

IRR มากกวา่อตัราดอกเบีย้

หรอืคา่เสียโอกาสของการ

ลงทนุ 
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องค ์

ประกอบ 

องค ์

ประกอบ รหสั คาํถาม 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 

หลัก ย่อย 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V226 

 

 

V227 

 

 

 

V228 

 

 

 

 

 

 

 

 r = เทา่กบัอตัราดอกเบีย้ 

ถา้ r < 1%    = 1 คะแนน 

ถา้ r = 5-1% = 2 คะแนน 

ถา้ r = 6% (อตัราดอกเบีย้

เงินใหส้ินเช่ือลกูคา้ 

รายยอ่ยชัน้ดี) 

= 3 คะแนน 

ถา้ r ตัง้แต ่7-10%  

= 4 คะแนน 

ถา้ r มากกวา่ 10%  

= 5 คะแนน 

6. กระบวนการทาํงาน 

มีลกัษณะโซค่ณุคา่  

(Value-chain) 

7. มีการบรูณาการ เชน่  

One Stop service เป็นตน้ 

เพ่ือใหส้ะดวก รวดเรว็  

มีคณุภาพกบัผูใ้ชบ้รกิาร 

8. พฤติกรรมและทกัษะของ

พนกังาน ขยนัหมั่นเพียร  

มีทกัษะที่ดี มีพฒันาการอยา่ง

ตอ่เน่ือง มีความเขา้ใจในงาน 

ที่ปฏิบตัิ มีสาํนึกรบัผิดชอบ  

มีความรูส้กึเป็นเจา้ของ 
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องค ์

ประกอบ 

องค ์

ประกอบ รหสั คาํถาม 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 

หลัก ย่อย 1 2 3 4 5 

V229 

 

 

V2210 

 

 

V2211 

 

 

 

V2212 

 

 

 

 

 

V2213 

 

V2214 

 

 

 

V2215 

 

 

 

9. ผูน้าํแตล่ะระดบัชัน้ มีหนา้ที่

รบัผิดชอบในทกุขัน้ตอนของ

การปฏิบตัิงาน 

10.ไมมี่การขดัแยง้กนัใน

ผลประโยชน ์ซึง่จะทาํให้

ประโยชนล์ดลง ตน้ทนุเพ่ิมขึน้ 

11.องคก์รมีมาตรวดัการ

ปฏิบตัิงาน เชน่ มาตรฐานขัน้

สงูต ํ่าของเวลาการใหบ้รกิาร 

ระเบียบ ISO เป็นตน้ 

12.มีการตรวจสอบภายใน มี

คณะกรรมการกาํกบัตรวจสอบ 

ติดตามการปฏบิตัิงานของ

องคก์ร โดยรวม การใช้

ทรพัยากร มีการจดัทาํรายงาน

การเงิน 

13.มีการพฒันา ปรบัปรุง สรา้ง

ระดบัการปฏบิตัิงาน 

14.มีการนาํคลงัขอ้มลู (Big 

data) ทัง้ของหน่วยงานตนเอง

และหนว่ยงานอ่ืนมาใช้

ประโยชน ์

15. มีการนาํ IT มาใชป้ระโยชน์

ในการปฏิบตัิงาน เพ่ือทาํให้

เกิดความสะดวก รวดเรว็ มี

ผลลพัธต์ามเป้าหมาย 
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องค ์

ประกอบ 

องค ์

ประกอบ รหสั คาํถาม 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 

หลัก ย่อย 1 2 3 4 5 

V2216 

 

 

 

 

V2217 

 

 

V2218 

 

 

 

V2219 

 

 

 

V2220 

 

 

V2221 

 

 

V2222 

 

16. หน่วยงานตา่ง ๆ มีการใช้

ทรพัยากรรว่มกนัเพ่ือทาํให้

ทรพัยากรเกิดการใชง้านมาก

ที่สดุและเป็นการลดตน้ทนุ

โดยรวม 

17. มีการใชอ้ปุกรณ ์เครือ่งมือ 

ทรพัยากรตา่ง ๆ อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

18. ในการตดัสนิใจดาํเนินการ

เลือกการลดตน้ทนุ แตไ่มท่าํให ้

ผลลพัธเ์ปลีย่นแปลง ทัง้ในเชิง

ปรมิาณ คณุภาพ เวลา สถานที ่

19. ในการดาํเนินการจะ

พยายามลดความเสี่ยงของ

โอกาสในการบรรลเุปา้หมาย

และเกิดความยั่งยืน 

20.ในการดาํเนินการจะ

พยายามลดความเสี่ยงของการ

มีตน้ทนุที่เพ่ิมขึน้ 

21. โครงการที่ดาํเนินการมี

ตน้ทนุต ํ่ากวา่โครงการอ่ืน ๆ  

ที่มีผลลพัธเ์หมือนกนั 

22. ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ของตน้ทนุในการดาํเนิน

โครงการนอ้ยกวา่ผลประโยชน์

ที่เพ่ิมขึน้ 
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องค ์

ประกอบ 

องค ์

ประกอบ รหสั คาํถาม 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 

หลัก ย่อย 1 2 3 4 5 

3. ประสิทธิผล 

(Effectiveness) 

(V3) 

1. ผลลพัธ ์

(V30) 

V301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V302 

 

V303 

 

 

 

V304 

 

 

V305 

 

 

 

1.อตัราสว่นของผลลพัธก์บั

เป้าหมายที่ตอ้งการ 

=
ผลลพัธ์

เป้าหมาย
× 100 

(ผลลพัธแ์ละเป้าหมายทัง้

ที่เป็นตวัเงิน ในเชิง

ปรมิาณ เชิงคณุภาพ) 

5%          = 1 คะแนน 

6-10%     = 2 คะแนน 

11-20%    = 3 คะแนน 

21-30%    = 4 คะแนน 

มากกวา่ 30%  

                 = 5 คะแนน 

2.มีการประเมินคณุภาพ

ผลผลิต/บรกิาร 

3.ผูป้ฏิบตัิงานและผูเ้ก่ียวขอ้ง

มีความชดัเจนวา่ผลผลติและ

ผลลพัธอ์ะไรที่คาดหวงัหรอื

ตัง้ใจ 

4.มีการกาํหนดกลยทุธใ์ห้

สอดคลอ้งกบัแผน เพ่ือใหเ้กิด

ผลลพัธต์ามเป้าหมาย 

5.เปรยีบเทียบการมีโครงการ

กบัไมมี่โครงการ ผลลพัธท์ี่ได้

เป็นอยา่งไร 

     หน่วยงานที่ตอบ

คาํถาม 

1. สาํนกั

ปลดักระทรวง 

2. ผูต้รวจราชการ

กระทรวง 

3. สาํนกั

ตรวจสอบและ

ประเมินผล 

4. สาํนกันโยบาย

และ

ยทุธศาสตร ์

5. ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน 

6. ผูใ้ชบ้รกิาร/รบั

บรกิาร** 

7. ผูมี้สว่นไดส้ว่น

เสีย*** 
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องค ์

ประกอบ 

องค ์

ประกอบ รหสั คาํถาม 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 

หลัก ย่อย 1 2 3 4 5 

V306 

 

 

 

 

V307 

 

 

 

6. คณุภาพของผลลพัธอ์ยูใ่น

ระดบัด ี

   1 = ไมด่ี           4  =  ดีมาก 

   2 = ดีเล็กนอ้ย   5 =  ดีที่สดุ 

   3 = ดี 

7. ผูใ้ชบ้รกิารและผูมี้สว่นได้

สว่นเสียเต็มใจที่จะจา่ย  

ณ ราคาที่กาํหนด***** 

 2. ผลกระทบ 

(V31) 

 

V311 

 

V312 

 

V313 

 

V314 

 

V315 

1.มีการประเมินความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้รกิาร** 

2.มีการประเมินความพงึพอใจ

ของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย *** 

3.มีการประเมินผลกระทบตอ่

ผูใ้ชบ้รกิาร** 

4.การประเมินผลกระทบตอ่ 

ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย*** 

5.มีการประเมินผลกระทบตอ่

เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 

สิ่งแวดลอ้ม สาธารณสขุ ฯลฯ 

 

      

 3. ความ

เสี่ยง/ความ

ไมแ่น่-นอน 

(V32) 

V321 

 

 

 
 

1.ไดมี้การพิจารณาเรือ่ง 

ความเสี่ยงในการดาํเนิน

โครงการ โดยเอาความน่าจะ

เป็นของผลลพัธม์าพิจารณา 
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องค ์

ประกอบ 

องค ์

ประกอบ รหสั คาํถาม 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 

หลัก ย่อย 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V322 

 

𝐸𝐸𝐸𝐸(𝜋𝜋𝜋𝜋) = �𝜋𝜋𝜋𝜋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 

ไมเ่คยพิจารณา 

ความเสี่ยง  = 1 คะแนน 

พิจารณาบา้งเล็กนอ้ย       

= 2 คะแนน 

พิจารณาปานกลาง          

= 3 คะแนน 

พิจารณามาก                 

= 4 คะแนน 

พิจารณาสมํ่าเสมอทกุครัง้ 

= 5 คะแนน 

 

2. ไดมี้การพิจารณา เรื่องของ

ความไมแ่น่นอน 

(Uncertainty) คือ เป็น

สถานการณท์ี่ไมท่ราบความ

น่าจะเป็นของแตล่ะผลลพัธ ์

ไมท่ราบวา่ผลลพัธจ์ะเกิดแน่

หรอืไม ่แตท่ราบทางเลอืกและ

ผลลพัธท์ี่จะเกิดในแตล่ะ

ทางเลือก (ใชต้ารางเมทรกิซ์

ผลตอบแทน: Pay off Matrix) 
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องค ์

ประกอบ 

องค ์

ประกอบ รหสั คาํถาม 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 

หลัก ย่อย 1 2 3 4 5 

4. ความเสมอ

ภาค (Equity) 

(V4) 

1. ผูมี้สว่น

ไดส้ว่นเสยี

และ

ผูใ้ชบ้รกิาร 

(V40) 

V401 

 

 

 

V402 

 

 

V403 

 

 

 

V404 

1. ผลลพัธส์อดคลอ้งกบั 

ความตอ้งการ ความคาดหวงั 

ความจาํเป็นของประชาชน

และผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

2. มีการกระจายผลลพัธ ์

ที่เกิดขึน้อยา่งยตุิธรรม 

ไมเ่ลือกปฏิบตั ิ

3. กลุม่ที่ไดร้บัผลผลิต 

ผลกระทบ เป็นกลุม่เป้าหมาย 

และเป็นกลุม่ที่มีความจาํเป็น

จรงิ 

4. การพิจารณาการกระจาย 

และครอบคลมุ กลุม่ตา่ง ๆ 

เป็นการพิจารณาตลอด

โครงการในระยะยาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     หน่วยงานที่ตอบ

คาํถาม 

1. ผูใ้ชบ้รกิาร 

2. ผูมี้สว่นได ้

สว่นเสีย เชน่ 

ผูเ้สียภาษี     

ผูบ้รจิาค  

ผูไ้ดป้ระโยชน ์

เป็นตน้ 
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

ข้อก�าหนด

1. บริบทของโครงการเป็นสภาวการณ์ท่ีเป็นจริงในขณะ

ออกแบบโครงการจนส�าเร็จได้รับอนุมัติและลงมือปฏิบัติ

2. ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูเ้กีย่วข้อง มข้ีอมลู เข้าใจ เกีย่วกบั 

การออกแบบโครงการจนส�าเร็จ ได้รับอนุมัติ และลงมือ

ปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 70 ของสิ่งต่างๆ ดังกล่าว  

เช่น เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้บริหารในส�านักปลัดกระทรวง 

ผูต้รวจราชการกระทรวง ส�านกัตรวจสอบและประเมนิผล  

ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน  

ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

3. กรณผีูต้อบแบบสอบถามเป็นผูใ้ช้บรกิาร ต้องเป็นผูเ้คยใช้

บริการนั้นด้วยตนเอง 

4. กรณีผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ต้องเป็น

ผู้ได้รับผลทั้งทางบวกและ/หรือทางลบจากโครงการด้วย

ตนเอง เช่น ผู้เสยีภาษ ีผู้บรจิาค ประชาชนในพืน้ทีด่�าเนนิ

โครงการ เป็นต้น 

5. ทุกตัวชี้วัดต้องสมดุล ดังนั้นค่าที่ได้จะเป็นค่าเฉล่ียของ 

ตัวชี้วัดย่อยทั้งหมด
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การประมวลความคุ้มค่า

ก�าหนดให้

กลุ่มตัวอย่างที่จะตอบค�าถาม

i หมายถึง เจ้าหน้าที่

C หมายถึง ผู้ใช้/ผู้รับบริการ

S หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คะแนนที่ก�าหนดจาก 1 ถึง 5 โดย

5 ระดับสูงสุด หรือ มากที่สุด

4 ระดับสูง หรือ มาก

3 ระดับปานกลาง

2 ระดับต�่า หรือ น้อย

1 ระดับต�่าที่สุด หรือ น้อยที่สุด 

ni หมายถึง จ�านวนเจ้าหน้าที่ที่ตอบค�าถาม

nc หมายถึง จ�านวนผู้ใช้/ผู้รับบริการที่ตอบค�าถาม

ns หมายถึง จ�านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบค�าถาม

ความคุ้มค่า = V
1
 + V

2
 + V

3
 + V

4

 V
1
 = หน่วยงานมีการประหยัด (Economy)

 V
2
 = หน่วยงานมีประสิทธิภาพ (Efficiency)

 V
3
 = หน่วยงานมีประสิทธิผล (Effectiveness) 

 V
4
 = หน่วยงานมีความเสมอภาค (Equity) 
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ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

V
1
    ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย คือ V

10
 ถึง V

11

V
10
 ประกอบด้วยตวัชีวั้ดย่อย 9 ตวั คอื V

101
 V

102 
V

103
 V

104
 

V
105

 V
106

 V
107

 V
108

 และ V
109

 ซึ่งตอบโดยเจ้าหน้าที่

ของหน่วยงาน

V
10
 = (V

101
 + V

102
 + V

103
 + V

104
 + V

105
 +V

106
 + V

107
 + 

V
108

 + V
109

)/9ni

V
11
 ประกอบด้วยตัวชีวั้ดย่อย 5 ตวั คอื V

111
 V

112
 V

113
 V

114
 

และ V
115

 ซึ่งตอบโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

V
11
 = (V

111
 + V

112
 + V

113
 + V

114
 + V

115
)/5ni

V
i  

= (V
10 

+ V
11
)/2

V
2
  ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย คือ V

20
 ถึง V

22

V
20
  ประกอบด้วย ตัวชี้วัดย่อย V

201
 = V

10
 ซึ่งตอบโดย 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

V
21
  ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 4 ตัว คือ V

211
 V

212
 V

213
 

และ V
214 

ซึ่งตอบโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

V
21  

= (V
211

 + V
212

 + V
213

 + V
214

)/4ni

V
22
 ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 22 ตัวคือ V

221
 V

222
 V

223
 

V
224

 V
225

 V
226

 V
227

 V
228

 V
229

 V
2210

 V
2211

 V
2212

 V
2213

 

V
2214

 V
2215

 V
2216

 V
2217

 V
2218

 V
2219

 V
2220

 V
2221 

และ V
2222

  

ซึ่งตอบโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

V
22
  = (V

221 
+ V

222
 + V

223
 + V

224
 + V

225
 + V

226
 + V

227
 + 

V
228

 + V
229

 + V
2210

 + V
2211

 + V
2212

 + V
2213

 + V
2214

 + 

V
2215

 + V
2216

 + V
2217

 + V
2218

 + V
2219

 + V
2220

 + V
2221 

+ V
2222

)/22ni
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V
2
  = (V

20
 + V

21
 + V

22
)/3

V
3
  ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 3 ตัวคือ V

30
 V

31
 และ V

32
  

ซึง่ตอบโดยเจ้าหน้าทีผู้่ใช้บริการและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

V
30
  ประกอบด้วยตวัชีวั้ดย่อย 7 ตวัคอื V

301
 V

302
 V

303
 V

304
 

V
305

 และ V
306

 ซึง่ตอบโดยเจ้าหน้าทีแ่ละ V
307 

ตอบโดย

ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

V
30 

= (V
301

 + V
302

 + V
303

 + V
304

 + V
305 

V
306

)/6ni + (V
307

)/

nc+ns.

V
31
  ประกอบด้วยตวัชีวั้ดย่อย 5 ตวัคอื V

311
 V

312
 V

313
 V

314 

ซ่ึงตอบโดยผู้ใช้บริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย V
315

 

ตอบโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

V
31  

= {(V
311

 + V
313

)2nc + (V
312

 + V
314

)2ns + (V
315

)ni}/3

V
32 

 ประกอบด้วย ตัวชี้วัดย่อย 2 ตัว คือ V
321

 และ V
322

 

ซึ่งตอบโดยเจ้าหน้าที่ V
32
 =  (V

321
 + V

322
)/2ni

V
3
  = (V

30
 + V

31
 + V

32
)/3

V
4
  ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 1 ตัว คือ V

40
 ซึ่งตอบโดย

ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

V
40
 ประกอบด้วย ตวัชีว้ดัย่อย 4 ตวั คอื V

401
 V

402
 V

403
 V

404 

ซึ่งตอบโดยผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

V
40
  = (V

401
 + V

402
 + V

403
 + V

404
)/4(nc + ns)

V
4
  = V

40
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V1 V4 

V3 V2 

เสมอภาค ประหยดั 

ประสทิธิภาพ ประสิทธิผล 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

0 

 

ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

ดังนั้น ระดับความคุ้มค่า = (V
1
 + V

2
 + V

3
 + V

4
)/4

คิดเป็นค่าเฉลี่ยเพราะความคุ ้มค่าต้องเป็นความสมดุล 

ของทั้งการประหยัด การมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล และการมี

ความเสมอภาค

การแปลผลและการให้คะแนน แบ่งระดับความคุม้ค่าเป็น 5 ระดับ  

โดยมีความกว้างของชั้น

ความกว้างของชั้น =   คะแนนสูงสุด - คะแนนต�่าสุด  

     
จ�านวนชั้น

       = 0.80
5
1-5 =

โดย 4.24 – 5.00 มีความคุ้มค่าในระดับสูงที่สุด

 3.43 – 4.23  มีความคุ้มค่าในระดับสูง

 2.62 – 3.42 มีความคุ้มค่าในระดับปานกลาง

 1.81 – 2.61 มีความคุ้มค่าในระดับต�่า

 1.00 – 1.80  มีความคุ้มค่าในระดับต�่าที่สุด

จากคะแนนที่ได้สามารถน�ามาแสดงในรูปใยแมงมุม
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V1 V4 

V3 V2 

เสมอภาค ประหยดั 

ประสทิธิภาพ ประสิทธิผล 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

0 

 

จากคะแนนท่ีได้จะสามารถระบุได้ว่าหน่วยงานมีความคุ้มค่า

ในระดับใด

 V   = ระดับความคุ้มค่า = …….....….........…. คะแนน

V
1
      = ระดับการประหยัด = ………….…….... คะแนน

V
10
 = ระดับของต้นทุน = ……………....…...... คะแนน

V
11
 = ระดับของกระบวนการปฏิบัติงาน = ……. คะแนน

ค่า V
10
 จะแสดงจดุอ่อนและจดุแขง็ในด้านต้นทนุเพ่ือท�าให้

ต้นทุนต�่าที่สุด

 V
11
 จะแสดงจดุอ่อนและจดุแขง็ ซึง่เชือ่มโยงกบัการท�าให้

ต้นทุนต�่าที่สุด

V
2
     = ระดับการมีประสิทธิภาพ = …...……… คะแนน

V
20
 ระดับของต้นทุน = ……………………...... คะแนน

V
21
 ระดับของผลลัพธ์ = …………………........ คะแนน

V
22
 ระดบัของกระบวนการปฏบิตังิาน = ………. คะแนน

ค่า V
20
 จะแสดงจุดอ่อนและจดุแขง็ในด้านการท�าให้ต้นทนุ

ลดลงหรือเหมาะสม

V
21
 จะแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านการท�าให้ผลลัพธ์

มากที่สุดและตรงกับเป้าหมายผลลัพธ์

V
22
 จะแสดงจดุอ่อนและจดุแขง็ในด้านกระบวนการปฏบิตัิ

งานเพื่อให้ได้ ผลลัพธ์มากกว่าต้นทุนที่เสียไป
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V
3             

= ระดบัการมีประสทิธผิล = ……………….. คะแนน

V
30 

= ระดับของผลลัพธ์ = ………...............….. คะแนน

V
31 

= ระดับของผลกระทบ = ……....……….…. คะแนน

V
32 

= ระดับของการป้องกนัความเส่ียงกบัความไม่แน่นอน 

= …………….คะแนน

ค่า V
30
 จะแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านผลลัพธ์

V
31
 จะแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านผลกระทบ

V
32
 จะแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านการป้องกันความ

เสี่ยงและความไม่แน่นอน

V
4
         = ระดับความเสมอภาค = …………………. คะแนน

V
41
 = ระดับของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู ้ใช้บริการ  

= ……………. คะแนน

ค่า V
41
 จะแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านการกระจาย 

และการครอบคลุมกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและผู้ใช้บรกิาร
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