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บทคัดยอ 
 

                 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 4 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาการนําระบบบริหารจัดก
เพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร ตามแนวคิดของกระทรวงการคลังมาใชในองคกร 2. เพื่อศึก
ทัศนคติตอความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในก
บริหารจัดการ 3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการเพ
สรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการ 4. เพื่อศึกษาถึงปญหาอุปสรรคตอคว
พรอมในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดก
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือผูบริหารและพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของในทุกสายงาน รวม 152 ค
การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ   สวนของขอมูลปฐมภูมิที่เปนแบบสอบถามได
ตอบกลับ จํานวน 150 ฉบับ โดยแบบสอบถาม แบงเปน 4  สวนคือ สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวก
ขอมูลทั่วไป สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําระบบ EVM มา
ในการบริหารจัดการ และระบบ Balance Scorecard  สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพร
ในการนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการ ที่มีองคประกอบ จํานวน 5  ดาน และสวนที่ 4  
ผูตอบไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม  ผลการศึกษาพบวา 
                1. ในการศึกษาการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในก
องคกรนั้น  ไดผลการคํานวณตนทุนคาเสียโอกาสในการตัดสินใจใชเงินลงทุนในกิจการของบริษ
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เทียบกับการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตร พบวา การดําเนินง
ใน 3 ปที่ผานมา การลงทุนกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ไดผลตอบแทนจากก
ลงทุนสูงกวาการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล  
                2. จากแบบสอบถาม  ไดกลุมตัวอยางเปนเพศชายและเพศหญิงเทาๆกัน โดยมีการศึก
สวนใหญสูงกวาปริญญาตรีและปริญญาตรี    โดยเปนผูจัดการสวนหรือผูชวยผูจัดการฝาย  ท
ระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ดานนี้ใกลเคียงกันระหวางไมเกิน 5 ปและมากกวา 10 ป   และสวนให
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ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับระบบ EVM  จากหนังสือบันทึกสั่งการ/คําส่ังตางๆที่เกี่ยวของของ กสท  
รวมทั้งสวนใหญไมเคยเขารับการอบรมหรือประชุมสัมมนา       
                3. จากการทดสอบความรูความเขาใจ พบวา คณะทํางานดําเนินงานและคณะทํางานยอยฯ  
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการ
บริหารจัดการและระบบ Balance Scorecard อยูในระดับปานกลาง   
                4. คณะทํางานดําเนินงานและคณะทํางานยอยมีความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการ
เพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการ ดานการประสานงานและประชาสัมพันธ 
และดานงบประมาณ สวนใหญมีคะแนนความพรอมอยูในระดับนอย แตดานบุคลากร ดานการ
บริหารจัดการ และดานวัสดุอุปกรณ สวนใหญมีคะแนนความพรอมในระดับปานกลาง      
                5. การทดสอบความสัมพันธขอมูล พบวา ระดับการเขารวมอบรมหรือประชุมสัมมนาที่
แตกตางกัน จะมีความพรอมตอการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชใน
การบริหารจัดการแตกตางกัน และระดับความรูความเขาใจฯที่แตกตางกันจะมีความพรอมตอการ
นําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการที่ไมแตกตางกัน  
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ABTRACT 
 

    There are 4 objectives of this research. Firstly, it is to study management system for 
producing economic value based on Finance Ministry’s idea brought into implementation in 
organizations. Secondly, it is to study attitude of readiness for bringing Economic Value 
Production into managing administration. Thirdly, it is to study factors relative to readiness of 
bringing Economic Value Production into administrative management. Forthly, it is to study 
obstructive problems of readiness for bringing Economic Value Production into administrative 
management system. 152 people brought into research are administrators and staffs from every 
work field. Primary and secondary resources are brought into this research. 150 primary 
questionaires are responded. The questionnaire is categorized into 4 parts. The first part is general 
question . The second part is questionnaire about comprehension of  bringing EVM system into 
administrative management as well as Balance Scorecard system. The third part is questionnaire 
about readiness of bringing EVM system into administrative management. There are 5 
components. Responders can give their additional opinions and recommends. The research 
outcomes are as follows: 
 1. Bringing EVM into administrative management in organization in last 3 years can be 
found that  CAT Telecom Pcl. can yield more profit than that of government bond  investment. 
 2. Research results are from sampling males and females with bachelor degree level or 
higher in equal quantity. They are section managers or department vice managers with experience 
not more than 5 years and more than 10 years. They get EVM knowledge from CAT 
announcements/commands. Most of them never enter any training courses or seminars. 
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 3. The comprehension test result can be found that knowledge and comprehension of  
Implementation team and sub-team about bringing EVM into administrative management and 
Balance Scorecard is in medium level. 

4. Research results with EVM system for administrative management in fields of co-
operation, public relation and fiscal fund from implementation teams including sub-teams can be 
found that readiness scores are in low volume while those of personnel, admisnistrative 
management and  material apparatus are in medium one. 
 5. In relative data test, we found that different level of attending training course or 
seminar of sampling group were differently ready for EVM implementation and different level of 
knowledge and comprehension are indifferently ready for it. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

1.1  ความสําคัญและที่มาของปญหา 

 รัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของรัฐวิสาหกิจ  โดยไดมีการกําหนดนโยบายสงเสริม
และพัฒนาการบริหารรัฐวิสาหกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  มีการสงเสริมคุณภาพของบุคลากร   
พัฒนารัฐวิสาหกิจใหมีความเขมแข็ง  มีการปรับปรุงองคกรใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  รวมทั้งสามารถแขงขันกับธุรกิจภาคเอกชนได   ซ่ึงรัฐบาลไดนําแนวคิด
ระบบบริหารจัดการที่มุงเนนการสรางมูลคาใหกับองคกร (Value-based Management) มาใชในการ
บริหารจัดการองคกรของรัฐวิสาหกิจ  
 จากนโยบายดังกลาวกระทรวงการคลังในฐานะผูดูแลรัฐวิสาหกิจ จึงไดมีการกําหนดเปน
นโยบายที่ใหรัฐวิสาหกิจพิจารณานําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการ
บริหารจัดการองคกร โดยมีวัตถุประสงคของการนําระบบฯมาใชในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ คือเพิ่ม
ผลิตภาพของรัฐวิสาหกิจอยางตอเนื่องและยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพของระบบประเมินผลงาน
รัฐวิสาหกิจ เพิ่มความคลองตัวในการบริหารจัดการและสรางความรับผิดชอบตอผลงานของ
รัฐวิสาหกิจ สรางมูลคาองคกรใหสูงขึ้นเมื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯและการที่รัฐวิสาหกิจมี
ผลิตภาพสูงขึ้นจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย  นอกจากนี้
กระทรวงการคลังยังสนับสนุนใหรัฐวิสาหกิจนําระบบ Balanced Scorecard (BSC) มาใชควบคู
กันกับระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM)  เพื่อชวยใหการบริหารจัดการ
ของรัฐวิสาหกิจมีการวางแผนงานในเชิงบูรณาการครอบคลุมทุกมิติของการบริหารจัดการโดยได
กําหนดเวลาในการดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป  ทั้งนี้กระทรวงการคลังจะนํา
ความกาวหนาในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชเปนตัวช้ีวัดในการ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแตป พ.ศ.2549 เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ , 2549 ) 
 นักเศรษฐศาสตรกลาววา ในการสรางกําไรเชิงเศรษฐศาสตรนั้น ธุรกิจจะตองสรางรายได
มากกวา คาใชจายตางๆ ในการดําเนินธุรกิจ และตองมีกําไรจากการดําเนินการเพียงพอที่จะชําระ
ตนทุนการ      ลงทุนของผูใหกูและผูถือหุนในองคกร และนี่คือส่ิงที่เปน วัตถุประสงคหลักของ
ระบบ EVM โดยการวัดคา “กําไรเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Profit)” หรือ “มูลคาเพิ่มเชิง
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เศรษฐศาสตร (Economic Value Added)” ซ่ึงในการวัดกําไรเชิงเศรษฐศาสตรสามารถทําไดโดยนํา
กําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี ลบดวยตนทุนเงินทุนที่ใชไปเพื่อสรางกําไรนั้นๆ บางครั้งอาจ
เรียกตนทุนเงินทุนวากําไรขั้นต่ําที่ตองทําไดตามหลักบัญชีโดยทั่วไปนั้น  ในการพิจารณาผล
ประกอบการขององคกรจะพิจารณาจากกําไรสุทธิขององคกร (Net Profit) เปนหลักวามีจํานวนมาก
นอยอยางไร มูลคากําไรสุทธิเปนปจจัยที่ใชในการแสดงใหเห็นวาองคกรมีมูลคาเพิ่มหรือไม แต
อยางไรก็ตามการพิจารณาผลประกอบการโดยใชกําไรสุทธิเปนหลักนั้น มีขอจํากัดในทาง
เศรษฐศาสตรที่สําคัญคือ ในการคํานวณกําไรสุทธินั้น องคกรไมไดพิจารณาตนทุนคาเสียโอกาส
ของผูถือหุนหรือตนทุนเงินทุนของเจาของ (ผูถือหุน)                                                     

 การมีกําไรเชิงเศรษฐศาสตรที่ดี (เปนบวก) สะทอนถึงความสามารถขององคกรในการ
เพิ่ม    ประสิทธิภาพ ความสามารถในการบริหารสินทรัพย ในการบริหารโครงสรางทางการเงิน และ
ในการลงทุนขยายกิจการที่คุมทุน คากําไรเชิงเศรษฐศาสตรที่เปนบวกชี้ใหเห็นวา องคกรกําลังสราง
มูลคาเพิ่มใหกับผูถือหุนในขณะที่คากําไรเชิงเศรษฐศาสตร  ที่เปนลบเปรียบเสมือนสัญญาณเตือนภัย 
ซ่ึงหมายความวา องคกรควรตรวจสอบวาคากําไรเชิงเศรษฐศาสตรในอนาคตจะยังเปนลบหรือไม 
หากเปนเชนนั้นจะหมายความวาองคกรกําลังทําลายมูลคา  สวนตนทุนเงินทุนมาจากสองแหลง คือ 
ผูใหกูและผูถือหุน และแนวทางการคํานวณกําไรเชิงเศรษฐศาสตร คือ 

            กําไรเชิงเศรษฐศาสตร =  กําไรจากการดําเนินงานหลังหกัภาษี ลบตนทุนของเงินทนุ 
               =  Net Operation Profit after Tax– Weight Average Cost of Capital 

         =  NOPAT- WACC 
 การนําแนวคิดในเรื่องระบบ EVM มาใชรวมกับแนวคิด Balance Scorecard (BSC) จะมี
สวนชวยอยางยิ่งในการลด  ขอจํากัดของทั้งระบบ EVM และระบบ BSC ได โดยผูบริหารสามารถ
ใชคากําไรเชิงเศรษฐศาสตร มาเปนตัวช้ีวัดหลักในการวัดผลการดําเนินงานทางดาน การเงิน 
(Financial Prospective) ภายใตแนวคิด BSC นอกจากนี้ ผูบริหารสามารถใชหลักการในเรื่อง Key 
Value Drivers (ทั้งในประเด็นทางดาน การเงิน และดานการดําเนินงาน) ภายใตระบบ EVM เปน
ตัวช้ีวัดในกรอบของ BSC โดยจัดกลุมใหเหมาะกับมุมมองทั้ง 4 ดานของ BSC ซ่ึงเปนแนวคิดที่
ขยายขอบเขตบทบาทขององคกร (Firm/ Enterprise) ใหหันมาใหความสําคัญกับปจจัยที่สราง
ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐศาสตรเพิ่มเติมจากการบริหารในแนวเดิมซึ่งเปนมุงเนนดานการสราง
ผลตอบแทนทางการเงิน   อาจกลาวไดวา   แนวคิดที่ขยายขอบเขตมุมมองการบริหารจัดการนี้ได
ครอบคลุมประเด็นดานการสรางธรรมาภิบาล(Corporate Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management) การควบคุมและการตรวจสอบภายใน (Internal Control and Internal Audit) ตลอดจน
การสรางใหเกิดมาตรฐานที่ดีของระบบการรายงานผลดานบัญชีและการเงิน ซ่ึงปจจัยตางๆ เหลานี้ 
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จะชวยใหองคกรมีความยั่งยืนในระยะยาว และสามารถสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตรได  การบูร
ณาการระบบ EVM เขากับระบบ BSC เปนมุมมองที่ทําไดโดยไมยาก เหตุเพราะผลดังที่กลาวแลว
ขางตนโดยสังเขปวา ระบบ EVM นั้นขยายมุมมองของการบริหารจัดการ กวางขวางกวาการ
พิจารณาหรือใหความสําคัญดานการเงินเพียงอยางเดียว ดังนั้นหากใชหลักการ    เศรษฐศาสตรเขา
มาประยุกตใช จะเห็นไดวาองคกรอาจจะตองคํานึงถึงการใชทรัพยากรในมุมที่กวางขวางขึ้น อาทิ 
คํานึงถึงคาใชจายจากการเสียโอกาส ตลอดจนคํานึงถึงผลกระทบจากการดําเนินการขององคกร ตอ
อุตสาหกรรม ตลาด และสังคม ดังนั้น การสรางคุณคาของผลิตภัณฑหรือบริการนั้น จะไมไดจํากัด
เฉพาะคุณคาเพื่อตอบสนองตอกลุมลูกคาเปาหมายเทานั้น แตยังคํานึงถึงคุณคาของผลิตภัณฑและ
บริการขององคกรที่มีตอสังคมและสาธารณะ   ดังนั้น หากสามารถประยุกตใชแนวคิดที่กลาวได ก็จะ
สามารถสรางแผนที่กลยุทธที่นําไปสูการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจขององคกรไดโดยไมยาก
(สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ : 2549 ) 

 จากนโยบายการนําแนวคิดระบบบริหารจัดการ ที่มุงเนนการสรางมูลคาใหกับองคกร 
โดยนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM : Economic Value Management) 
เปนตัวช้ีวัดในการสรางมูลคาเพิ่มขององคกร ประกอบกับที่ผานมา บริษัท  กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน)  นิยมใชเกณฑดานการเงินแสดงเพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  เชนผล
กําไรสุทธิ  การจายเงินปนผล เปนตน  แตเนื่องจากเกณฑทางดานการเงินไมสามารถแสดงใหเห็นถึง
มูลคาทางดานเศรษศาสตรขององคกร  จึงไดมีที่นําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิง
เศรษฐศาสตร(EVM) มาใชในการบริหารจัดการของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ทําให
ผูวิจัยสนใจศึกษาในประเด็นผลการดําเนินงาน ของบริษัท กสท โทรคมนาคมจํากัด(มหาชน)โดยใช
แนวคิดระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM)  และการบูรณาการระบบ
บริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร(EVM)   เขากับระบบ Balance Scorecard (BSC)  
นอกจากนั้นผูวิจัยจะไดศึกษาถึงความพรอมของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  ในการ
นําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) มาใชในการบริหารจัดการ ซ่ึงโดยที่ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน)เปนรัฐวิสาหกิจที่จะตองถูกประเมินผลการดําเนินงานใน
หลาย ๆ ดานของทุก ๆ ปตามที่สํานักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปนผูกําหนดและหนึ่งใน
นั้นก็คือ การประเมินถึงความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการที่มุงเนนการสรางมูลคามาใชกับ
องคกร     ซ่ึงผลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้จะไดทราบถึงความคืบหนาของผลการดําเนินการที่ผานมา
ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการดําเนินการและนําผลที่ไดมาปรับปรุงประสิทธิภาพของผลการ
ดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว 
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.2.1 เพื่อศึกษาการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร(EVM) ตาม  
แนวคิดของกระทรวงการคลังมาใชในองคกร 

 1.2.2 เพื่อศึกษาทัศนคติตอความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิง
เศรษฐศาสตร (EVM) มาใชในการบริหารจดัการ 

 1.2.3 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับทัศนคติตอความพรอมในการนําระบบ
บริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) มาใชในการบริหารจัดการ 

 1.2.4 เพื่อศึกษาถึงปญหาอุปสรรคของทัศนคติตอความพรอมในการนําระบบบริหาร
จัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร(EVM) มาใชในการบริหารจัดการ       

 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1  ศึกษาถึงองคประกอบ จํานวน 5  ดาน คือ ดานบุคลากร  ดานวัสดุอุปกรณ  ดาน
งบประมาณ  ดานบริหารและการจัดการ  และดานการประสานงานและประชาสัมพันธ         
 1.3.2  ประชากรที่ศึกษาเปนผูบริหารและพนักงานของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ในทุกสายงานที่มีสวนเกี่ยวของที่ประกอบไปดวย หนวยงานขึ้นตรงกรรมการผูจัดการ
ใหญ   สายงานกลยุทธองคกร  สายงานการเงิน สายงานบริหาร  สายงานตลาดและการขาย  สายงาน
ปฏิบัติการเครือขายและบํารุงรักษา สายงานธุรกิจCDMA สายงานธุรกิจ e-Business และสายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ     
      1.3.3  ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย  สํารวจในระหวางเดือนกุมภาพันธ 2550 ถึงเดอืน 
เมษายน  2550 
 
 1.4  วิธีการศึกษา 
 1.4.1  แหลงขอมูลในการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้จะใชขอมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ    
  1.4.1.1  ขอมูลปฐมภูมิ ไดมาจากโดยการดําเนินการสรางแบบสอบถามและเก็บ
ขอมูลจากกลุมเปาหมายที่เปนคณะ Steering Committee และคณะทํางานดําเนินงาน ตามคําสั่งของ 
กสท ที่ 25/2549 และคําส่ังของ กสท ที่ 163/2549  และพนักงาน กสท ในทุกๆฝายที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการนําระบบบริหารมูลคามาใชในการบริหารจัดการของ กสท 
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  1.4.1.2  ขอมูลทุติยภูมิ ไดมาจากการศึกษา แนวคิดทฤษฎี และเอกสารตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ ไดแก หนังสือ  เอกสาร บทความ รายงานการวิจัยวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ วารสาร ส่ิง
ตีพิมพที่เกี่ยวของ                 
 1.4.2  วิธีการเก็บขอมูล 
          1.4.2.1  ประชากร ประกอบดวยผูบริหารและพนกังานที่มีสวนเกี่ยวของ ในทกุสาย
งานประกอบไปดวย หนวยงานขึ้นตรงกรรมการผูจัดการใหญ   สายงานกลยุทธองคกร  สายงาน
การเงิน สายงานบริหาร  สายงานตลาดและการขาย  สายงานปฏิบัติการเครือขายและบํารุงรักษา  
สายงานธุรกิจ CDMA  สายงานธุรกิจ e-Business   และ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  
914   คน   

            1.4.2.2  กลุมตัวอยาง  ไดแก   ใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling)  
คือ เจาะจงเลือกสอบถาม  จากกลุมตัวอยางที่เปนคณะ Steering Committee และ คณะทํางาน
ดําเนินงาน  ตามคําส่ังของ กสท รวมทั้งพนักงานผูเกี่ยวของ จํานวน 152  คน        

  1.4.2.3  แบบสอบถาม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
พรอมในการนําระบบบริหารมูลคามาใชในการบริหารจัดการของ  กสท    ซ่ึงรูปแบบของ
แบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
   สวนที่ 1  เปนคําถามทั่วไปเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ไดแก  ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางานการเขารวมอบรมหรือประชุมสัมมนาในเรื่อง 
EVM และระดับการไดรับรูขอมูลขาวสาร 
                      สวนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนํา
ระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการ และความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับระบบ Balance Scorecard (BSC) 
                      สวนที่ 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพรอมในการนําระบบบริหาร
จัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการของบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด(มหาชน) ที่มีองคประกอบ จํานวน 5  ดาน คือ ดานบุคลากร  ดานวัสดุอุปกรณ  ดาน
งบประมาณ  ดานบริหารและการจัดการ  และดานการประสานงานและประชาสัมพันธ            
                       สวนที่ 4  เปนคําถามปลายเปด (Open – Ended Questionnaire) ใหผูตอบ
ไดแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิม่เติม 
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 1.4.3  กรอบความคิดเกี่ยวกับตัวแบบ 

กรอบแนวคิดในการศึกษาวจิัย 
                    ปจจัยพืน้ฐานสวนบุคคล                                          องคประกอบของความพรอม 

 
 

D
 
 

 
4 

 
 

 

1. ระดับการศกึษา  
2. ประสบการณในการทํางาน 
3. ระดับการรบัรูขอมูลขาวสารเรื่อง EVM &  
    BSC 
4. การเขารวมอบรมหรือประชุมสัมมนาใน 
    เรื่อง EVM   
5. ความรูความเขาใจเกีย่วกบัระบบบริหารจัด 
การเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรและ  
ระบบ Balance Scorecard (BSC) 
 
 
 

  1.4.3.1  ตัวแปรในการวจิัย 
   1) ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลท
ในการทํางาน ระดับการไดรับรูขอมูลขาวสาร การเขา
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ การนําระบบบริหารจัดการ
บริหารจัดการและระบบ Balance Scorecard (BSC) 
                          2)  องคประกอบของควา
บริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรม
โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) ที่มีองคประกอบ จํานวน
ดานงบประมาณ  ดานบริหารและการจัดการ  และดาน
 
1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
            1.5.1 ทําใหทราบถึงการนําระบบบริหารจัด
ตามแนวคิดของกระทรวงการคลังมาใชในองคกร 

 1.5.2  ทําใหทราบถึงทัศนคติตอความพรอ
มูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) มาใชในการบริหารจัดก

  

PU

ความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการ
เพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการ
บริหารจัดการ   ที่มีองคประกอบ จํานวน 5  
ดาน คือ  
 1. ดานบุคลากร    
 2. ดานวัสดุอุปกรณ     
 3. ดานงบประมาณ   
 4. ดานบริหารและการจัดการ  
 5. ดานการประสานงานและประชาสัมพันธ 
 

ี่ประกอบดวย  ระดับการศึกษาประสบการณ
รวมอบรมหรือประชุมสัมมนาในเรื่อง EVM  
เพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการ

มพรอม ไดแก ความพรอมในการนําระบบ
าใชในการบริหารจัดการของบริษัท กสท 
 5  ดาน คือ ดานบุคลากร  ดานวัสดุอุปกรณ  
การประสานงานและประชาสัมพันธ      

การเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM)  

มในการนําระบบบริหารจดัการเพื่อสราง
าร 
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 1.5.3  ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับทัศนคติตอความพรอมในการนําระบบ
บริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) มาใชในการบริหารจัดการ 

 1.5.4  ทําใหทราบถึงปญหาอุปสรรคของทัศนคติตอความพรอมในการนําระบบบริหาร
จัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร(EVM) มาใชในการบริหารจัดการ       

 
1.6  นิยามศัพท 
 เพื่อใหเกิดความชัดเจนและความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดความหมาย
ของคําที่เกี่ยวของในการวจิยั  ดังนี ้
  ระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรหรือระบบ EVM หมายถึง 
ระบบการบริหารจัดการองคกรที่ไดนําเอาปจจัยสําคัญตางๆที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจของ    
องคกรมาพิจารณารวมกันอยางครบถวน ตามนโยบายของกระทรวงการคลังและจะใชระบบ EVM 
มาใชเปนตัวช้ีวัดในการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ  ตั้งแตป พ.ศ. 2549 เปนตนไป  
  Balanced Scorecard (BSC) หมายถึง กระบวนการในวัดผลการดําเนินงานที่มุงเนน
การพัฒนา เพือ่สรางขีดความสามารถในการแขงขนัใหกบัองคกรในระยะยาว โดยพิจารณาการวัดผล
การดําเนินงานใน 4 มุมมอง ไดแก ดานการเงิน ดานลกูคา ดานกระบวนการดําเนินงานและดานการ
เรียนรูและพัฒนา ซ่ึงกระทรวงการคลังสนับสนุนใหรัฐวสิาหกิจนําระบบ BSC มาใชควบคูกันกับ
ระบบ EVM  เพื่อใหการบรหิารจัดการของรัฐวิสาหกจินัน้  มีการวางแผนที่ครอบคลุมทุกดาน 
 ความพรอม หมายถึง  ปจจัยที่สนับสนุนการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิง
เศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด ตามระยะเวลาที่ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง กําหนดให โดยมีองคประกอบ 
จํานวน 5  ดาน คือ ดานบุคลากร  ดานวัสดุอุปกรณ  ดานงบประมาณ  ดานบริหารและการจัดการ  
และดานการประสานงานและประชาสัมพันธ            
               ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาขัน้สูงสุดของผูตอบแบบสอบถาม ที่มีหนาที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวของกบัการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการ
บริหารจัดการของ กสท 
               ประสบการณในการทํางาน  หมายถึงประสบการณในการทํางานของผูตอบ
แบบสอบถาม  ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของกับการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิง
เศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการของ กสท 
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               ระดับการรับรูขอมูลขาวสาร  หมายถึง ระดบัการไดรับขอมูลขาวสารของในการนํา
ระบบบริหารมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร มาใชในการบริหารจัดการของ กสท   
               การเขารวมอบรมหรือประชุมสัมมนา   หมายถึงการไดเขารับการฝกอบรม  สัมมนา ใน
ขอเร่ือง EVM  ที่ กสท จัดขึน้หรือจากหนวยงานภายนอก 
               ความรูความเขาใจ  หมายถงึ  ความรูความเขาใจของผูตอบแบบสอบถาม ที่เกี่ยวกับการ
นําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการ และความรูความ
เขาใจเกีย่วกับระบบ Balance Scorecard (BSC) 
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การวิจัยเร่ืองระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหาร
จัดการ : กรณีศึกษาบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของดังนี้ 
2.1  แนวคดิระบบการบรหิารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Value   
        Management) 
 2.1.1  กระบวนการเปลี่ยนแปลงองคกร สูระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร 
 2.1.2  ความหมายของกําไรเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Profit) 
 2.1.3  แนวทางการคํานวณกาํไรเชิงเศรษฐศาสตร 
 2.1.4  การสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร 
2.2  การนําระบบ EVM มาใชในเชิงปฏิบัต ิ
2.3  Balanced Scorecard (BSC) และการเชือ่มโยงกับระบบ EVM 
2.4  การบริหารจัดการ 
2.5  แนวคดิเกีย่วกับความพรอม   
2.6  ทบทวนวรรณกรรม 
           
2.1 แนวคิดระบบการบรหิารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชงิเศรษฐศาสตร (Economic Value Management) 
 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(2549)   ไดใหความหมาย  ระบบการ
บริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM – Economic Value Management) หรือ ระบบ 
EVM วา  หมายถึง  ระบบการบริหารจัดการองคกรที่ไดนําเอาปจจัยสําคัญตางๆ ที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินธุรกิจขององคกรมาพิจารณารวมกันอยางครบถวน ในการวางแผนการดําเนินธุรกิจขององคกร 
เพื่อใหองคกรสามารถสรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูขององคกร นอกจากนี้ ผูบริหาร
สามารถนําหลักการการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตรนี้ใช เปนเครื่องมือในการตัดสินใจในการ
ลงทุนในกิจกรรมตางๆ  ขององคกร ซ่ึงจะทําใหทราบวาการลงทุนนั้นๆ เปนการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับองคกรหรือไม ตลอดจนสามารถประยุกตใชตัวช้ีวัดที่เรียกวา “กําไรเชิงเศรษฐศาสตร” เปน
เครื่องมือในการตรวจสอบผลการดําเนินงานขององคกร โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของกําไร
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เชิงเศรษฐศาสตรในแตละชวงเวลา วามีการปรับเพิ่มขึ้นในแตละชวงเวลาที่ทําการประเมินหรือไม 
อยางไร และอาจใชขอมูลที่ไดรับนี้ในการทบทวนการวางแผนกลยุทธและแผนธุรกิจขององคกร
ตอไป  ซ่ึงจะทําใหเกิดการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่องตั้งแต 

1)  การนําระบบ EVM มาใชในการวางแผนการดําเนินธุรกิจขององคกร 
2)  การดําเนนิการตามแผนงานตางๆ ในแนวทางของระบบ EVM 
3)  การประเมินผลการนําระบบ EVM มาใชโดยอาศัยตัวช้ีวัดที่เรียกวา  “กําไรเชิง            
เศรษฐศาสตร” 

4) การทบทวนผลการดําเนนิงาน โดยอาศัยขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการคํานวณ 
กําไร เชิงเศรษฐศาสตร มาใชในการทบทวนการวางแผนการดําเนินธุรกิจของ
องคกร 

2.1.1  กระบวนการเปลี่ยนแปลงองคกร สูระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร 
 การนําระบบการบริหารจัดการที่มุงการสรางมูลคาเพิ่ม (Value-based Management) สู
ภาคปฏิบัติในองคกรนั้น  เปนกระบวนการซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการในการบริหารจัดการองคกร    โดยให
ความสําคัญกับมูลคากิจการในเชิงเศรษฐศาสตร และใหความสําคัญกับการบริหารทุนการดําเนินงาน 
(Capital) เพื่อสรางมูลคาใหกับผูถือหุน ซ่ึงเรียกวา “ระบบ EVM” 
 ในการบริหารงานตามระบบ EVM นั้น แมวาผูบริหารจะตองใหความสําคัญในทุก
ขั้นตอนอยางถี่ถวน อยางไรก็ตามหากมีการวางกรอบและแนวปฏิบัติ ตลอดจนมีการสื่อสารให
บุคลากรในองคกรทราบอยางเหมาะสมตั้งแตเร่ิมตน การนําระบบ EVM มาปฏิบัติจะเปนกระบวนการ
ที่ไมยากตอการดําเนินการ ตามขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ 
                    1.  ผูบริหารตองมี และแสดงใหเห็นความมุงมั่นในการนําระบบ EVM มาใชในการ
บริหารจัดการองคกร 
                    2.  แตงตั้งผูนําการดําเนินการระบบ EVM/ สมาชิกทีม/ คณะกรรมการกําหนดทิศทาง 
                 3.  อบรมแนวคิดระบบ EVM ใหกับคณะกรรมการ 
                    4.  พัฒนาแผนปฏิบัติการ 
                    5.  คํานวณกําไรเชิงเศรษฐศาสตร  
                    6.  กําหนดปจจัยผลักดันหลักๆ ทางการเงิน  และทางการดําเนินงาน ตลอดจนสราง
ความเชื่อมโยงของปจจัยตางๆ ตลอดจนพัฒนาเปนแผนงานในการสรางกําไรเชิงเศรษฐศาสตร 
                    7.  กําหนดเปาหมายสําหรับตัวบงชี้หลักๆ ทางการเงิน 
                    8.  เริ่มปฏิบัติและบริหารการดําเนินงานตามแผนงาน 
                     9.  จัดเตรียมรายงานการบรหิารที่สัมพันธกับคากําไรเชิงเศรษฐศาสตร  
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                   10. พัฒนาแผนผลตอบแทนตามกําไรเชิงเศรษฐศาสตร  
 2.1.2  ความหมายของกําไรเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Profit) 
  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(2549) ไดใหความหมายของกําไรเชิง
เศรษฐศาสตร (Economic Profit) วา นักเศรษฐศาสตรกลาววา  ในการสรางกําไรเชิงเศรษฐศาสตรนั้น
ธุรกิจจะตองสรางรายไดมากกวาคาใชจายตางๆ  ในการดําเนินธุรกิจ และตองมีกําไรจากการ
ดําเนินการเพียงพอที่จะชําระตนทุนการลงทุนของผูใหกูและผูถือหุนในองคกร  และนี่คือส่ิงที่เปน 
วัตถุประสงคหลักของระบบ EVM โดยการวัดคา “กําไรเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Profit)” หรือ 
“มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Value Added)”   การวัดกําไรเชิงเศรษฐศาสตรสามารถทํา
ไดโดยนํากําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษีลบดวยตนทุนเงินทุนที่ใชไปเพื่อสรางกําไรนั้นๆ
บางครั้งอาจเรียกตนทุนเงินทุนวากําไรขั้นต่ําที่ตองทําได 

กําไรเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Profit)                               =      กําไรจากการดําเนินงานหลัง  
หรือมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Value Added)                           หักภาษี – ตนทุนเงินทุน 

ทําไมตองใช “กําไรเชิงเศรษฐศาสตร”ตามหลักบัญชีโดยท่ัวไปนั้น  ในการพิจารณาผล
ประกอบการขององคกรจะพิจารณาจากกําไรสุทธิขององคกร (Net Profit) เปนหลักวามีจํานวนมาก
นอยอยางไร มูลคากําไรสุทธิเปนปจจัยที่ใชในการแสดงใหเห็นวาองคกรมีมูลคาเพิ่มหรือไม แต 
อยางไรก็ตาม การพิจารณาผลประกอบการโดยใชกําไรสุทธิเปนหลักนั้น มีขอจํากัดในทาง
เศรษฐศาสตรที่สําคัญคือ ในการคํานวณกําไรสุทธินั้น องคกรไมไดพิจารณาตนทุนคาเสียโอกาส
ของผูถือหุนหรือตนทุนเงินทุนของเจาของ (ผูถือหุน) 

 ตามหลักเศรษฐศาสตรนั้น กําไรที่แทจริง คือกําไรสุทธิที่หักคาใชจายทุกอยาง รวมทั้ง
การหัก  ตนทุนคาเสียโอกาสของผูถือหุน  กําไรสวนที่เหลือนี้ คือ กําไรเชิง  เศรษฐศาสตรที่องคกร
สามารถสรางเพิ่มขึ้นในแตละงวด  ซ่ึงถือวาเปนกําไรที่แทจริงขององคกร   การมีกําไรเชิง
เศรษฐศาสตรที่ดี (เปนบวก) สะทอนถึงความสามารถขององคกรในการเพิ่ม    ประสิทธิภาพ 
ความสามารถในการบริหารสินทรัพย ในการบริหารโครงสรางทางการเงิน และในการลงทุนขยาย
กิจการที่คุมทุน คากําไรเชิงเศรษฐศาสตรที่เปนบวกชี้ใหเห็นวา องคกรกําลังสรางมูลคาเพิ่มใหกับ    
ผูถือหุนในขณะที่คากําไรเชิงเศรษฐศาสตร  ที่เปนลบเปรียบเสมือนสัญญาณเตือนภัย ซ่ึงหมายความ
วา องคกรควรตรวจสอบวาคากําไรเชิงเศรษฐศาสตรในอนาคตจะยังเปนลบหรือไม หากเปนเชนนั้น
จะหมายความวาองคกรกําลังทําลายมูลคา   นอกจากนี้ การคํานวณกําไรเชิงเศรษฐศาสตรนี้ สามารถ
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ใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหการ  ตัดสินใจใจการลงทุน ซ่ึงอาจมีหลายรูปหรืออาจมีหลาย
โครงการไดอยางชัดเจน โดยการเปรียบเทียบกําไรเชิงเศรษฐศาสตรที่ไดรับในแตละรูปแบบ และ/
หรือในแตละโครงการ ซ่ึงชวยทําใหองคกรทําการตัดสินใจดานการลงทุนไดอยางถูกตอง 

 กําไรเชิงเศรษฐศาสตรมุงเนนการใหความสําคัญตอผูถือหุน  เหตุผลสามประการที่
ผูบริหาร ควรใหมุงเนนการใหความสําคญักับผูถือหุน ประกอบดวย 

                    1)  การที่องคกรสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูถือหุนมากที่สุด เปนการแสดงใหเหน็
ถึงความสามารถของผูบริหารในการนําทรัพยากรไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและสรางมูลคา
ไดสูงสุด  หากองคกรไมมุงเนนที่  มูลคาของผูถือหุน การใชทรัพยากรขององคกรจะเปนไปอยาง
ส้ินเปลือง และเปนการสูญเสียมูลคาที่สามารถสรางใหกับสังคมโดยรวม 

                    2)  องคกร คือสัญญาที่เชื่อมตอกันระหวางผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมดและผูถือหุน ผูมี
สวนเกี่ยวของซึ่งประกอบดวยพนักงาน ผูบริหาร และผูคาวัตถุดิบ มารวมงานกันโดยสมัครใจเพื่อใช
เงินทุนเพื่อสรางสรรค     ผลิตภัณฑที่ตนคาดหวังวาลูกคาจะซื้อ ในขณะที่ผูบริหารดูแลผลประโยชน
ใหกับผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหลาย ผูบริหารควรใหความสําคัญสูงสุดกับผลประโยชนของผูถือหุน 
เนื่องจากผูถือหุนคือแหลงที่มาของเงินลงทุนที่ใชในการดําเนินธุรกิจขององคกร 

                 3)  ไมวาจะองคกรจะดําเนินธุรกิจประเภทใดก็ตาม  องคกรจําเปนตองแขงขัน
เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรอันจํากัดที่เรียกวา “เงินทุน” การที่องคกรจะไดรับเงินทุนหรือไมนั้น 
ขึ้นอยูกับความสามารถขององคกรในการบริหารเงินทุนที่ตนไดรับ องคกรที่สามารถสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผูถือหุนโดยให    ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวาตนทุนของเงินทุนของผูถือหุน องคกรนั้น
จะสามารถระดมเงินทุนเพิ่มเติมไดงายกวา                                          

 ตนทุนของเงินทุน (WACC) 

               หัวใจหลักของระบบ EVM คือ การมุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรใหกับ
องคกรจากทรัพยากรที่มีอยู องคกรจะสามารถทราบวากิจกรรมตางๆ ขององคกรนั้น มีสวนชวยใน
การสรางมูลคาเพิ่มหรือไม จําเปนอยางยิ่งที่องคกรตองทราบ ตนทุนของเงินทุนที่แทจริงที่ใชเพื่อให
ไดมาซึ่งทรัพยากรตางๆ องคกรสวนใหญอาจไมทราบดวยซํ้าวามูลคาตนทุนเงินทุนขององคกรของ
ตนคือเทาใด 

 ตนทุนเงินทุนที่แทจริงคืออะไร?   ตนทุนเงินทุนมาจากสองแหลง คือ ผูใหกูและผูถือ
หุน ดังนั้น ตนทุนเงินทุนจึงอยูในสองรูปแบบ ไดแก ตนทุนเงินกูซ่ึงหมายถึงคาใชจายดอกเบี้ย และ
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ตนทุนเงินทุนจากสวนของผูถือหุนซึ่งหมายถึงคาเสียโอกาสอันเกิดจากการที่ผูถือหุนสามารถนํา
เงินทุนจํานวนเดียวกันนี้ไปลงทุนในธุรกิจอื่น 

 

                                   ตนทุนเงินทุน = อัตราตนทุนเงินทุน x เงินทุน 
 
 

        อัตราตนทุนเงินทุน  =   คาเฉล่ียถวงน้าํหนักของอตัราตนทุนเงนิกู ไดแก คาใชจายดอกเบี้ย 
                                              และอัตราตนทุนเงินทุนของผูถือหุน ไดแก คาเสียโอกาสของผูถือหุน 

 

               ตนทุนเงินทุน คือ องคประกอบที่โดดเดนและสําคัญที่สุดของการวัดคามูลคาเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตร ในการจัดทํารายงานผลประกอบการตามหลักการทางบัญชีโดยทั่วไป องคกรที่มี
กําไรสุทธิจากการประกอบการไมอาจถือวามีผลประกอบที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกรไดแนนอน 
ทั้งนี้เพราะกําไรในทางบัญชีทั่วไปจะหักเพียงคาใชจายดอกเบี้ยสําหรับเงินกู โดยไมคํานึงถึงตนทุน
เงินทุนจากสวนของผูถือหุนโดยพิจารณาวาเงินทุนจากสวนของผูถือหุนนั้นไมมีตนทุนเพราะเราไม
จําเปนตองจาย แตที่จริงแลวเงินทุนจากสวนของผูถือหุนมีตนทุน และเปนตนทุนที่อาจสูงจน
ผูบริหารหลายๆ ทานอาจคิดไมถึง 

               ตนทุนเงินทุนจากสวนของผูถือหุนที่แทจริงขององคกร คือ มูลคาที่ผูถือหุนอาจไดรับจาก
มูลคาหุนของ    องคกรที่เพิ่มขึ้นและเงินปนผลรับ หากผูถือหุนนําเงินทุน ดังกลาวไปลงทุนในกิจการ
อ่ืนที่มีความเสี่ยงเทียบเทากับกิจการขององคกร นี่คือมูลคา ที่นักเศรษฐศาสตรเรียกวาคาเสียโอกาส 
(Opportunity Cost)    ผูบริหารหลายทานตอตานแนวคิดนี้ เพราะคิดวาตนทุนนี้ไมไดมีการจายเงิน
ออกไป 

 รุงโรจน  เบญจมสุทิน (2548) กลาววา ตนทุนคาเสียโอกาส หมายถึง ผลประโยชนที่ควร
จะไดรับหากเลือกดําเนินการตามทางเลือกนั้น แตไมไดรับเพราะไปเลือกทางเลือกอื่น ซึ่งในทางปฏบิตัิ
แลวผูบริหารหรือผูตัดสินใจมักจะเลือกทางเลือกที่เห็นวาใหประโยชนแกตนมากที่สุด และจะเลือกได
เพียงทางเลือกเดียว เพราะขอจํากัดในเรื่องทรัพยากร เปนเหตุใหตองตัดทางเลือกอ่ืนๆทิ้งไป 
ผลประโยชนสูงสุดของทางเลือกอื่น ๆ ที่ถูกตองทิ้งไปก็คือ ตนทุนคาเสียคาโอกาสของทางเลือกที่เรา
เลือกนั่นเอง 
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 2.1.3  แนวทางการคํานวณกาํไรเชิงเศรษฐศาสตร 
              สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ(2549)  ไดใหนยิาม  แนวคิดแนวทางการ
คํานวณกําไรเชิงเศรษฐศาสตรวา 
 กําไรเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Profit)    =   กําไรจากการดาํเนินงานหลังหักภาษี  

               ลบ ตนทุนของเงินทุน 
                                  =   Net Operation Profit after Tax  

              Weight Average Cost of Capital 
                                            =    NOPAT- WACC 

 ในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) จะไมรวม รายการอื่นๆ ที่
ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานปกติขององคกรซ่ึงโดยปกติจะแสดงอยูในงบกําไรขาดทุน เชน กําไร
หรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย ดอกเบี้ยจาย ซ่ึงการพิจารณาวารายการใดเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานหรือไม และจะนํามาใชในการคํานวณ NOPAT และเงินทุนหรือไม จําเปนตองทําอยาง
สม่ําเสมอ หากสินทรัพยหนึ่งไดรับการกําหนดวามีการเกี่ยวของกับการดําเนินงาน รายไดใดๆ ที่
ไดรับจากสินทรัพยนั้นๆ ตลอดจนคาใชจายที่เกี่ยวของกับการใชสินทรัพยนั้น ควรจะถูกรวบรวมไว
ในการคํานวณ การแบงดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิดความชัดเจนและแสดงถึงความ
รับผิดชอบที่ผูบริหารมีตอเงินทุนทั้งหมดที่ลงทุนในธุรกิจ 

 ตนทุนของเงินทุน (WACC) คือ ผลตอบแทนทางการเงินที่ผูลงทุนคาดหมายวาจะไดรับ
จากเงินลงทุนของตน โดยคํานวณจากอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่เจาของเงินกูและผูถือหุนตองการซึ่ง
เรียกวา “อัตราตนทุนเงินทุน (Cost of Capital)” คูณดวย “เงินทุน (Capital)” ซ่ึงเปนเงินทุนที่ลงไวเมื่อ
เริ่มตน อาจกลาวไดวา ตนทุนเงินทุนเปรียบเทียบไดเปน “คาเชาทางเศรษฐศาสตร (Economic 
Rent)” ซ่ึงทางองคกรตองจายใหกับผูลงทุน (หรือผูใหเชาสินทรัพย) โดยถือวาเปนตนทุนแบบหนึ่ง
เชนเดียวกับตนทุนอ่ืนๆ ในการดําเนินธุรกิจและจะตองหักลบเงินทุนนี้ออกจากกําไรจากการ
ดําเนินงาน เพื่อใหไดมาซึ่งผลกําไรที่แทจริงทางเศรษฐศาสตร หรือที่เรียกวา กําไรเชิง  เศรษฐศาสตร 

 เงินทุน (Capital) คือ เกณฑทางเศรษฐศาสตรที่ใชในการวัดจํานวนเงินทั้งหมดที่เจาของ
เงินกูและผูถือหุนลงทุนในการดําเนินงานของธุรกิจตั้งแตเร่ิมตนประกอบกิจการ อาจกลาวโดยงาย
วา เงินทุนคือเงินที่ลงทุนในธุรกิจ และสามารถคํานวณเงินทุนไดจากการนําขอมูลในงบดุลมา
ปรับปรุงทางเศรษฐ-ศาสตร ซ่ึงคํานวณได 2 วิธี คือ 
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                    วิธีที่ 1  คิดจากสินทรัพย โดยการรวมเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ สินทรัพยถาวรสุทธิ 
สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงานอื่นๆ และยอดกําไร/ขาดทุนสะสมซึ่งเกิดจากรายการพิเศษและ
ไมไดเกิดขึ้นเปนประจํา หรือ  

                    วิธีที่ 2  คิดจากหนี้สินและสวนของผูถือหุน โดยรวมหนีส้ินที่มดีอกเบีย้ สวนของผู
ถือหุน และรายการปรับปรุงตางๆ ที่มีผลตอเงินทุนในเชงิเศรษฐศาสตร 

 ในการคํานวณกําไรเชิงเศรษฐศาสตร  มีวิธีการคํานวณทีสํ่าคัญ 2 ขั้นตอน คือ การจดัทํา
งบการเงินในเชิงเศรษฐศาสตร และการคํานวณตนทุนเงนิทุน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 ขัน้ที่ 1  การจดัทํางบการเงนิในเชิงเศรษฐศาสตร 

 งบการเงินในเชิงเศรษฐศาสตร สามารถจัดทําขึ้นจากการปรับปรุงงบการเงิน โดยงบกําไร
ขาดทุนจะถูกปรับปรุงเปนงบ NOPAT และงบดุลจะถูกปรับปรุงเปนงบทุน (Capital) ซ่ึงการปรับงบ
การเงินเปนงบการเงินในเชิงเศรษฐศาสตรดังกลาวจะทําใหผูบริหารทราบถึงความสามารถในการ
ทํากําไรจากการดําเนินงาน และการใชทุนทรัพยเชิงเศรษฐศาสตรที่มีความถูกตองกวาตัวเลขทาง
บัญชี                                                                                                                                                                                 
 ขั้นที่ 2  การคํานวณตนทุนเงินทุน (WACC) 

 ตนทุนเงินทุน คือ คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามโครงสรางเงินทุนของตนทุนเงินทุนของผูใหกู
และตนทุนเงินทุนของผูถือหุน 

    ตนทุนเงนิทุน     =     (หนี้สิน x อัตราตนทุนของผูใหกูหลังหักภาษี)  +  (สวนของผูถือหุน 
                             x อัตราตนทุนของสวนของผูถือหุน) 

  

 อัตราตนทุนของผูใหกู (Cost of Debt, Kd) 

               อัตราตนทุนของผูใหกู หรืออัตราตนทุนเงนิกู กําหนดไดหลายแนวทาง และใหตนทนุที่
ตางกัน ดังนี ้

                    1)  กําหนดจากอัตราดอกเบีย้เงินกูที่องคกรจายจริง ตนทนุที่ไดจะเปนตวัแทนของตนทนุ
ในอดีตและปจจุบันขององคกร 
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 2)  กําหนดจากความนาเชื่อถือขององคกร (Credit Rating) ในองคกรที่มีจัดอันดับความ
นาเชื่อถือสามารถใชอัตราผลตอบแทนขององคกรตามลําดับความเสี่ยงแทนตนทุนของผูใหกูได 
และตนทุนที่ไดจะเปนตัวแทนของตนทุนเงินกูขององคกรในระยะยาว  

                    3)  กําหนดโดยใชเครื่องมือประเมินสวนเพิ่มความเสี่ยงจากการกูเงินที่พัฒนาโดย 
Professor Damodaran แหง New York University ที่เรียกวา Synthetic Debt Rating ซ่ึงจะประมาณ
ระดับความนาเชื่อถือโดยดูจากความสามารถในการจายดอกเบี้ย 

               อัตราตนทุนเงินทุนของผูถือหุน (Cost of Equity, Ke)   อัตราตนทุนเงินทุนของผูถือหุน
หรืออาจเรียกวาอัตราตนทุนคาเสียโอกาสของเจาของ สามารถคํานวณไดจากสูตร; 

Ke   =  Rf + Bl (MRP) 

        =  Rf + Bl (Rm – Rf)         

Rf    =   อัตราผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยง 

Bl    =   Levered Bata   =   ความเสี่ยงของธรุกิจเทียบกับตลาด  

             ( l  คือรวมความเสี่ยงจากการกูเงิน) 

             และ Bl = Bu (1+(1-T)D/E) โดย Bu = Unlevered Beta 

MRP =  (Market Risk Premiums) ความเสีย่งสวนเพิ่มของตลาด 

Rm   =    อัตราผลตอบแทนตลาด      

               หลังจากที่ดําเนินการตามขัน้ที่ 1 และ 2 แลวจะสามารถคํานวณกําไรเชิงเศรษฐศาสตร 
ไดตามสูตร 

              กําไรเชิงเศรษฐศาสตร = กําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี ลบ ตนทุนของเงินทุน 
 
 
 2.1.4  การสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร 
 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (2549)     ไดกลาวถึงองคกรจะสรางมลูคา
เชิงเศรษฐศาสตรไดอยางไรวา   การสรางกําไรเชิงเศรษฐศาสตรใหเพิ่มขึ้นเปนจุดมุงหมายที่สําคัญ
เพราะเปนการแสดงถึงมูลคาขององคกรที่เพิ่มขึ้น วิธีการสรางกําไรเชิงเศรษฐศาสตรนั้นขึ้นอยูการ
ความสามารถของผูบริหารที่จะนําแนวคิดเรื่องระบบ EVM ใหเปนสวนหนึ่งของระบบการ
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บริหารงาน การพัฒนากลยุทธและแผนธุรกิจ การจัดทํางบประมาณ การวางแผน เงินทุน และการ
ตัดสินใจดําเนินงานในแตละวัน  
 กําไรเชิงเศรษฐศาสตรจะเพิม่ขึ้นหากองคกรสามารถดําเนินการดังตอไปนี้ 

                     2.1.4.1  หากองคกรดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพดีขึ้น  

                     2.1.4.2  หากมกีารลงทุนใหมๆ ซ่ึงเพิ่มมูลคาใหกับองคกร หรือ  

                     2.1.4.3  หากดงึเงินทุนออกจากกิจกรรมที่ไมเพิ่มมูลคา ดังแสดงในการแยก
องคประกอบของสูตร กําไรเชิงเศรษฐศาสตร   

       กําไรเชิงเศรษฐศาสตร    =     กําไรสุทธิหลังหักภาษี       –       ตนทุนเงินทุน 

 

                   เพิ่มประสิทธิภาพ               ลงทุนในโครงการใหม     
                                             การดําเนินงาน      ซ่ึงเพิ่มมูลคาใหกับองคกร 

 

ดึงเงินทุนออกจาก                                                         
กิจกรรมที่ไมเพิ่มมูลคา 

 

          2.1.5  องคกรสามารถสรางกําไรเชิงเศรษฐศาสตรไดดวยวิธีการตอไปนี้ 

                2.1.5.1  ลดคาใชจายดําเนนิงานและภาษี เพือ่ใหไดกําไรจากการดําเนินงานหลังหัก
ภาษีเพิม่ขึ้น หรือกลาวไดวา ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพดีขึ้น เพื่อสรางผลตอบแทนที่มากขึ้น
ใหกับเงนิทุนที่ลงไวในธุรกจิ 

                2.1.5.2.  ลงทุนในโครงการตาง ๆ ที่ใหผลกําไรดําเนนิงานหลังหักภาษสูีงกวา
ตนทุนเงินทนุที่เพิ่มขึ้น หรือกลาวไดอีกแบบหนึ่งวา ลงทนุในการเติบโตที่สรางผลกําไร โดยลงทุนใน
ทุกโครงการที่มีมูลคาปจจุบันสุทธิเปนบวกซึ่งจะใหผลตอบแทนสูงกวาตนทุนของเงนิทุน 

                2.1.5.3  ดึงเงินทุนออกจากการดําเนินงานใด ๆ ก็ตามที่ตนทุนเงินทนุทีล่ดลงมี
มูลคาสูงกวากาํไรจากการดําเนินงานหลังหกัภาษีที่ลดลง หรือกลาวอีกแบบหนึ่งวา ขาย หรือหยุด
การลงทุนในสินทรัพย หรือกิจกรรมที่ไมสรางผลตอบแทนเทากับหรือมากกวาตนทุนของเงินทนุ 
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เชน การขายสนิทรัพยซ่ึงมีมลูคาตอผูอ่ืนมากกวาตอองคกรของเรา การลดสินคาคงคลัง และการเก็บ
เงินลูกหนีก้ารคาเร็วขึ้น 

 2.1.6  กรอบปจจัยผลักดนักําไรเชิงเศรษฐศาสตร 

              กรอบปจจัยผลักดนักําไรเชิงเศรษฐศาสตรชวยใหองคกรสามารถประเมิน และระบุสวนที่ 
มีผลกระทบโดยตรงกับการสรางหรือทําลายมูลคาขององคกร ซ่ึงมีองคประกอบหลกัๆ คือ 

                2.1.6.1  รักษาและปรับปรุงยอดขาย   โดยการรักษาฐานลกูคาในเชิงรุก   การ
ใหบริการสงมอบที่ดีขึ้น ลดการลดลงของอัตรากําไร ฯลฯ 

                2.1.6.2  สรางความสามารถในการผลิตที่ดีขึ้น โดยการลดการทํางานซ้ําซอน 
กิจกรรมที่ไมจําเปน การเพิ่มขีดความสามารถและแผนการใชทรัพยากร กระบวนการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง ฯลฯ 

                2.1.6.3  ปรับปรุงการบริหารลูกหนี้การคา เจาหนี้การคา และการบริหารหวงโซ
มูลคา (Supply Chain Management) 
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ปจจัยที่ผลักดนัใหมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรเพิ่มขึ้น 
 

มูลคาเชิงเศรษฐศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ราคา  - ความสามารถในการผลิต - การบริหารลูกหนี้และ 
       เจาหนี้การคา 
   - การผสมผลิตภัณฑ  - ประสิทธิภาพในการจัดหา - การบริหารสินคาคงคลัง 
            (Product Mix)           วัตถุดิบ - โครงสรางเงินทุน (เงินกู 
       ตอหุน) 
     - จํานวน  -จํานวนพนักงาน - การใชกําลังการผลิต 
     - การตลาด  - คาโสหุย   (Utilization) 
     - คุณภาพ  - ตนทุนการหาลูกคา -วงจรการผลิต (Cycle Time) 
     - นวัตกรรม  - ผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ - วงจรการทดแทน    
     - การสงมอบตรงเวลา - เงินเดือน   (Replacement Time) 
     - การรักษาฐานลูกคา - การพนสมัย (Obsolescence) -ระยะเวลาที่ไมสามารถ 
       ดําเนิน การผลิต  
       (Downtime) 
 
 

 
รายได – คาใชจายในการดําเนินงาน  

     –  ตนทุนเงินทุน (และภาษี) 
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 ปจจัยผลักดันเหลานี้ไมใชองคประกอบใหม แตระบบ EVM ใหกรอบการดําเนินงานแกองคกร 
และไดมีการพัฒนาโปรแกรมการเพิ่มประสิทธิภาพหลายตอหลายโปรแกรมซึ่งสามารถนําไปผสาน
เขากับ ระบบ EVM เชน 
                1)  การเพิ่มคณุภาพบริการ 
                2)  TQM (Total Quality Management) 
                3)  Six Sigma 
                4)  Seven Wastes Elimination 
                5)  5 ส. 
                6)  Balanced Scorecards 
                7)  KPIs 
        
 2.1.7  ขอจํากัดของระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (ระบบ 
EVM) 

                ถึงแมวาระบบ EVM จะเปนเครื่องมือในการบริหารงานที่ดี โดยมุงเนนการสราง
มูลคาเพิ่มใหกับองคกร การนําระบบ EVM อยางเดียวมาใชในการบริหารจัดการ อาจมีขอจํากัดบาง
ประการ เชน 

                2.1.7.1  ระบบ  EVM   มีแนวโนมที่จะมุงเนน   ทําใหผูบริหารมุงเนนผลการ
ดําเนินงานดานการเงินมากเกินไป  แทนทีจ่ะมุงเนนการบริหารงาน   โดยพิจารณาจากกลยุทธของ
องคกร โดยมจีุดมุงหมายดานการเงินเปนองคประกอบ 
                2.1.7.2  การใชระบบ EVM ในการบริหารงาน อาจทําใหเกิดความยุงยากในการทํา
ความเขาใจกับผูเกี่ยวของ  ทั้งในแงแนวคิดและวิธีการในการคํานวณ 
                2.1.7.3  การกําหนดตัวช้ีวัดระยะยาวเขาไปในการบริหารตามระบบ EVM นั้น อาจ
ดําเนินการไดคอนขางลําบาก 
 
2.2  การนําระบบ EVM มาใชในเชงิปฏิบัต ิ
               สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(2549)  ไดกลาวถึง การนําระบบ EVM มา
ใชในเชิงปฏิบัติวาการนําระบบ EVM มาใชในการปฏิบัติงานในองคกรนั้น จะมีสวนชวยในการ
สรางมูลคาใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากองคกรจะเกิดมุมมองในการบริหารจัดการ
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ที่เหมือนกันทั้งองคกร คือ การมุงเนนการสรางกําไรเชิงเศรษฐศาสตรซ่ึงจะชวยในการบริหาร
จัดการองคกรไมมีความสับสนในแงจุดมุงหมายขององคกร 
               วิธีการในการเพิ่มมูลคาองคกรนั้น อาจแบงออกไดเปน 3 วิธี ซ่ึงไดแก 1) การสรางกาํไร
มากขึน้โดยไมตองใชเงนิทุนเพิ่มขึ้น 2) การใชเงินทนุนอยลง และ 3) การลงทนุในโครงการที่ให
ผลตอบแทนสูง   ดังตวัอยางขององคกรที่นําระบบ EVM ไปปฏิบัติอยางประสบความสําเร็จมาแลว
ดังนี้   

               2.2.1  สรางกําไรมากขึ้นโดยไมตองใชเงินทุนเพิ่มขึ้น  วิธีสรางกําไรมากขึ้นไดอยาง
ชัดเจนที่สุดโดยไมตองใชเงินทุน คือการเพิ่ม ยอดขาย ผูบริหารอาจใชรายงานวิเคราะหยอดขายเพื่อหา
วาตลาดยอยใดที่มียอดขายต่ํากวางบประมาณ และใชกิจกรรมตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและรายไดสุทธิ 
รายไดสุทธิของ  องคกรอาจต่ํากวางบประมาณ เนื่องจากตนทุนสินคาที่จําหนายและคาใชจายจาก
การดําเนินงานเพิ่มขึ้น ราคาวัตถุดิบอาจลดลงไดหากซื้อเปนจํานวนมาก การวาจางจากภายนอกอาจ
เปนอีกทางเลือกหนึ่งในการลดตนทุน หากผูผลิตภายนอกสามารถผลิตดวยตนทุนต่ํากวาองคกรผลิต
ดวยตนเอง มาตรการลดตนทุนสวนอื่นๆ เชน เวลาที่เครื่องจักรไมสามารถทําการผลิต  สินคาตีกลับ 
สินคาไมได  มาตรฐาน ความสิ้นเปลือง สินคาที่ตองทําใหม ฯลฯ ก็มีสวนชวยไดเชนกัน 

               2.2.2  การเพิ่มกําไรเชิงเศรษฐศาสตรโดยการใชเงินทุนนอยลง  การใชเงินทุนนอยลง
เปนวิธีที่องคกรสวนใหญเห็นวาเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด องคกรสามารถลดเงินทุน
ดําเนินงานไดโดยการใชเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพ กําจัดสินทรัพยและเงินทุนที่ไม จําเปน ตัด
ธุรกิจที่ใหผลตอบแทนต่ํา และลดเงินทุนหมุนเวียน แตอยางไรก็ตามไมควรถือวาการมีเงินทุนสูง
เปนสิ่งไมดีเพราะมีตนทุนสูง  
               2.2.3  การเพิ่มกําไรเชิงเศรษฐศาสตรโดยการลงทุนในโครงการที่ใหผลตอบแทนสูง  ใน
การจัดเตรยีมแผนธุรกิจ องคกรควรมองหาโอกาสที่จะลงทุนในโครงการใหมๆ ซ่ึงจะเพิม่ยอดขาย
และรายไดสุทธิใหกบัธุรกจิ โครงการทีเ่ลือกควรใหผลตอบแทนสูงกวาตนทุนเงินทนุ ดังนั้น จึงควร
ไดรับการพิจารณาละเลือกเฟนอยางรอบคอบ ตัวอยางเชน องคกรตองตัดสินใจวาควรลงทุนใน
สายการผลิตที่ใชเทคโนโลยใีหมลาสุดหรอืใชสายการผลิตในปจจุบนัซึ่งไมสามารถตอบสนองความ
ตองการได 

               สมมติวา สายการผลิตใหมจะเพิ่มรายได 2 ลานเหรียญสหรัฐ โดยตองใชเงินทุน
ดําเนินงานเพิ่มเติม 8 ลานเหรียญสหรัฐ และมีอัตราตนทุนเงินทุน 10% ผลกระทบตอกําไรเชิง
เศรษฐศาสตร จะเปนดังนี้ 
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               รายไดสุทธิเพิม่ขึ้น       $2,000,000  

               หัก ตนทนุเงินทุนจากการดําเนินงานเพิ่มเตมิ (10%จาก $8 ลาน)    $800,000 

               กําไรเชิงเศรษฐศาสตรเพิ่มขึ้น      $1,200,000 

 ดังนั้น องคกรควรลงทุนในสายการผลิตใหม 

               สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(2549)    ไดกําหนดวัตถุประสงคของการ
นําระบบ EVM มาใชในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงการคลงัตองการนําระบบ EVM มาใช
ในการพัฒนารัฐวิสาหกจิโดยมีเหตุผล ดังนี้ 
                2.2.3.1  เพิ่มประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกจิอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

                2.2.3.2  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 

                  2.2.3.3  เพิ่มความคลองตัวในการบริหารจัดการและสรางความรับผิดชอบตอผลงาน
ของรัฐวิสาหกิจ 

                2.2.3.4  สรางมูลคาองคกรใหสูงขึ้นเมื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

                2.2.3.5  การที่รัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศไทย 

              การใชระบบ EVM ในการบริหารจัดการองคกร  รัฐวิสาหกิจสามารถประสานระบบ EVM 
เขาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการองคกรเพื่อใหเกิดการสรางมูลคา และคํานงึถึงตนทนุ
เงินทุนอยางครบถวนโดยเฉพาะตนทุนสวนของผูถือหุน โดยกระบวนการบริหารจัดการที่สามารถ
นําระบบ EVM เขาไปชวยในการวิเคราะหตัดสินใจ คือ 
                      1)  การวางแผนกลยุทธ และวางแผนธุรกิจและการกําหนดเปาหมาย โดย
การเลือกเปาหมายการดําเนินงานดานการตลาด สินคา กลุมลูกคา ที่ใหผลตอบแทนและมีการเติบโต
สูงกวาตนทุนของเงินทุน   

                      2)  การคัดเลือกโครงการลงทุน ตามแนวทางของระบบ EVM โครงการ
ลงทุนที่สรางมูลคาใหกับองคกร คือ โครงการที่ใหผลตอบแทน (หลังปรับคาความเสี่ยง) สูงกวา
ตนทุนเงินทุน  

                      3)  การบริหารผลงานอื่น ๆ เชน การกําหนดศูนย EVM ราคาถายโอนและ
การจัดสรรตนทุนภายใน  

  

DPU



   23 
  

                      4)  การประเมนิผลเปนการนาํกําไรเชิงเศรษฐศาสตร  มาใชเปนเกณฑใน
การวัดผลสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผน 

                      5)  ระบบการสรางแรงจูงใจ และการจายผลตอบแทน โดยการเชื่อมโยง
ระบบผลตอบแทนกับความสามารถในการสรางกําไรเชิงเศรษฐศาสตร   

          แนวทางการนาํระบบ EVM มาใชในรัฐวิสาหกิจ 

              สคร. กําหนดแนวทางการดําเนินงานในการนําระบบ EVM มาใช โดยรัฐวิสาหกิจตองนําเสนอ
ใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอนุมัติหลักการใหนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการองคกร 
ทั้งนี้ จะแบงขั้นตอนการดําเนินการเปน 3 ระยะ คือ  

                      ระยะที่ 1  การเตรียมความพรอมในการนําระบบ EVM มาใชในการบริหารรัฐวิสาหกิจ 
ภายในป 2549 

                     ระยะที่ 2  การนําระบบ EVM มาเชื่อมโยงเขากับกระบวนการบริหารจัดการการ
ดําเนินธุรกิจ ภายในป 2550 

                      ระยะที่ 3  การใชระบบ EVM ในการบริหารจัดการองคกร ในป 2551 และการนํา 
EP มาเชื่อมโยงกับผลตอบแทนสําหรับบุคลากรของรัฐวิสาหกิจตามความเหมาะสม 
และความพรอมของรัฐวิสาหกิจแตละแหง 

 ระยะที่ 1  การเตรียมความพรอมในการนําระบบ EVM มาใชในการบริหารรัฐวิสาหกิจ 

                    ภายในสิ้นปงบประมาณ 2549 นี้ สคร. จะทําการประเมินผลการเตรียมความพรอมในการนํา
ระบบ EVM มาใช และการสรางความเขาใจเบื้องตนในการพัฒนาระบบ EVM การฝกอบรมที่
เกี่ยวของ ตลอดจนการพัฒนาระบบ Balanced Scorecard (BSC) โดยรัฐวิสาหกิจควรดําเนินการ
ดังตอไปนี้ เพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึงการเตรียมความพรอมในการพัฒนาระบบ EVM ดังนี้ 

                   -  เตรียมความพรอมและสรางความเขาใจเบือ้งตน 

                   -   พัฒนาแผนการดําเนินโครงการโดยละเอยีด 
                   -   จัดตั้งคณะทํางานโครงการ และคณะกรรมการกําหนดทศิทาง 
                   -   ฝกอบรมแนวคิดพื้นฐานเกีย่วกับการคํานวณมูลคาเพิ่มเชงิเศรษฐศาสตรให

คณะทํางานโครงการและคณะกรรมการกําหนดทิศทาง 
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                 1.  ฝกอบรม 

                      -   ฝกอบรมผูบริหารระดับสูงเกี่ยวกับแนวคดิระบบ EVM 
                     -   ฝกอบรมผูบริหารระดับสูงเกี่ยวกับแนวคดิระบบ BSC 
                                             -         ฝกอบรมคณะทํางานเรื่องการวัดมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรโดย

ละเอียด 

                 2.  พัฒนาระบบ EVM 

                      -   คํานวณอัตราตนทุนเงินทนุ 
                      -   กําหนดนโยบายในการปรับปรุงรายการบัญชี 
                  คาํนวณผลงานคา Economic Profit ในระดับองคกร 
                      -   ศึกษาการจดัตัง้กําหนดศูนย EVM 
                                        -       กําหนดนโยบายราคาถายโอน และการจัดสรรตนทุนระหวาง  

หนวยงาน  ภายใน *นําระบบ EVM มาเชื่อมโยงกับระบบ 
Balanced Scorecard (BSC) ในระดับองคกร*     ไมรวมอยูใน
ตัวช้ีวัดการประเมินผล ประจําป 2549 ดานการเตรียมความพรอม
ในการนําระบบ EVM มาใช  

          ระยะที่ 2  การนําระบบ EVM มาเชื่อมโยงเขากับกระบวนการบริหารจัดการการดําเนิน
ธุรกิจ  
               ภายในป 2550  สคร. จะทําการประเมินผลการนําระบบ EVM มาใช โดยรัฐวิสาหกิจจะ
ถูกวัดความคืบหนาในการเชื่อมโยงแนวคิดระบบ EVM เขากับกระบวนการดําเนินธุรกิจของแตละ
หนวยงานหลักๆ ในองคกร โดยรัฐวิสาหกิจควรดําเนินการดังตอไปนี้ เพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึง
การเตรียมความพรอมในการพัฒนาระบบ EVM ดังนี้ 

                1)  พัฒนาระบบ EVM  ในระดับตอไป 

                            -   คาํนวณผลงานมูลคาเพิ่มเชงิเศรษฐศาสตรในระดับตอไป  
                                                       ตามศูนย   EVM ที่กําหนดไว 

                2)  เชื่อมโยงระบบ EVM เขากับกระบวนการดําเนินธุรกิจของแตละหนวยงานหลัก  

                                            -  จัดทําแผนผังปจจัยขับเคลื่อนดานการปฏบิัติงานตามศนูย EVM ที่
กําหนด (Operational Driver Tree) 
                                            -  การจัดทําแผนกลยุทธเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแตละศูนย 
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                                                      EVM ซ่ึงอาจเรียกวา Strategic Improvement Plan 
                 3)  การพัฒนาระบบ Balanced Scorecard (BSC)  
                      -  จัดทําระบบ BSC สําหรับระดับศูนย EVM 
                                 -  เชื่อมโยงระบบ BSC กับระบบ EVM สําหรับระดับศูนย EVM 
                 4)  เชื่อมโยงแนวคิดระบบ EVM เขากับกระบวนการบรหิารหลัก ไดแก 
                       -  การนําแนวคิดระบบ EVM เปนสวนหนึ่งในการจัดทําแผนธุรกิจ 
และการจัดทําแผนงบประมาณ 
                        -  การใชแนวคดิในเรื่องระบบ EVM ในการจัดทําวเิคราะหโครงการ
ลงทุนตางๆ 
                                  -  การจัดสรรเงินทุนและทรัพยากร 
                       -  การประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามระบบ EVM 
                 5)  พัฒนาแนวทางในการกําหนดผลตอบแทน ตามมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร
สําหรับผูบริหารระดับสูง 
                       -  กําหนดระดับของผูบริหารที่เขารวมในแผนปรับปรุงผลตอบแทน 
ตามมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร 
                                -  ศกึษา ทบทวนรูปแบบ และแผนผลตอบแทนในปจจุบัน 
                      -  ศึกษาความเปนไปไดในการจายโบนัสผลตอบแทนตามผลงาน
การสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรโดยใหเร่ิมดําเนนิการตั้งแตปงบประมาณ 2551 
                 6)  ฝกอบรมผูบริหารระดับสูงและผูเกี่ยวของ 

                          -  การวางแผนธรุกิจโดยใชแนวคิดการสรางมูลคาเพิ่ม 
                            -  การวิเคราะหโครงการและการจัดสรรทรัพยากร 
                 -  การนําผลการดําเนินงานตามกําไรเชิงเศรษฐศาสตรเชื่อมโยงเขา
กับระบบประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินงาน 
 

 ระยะที่ 3  การใชระบบ EVM ในการบริหารจัดการองคกร ในป 2551 และการนํา EP มา
เชื่อมโยงกับผลตอบแทนสําหรับผูบริหารระดับสูง 

 ภายในป 2551  สคร.จะทําการประเมินผลการนําระบบ EVM มาใช โดย สคร.จะวัด
ความ กาวหนาในการนําแนวคิดระบบ EVM เขาไปเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการองคกรตาม
ขอบเขตที่ สคร.ไดเสนอแนะในระยะที่ 1 และ 2  พรอมกันนี้  สคร.จะนํา EP ที่ไดรับในป 2551 
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เปรียบเทียบกับในชวง 2 ปที่ผานมาเพื่อการประเมินประสิทธิภาพขององคกร พรอมทั้งติดตาม
ความกาวหนาในการนํากําหนดผลตอบแทนสําหรับผูบริหารระดับสูงใหมีความสอดคลองกับ EP ที่
รับผิดชอบ 

 นอกจากนี้ หลังจากป 2551 สคร. หวังเปนอยางยิ่งวา รัฐวิสาหกจิจะพัฒนาการใชระบบ 
EVM มากขึ้นในปตอๆไป เชน มีการวัดผลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับถัดไปตามการสราง 
EP ซ่ึงจะมีผลทําใหรัฐวิสาหกจิมกีารคดิและตดัสินใจสอดคลองกับผลประโยชนของผูถือหุน สงผล
ตอการสรางมูลคาเพิ่มใหองคกรในระยะยาว 
 
2.3  Balanced Scorecard (BSC) และการเชื่อมโยงกับระบบ EVM 
 พสุ  เดชะรินทร (2546:4)  ไดใหความหมายของคําวา Balanced Scorecard (BSC) วา 
Balanced Scorecard (BSC)  เปนมากกวาเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล   BSC เปน
เครื่องมือทางดานการจัดการที่ชวยในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ (Strategic Implementation)  โดย
อาศัยการวัดหรือประเมิน (Measurement) ที่จะชวยทําใหองคกรเกิดความสอดคลอง เปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันและมุงเนนในสิ่งที่มีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร (Alignment and focused) 

 ขจรวุฒิ  นําศิริกุล (2547)  ไดกลาววา Balanced  Scorecard   เปนเครื่องมือที่เชื่อมโยง
กับกลยุทธของ    องคกร  กับการประเมิน  ซ่ึงจะมีการประเมิน 4 ดาน อยางสมดุลย  คือ ผลการ
ดําเนินงาน  ดานการเงิน  ดานกระบวนการภายใน   ดานการเรียนรูและพัฒนา  โดยจะตองมีการ
กําหนดวัตถุประสงค (Objective)  การวัด (Measures) เปา (Target)  และการดําเนินการ (Initiative) 
ของทุกดาน 

 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(2549)  ไดกลาววา Balanced Scorecard 
(BSC) เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการอีกรูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ และเปนที่ยอมรับอยาง
กวางขวางในปจจุบัน มีองคกรชั้นนําหลายแหงในประเทศไทย ไดนําแนวคิด BSC มาใช เชน ปตท.  
ธนาคารกสิกรไทย เปนตน BSC เปนกระบวนการในวัดผลการดําเนินงานที่มุงเนนการพัฒนา เพื่อ
สรางขีดความสามารถในการแขงขันใหกับองคกรในระยะยาว โดยพิจารณาการวัดผลการดาํเนนิงานใน 
4 มุมมอง (4 Perspectives) ไดแก   

                   1) ดานการเงิน  (Financial Perspective) 
                   2) ดานลูกคา (Customer Perspective) 
                   3) ดานกระบวนการดําเนินงาน (Business Process Perspective) 
                   4) ดานการเรียนรูและพัฒนา (Learning & Development Perspective) 
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 ซ่ึงการวัดผลแบบ BSC จะแตกตางจากการวัดผลโดยทั่วไปขององคกร ซ่ึงมักจะมุงเนน
เฉพาะผลประกอบการทางดานการเงินเทานั้น (สาเหตุหลักประการหนึ่งเกิดจากความสะดวกในการ
วัดผลทาง ดาน   การเงิน เพราะมักจะมีขอมูลเพียงพอในจะใชในการวิเคราะห) แตการวัดผลแบบ 
BSC นั้น ผูบริหารสามารถนํา ขอมูลท่ีไดรับจาก BSC มาใชในการบริหารจัดการองคกรในเชิงกล
ยุทธและในเชิงบูรณาการ BSC  ถือไดวาเปนแนวคิดที่สามารถสรางความเชื่อมโยงใหเห็นชัดเจนวา 
การบริหารจัดการองคกรในดานตางๆ นั้นจะสรางผลใหเกิดผลตอบแทนที่พึงประสงคไดอยางไร 

 ธีรยุส วัฒนาศภุโชค(2548) ไดกลาวา ปจจบุันการควบคมุและประเมนิผลการปฏิบัติงาน
ในองคการ ทวีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหแนวคิดและเครื่องมือทางการจัดการสมัยใหม
ประเภทหนึ่ง ไดรับการกลาวขวัญกันและนําไปใชมากขึ้นๆ นั่นกค็ือ ระบบการวัดผลเชิงคุณภาพ 
หรือในชื่อของ Balanced Scorecard ที่เรา คุนเคยนัน้เอง โดย Balanced Scorecard  นั้น จะเปน
เครื่องมือที่ชวยใหองคการมีการสื่อสารแผนกับบุคคลที่   เกี่ยวของรวมถึงมีการกําหนดตัวช้ีวัด (Key 
Performance Indicator : KPIs) ในการประเมินผลดังกลาวอยางชัดเจน ทําใหการนาํแผนไปปฏิบตัิ
นั้น สามารถทําไดสําเร็จอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น ทราบถึงส่ิงที่กําลังเปนปญหาขององคการขณะนี้  
รวมถึงหาสาเหตุและแกปญหาไดอยางตรงจุด รวดเรว็ ทันเวลา กอนที่ความเสียหายจะลุกลามไปยงั
ระบบการดําเนินงานโดยรวมทั้งหมดขององคการ ซ่ึงหนึง่ในประเภทของตัวช้ีวดัที่สําคัญก็คือ 
ตัวช้ีวดัทางดานการเงิน ซ่ึงนับวา ตัวชีวัดทางดานการเงนิแบบดั้งเดิมที่อาศัยขอมูลทั้งหมดมาจากงบ
การเงินตาง ๆ ขององคการนั้น มีจดุบกพรองหลายประการ  ดังนัน้  จึงมีการพฒันาตัวช้ีวัดทาง
การเงินรูปแบบใหมขึ้นมา โดยใชหลักทางดานเศรษฐศาสตรและบัญชีที่สําคัญ นั้นก็คือ มูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐศาสตร (Economic  Value  Added  : EVA)  ซ่ึงในบทความนี้จะกลาวถึงการผสมผสาน
แนวคดิดังกลาว เขากับการประเมินผลการดําเนินงานในยุคใหมดวย 
 โดยแนวความคิดของ Balanced Scorecard นั้น จุดเริ่มตนก็มาจากระบบหรือปรัชญาใน
การควบคุมการดําเนินงานขององคการในแบบปกติ ซ่ึงจําเปนที่จะตองมีทั้งตัวช้ีวัดซึ่งสามารถจะ
บอกถึงผลการดําเนินงานหลัก ๆ ขององคการได  รวมถึงใหการกระตุนเตือนหรือ Warning  Signs  
แกผูบริหารสําหรับการดําเนินงานที่วิกฤตตางๆ ขององคการ ซ่ึงเหตุผลหรือปรัชญาดังกลาวนี้เกิดมา
จากการที่องคการไมสามารถควบคุมทุก ๆ จุดของการปฏิบัติงานขององคการได  เนื่องมาจากเหตุผล
ทางดานความเพียงพอและความคุมคาของตนทุน (Cost Effectiveness)  ดังนั้น องคการจึงจําเปนตอง
เลือกจุดที่วิกฤตหรือมีความสําคัญตอการดําเนินงานโดยรวม  (Critical  Points)  ซ่ึงจะแนวความคิด
เหลานี้จะเห็นไดวาถาองคการไมสามารถที่จะมีดัชนีหรือหรือจุดที่จะชี้ใหเห็นถึงถึงผลการดําเนินงาน
หลักๆ ขององคการ และไมสามารถที่จะใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Early Warning Signs)  กับ
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องคการอยางทันเวลาแลว องคการก็จะไมสามารถที่จะเขาไปควบคุมประเมินผลหรือปรับปรุง
แผนงานที่องคการวางแผนไวอยางมีประสิทธิภาพอัน จะนําไปสูผลการดําเนินงานที่ลดลง  รวมถึง
อุปสรรคและความอันตรายตอการดําเนินงานระยะยาวได ดังนั้นจากแนวความคิดของ Balanced 
Scorecard องคการจึงจําเปนที่จะตองพัฒนาดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก ๆ หรือที่เรียกวา Key 
Performance Indicator (KPIs) ขึ้นมา  เพื่อที่จะเปนดัชนีที่จะบงบอกถึงผลการปฏิบัติงหลักให
ผูบริหารในองคการทุกคนทราบถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในองคการ  ซ่ึงจะสามารถนําผลที่เกิดขึ้นนั้น
นําไปตีคาและนําไปสูการวิเคราะห รวมไปถึงหาแนวทางแกไขปรับปรุงหรือแมแตพัฒนา ณ จุดตาง 
ๆ เหลานั้นใหดียิ่งขึ้นตามวัตถุประสงคระยะยาวที่องคการไดวางเอาไว 
 โดยแนวความคิดของ Balanced Scorecard ไดมีการพัฒนามุมมองในการประเมินผลและ
วัดผลการปฏิบัติงานออกเปน  4  มุมมอง  ดังนี ้
 -   ดานการเงนิ  (Financial Perspectives) 
 -   ดานลูกคา  (Customer Perspectives) 
 -   ดานระบบภายในองคการ  (Internal Perspectives) 
 -   ดานการเรยีนรูและการพฒันา  (Learning and Growth Perspective) 
 จากแนวความคิดดังกลาว หากองคการตองการที่จะวัดผลการดําเนินงานใหสมดุล
โดยรวมและทราบถึงปญหาหรือผลการดําเนินงานระยะสั้น  รวมถึงศักยภาพของการําเนินงานระยะ
ยาวแลว ควรจะตองมีการวัดผลใหสมดุลในมุมมองทั้ง  4 ดานดังกลาว เนื่องจากมุมมองทั้ง  4 แบบนี้
จะมีความเกี่ยวพันกันอยางแนบแนนและสงผลตอการดําเนินงานซึ่งกันและกันอยางมาก   
ตัวอยางเชน หากองคการตองการที่จะบรรลุผลการดําเนินงานทางการเงินในมุมมองทางการเงิน
อยางมีประสิทธิภาพแลว เชน ตองมีการ (Return of Equity : ROE) เทากับ 15%  ตามที่องคการ
วางแผนไว ควรจะตองมีการคํานึงถึงการวัดผล    ในมุมมองทางดานลูกคา หากภาวะในปจจุบันเปน
ยุคของการดําเนินงานที่มุงเนนที่ลูกคา  (Customer -Oriented)  การที่องคการจะบรรลุผลการ
ดําเนินงานที่ตองการไดนั้น  จะตองสามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจตอองคการ รวมถึง
สามารถสรางความตระหนักในตราสินคาและความจงรักภักดีในตราสินคาใหกิดขึ้นกับลูกคาไดดวย  
จึงจะนําไปสูกลุมลูกคาที่กวางขึ้น และจะนําไปสูผลการดําเนินงานทางการเงินที่สูงขึ้น ไดรับ ROE 
= 15%  ตามที่องคการตองการ 
 นอกจากนี้ตามแนวความคิดของ Balanced Scorecard  หากทานตองการที่จะทําใหลูกคา
มีความพอใจสูงขึ้นและภักดีในตราสินคา จะตองมีศักยภาพในระบบการดําเนินงานภายในตนเอง
เพียงพอในการที่จะสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาเหลานั้นไดดวย  ซ่ึงจะไปเชื่อมโยงกบัมมุมองที ่3  
คือ ระบบการดําเนินงานภายในองคการ  (Internal  Perspectives)  โดยองคการจะตองมีระบบภายใน
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ที่มีศักยภาพเพียงพอเชนเดียวกัน  จึงจะสามารถสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาได  และจะนําไปสู
ผลการดําเนินงานที่องคการตองการ  ซ่ึงก็คือผลการดําเนินงานทางดานการเงินที่ดีขึ้น  (ROE = 
15%)  นั้นเอง 
 หลังจากที่กลาวถึง 3 มุมมองไปแลวคือ ดานการเงิน ดานลูกคา และดานระบบการ
ดําเนินงานภายใน  องคการ สําหรับมุมมองสุดทายที่จะบงบอกถึงศักยภาพโดยตรงในอนาคตคือ
มุมมองของการเรียนรูและพัฒนา  (Learning and Growth Perspectives)  ซ่ึงมุมมองนี้จะเปนการ
กลาวถึงการพัฒนาทั้งศักยภาพของบุคลากร  สภาพแวดลอมในการดําเนินงานองคการ รวมถึงระบบ
สาธารณูปโภค (Infrastructure)      ตาง ๆ ขององคการ เชน เครื่องมือตาง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปกรณสํานักงาน ซ่ึงมีความเกี่ยวของกับมุมมองที่ 4 คือ หากตองการพัฒนาระบบการดําเนินงาน
ภายในขององคการใหมีศักยภาพเพียงพอเพื่อที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา  เพื่อใหลูกคา
มีความพึงพอใจสูงสุด  อันจะนําไปสูผลการดําเนินงานทางการเงินที่ตองการได องคการก็จะตองมี
การพัฒนาระบบการทํางาน ทักษะของบุคลากร รวมทั้งระบบในการกระตุนจูงใจพนักงานตาง ๆ 
ขององคการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ อยางตอเนื่องเชน  เดียวกัน  มิฉะนั้นแลวองคการจะ
ลาสมัยและเทคโนโลยีตาง ๆ ขององคการก็ไมสามารถที่จะกาวทัน         ตามเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของคูแขงได  อันจะนําไปสูความลมเหลวในระยะยาว 
 จะเห็นไดวามุมมองทั้ง  4  ดาน ที่กลาวมาแลวนั้น แตละสวนมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่อง
กันอยางแนบแนนทั้งส้ิน หากองคการใดองคการหนึ่งเกิดปญหาในมุมมองหนึ่งจะทําใหเกิด
อุปสรรคในการพัฒนาใหองคการเจริญเติบโตและขาดศักยภาพในการดําเนินงานอนาคตได  ดังนั้น  
4 มุมมองดังกลาวจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่องคการจะตองพัฒนา ควบคุม และประเมินผลการดําเนินงาน
อยูตลอดเวลา ถามิฉะนั้นจะทําใหนําไปสูผลการดําเนินงาน และประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่จะ
ลดลงในอนาคต 
 การเชื่อมโยงแนวคิดในเรื่อง BSC กับ ระบบ EVM   
 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(2549) กลาวา ถึงแมวาแนวคดิ BSC จะ
เปนที่ยอมรับอยางแพรหลาย แตแนวคิด BSC มีขอจํากดัที่สําคัญบางประการ เชน 

 1)  เปนการยากที่จะประเมินผลการบริหารงานขององคกรในภาพรวม โดยเฉพาะในแง
ของการสรางมูลคาเพิ่ม 
 2)  เปนการยากที่จะประเมนิระดบัของความสําคัญของตวัแปรแตละชนดิที่กําหนดไวใน
แตละมุมมอง (Prospective) 
 3)  องคกรอาจจําเปนตองใช BSC ที่แตกตางกันในการตัดสินใจทางธุรกจิที่แตกตางกัน 
ซ่ึงอาจกอใหความ   ไมสม่ําเสมอในการตดัสินใจทางธุรกิจ 
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  การนําแนวคิดในเรื่องระบบ EVM มาใชรวมกับแนวคิด BSC จะมีสวนชวยอยางยิ่งใน
การลด  ขอจํากัดของทั้งระบบ EVM และระบบ BSC ได โดยผูบริหารสามารถใชคากําไรเชิง
เศรษฐศาสตร  มาเปนตัวช้ีวัดหลักในการวัดผลการดําเนินงานทางดาน  การเงิน  (Financial 
Prospective) ภายใตแนวคิด BSC นอกจากนี้ ผูบริหารสามารถใชหลักการในเรื่อง Key Value 
Drivers (ทั้งในประเด็นทางดาน การเงิน และดานการดําเนินงาน) ภายใตระบบ EVM เปนตัวช้ีวัดใน
กรอบของ BSC โดยจัดกลุมใหเหมาะกับมุมมองทั้ง 4 ดานของ BSC ซ่ึงเปนแนวคิดที่ขยายขอบเขต
บทบาทขององคกร (Firm/ Enterprise) ใหหันมาใหความสําคัญกับปจจัยที่สรางผลตอบแทนในเชิง
เศรษฐศาสตรเพิ่มเติมจากการบริหารในแนวเดิมซึ่งเปน มุงเนนดานการสรางผลตอบแทนทาง
การเงิน  

 อาจกลาวไดวาแนวคิดที่ขยายขอบเขตมุมมองการบริหารจัดการนี้ ไดครอบคลุมประเด็น
ดานการสรางธรรมาภิบาล (Corporate Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การ
ควบคุมและการตรวจสอบภายใน (Internal Control and Internal Audit) ตลอดจนการสรางใหเกิด
มาตรฐานที่ดีของระบบการรายงานผลดานบัญชีและการเงิน ซ่ึงปจจัยตางๆ เหลานี้ จะชวยใหองคกร
มีความยั่งยืนในระยะยาว และสามารถสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตรได 

 ปญหาประการหนึ่งขององคกรที่ตองการพัฒนาระบบบริหารจัดการ จะตองประสบใน
ปจจุบันคือ การเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสม อาจกลาวไดวา มีเครื่องมือหรือแนวคิดในการบริหาร
จัดการมากมาย ซ่ึงจะสามารถเลือกใชไดแตผูบริหารอาจจะไมมีความมั่นใจวาจะเลือกใชเครื่องมือ
หรือแนวคิดใด 

 เครื่องมือหรือแนวคิดการบริหารจัดการใดๆ ก็ตามแตลวนแลวแตมีวัตถุประสงคหรือ
จุดมุงหมายประการเดียวกันคือ การสรางใหองคกรมีความสามารถในการแขงขัน พัฒนาศักยภาพให
สามารถดํารงอยูในตลาดหรือ     อุตสาหกรรมไดในระยะยาว และสามารถสรางผลตอบแทนที่พึง
ประสงคตอผูที่เกี่ยวของกับกิจการ  ดังนั้น ส่ิงที่ ทาทายอีกสิ่งหนึ่งในการบริหารจัดการองคกรคือ 
การเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสม หรือการบูรณาการเครื่องมือตางๆเพื่อใหเกิดเปนระบบการบริหาร
จัดการที่สามารถนําไปใชไดในทางปฏิบัติสําหรับแตละองคกรอยางมีประสิทธิผล 

 สําหรับ BSC นั้น แนวคิดจะมีศูนยกลางอยูที่การสรางแผนที่กลยุทธ (Strategy Map) ซ่ึง
จะแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของวิธีการในการบริหารจัดการในมุมมองตางๆ ขององคกรเขา
ดวยกันเพื่อสรางผลตอบแทนทางการเงิน หรือผลตอบแทนที่ไมใชการเงิน (สําหรับในกรณีของ
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องคกรซ่ึงไมมุงหวังผลกําไร หรือองคกรสาธารณะรูปแบบตางๆ) ทั้งนี้ ตรรกะของ BSC สามารถที่
จะสรุปไดบนพื้นฐานของแผนที่กลยุทธไดดังตอไปนี้ 

 -  การสรางผลตอบแทนทางการเงิน อาจจะสามารถทําไดโดยวิธีการพื้นฐานสองประการ 
คือ สรางรายไดเพิ่ม หรือเพิ่มผลกําไร (หรือลดตนทุนการดําเนินงานในกรณีที่รายไดคงตัว) 
นอกจากนี้ก็อาจจะมี    กลยุทธดานการเงินโดยตรง อาทิ การปรับโครงสรางหนี้  หรือการหาแหลง
เงินทุนที่มีตนทุนทางการเงินต่ํา   สําหรับการประกอบการ 

 -  การสรางรายไดในการประกอบการนั้นจะเกิดขึ้นไดจริงก็ตอเมื่อองคกรสามารถที่จะ
สรางหรือขยายตลาดใหม หรืออาจจะสามารถรักษาฐานตลาดเดิม แตจะสามารถเพิ่มอุปสงคความ
ตองการสินคาและบริการได การที่องคกรจะสามารถดําเนินการไดในลักษณะนี้ องคกรจะตองมีกล
ยุทธดานการตลาด หรือกลยุทธการตอบสนองตอลูกคาที่ดี สามารถที่จะสรางคุณคาของบริการหรือ
ผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของลูกคา เปาหมายได 

 -  การลดตนทุนการประกอบการนั้น  องคกรจะสามารถดําเนินการไดโดยการปรับ
กระบวนการทางธุรกิจเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร และลดตนทุนคาใชจายหรือ
การใชทรัพยากรตอหนวย การผลิต 

 -  การปรับกระบวนการทางธุรกิจนั้น ไมเพียงแตจะชวยลดตนทุนการประกอบการ ยัง
อาจสามารถชวยเหลือใหเกิดบริการ หรือเกิดกระบวนการผลิตที่สรางคุณคาซึ่งเปนที่ตองการของ
กลุมลูกคาเปาหมาย ดังนั้น  กลยุทธของการปรับกระบวนการภายใน จึงเปนปจจัยทั้งในแงของการ
ขยายตลาด และการสรางผลกําไรจากฐานการตลาดเดิม 

 -  ไมวาองคกรจะปรับกระบวนการผลิตที่สรางคุณคาใหกับกลุมลูกคาเปาหมาย ใน
รูปแบบใด ส่ิงที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนตามเพื่อใหสอดคลองกัน คือ ความสามารถขององคกร และ
ทรัพยากรบุคคลภายในองคกร ตลอดจนการสรางสมทุนในรูปแบบตางๆ อันประกอบดวย ทุน
องคกร (Organization Capital) ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงการสะสมขององคความรู และวัฒนธรรมของ
องคกร ทุนดานขอมูลและสารสนเทศ (Information Capital) และทุนทางทรัพยากรบุคคล (Human 
Capital) ซ่ึงองคกรจะตองมีวิธีการในการปรับทุนทั้งสามประเภทให     สอดคลองกับวิธีการดําเนิน
ธุรกิจ กระบวนการภายใน และการสรางคุณคาใหกับลูกคาเปาหมาย 

 การบูรณาการระบบ EVM เขากับระบบ BSC เปนมุมมองที่ทําไดโดยไมยาก เหตุเพราะ
ผลดังที่กลาวแลวขางตนโดยสังเขปวา ระบบ EVM นั้นขยายมุมมองของการบริหารจัดการ
กวางขวางกวาการพิจารณาหรือใหความสําคัญดานการเงินเพียงอยางเดียว ดังนั้น หากใชหลักการ
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เศรษฐศาสตรเขามาประยุกตใช จะเห็นไดวา องคกรอาจจะตองคํานึงถึงการใชทรัพยากรในมุมที่
กวางขวางขึ้น อาทิ คํานึงถึงคาใชจายจากการเสียโอกาส ตลอดจนคํานึงถึงผลกระทบจากการ
ดําเนินการขององคกร ตออุตสาหกรรม ตลาด และสังคม ดังนั้น การสรางคุณคาของผลิตภัณฑหรือ
บริการนั้น จะไมไดจํากัดเฉพาะคุณคาเพื่อตอบสนองตอกลุมลูกคาเปาหมายเทานั้น แตยังคํานึงถึง
คุณคาของผลิตภัณฑและบริการขององคกรที่มีตอสังคมและสาธารณะ 
 
2.4  การบริหารจัดการ 
 ชุป   กาญจนประกร (2509)  ไดใหความหมายของคําวา  การบริหาร (Administration) 
วาหมายถึง การรวมมือดําเนินการหรือปฏิบัติงานในองคการตางๆ   โดยกลาวไดวา การบริหาร 
(Administration, Management) ปนเรื่องของกลุมบุคคลที่รวมมือรวมแรงใจกันกระทําการอยางใด
อยางหนึ่ง  เพื่อใหไดผลออกมาตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวรวมกัน  อาจจะเปนการจัดบริการใหกับ
ประชาชนในทางราชการ  หรือเปนการปฏิบัติงานใน  องคการใดๆทางธุรกิจเอกชนก็ได 

 พงศสัณห ศรีสมทรัพยและชลิดา ศรมณี (2523)  ไดกลาวถึงความแตกตางระหวางการ
บริหาร(Administration) กับการจัดการ (Management)  วานักวิชาการบางกลุมพิจารณาวาการบรหิาร
(Administration) เปนเรื่องที่เกี่ยวกับระดับของการกําหนดนโยบาย  สวนการจัดการ (Management) 
เปนเรื่องของการนําเอาไปปฏิบัติ  นอกจากนั้นยังไดกลาววา  Management หมายถึงการบริหารงาน
ใดๆ ขององคกรที่ตองการหากําไร  โดยผูบริหารจะตองทําใหองคกรบรรลุเปาหมาย   เพื่อใหตนเอง
อยูรอดในองคกรได 

 ในการบริหารงานไมวางานนั้นจะเปนการบริหารงานของรัฐหรือเอกชนก็ตาม การ
วางแผนเปนกระบวนการขั้นที่สําคัญที่สุดขั้นหนึ่ง  และจะตองดําเนินการเปนอันดับแรกการ
วางแผนจะเริ่มขึ้นตั้งแตภายในแผนก กอง กรม กระทรวง และระดับประเทศ ฯลฯ  งานวางแผนจึง
เปนเรื่องที่จําเปนจะ   หลีกเลี่ยงมิได  มีผูใหคําจํากัดความไวหลายคนดวยกัน เชน 
 พรรณี  ประเสริฐวงษ (2515)  ไดใหความหมายของการวางแผนวา “ การวางแผน คือ 
การมองอนาคต การเล็งเหน็จุดหมายที่ตองการ การคาดปญหาเหลานั้นไวลวงหนาไดอยางถูกตอง 
ตลอดจนการหาทางแกไขปญหาตางๆ นัน้   การวางแผน เปนการใชความคดิมองจินตนาการ
ตระเตรียมวิธีการตางๆ เพื่อคัดเลือกทางที่ดีที่สุดทางหนึ่ง  กําหนดเปาหมาย และวาง
หมายกําหนดการกระทํานัน้ เพื่อใหสําเร็จรูปลุลวงไปตามจุดประสงคที่ไดตั้งเอาไว   การวางแผน
เปนกิจกรรมอยางหนึ่งทีเ่กีย่วกับการกําหนดสิ่งที่จะกระทําในอนาคต การประเมินผลของสิ่งที่
กําหนดวาจะกระทํา  และกําหนดวิธีการทีจ่ะนําไปใชในการปฏิบัติ” 
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 เสถียร  เหลืองอราม (2517) ใหความหมายวา การวางแผน คือ การเลือกวิถีทางใน
อนาคตจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง สําหรับที่จะใหกิจการทั้งหมดหรือเฉพาะบางแผนงานดําเนินไป
ตามวิธีทางนั้น  การวางแผนเปนการตัดสินใจลวงหนาวาจะทําอะไร จะทําอยางไร และจะทําเมื่อไร 
จะใหใครทํา และจะมีวิธีทําอยางไร การวางแผนจึงเปนการทํากิจการไปสูวัตถุประสงคที่เลือกไวโดย
วิถีทางที่ถูกหลักที่สุด 
 เมื่อไดทราบความจําเปนหรอืความตองการ (Need) วตัถุประสงค (Objective) และ
นโยบาย (Policy) ที่จะตองกาํหนดขึ้นมาเปนแผนแลว  จะตองระลึกถึงกระบวนการของการวางแผน
ที่สําคัญอยางนอย  3  ขั้นดวยกันเสมอ คือ (1) การรวบรวมปญหาและขอเท็จจริง (2) การพิจารณา
เหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและ(3) การวิเคราะหปญหา ปญหาอะไรมากอนปญหาอะไรมาหลัง 
เปนตน(เสถียร เหลืองอราม, 2533)  
 2.4.1  การรวบรวมปญหาและขอเท็จจริงตาง ๆ  การคนหาขอเท็จจริงและขอมูลตาง ๆ 
ใหไดเพียงพอแกการที่จะตอบปญหา คือ Why ? Who ? When ? Where ? What ? และ How ? 
ขอเท็จจริงที่สําคัญ ๆ ซ่ึงจะขอยกมาเปน   ตัวอยางดังตอไปนี้ 
 ก  แผนที่จะกําหนดขึ้นนั้นมคีวามจําเปนและสมควรที่จะตองทําเพยีงใด จะอํานวย
ประโยชนคุมกับ Input ที่ใชเพียงใดหรือไม 
 ข  สวนใดบางที่ปรากฏอยูในวัตถุประสงคและนโยบายที่เห็นวาไมจําเปนตองกําหนด
ขึ้นเปนแผน 
 ค  จะพิจารณากําหนดแผนใหงายขึ้นไดอยางไร จะรวมกับแผนอื่นไดเพียงใดหรือไม 
 ง  ควรจะเปนแผนระยะยาว หรือระยะเวลาสั้นเพียงใด 
 จ  มีทางเลือกในการวางแผนไดอยางไรบาง  ทางไหนดีไมดีอยางไร 
 ฉ  สวนใดของแผนที่จะถือวาเปนสวนที่สําคัญที่สุด  และควรกําหนดอันดับความสําคัญ
กอนหลังอยางไร 
 เมื่อไดขอมูลเพียงพอแลว จึงพิจารณาคาดหมายเหตุการณในอนาคต ซ่ึงอาจจะตอง
คนหาหรือรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมแลวแตกรณี 
 2.4.2  ขั้นพิจารณาคาดหมายเหตุการณในอนาคต  ในขั้นนี้ อาจจะดําเนินการไปไดโดย
ผูจัดทําแผนเอง โดยอาศัยหลักฐานที่มีอยู เชน รายงานภาวะตลาดของกระทรวงพาณิชยหรืออาจจะ
ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญชวยวิเคราะหเหตุการณในอนาคตให ในตางประเทศจะไดรับความสะดวก
มาก  เพราะมีสถาบันและองคการเปนจํานวนมากที่ชวยใหคําพยากรณในเรื่องตาง ๆ เชน U.S. 
Department of Agriculture รายงานเรื่องราคาของผลิตผลทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชนแกชาวนา
อยูเปนประจํา 
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 2.4.3  ขั้นวิเคราะหแนวทางที่จะวางแผน  ในขั้นนี้เปนการพิจารณาศึกษาเรื่องตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ เชน 
 ก  สถานการณที่เปนอยู 
 ข  ขอจํากัดตาง ๆ รวมทั้งปญหาตาง ๆ วามีอยูอยางไรบาง 
 ค  ปจจัยตาง ๆ เชน คน เงิน วัสดุ สถานที่ เวลา วามีอยูอยางไร เพียงพอหรือไม  จะตอง
หาเพิ่มเติมอยางไร  เทาใด 
 เมื่อทราบความสําคัญทั้ง 3 ประการดังกลาวนั้นแลว  จึงถือขั้นวางแผน  อยางไรก็ดีใน
ขั้นวางแผนนี้ก็ควรจะไดระลึกถึงความสําคัญและคําถามตาง ๆ ดังตอไปนี้ไวในใจเสมอ คือ 
 1)  วัตถุประสงค เปาหมาย และนโยบายของเรื่องนั้น 
 2 ) วางแผนใหเขากันไดกับสถานการณและทองที่ 
 3 ) การที่จะตองทําเพื่อใหบรรลุเปาหมายมีอยางไรบาง 
 4)  ถาเปน Administrative planning ก็จําเปนตองระลึกถึงความสําคัญในการวางแผน
เพื่อใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติไวดวยเสมอคือ 
 เมื่อทราบความสําคัญทั้ง 3 ประการดังกลาวนั้นแลว จึงถือข้ันวางแผน อยางไรก็ดี ในขั้น
วางแผนเพื่อใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติไวดวยเสมอ คือ 
 ก  ปจจยัเกีย่วกับคน 
 ข  ปจจัยเกี่ยวกับเงิน 
 ค  ปจจัยเกี่ยวกับวัสดุ 
 ง  ปจจัยเกี่ยวกับเวลา 
 จ  ปจจัยเกี่ยวกับสถานที่ 
 ฉ  ปจจัยเกี่ยวกับเทคนิคตาง ๆ ที่จะใชในการบริหารงานตามแผน 
 
2.5  แนวคิดเก่ียวกับความพรอม 
 ความพรอม (readiness) เปนปจจัยขั้นพื้นฐานที่ทําใหบุคคลหรือองคกรสามารถที่จะ
กระทํากิจกรรม   ตาง ๆ ได   โดยความพรอมเปนสภาพที่บุคคลหรือองคกรมีความพรอม มีความ
เต็มใจ มีความสามารถที่จะเรียนรูและมีภาวะสมบูรณที่จะปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ดังนักการศึกษาและนักวิชาการหลายทาน ไดใหความหมายเกี่ยวกับความพรอมใน
การศึกษา ดังนี้ 
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 สุชา   จันทรเอม   และสุรางค   จันทรเอม (2520)     ใหความหมายของ   ความพรอมวา 
หมายถึง   สภาพของความเจริญเติบโตบวกกับความสนใจและความรู     อันเปนพื้นฐานที่สูงพอที่จะ
ชวยใหบุคคลนั้นดําเนินการไดโดยสะดวก 
 พรรณี ชูทัย (2522) ใหความหมายของความพรอม ตามแนวคดิของวรศิรา คํานึงธรรม 
(2546) วาหมายถึงสภาวะการพัฒนาที่สมบูรณขึ้นในสภาพที่เตรยีมความพรอมเพื่อปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆใหสามารถสําเร็จลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพ  อันเปนผลมาจากการเตรียมการไวกอนแลว
อยางพรอมมูลสําหรับกิจกรรมนั้น   
 วารินทร  สายโอบเอื้อ และสุณีย ธีรดาการ (2522) ใหความหมายของความพรอม ตาม
แนวความคิดของศิวพร  เรืองใจ (2546) วา หมายถึงสภาพความเจรญิเติบโตในทกุๆดานของบคุคล  
รวมทั้งความสนใจและความรูพื้นฐานที่จะกระทําในสิ่งตางๆ     
 สมคิด ทาศิริ (2541)  กลาววา ความพรอม ตามแนวความคิดของศิวพร  เรืองใจ (2546) 
หมายถึง สภาพหรือคุณภาพของการเตรียมพรอม อันเนือ่งมาจากการเตรียมการ ความถนัด ความ
พอใจ ความกระตือรือรน 
 อัตถพร สาระขัน (2543) ไดใหความหมายความพรอมในการจัดการศึกษาขั้น    พื้นฐาน
ขององคการบริหารสวนตําบล เขตการศึกษา 7 วา ความพรอม หมายถึง ปจจัยทีใ่ชสนบัสนุนการจัด
การศึกษา ขององคการบริหารสวนตําบลใน 5 ดาน ไดแก ดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่ วัสดุ
อุปกรณและงบประมาณ ดานการบริหารและการจดัการ ดานการประสานงานและประชาสัมพันธ 
และดานการยอมรับ 
 พรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ (2545) รวบรวมความหมายของคําวาความพรอมไววา 
ความพรอม หมายถึง ความสนใจ ตกลงใจ ความปรารถนาและความสามารถที่เขารวมกิจกรรม 
ความพรอมเกิดจากลักษณะทางวุฒิภาวะ ประสบการณและอารมณ ความพรอมจึงเปนความสามารถ
ที่จะทํากิจกรรม 
 วริศรา คํานึงธรรม (2546) ไดสรุปความหมายของของคําวาความพรอมไววา     ความ
พรอม หมายถึง สภาพการเตรียมตัวที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารทั้งทางกาย   ทาง
ปญญาความรูพื้นฐานความสามารถตลอดจนมีความเขาใจในเรื่องเทคนิคและวิธีการใหสมบูรณ
สามารถปฏิบัติงานหรือดําเนินกิจกรรมตางๆรวมกับผูอ่ืนไดสําเร็จลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 จากแนวคิดเกี่ยวกับความพรอมดังกลาว   พอสรุปไดวา ความพรอม หมายถึง  ปจจัยที่
สนับสนุนการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการ
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด ตามระยะเวลาที่ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง กําหนดให โดยมีองคประกอบ จํานวน 5  ดาน คือ ดานบุคลากร  ดานวัสดุ
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อุปกรณ   ดานงบประมาณ   ดานบริหารและการจัดการ   และดานการประสานงานและ
ประชาสัมพันธ            
     
2.6  ทบทวนวรรณกรรม 
 Copeland และคณะ (1996) การวิเคราะห EVA คือ การพิจารณาความแตกตางระหวาง
กําไรจากการดําเนินงานสุทธิและตนทุนของเงินลงทุนเพื่อนํามาตรวจสอบผลการดําเนินงาน ถามี
มูลคาสวนเพิ่มมากแสดงวาบริษัทสามารถทํากําไรเกินปกติและมีความสามารถในการดําเนินงานที่ดี 
ดังนั้น การที่บริษัทมี EVA เพิ่มขึ้น ๆ ป จะสงผลใหมูลคาตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นดวย  หรืออาจ
กลาวไดวา ผลการดําเนินงานของบริษัทในปจจุบันสะทอนราคาหุนอยูแลว ดังนั้น การปรับปรุง 
EVA อยางตอเนื่องจะสงผลใหมูลคาของผูถือหุนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน 
 Lehn และ Makhiji (1996) ไดทําการศึกษาวา Economic Value Added : EVA และ 
Market Value Added : MVA สามารถนํามาใชวัดผลการดําเนินงานและเปนสัญญาณสําหรับการ
เปลี่ยนแปลง        กลยุทธขององคกร โดยไดทําการศึกษาผลการดําเนินงานของบริษัทใน
สหรัฐอเมริกา จํานวน 241 บริษัท ในชวงป 1992, 1993, 1997 และ 1998 พบวาวิธีวัดทั้ง 2 วิธีมี
ความสัมพันธในทางบวกกับผลตอบแทนจากหุน (Stock Return) และยังเปนความสัมพันธที่เปน
บวกมากกวาการใชวิธีวัดผลการดําเนินงานที่นิยมใชกันในอดีต เชน Return of Asset (ROA), Return 
on Equity (ROE) และ Return on Sales (ROS) และยังพบวา บริษัทที่ใหความสําคัญกับกิจกรรมทาง
ธุรกิจ (Business Activities) มาก ๆ จะมีคา MVA ที่สูงกวา  นอกจากนี้  EVA และ MVA ยังมีผลตอ
การวัดผลการดําเนินงานขององคกร ในแงของการใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจเลือกใช
กลยุทธขององคกรอีกดวย 
 O’Byrne (1996) ไดทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง EVA และ NOPAT กับมูลคา
ทางการตลาดของธุรกิจ ผลการศึกษาพบวา EVA มีความสามารถในการอธิบายมูลคาทางการตลาด
ของธุรกิจไดมากกวาตัววัดผลการปฏิบัติงานตัวอ่ืน ๆ 
 De Villiers (1997) ไดทําการศึกษาถึงความบิดเบือนของคา EVA พบวา จากการที่ EVA 
คํานวณจากตัวเลขทางบัญชี ทําใหช้ีชัดไดวาความขัดแยงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางอัตราผลตอบแทน
ทางดานบัญชีและอัตราผลตอบแทนที่แทจริงมีผลกระทบตอ EVA ดวยเชนกัน ดังนั้น ถา ROI 
แตกตางจาก IRR มากเทาไร EVA ก็จะแตกตางจากมูลคาเพิ่มที่แทจริงของผูถือหุนมากเทานั้น ผล
จากการบิดเบือนดังกลาวจึงมีการนําแนวความคิด EVA มาดัดแปลงซึ่งเรียกวา AEVA (Adjusted 
EVA)  ซ่ึงเปนการนํามูลคาปจจุบันของทรัพยสินมาใชคํานวณ ROI แตการกระทําดังกลาว ก็ไมได
หมายความวาจะทําใหความขัดแยงทั้งหมดหายไป เพียงแตทําใหลดลงเทานั้น 
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 Esa Makelainen (1998) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวาง EVA การคิดลดเงินสด 
(Discounted Cash Flow หรือ DCF) และมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) พบวา 
ในเชิงคณิตศาสตร EVA ใหผลในการคํานวณเหมือนกับ DCF และ NPV เพราะการคํานวณทั้ง 3 วิธี 
มีการนํา      ตนทุนสวนของผูถือหุน (Cost of Equity)  และมูลคาของเงินตามเวลา (Time Value of 
Money) มาคํานวณดวย อยางไรก็ตาม DCF และ NPV ไมเหมาะสมที่จะนํามาประเมินผลการ
ดําเนินงานขององคกร เนื่องจากคํานึงถึงกระแสเงินสดมากเกินไป 
 สุดนรี (2545) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง EVA กับตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานอื่นของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุมของ SET 50 (SET 50 แสดงถึงดัชนี
ราคาของหลักทรัพย 50 หลักทรัพยที่คัดเลือกโดยตลาดหลักทรัพยวามีมูลคาตลาดและสภาพคลอง
สูง) ทั้งนี้ ทําการศึกษาตั้งแตป พ.ศ.2542 ถึงป พ.ศ.2544 ผลการศึกษาพบวา EVA มีความสัมพันธ
ทางบวกกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (Return on Total Asset หรือ ROA) อัตรา
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return On Equity หรือ ROE) และกําไรสุทธิตอหุน (EPS) โดย
ตัวช้ีวัดเหลานี้สามารถอธิบายมูลคา EVA ไดประมาณ 20-40%  และพบวา บริษัทที่แสดงผลกําไร
สุทธิเปนบวก แตมี EVA เปนลบ มีจํานวนถึงประมาณ 50% ของตัวอยางทั้งหมด ดังนั้น ผล
การศึกษาจึงสามารถใชสนับสนุนขอพึงระวังของการใชขอมูลในงบการเงินอยางเดียวเปนมาตรวัด
ของผลการดําเนินงาน 
 รวินันท (2546)  ศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง EVA และ MVA โดยมีแนวความคิดวา 
EVA คือมูลคาที่เจาของไดรับ  ดังนั้น ถาหาคา EVA ในอนาคตไดแลว คิดกลับมาเปนคา EVA ใน
ปจจุบัน คา     ดังกลาวคือ มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของผูถือหุน ณ ปจจุบัน โดยไดเลือกศึกษาบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศที่มีมูลคาตามราคาตลาด (Market  Capitalization) สูง
ที่สุด 30 บริษัท  และทดสอบกลุมบริษัทจดทะเบียน ที่มีมูลคาตามราคาตลาดต่ําที่สุด 30 บริษัท 
พบวา ความสัมพันธระหวาง EVA และ MVA ของบริษัทที่มีมูลคาตามราคาตลาดสูงที่สุด  มี
ความสัมพันธระหวาง EVA และ MVA มากกวาบริษัทที่มีขนาดเล็ก 
 อานนท (2546) ศึกษาการวัดผลการดําเนินงานดวยวิธีหามูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (EVA) 
โดยวิเคราะหผลการดําเนินงานของ 3 สายการบิน คือ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) สายการ
บินมาเลเซียนแอรไลน (MAS) และสายการบินสิงคโปรแอรไลน (SIA) ในชวงตามวงรอบการปดงบ
ประจําป พ.ศ. 2544-2545 ของแตละสายการบิน พบวา มีมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจตอเงินลงทุนเทากับ 
–2.15%-3.81% และ –14.32 ตามลําดับ ซ่ึงบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีมูลคาเพิ่มเชิง
เศรษฐกิจตอเงินลงทุน ติดลบนอยที่สุด สรุปวา บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ใหมูลคาเพิ่มตอ
ผูถือหุน โดยมีมูลคาลดลงนอยกวาอีก 2 สายการบิน  แตเมื่อพิจารณามูลคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตอ
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มูลคาตลาด สายการบินมาเลเซียนแอรไลน ใหมูลคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตอมูลคาตลาด สูงที่สุดอยู
ที่ 129.4% ดีกวาอีก 2 สายการบิน และเมื่อพิจารณาจากตนทุนการเงินถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก สายการ
บินสิงคโปรแอรไลน จะมีตนทุนการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ต่ําที่สุด คือ 8.52% แสดงวามีการ
จัดการโครงสรางทางการเงินที่ดีกวาอีก 2 สายการบิน เมื่อเปรียบเทียบมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจตอเงิน
ลงทุน เทียบกับ มูลคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตอมูลคาตลาด แลวพบวา ทั้ง 3 สายการบิน อยูในสภาพ
หุนแพง นักลงทุนจึงควรทําการขายหุนออกไป 
 เตือนใจ (2547) ศึกษาการประเมินผลการดําเนินงานขององคกรโดยใชมูลคาเพิ่มเชิง
เศรษฐกิจ(EVA) และศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (EVA) 
มูลคาเพิ่มของตลาด (MVA) กําไรตอหุน (EPS) และอัตราสวนผลตอบแทนตอผูถือหุน (ROE) ของ
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 
ทางบัญชีมีคานอยกวา มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ และมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกับกําไร (ขาดทุน) สุทธิทางบัญชีและกําไรตอหุน  นอกจากนี้มูลคาเพิ่มของตลาดและมูลคาเพิ่ม
เชิงเศรษฐกิจมีคาเปนบวกเหมือนกันแตตัวแปรทั้งสองไมมีความสัมพันธกันทั้งขนาดและทิศทาง 
 อุมาพร  ชัยยะเพกะ (2549)  กลาวถึง การดําเนินกลยุทธทางการเงินใหตอบสนองตอ
ระบบ EVM วา 1. ตองมีแผนการเงินที่เนนการสรางมูลคา  โดยการประเมินโอกาสในการสราง
มูลคาจากรูปแบบการดําเนินธุรกิจปจจุบัน  การปรับเปลี่ยนขอสมมติฐานการดําเนินงานในแงมุม
ของการเพิ่มประสิทธิภาพ  การอางถึงขอมูลจากภายนอกในสวนที่เกี่ยวของกับโอกาสในการสราง
มูลคา  และการใชตัวช้ีวัดทางการเงินที่เหมาะสมและมีระบบติดตามประเมินผลตัวช้ีวัดนั้น  2.  กล
ยุทธทางการเงินตองสนับสนุนกลยุทธการสรางมูลคาโดยการขยายกิจการ      ซ่ึงจะตองมีการ
ประเมินทักษะและทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินกลยุทธและวัดประเมินผลขอเสนอการ
ดําเนินงาน(Proposal)  ทั้งในแงมุมทางการเงินและทางธุรกิจ และ 3. ผูดําเนินกลยุทธทางการเงินตอง
เปนทีมงานหลัก  ในการวางแผนและดําเนินการรายการที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการนําระบบ EVM 
เขามาใชปฏิบัติ 
 สมคิด  หอมพิกุล (2544)  ไดทําการวิจยัเร่ืองการศึกษาความพรอมในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบล  ในจังหวดัลพบุรี  ผลการวิจัยพบวาความพรอมในการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบล  ในจังหวดัลพบุรี  โดยภาพรวมและราย
ดาน  มีความพรอมอยูในระดับปานกลาง  โดยมีระดับความพรอมตามลําดับดังนี้  ดานการยอมรับ
ภายในทองถ่ิน  ดานบุคลากร  ดานการประสานงานและการประชาสมัพันธ  ดานอาคารสถานที่  
วัสดุอุปกรณและส่ือการสอน  ดานการบรหิารและการจดัการ  และดานงบประมาณ  เมื่อพิจารณาแต
ละช้ันขององคการบริหารสวนตําบล พบวา องคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 2  มีความพรอมอยูใน
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ระดับมาก  องคการบริหารสวนตําบล ช้ัน 3  ช้ัน 4 และชั้น 5   มีความพรอมอยูในระดับปานกลาง 
สวนเมื่อเปรียบเทียบความพรอมในการจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบล ใน
ภาพรวมทกุดาน ใน 4 ช้ัน มีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 จากการที่ไดศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบบริหารจัดการ
เพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM)    ในบทนี้จะไดกลาวถึงรายละเอียดตางๆ  ที่ผูวิจัยจะ
ดําเนินการตามประเด็นดังนี้ 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
 3.  ขัน้ตอนการสรางเครื่องมือ 
 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5.  การวิเคราะหขอมูล 
 6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.1.1  ประชากร 
 ประกอบดวยผูบริหารและพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของในทุกสายงาน ไดแกหนวยงานขึน้
ตรงกรรมการผูจัดการใหญ   สายงานกลยุทธองคกร  สายงานการเงิน สายงานบริหาร  สายงาน
ตลาดและการขาย  สายงานปฏิบัติการเครือขายและบํารุงรักษา  สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาย
งานธุรกิจ CDMA   หนวยงานธุรกิจ e-Business  และพนักงานผูเกี่ยวของ จํานวน  914  คน   
 3.1.2  กลุมตัวอยาง              
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling)  
คือ เจาะจงเลือกสอบถาม จากกลุมตัวอยางในทุกสายงาน ที่เปนคณะกรรมการ Steering Committee 
คณะทํางานดําเนินงาน  คณะทํางานยอยฯ  ตามคําส่ังของ บมจ. กสท โทรคมนาคม รวมทั้งพนักงาน
ผูเกี่ยวของ จํานวน 152  คน  ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
No. สายงาน จํานวน 

ผูบริหาร 
Streering 
Commitee 

คณะทํางาน
ดาํเนินงาน 

คณะทํา 
งานยอย 

ผูเกี่ยว 
ของ 

รวมกลุม
ตัวอยาง
ทั้งสิ้น 

1 หนวยงานขึ้นตรงฯ 49 1 1 3 9 14 
2 การเงิน 71 2 5 9 27 43 
3 บริหาร 104 1 1 - 5 7 
4 ตลาดและการขาย 254 1 - 5 15 21 
5 กลยุทธองคกร 41 2 2 3 9 16 
6 ปฏิบัติการเครือขาย  267 1 - - 5 6 
7 เทคโนโลยีฯ 63 1 - - 4 5 
8 ธุรกิจ CDMA 46 - - 5 15 20 
9 ธุรกิจ e-Business 19 - - 5 15 20 
 รวมทั้งสิ้น 914 9 9 30 104 152 
ท่ีมา:  สวนบรหิารคาตอบแทน (บบ.;2550) 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเพื่อ
สรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร  ซ่ึงรูปแบบของแบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
  สวนที่ 1  เปนคําถามทั่วไปเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  ระดับ
การศึกษา ประสบการณในการทํางาน การเขารวมอบรมหรือประชุมสัมมนาในเรื่อง EVM  และ
ระดับการไดรับรูขอมูลขาวสาร 
 สวนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ   การนําระบบบริหาร
จัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการ  และ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบ Balance Scorecard (BSC) 
  สวนที่ 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสราง
มูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการของบรษิัท กสท โทรคมนาคม จํากดั(มหาชน) ที่มี
องคประกอบ จํานวน 5  ดาน คือ ดานบุคลากร  ดานวสัดุอุปกรณ  ดานงบประมาณ  ดานบรหิาร
และการจดัการ  และดานการประสานงานและประชาสัมพันธ            
    สวนที่ 4  เปนคําถามปลายเปด (Open – Ended Questionnaire) ใหผูตอบไดแสดงความ
คิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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3.3  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการศึกษา และไดตรวจสอบความ
เที่ยงตรงและความเชื่อมั่น ดังนี้ 
 1) ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ในการทดสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหาไดศึกษาจากเอกสาร ตํารา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม  แลวนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปไปปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนํา
มาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น จนมั่นใจวาเนื้อหานั้นมีความเที่ยงตรงตอเนื้อหาที่จะศึกษา 
 2) การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดสอบกับ
ประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง แตมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ศึกษา แลวนําขอมูลที่ไดมา
หาคาความเชื่อมั่น โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ไดคาเทากับ .95 ซ่ึงคา
ดังกลาวอยูในเกณฑที่เหมาะสมและเชื่อถือได และไดผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาแลว
จึงนําแบบสอบถามนี้ไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป    
 
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ผูวิจัยจะไดทําการแจกแบบสอบถามดวยตนเอง กับ
กลุมตัวอยางที่มีสวนเกี่ยวของกับการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใช
ในการบริหารจัดการ ตามคําสั่งของ กสท   จํานวนทั้งหมด 152 ฉบับ  และนัดวันมาขอรับ
แบบสอบถาม  
 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามและนํา
แบบสอบถามฉบับสมบูรณมาวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows 
(Statistical Packages for The Social Sciences)  สําหรับสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลในลักษณะตางๆ 
ดังนี้                                 
 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  ระดับการศึกษา ประสบการณใน
การทํางาน  การเขารวมอบรมหรือประชุมสัมมนาในเรื่อง EVM  และระดับการไดรับรูขอมูล
ขาวสาร    วิเคราะหโดยสถิติการแจกแจงความถี่ (frequency distribution)   และหาคารอยละ
(percentage)    แลวนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตาราง 
 สวนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําระบบบริหาร
จัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการ และความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
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ระบบ Balance Scorecard (BSC) ประกอบดวยคําถาม 16 ขอ  โดยมีเกณฑการใหคะแนนคือตอบถูก
ให 1 คะแนน ตอบผิด ให 0  คะแนน แลวทําการวิเคราะหผลรวมของคะแนน   ดวยการแบงคะแนน
ออกเปน 3 ระดับ ดังนี้  
  ได    0 – 10   คะแนน   หมายถึง  ระดับความรูความเขาใจนอย                                                    
  ได  11 – 13   คะแนน   หมายถึง  ระดับความรูความเขาใจปานกลาง                                                   
  ได  14 – 16   คะแนน   หมายถึง  ระดับความรูความเขาใจมาก  
 สวนที่ 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสราง
มูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) ที่มี
องคประกอบ จํานวน 5  ดาน คือ ดานบุคลากร  ดานวัสดุอุปกรณ  ดานงบประมาณ  ดานบริหาร
และการจัดการ  และดานการประสานงานและประชาสัมพันธ วิเคราะหดวยการแบงผลรวมของ
คะแนน  ดวยการแบงคะแนนออกเปน 3 ระดับ  ดังนี้  
  ได  31 - 50  คะแนน   หมายถึง  มีความพรอมระดับนอย                                                    
  ได  51 – 70  คะแนน  หมายถึง  มีความพรอมระดับปานกลาง                                                             

ได  71 – 93  คะแนน  หมายถึง  มีความพรอมระดับมาก                                                                      
 สวนที่ 4  เปนคําถามปลายเปด (Open – Ended Questionnaire) ใหผูตอบไดแสดง
ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติม  วิเคราะหโดยสถิติการแจกแจงความถี่ (frequency 
distribution)   และหาคารอยละ(percentage)    แลวนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตาราง 
               สวนที่ 5  วิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับความคิดเห็นของคณะ
ดําเนินงานและคณะทํางานยอยที่มีตอการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมา
ใชในการบริหารจัดการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) ใน 5  ดาน คือ ดานบุคลากร  
ดานวัสดุอุปกรณ  ดานงบประมาณ   ดานบริหารและการจัดการ   และดานการประสานงานและ
ประชาสัมพันธ   ทดสอบสมมติฐาน โดยการใชคา ไคว-สแควร (Chi-Square)   
 
3.6 สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 1.  สถิติพื้นฐานไดแก   คารอยละ  (percentage)   คาเฉลี่ย (mean)   และ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation)  
  1.1 คารอยละ (percentage)  (วิไล  ทองแผ, 2542 : 179)  คือ 

X  100 F 
N     P     =       

 
    เมื่อ   P แทน รอยละ 
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            F แทน ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ 
      N แทน จํานวนความถีท่ั้งหมด 
 
 1.2 คาเฉลี่ย  (mean) (วิไล  ทองแผ, 2542 : 181) คือ 
 
                                      X       =     ∑X 

                                                        n 
   เมื่อ      X  แทน คาเฉลี่ย 
         X แทน คาสังเกต 
                    ∑X แทน ผลรวมคาสังเกตที่ 1, 2,...ถึง n 
 2. สถิติสําหรับทดสอบสมมติฐาน  ไดแก  ไคว-สแควร (Chi-Square)                    
(สากล จริยวิทยานนท, 2542 : 133)  สูตรที่ใชคือ 

2 2 
 

                                     χ           =      ∑ ( O – E )  
                                                                    E 
                      เมื่อ  O   หมายถึง  ขอมูลที่หาได (Observed Data) 
                              E   หมายถึง  ขอมูลที่คาดหวัง (Expected Data) 
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บทที่ 4 

วิวัฒนาการของ  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
 
 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4)  การติดตอส่ือสาร
เร่ิมมีบทบาทสําคัญในประเทศไทย ซ่ึงในขณะนั้นประเทศไทยไดมีการติดตอทางดานการคา และมี
การเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศตาง ๆ มากขึ้น  ลักษณะของการติดตอจะเปนการสงขาวสาร 
หรือขอความทางจดหมาย  และในปลายรัชสมัยของพระองคจึงเริ่มมีแนวความคิดในการ
ติดตอส่ือสารทางโทรเลขขึ้น 
 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) การไปรษณีย
และการโทรเลขไดมีการพัฒนาเปนลําดับ และในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2426  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งกรมไปรษณีย และกรมโทรเลขขึ้น เพื่อทํา
หนาที่บริการรับ-สงขาวสารใหแกทางราชการ และประชาชนทั่วไป โดยใชวิธีการดําเนินงาน
เชนเดียวกับกิจการไปรษณียและโทรเลขของตางประเทศ โดยท่ีทําการไปรษณียและการโทรเลข 
เปนกิจการที่ตองอาศัยซ่ึงกันและกัน ฉะนั้นเมื่อไดทรงโปรดเกลาฯ ใหตั้งกรมไปรษณีย และกรม
โทรเลขขึ้นแลว ไดมอบหมายใหสมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟาภาณุรังษีสวางวงศฯ  ดํารงตําแหนง
ผูสําเร็จราชการกรมไปรษณีย และกรมโทรเลข กิจการของกรมไปรษณีย และกรมโทรเลขไดเจริญ
ขึ้นตามลําดับ ไดขยายงานออกไปตามหัวเมืองตาง ๆ ทางดานตางประเทศนั้นก็ไดเขารวมเปน
สมาชิกขององคการสหภาพสากลไปรษณีย และสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ เมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2428 
 ในระยะแรกของการจัดตั้งกรมไปรษณียและกรมโทรเลขนั้น ไดเปดใหบริการทางดาน
ไปรษณีย และโทรเลขเฉพาะการติดตอภายในประเทศเทานั้น  ตอมาเมื่อมีการพัฒนาการ
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีมากขึ้น กรมไปรษณียและกรมโทรเลขจึงไดเปดบริการทางดาน
ไปรษณียและ  โทรเลขระหวางประเทศขึ้น  เชน  การเปดบริการไปรษณียธนาณัติ ระหวางประเทศ
ไทย  กับประเทศสิงคโปร  มาเลเซีย   และฮองกง   หรือการใหบริการโทรเลขระหวางกรุงเทพฯ  
กับไซงอน เปนตน   เนื่องจากกิจการไปรษณีย และโทรเลข    เปนงานสื่อสารที่มีความสัมพันธกัน
อยางใกลชิด ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
รวมกรมไปรษณียและกรมโทรเลขเขาดวยกันเปน “กรมไปรษณียโทรเลข” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2441 โดยรับผิดชอบในกิจการไปรษณีย และโทรเลขของประเทศทั้งหมด 
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 กรมไปรษณียโทรเลขเปนกรมรัฐพาณิชย มีหนาที่อํานวยความสะดวกแกสาธารณชน
ทั่วไปในดานการใหบริการไปรษณีย  โทรคมนาคม   และบริการการเงิน    อันเปนกิจการที่มีความ
จําเปนตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แมกิจการเหลานั้นจะเจริญกาวหนาดวยดีตลอดมานับแต
วันกอตั้งขึ้นก็ตาม แตปรากฏวาระบบการบริหารงานยังคงถือปฏิบัติแบบเดียวกับกระทรวงทบวง
กรมฝายพลเรือนโดยทั่วไป จึงทําใหเกิดความไมคลองตัวในการดําเนินงาน  ซ่ึงเปนผลใหงาน
ไปรษณีย และโทรคมนาคม ไมเจริญกาวหนาเทาที่ควร 
 ดังนั้น เพื่อใหการบริการสื่อสารของกรมไปรษณียโทรเลข มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กรมไปรษณี ย โทร เลขจึ ง ได พย า ย ามปรั บปรุ ง ระบบการบริห า ร ง าน เสี ย ใหม  โดย
กรมไปรษณีย โทร เลขได เสนอร า งพระราชบัญญัติ ก ารสื่ อสารแห งประ เทศไทยให              
กระทรวงคมนาคมพิจารณา  เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดตั้ง
การสื่อสารแหงประเทศไทยขึ้นเปนหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการไปรษณีย
โทรคมนาคม  และการเงิน แยกตางหากจากกรมไปรษณียโทรเลข เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติรับ
หลักการของรางพระราชบัญญัติดังกลาวแลว คณะรัฐมนตรีจึงไดนํารางพระราชบัญญัตินั้น เสนอ
ตอสมาชิกรัฐสภาเพื่อพิจารณา เมื่อรางพระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทย ไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐสภาแลว นายกรัฐมนตรีจึงไดนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดชเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2519  เพื่อประกาศใชเปน
พระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2519 (www.cattelecom.com) 
 เมื่อไดมีการจัดตั้งการสื่อสารแหงประเทศไทยเปนรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติ
การสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2519 ในวันที่ 25 ก.พ. พ.ศ. 2520   การสื่อสารแหงประเทศไทย
จึงไดรับมอบงานการใหบริการ ดานการสื่อสารทั้งหมด จากกรมไปรษณียโทรเลข  ทั้งนี้โดยผลแหง
พระราชบัญญัติดังกลาว ทําใหการสื่อสารแหงประเทศไทย มีฐานะเปนนิติบุคคล  ดําเนินงานในรูป
รัฐวิสาหกิจ   สังกัดกระทรวงคมนาคม    รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการ      ซ่ึงเปนงานดาน  
การใหบริการสื่อสารแกประชาชนโดยตรง  ซ่ึงมีลักษณะเปนงานพาณิชย ไดแก งานทางดานการ
ใหบริการไปรษณีย โทรคมนาคม และบริการการเงินแกผูใชบริการทั่วไป 
 หลังจากนั้นการสื่อสารแหงประเทศไทย ไดถูกแปลงสภาพเปน 2  บริษัท  คือ  บริษัท  
กสท  โทรคมนาคม จํากัด  (มหาชน)  และบริษัท  ไปรษณียไทย  จํากัด  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  
2546 ซ่ึงไดจดทะเบียนจัดตั้งโดยใชบทบัญญัติแหง พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการ
เตรียมการจัดตั้งบริษัทฯไดนําบทบัญญัติของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542   มาพิจารณา
จัดทํารายละเอียดขอเสนอการแปลงสภาพ กสท  เพื่อนําเสนอคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  (เอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ,  2545  :  79) 
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4.1.  บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
 หลังการแปลงสภาพเปนบริษัท  ไปรษณียไทย  จํากัด  ไดกําหนดรายละเอียดในดาน
ตาง ๆ ดังนี้ 
  4.1.1  มาตรา  19  (1)  กําหนดกิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิด  และสินทรัพยของ
รัฐวิสาหกิจ  สวนที่จะโอนแกบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น  และสวนที่จะตกเปนของกระทรวงการคลัง 
   4.1.1.1  สวนที่จะโอนใหแกบริษัท  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
    1)  กิจการ 
         ไดแก กิจการไปรษณียและธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการไปรษณีย  
และธุรกิจอ่ืนที่ตอเนื่องใกลเคียงกัน  หรือซ่ึงจะเปนประโยชนแกกิจการไปรษณียทั้งหมดที่  กสท  
ดําเนินการเอง  รวมทั้งที่  กสท  ดําเนินการโดยการรวมทุนกับเอกชน  หรือหนวยงานอื่น 
    2)  สิทธิ  หนี้  ความรับผิดตางๆ ที่จะโอนใหแกบริษัท ไปรษณีย
ไทย  จํากัด 
         เพื่อใหบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นสามารถดําเนินกิจการไปรษณียที่
รับโอนมาจาก  กสท  ไดอยางตอเนื่อง ใหโอนสิทธิตางๆ  ที่เกี่ยวกับกิจการไปรษณียซ่ึง  กสท  มีอยู
ตาม  พรบ.การสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2520   พรบ.ไปรษณีย  พ.ศ.  2477  และกฎหมายอื่น  
รวมถึงสิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน   และประโยชนอ่ืนๆ ที่ กสท มีอยู   หรือไดรับตามกฎหมาย  หรือมติ
คณะรัฐมนตรีทั้งหมดไปยังบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น  รวมทั้งความรับผิดชอบ  และคดีตางๆ  ที่คงคางอยู
ของ  กสท ทั้งกรณีที่ กสท มีสิทธิเรียกรอง(เปนโจทก)และที่ กสท ตองรับผิดชอบตามสัญญา / 
กฎหมาย  (เปนจําเลย) 
    3) สินทรัพย หนี้สิน และสวนของทุนที่จะโอนไปบริษัทไปรษณีย
ไทย จํากัด 
        ใหโอนสินทรัพย หนี้สิน และสวนของทุนทั้งหมดของกิจการ
ไปรษณียของ กสท  ไปยังบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นในราคาตามบัญชี  (Book Value)  ณ  วันที่จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท 
  4.1.2 มาตรา 19 (2)  กําหนดพนักงานที่จะใหเปนลูกจางของบริษัทกําหนดผูปฏิบัติ 
งานของ กสท ที่จะใหเปนลูกจางของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  ไดแก  พนักงานและลูกจางของ  
กสท  ตามขอบังคับของการสื่อสารแหงประเทศไทย  ฉบับที่  3  พ.ศ.  2520  และลูกจางรายวันของ  
กสท  ตามสัญญาจางที่สัญญายังไมส้ินสุด  ในสวนกิจการไปรษณียตามสถานะ ณ  วันที่จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท  (ขอมูลสถานะวันที่  31 กรกฎาคม  2545)  ไดแกพนักงานและลูกจางของ  กสท  ตาม
ขอบังคับของการสื่อสารแหงประเทศไทย  ฉบับที่  3  พ.ศ.  2520 จํานวนทั้งสิ้น 14,510 คน และ
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ลูกจางรายวันตามสัญญาจางจํานวนทั้งส้ิน 5,815  คน)  โดยใหพนักงานและลูกจางของ กสท  
ดังกลาว  ไดรับเงินเดือน  คาจาง  และสิทธิประโยชนตางๆ  ไมนอยกวาที่เคยไดรับอยูเดิม กับใหถือ
วาเวลาการทํางานของพนักงาน และลูกจางของ กสท  ดังกลาวใน กสท เปนเวลาในการทํางาน
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด โดยไมถือวาการเปลี่ยนสภาพจาก  กสท  เปนบริษัท ไปรษณียไทย  
จํากัด นั้นเปนการเลิกจาง  ตลอดจนใหกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและกองทุนบําเหน็จสําหรับพนักงาน
และลูกจาง กสท เดิมที่เปล่ียนสภาพเปนบริษัทยังอยูตอไป  โดยใหบริษัท  ไปรษณียไทย  จํากัด  มี
ฐานะเปนนายจางแทน  กสท 
  4.1.3  มาตรา  19 (3)  การกําหนดทุนเรือนหุนหรือทุนจดทะเบียนสําหรับการขอจด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัท  จํานวนหุนและมูลคาหุนแตละหุน  ตลอดจนรายการตางๆ  ที่เปนสวนของผู
ถือหุน 
  กําหนดใหบริษัท  ไปรษณียไทย  จํากัด  มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว  750  ลาน
บาท  ประกอบดวยหุนจํานวน 75  ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท  ณ  วันที่มีการจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท 
  4.1.4  กําหนดชื่อบริษัท 
  4.1.5  กําหนดโครงสรางในการบริหารงานของบริษัท รายช่ือกรรมการบริษัท และ
ผูสอบบัญชีในวาระเริ่มแรก 
  4.1.6  จัดทําหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท 
  4.1.7  จัดทํารางพระราชกฤษฎีกา คงอํานาจ สิทธิ หรือประโยชนในการดําเนินการ
ตามที่รัฐเห็นสมควร 
  4.1.8  จัดทํารางพระราชกฤษฎีกา  เพื่อกําหนดเงื่อนเวลายกเลิกรัฐวิสาหกิจ 
  4.1.9  จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 
4.2  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
 หลังการแปลงสภาพเปนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) ไดกําหนด
รายละเอียดในดานตางๆ ดังนี้ 
 4.2.1  มาตรา  19 (1)  ในการกําหนดกิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิดและสินทรัพยของ
รัฐวิสาหกิจสวนที่จะโอนใหแกบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น  และสวนที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง 
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  4.2.1.1  สวนที่จะโอนใหแกบริษัท  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
   1)  กิจการ 
   ไดแกกิจการโทรคมนาคมภายในประเทศ และภายนอกประเทศ  รวมทั้ง
ระหวางประเทศและธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม และธุรกิจอื่นที่ตอเนื่องใกลเคียงกันหรือ
ซ่ึงเปนประโยชนแกกิจการโทรคมนาคมทั้งหมดที่  กสท  ดําเนินการเอง  รวมทั้งกิจการที่  กสท  
ดําเนินการโดยใหอนุญาตสัมปทานและสัญญา  และรวมลงทุนกับเอกชนหรือหนวยงานอื่น 
   2)  สิทธิ  หนี้  ความรับผิดตางๆ  ที่จะโอนใหแกบริษัท 
   เพื่อใหบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นสามารถดําเนินกิจการโทรคมนาคมที่รับโอน
มาจาก  กสท  ไดอยางตอเนื่อง ใหโอนสิทธิตางๆ ที่เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม ซ่ึง กสท มีอยูตาม  
พรบ. การสื่อสารแหงประเทศไทย  พ.ศ. 2520   พรบ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  2544  
และกฎหมายอื่น  รวมถึงสิทธิ  หนี้  ภาระผูกพันและประโยชนอ่ืนๆ  ที่  กสท  มีอยูหรือไดรับตาม
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีทั้งหมด  ไปยังบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น  รวมทั้งความรับผิดชอบและคดี
ตางๆ  ที่คงคางอยูของ  กสท  ทั้งกรณีที่  กสท  มีสิทธิเรียกรอง  (เปนโจทก)  และที่  กสท  ตอง
รับผิดชอบตามสัญญา / กฎหมาย  (เปนจําเลย) 
   3)  สินทรัพย  หนี้สิน  และสวนของทุนที่จะโอนใหแกบริษัท 
   ใหโอนสินทรัพย   หนี้ สิน   และสวนของทุนทั้ งหมดของกิจการ
โทรคมนาคมของ  กสท  ไปยังบริษัทที่จะตั้งขึ้นใหมในราคาตามบัญชี (Book Value)  ณ  วันที่มีการ
จดทะเบียนจัดตั้ง 
บริษัท 
 4.2.2  มาตรา  19  (2)  กําหนดพนักงานที่จะใหเปนลูกจางของบริษัท 
 กําหนดผูปฏิบัติงานของ กสท ที่จะใหเปนลูกจางของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด  
(มหาชน) ไดแก พนักงานและลูกจางรายวันของ กสท  ตามสัญญาจางที่สัญญายังไมส้ินสุด ในสวน
กิจการโทรคมนาคมของ  กสท  ตามสถานะ  ณ  วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  (โดยขอมูลสถานะ 
ของ กสท วันที่  31  กรกฎาคม พ.ศ. 2545  ไดแกพนักงานและลูกจางของ  กสท  ตามขอบังคับของ
การสื่อสารแหงประเทศไทย  ฉบับที่  3  พ.ศ.  2520   จํานวนทั้งสิ้น  6,142  คน  และลูกจางรายวัน
ตามสัญญาจางจํานวนทั้งสิ้น 147  คน) โดยใหพนักงานและลูกจางของ กสท ดังกลาว ไดรับ
เงินเดือน  คาจางและสิทธิประโยชนตางๆ  ไมนอยกวาที่เคยไดรับอยูเดิม กับใหถือวา เวลาการ
ทํางานของพนักงานและลูกจางของ กสท ดังกลาวใน  กสท  เปนเวลาในการทํางานบริษัท  กสท  
โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน) โดยไมถือวาการเปลี่ยนสภาพจาก กสท  เปนบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  นั้นเปนการเลิกจาง  ตลอดจนใหกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  และกองทุน
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บําเหน็จสําหรับพนักงานและลูกจาง กสท เดิม ที่เปล่ียนสภาพเปนบริษัทยังอยูตอไป โดยใหบริษัท  
กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  มีฐานะเปนนายจางแทน  กสท 
 4.2.3  มาตรา 19 (3) กําหนดทุนเรือนหุนหรือทุนจดทะเบียนสําหรับการจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท  จํานวนหุนและมูลคาหุนแตละหุน  ตลอดจนรายการตาง ๆ  ที่เปนสวนของผูถือหุน 
 กําหนดใหบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว  
2,000  ลานบาท  ประกอบดวยหุนจํานวน  200  ลานหุน  มูลคาหุนละ  10  บาท  ณ  วันที่มีการจด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัท 
 4.2.4  กําหนดชื่อบริษัท 
 4.2.5  กําหนดโครงสรางการบริหารงานบริษัท  รายชื่อกรรมการบริษัท  และผูสอบ
บัญชีในวาระเริ่มแรก 
 4.2.6  จัดทําหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท 
 4.2.7  จัดทํารางพระราชกฤษฎีกา  คงอํานาจ  สิทธิ  หรือประโยชน  ในการดําเนินการ
ตามที่รัฐเห็นสมควร 
 4.2.8  จัดทํารางพระราชกฤษฎีกา  เพื่อกําหนดเงื่อนเวลายกเลิกรัฐวิสาหกิจ 
 4.2.9  จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 มติคณะกรรมการฯ คร้ังที่  6  ไดเห็นชอบในกรอบหลักเกณฑการจัดสรรเงินและหุนให
พนักงาน  กสท  ดังนี้ 
                     4.2.9.1  ซ้ือหุนในราคา  Par  จํานวน  6  เทาของเงินเดือน 
                      4.2.9.2  หุนใหเปลา  (คํานวณในราคา  Par)  จํานวน  2  เทาของเงินเดือน 
                     4.2.9.3  โบนัสพิเศษ 2 เทาของเงินเดือน  โดยใหคณะกรรมการของบริษัท เปนผู
พิจารณาตามความเหมาะสม  โดยทยอยจายตามระยะเวลาที่เห็นสมควร  เชน  2 – 3 ป  เปนตน 
                 4.2.10  เสนอให  บริษัท  กสท  โทรคมนาคม จํากัด  (มหาชน)  ในชวงที่มีสถานะเปน
รัฐวิสาหกิจ  ไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามคําสั่ง  ระเบียบ  ขอบังคับ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
เกี่ยวกับการพัสดุ  การงบประมาณ  การเงิน  การบัญชี  และการบริหารงานบุคคล  แตจัดใหมีกฏ
ระเบียบขอบังคับของตนเอง 

  ในดานการบริหารจัดการองคกรในดานตางๆซ่ึงบทบัญญัติแหง พ.ร.บ.ทุน
รัฐวิสาหกิจ  พ.ศ. 2542   ตามมาตรา  19  กฎหมายไดใหอํานาจคณะเตรียมการและแนวทางในการ
ดําเนินการนําทุนของรัฐวิสาหกิจ  มาเปลี่ยนสภาพเปนหุนในรูปแบบของบริษัท  และใหอํานาจ 
พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจมอบหมาย  เพื่อ
นําเสนอใหคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจพิจารณาตามมาตรา 20 เพื่อเสนอตอคณะรฐัมนตรี
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พิจารณาอนุมัติ ผลการดําเนินงานดังกลาวคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 
โดยเฉพาะตามขอกําหนดดังตอไปนี้ 
  4.2.10.1 เพื่อให  บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  สามารถ
บริหารงานในรูปแบบเอกชนทั่วไป สามารถเตรียมความพรอม และเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนิน 
งาน  เห็นสมควรดําเนินการขออนุมัติดังนี้ 
                         4.2.10.2  ใหบริษัท กสท โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  ในชวงที่มีสถานะเปน
รัฐวิสาหกิจไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามคําสั่ง  ระเบียบ  ขอบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรีที่ใชกับ
รัฐวิสาหกิจทั่วไปมาใชบังคับ  แตใหบริษัท  จัดใหมีกฏระเบียบของตนเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เกี่ยวกับการพัสดุ  การงบประมาณ  การเงินการบัญชี  และการบริหารงานบุคคล  และนําระบบการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี  (บรรษัทภิบาล  หรือ  Good Corporate Governance)  มาใช 
                         4.2.10.3  ใหบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  สามารถบริหารโครงสรางเงินเดือน
ผลตอบแทน  รางวัล  และ สวัสดิการของพนักงานไดดวยตนเอง  โดยใหถือวาดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริษัทเปนที่สุด  (โทรคมนาคมสาร,  2547  :  13)  
                  ในระยะแรก การบริหารจัดการและโครงสรางการบริหารงานยังคงใชรูปแบบเดิม  
ตอมาไดวาจางที่ปรึกษาเฉพาะดานการจัดการ  (Management Consultant) คือบริษัท  บอสตัน  คอน
ซัลติ้ง  กรุป (Boston Consulting Group - BCG)   เขามาศึกษาในสวนของการดําเนินธุรกิจและ
ปรับปรุงโครงสรางของบริษัท ซ่ึงผลจากการศึกษาของบริษัทไดจัดแบงธุรกิจ(Core Business)  
ออกเปน  4  กลุม  คือ 
                   1)  IDD   
                   2)  DATA 
                   3)  ISP 
                   4)  MOBILE 
                ระบบการเงินและงบประมาณ ไดนําระบบ ERP. (Enterprise  Resource  Planning)   มา
ใชบริหารงานดานบัญชีและงบประมาณ  โดยผานโปรแกรม  SAP.  (Systems, Applications and 
Products in Data Processing)  ซ่ึงระบบ  ERP.  เปนระบบการจัดการที่ครอบคลุมเกี่ยวกับงาน
ทางดานบัญชี ดานระบบสินทรัพย ดานพัสดุ และดานงบประมาณ ที่ทันสมัยและเปนที่ยอมรับทั่ว
โลก  เปนการเตรียมความพรอมที่จะนําบริษัทเขาสูตลาดหลักทรัพยในอนาคต 
              บริษัท กสท โทรคมนาคมจํากัด (มหาชน) “ CAT Telecom Public Company Limited ” 
เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจดานสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในประเทศและตางประเทศ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 
14 สิงหาคม พ.ศ. 2546  ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10,000 ลานบาท   ซ่ึงประกอบดวยหุนสามัญ
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จํานวน 1,000 ลานหุน มูลคาที่ตราไว 10 บาท ตอหุน ปจจุบันกระทรวงการคลัง ถือหุน 100 %  ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 ไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีที่ใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  สามารถบริหารจัดการในรูปแบบของเอกชน
ไดเต็มรูปแบบรวมทั้งกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม     
 
 

 
ภาพที่ 4.1   โครงสรางองคกร 
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                  โครงสรางขององคกร  ไดแบงการบริหารงานออกเปน 8  สายงานและอีก 2 หนวยงานที่
ขึ้นตรง กรรมการผูจัดการใหญและขึ้นตรงตอคณะกรรมการบริษัท  คือ  
                     1)  หนวยงานขึ้นตรงกรรมการผูจัดการใหญ 
                     2 )  หนวยงานขึ้นตรงคณะกรรมการบริษัท 
                     3 )  สายงานกลยุทธองคกร   
                     4 )  สายงานการเงิน  
                    5)  สายงานบริหาร   
                     6 )  สายงานตลาดและการขาย   
                     7)  สายงานปฏิบัติการเครือขายและบํารุงรักษา   
                     8)  สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
                     9)  สายงานธุรกิจ CDMA    
            10)  หนวยงานธุรกิจ e-Business   

 
ตารางที่ 4.1  แสดงจํานวนพนักงาน / ลูกจางรายวัน ของ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  

ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2550   
No. สายงาน จํานวน 

พนักงานทั้งหมด 
คิดเปน

เปอรเซ็นต 
1 หนวยงานขึ้นตรงกรรมการผูจัดการใหญ 142 3.48 
2. หนวยงานขึ้นตรงคณะกรรมการบริษัท 46 0.80 
2 การเงิน 439 7.66 
3 บริหาร 647 11.29 
4 ตลาดและการขาย 2,288 39.93 
5 กลยุทธองคกร 122 2.13 
6 ปฏิบัติการเครือขายและบํารุงรักษา  1,516 26.46 
7 เทคโนโลยีสารสนเทศ 222 3.87 
8 ธุรกิจ CDMA 258 4.50 
9 ธุรกิจ e-Business 50 0.87 
 รวมทั้งส้ิน 5,730 100 

ที่มา : สวนบริหารคาตอบแทน (บบ. :2550) 
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4.3  ประเภทของบริการ 
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ไดเปดใหบริการโทรคมนาคมทั้งในประเทศ

และตางประเทศดังนี้   
              4.3.1  บริการโทรศัพทระหวางประเทศ    ซ่ึงไดแก  บริการ CAT 001   บริการ CAT 009 
บริการ 100     บริการ Thailand Direct     บริการ Home Country Direct   บริการ CAT2Call Plus  
แบบใชบัตร (PREPAID CARD) ไดแก  บัตร CAT ThaiCard 1544    บัตร CAT ThaiCard : 
Account Calling Card    บัตร CAT PhoneNet  แบบซื้อ Account บัตร    บริการ CAT2Call   บริการ 
Audio Conference  บริการ ITFS  บริการ DATEL   บริการ One Connect   และ บริการ PAID 800
              4.3.2  บริการสื่อสัญญาณ  ไดแก   วงจรเสียงในประเทศ/ระหวางประเทศ  เปนบริการ
รับสงเสียง ขอมูล ภายในประเทศและระหวางประเทศ โดยเรียกผานเครือขายของ กสท   CAT 
SpeedCast  เปนการเรียกรับขอมูลอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ผานดาวเทียม AsiaSat 3S    CAT ATM  
เปนบริการสื่อสารขอมูลความเร็วสูงระบบ ATM หรือ CAT ATM (Asynchronous Transfer Mode) 
เปนบริการสื่อสาร ขอมูลที่เปน Broadband    GLOBESAT GLOBESAT   Video Conforence  เปน
บริการประชุมทางจอภาพ    บริการวงจรความเร็วสูง   CAT 400 EDI   บริการ CAT400 WEB EDI   
ถายทอดโทรทัศนผานดาวเทียม   และบริการผานดาวเทียม  INMARSAT         
              4.3.3  บริการสื่อสารขอมูล  ไดแก บริการ THAIPAK (X.25 , X.28 , X32)  เปนบริการที่ 
กสท จัดใหบริการเครื่อขายสื่อสารขอมูล PSPDN ครอบคลุม ทั่วประเทศ และเชื่อมโยงไปทั่วโลก  
บริการ FrameLink     บริการ IP VPN   บริการ CAT-IDC เปนบริการศูนยบริการอินเทอรเน็ตครบ
วงจร ตั้งแตระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย ระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงการเชื่อมตอเขา
กับเครือขาย อินเทอรเน็ต เพื่อใหลูกคา  
            4.3.4  บริการสื่อสารไรสาย  ไดแก  บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ Trunked Mobile   บริการ
WALKIE TALKIE   บริการวิทยุโทรศัพทระหวางฝงกับเรือเดินทะเล  และบริการโทรศัพทมือถือ
ชนิด DIGITAL CDMA ใชเทคโนโลยี CDMA (CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS) ดวย
จุดเดนของคุณภาพ เสียง คมชัด ปราศจากสัญญาณรบกวน สามารถรับสงสัญญาณครอบคลุม พื้นที่
ไดเทียบเทาประมาณ 3 สถานี ของโทรศัพทเคล่ือนที่ ระบบอื่น 
              4.3.5  บริการอินเตอรเน็ต  ไดแก  บริการ THIX ใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวก แกผู
ใหบริการ อินเทอรเน็ตในการเชื่อมตอไปยังเครือขายอินเทอรเน็ตในตางประเทศ และใหการ
เชื่อมโยง ติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง ISP ภายใน ประเทศ   บริการ  CAT Internet Service 
Corporate เปนบริการอินเทอรเน็ตที่เปดใหบริการแกสมาชิก ประเภทนิติบุคคลทั่วไป และสําหรับ
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หนวยงาน ที่มีระบบคอมพิวเตอร เครือขายภายในองคกร   บริการอินเตอรเน็ตสาธารณะ   บริการ 
Hi Net   บริการ  T-net by CAT  
              4.3.6 ธุรกิจ e-Business ธุรกิจ e-Business Unit ดําเนินการบนระบบอิเล็กทรอนิกส โดย
อาศัยเครือขายอินเทอรเน็ต ทั้ง Narrowband / Broadband วงจร EDI และเครือขาย Wireless เปนการ
ประยุกตเอารูปแบบ ธุรกิจดั้งเดิมที่ดําเนินการอยูแลวในตลาดปจจุบันและธุรกิจรูปแบบใหมขึ้นมา
ใหบริการบนระบบ อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงกําลังมีการขยายตัวอยางรวดเร็วทั่วโลก   
              4.3.7 ธุรกิจ CAT - IT Security  เปนบริการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ไดแก การรักษาความลับ(Confidentiality) การรักษาความสมบูรณ(Integrity) และความพรอมใช
งาน (Avalibility) เพื่อใหการดําเนินธุรกิจบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย โดยการนําเสนอบริการความ
มั่นคง ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (CAT - IT Security) อยางครบวงจร  
 
4.4  ผลการดําเนินงาน 
 
ตารางที่ 4.2  ผลการดําเนินงานจากงบกําไรขาดทุน ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

ป 2547-2549  
รายการ ป 2549 ป 2548 ป 2547 
รายได    

รายไดคาบริการโทรศัพทระหวางประเทศ 8,465,206,655 8,831,059,532 9,549,371,641 
รายไดสวนแบงคาบริการโทรศัพทระหวางประเทศ 1,482,333,755 2,387,398,168 2,512,376,109 
รายไดคาบริการสื่อสัญญาณ สื่อสารขอมูลและอินเตอรเน็ต 7,253,870,372 5,759,561,117 4,693,433,364 
รายไดคาบริการวิทยุคมนาคมและโทรศัพทเคลื่อนที่ 2,084,335,201 2,188,048,221 2,519,417,382 
รายไดคาใชบริการ Application 229,125,454 0 0 
รายไดบริการ USO 7,532,456 0 0 
รายไดคาโทรคมนาคมอื่น 73,445,277 290,610,574 349,383,611 
สวนแบงรายไดจากสัญญารวมการงาน 5,158,799,136 4,401,557,514 3,203,348,858 
รายไดจากการตัดบัญชีสินทรัพยรับโอนภายใตสัญญารวม
การงาน 5,560,087,209 5,450,420,242 5,792,610,306 
รายไดอื่น 958,606,247 822,199,377 605,166,630 

รวมรายได 31,273,341,762 30,130,854,745 29,225,107,901 
ที่มา: รายงานประจําปบริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ป 2547- 2549 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ ) 
รายการ ป 2549 ป 2548 ป 2547 
คาใชจาย    

ตนทุนการใหบริการ 14,488,422,397 12,970,689,336 15,790,973,556 
คาเสื่อมราคาสินทรัพยภายใตสัญญารวมการงาน 5,437,280,000 5,409,023,680 5,498,543,854 
คาใชจายในการขาย การบริหารและทั่วไป 4,713,899,690 4,164,605,986 2,540,865,209 
คาใชจายอื่น 123,822,447 851,550,708 497,121,134 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 44,642,022 331,068,613 1,723,439,755 

รวมคาใชจาย 24,808,066,556 23,726,938,323 26,050,943,508 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 6,465,275,206 6,403,916,422 3,174,164,393 

ดอกเบี้ยจาย 0 0 57,667,364 
ภาษีเงินได 1,835,626,139 2,306,213,953 1,680,842,127 

กําไรสุทธิสําหรับป 4,629,649,067 4,097,702,469 1,435,654,902 
 
4.5  วิสัยทัศนและภารกิจขององคกร 

 4.4.1  วิสัยทัศน (Vision) 
   “เปนผูใหบริการ ICT รายแรกที่ลูกคาใชบริการ” 

 4.4.2  พันธกิจ (Mission) 
 4.4.2.1  ปฏิรูปวัฒนธรรมองคกรใหมีการทํางานรวมกันเปนทีม  ปรับเปลี่ยน
กฎระเบียบภายใน และกระบวนการตัดสินใจ  เพื่อตอบสนองตอความตองการทาง
ธุรกิจ 
 4.4.2.2นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการดําเนินงาน และใหบริการดวยคุณภาพ
ที่ไดมาตรฐาน ในราคาที่แขงขันได 
 4.4.2.3พัฒนาทักษะ และขีดความสามารถขององคกรใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดอยางสมบูรณแบบ 
 4.4.2.4พัฒนาบริการใหม ที่ตอบสนองตอความตองการลูกคาและการแขงขัน 

 
4.6  เปาหมายองคกร (Corporate Objectives) 
  4.5.1  สรางกําไรจากการดําเนินงานกอนหักภาษี (EBT) ในระหวางป 2550-2554 ให
เพิ่มขึ้นจากป 2549 ในอัตราไมนอยกวา 10% ตอป  
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 4.5.2  เปนผูนําในการใหบริการ ICT ใหไดภายในป 2550 โดยมีเปาหมายดานการตลาด
ดังตอไปนี้ 
 สราง Brand Awareness โดย 55% ของกลุมลูกคาเปาหมายรูวา CAT Telecom เปนผู
ใหบริการดาน ICT  นอกเหนือจากการเปนเพียงผูใหบริการโทรศัพทระหวางประเทศ 
 รักษาและเพิ่มสวนแบงทางตลาด  ของบริการโทรศัพทระหวางประเทศ และบริการ
ส่ือสารขอมูล  
 4.5.3  ปรับเปล่ียนกฎระเบียบของการปฏิบัติงานใหมีความคลองตัวไดภายในป 2550 
 4.5.4  จัดระบบบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคลใหทัดเทียมบริษัทชั้นนําของประเทศ
ภายใน    ป 2550 
 ตัวช้ีวัดความพึงพอใจในการทํางาน (Job Satisfaction Index)  มีคาคะแนนเฉลี่ยมากกวา 
4 (คะแนนเต็ม 5 ) 
 พนักงานแตละคนจะตองไดรับการฝกอบรมอยางนอย 15 ช่ัวโมง/ป 
 กําหนดแนวทางความกาวหนาดานการงาน (Career Path) ใหชัดเจน 
 กําหนดความตองการดานทักษะ และความรูของบุคลากรใหเหมาะสมกับตําแหนงงาน  
เพื่อใหการจางงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และไดบุคลากรที่ตรงกับความตองการของ
หนวยงานและองคกร 
 ปรับโครงสรางเงินเดือน และระบบจายผลตอบแทน (Compensation / Incentive 
Structure) 
 4.5.5  รักษาระดับของผลการดําเนินงานโดย 
 อัตรากําไรกอนหักภาษี (EBT) ตอรายไดรวม ตองไมต่ํากวา 10% 
 อัตราคาตอบแทนแรงงานตอรายไดรวมตองไมเกิน 10% 
 4.5.6  นําระบบการจัดการความรู(Knowledge Management) เขามาใชในองคกรใหแลว
เสร็จภายในป 2550 
 
4.7  กลยุทธขององคกร (Corporate Strategies) 
 การแขงขันที่รุนแรงขึ้นในธุรกิจ ICT  ทําใหโอกาสทํากําไรสําหรับ CAT Telecom 
เปนไปไดยากขึ้นเรื่อย ๆ โดยธุรกิจโทรศัพทระหวางประเทศ ที่ CAT Telecom   อาศัยรายไดจาก
การประกอบการเพื่อสนับสนุนธุรกิจอ่ืน ๆ เริ่มมีรายไดที่ลดลง จากการแขงขันดานราคา และการ
เขามาทําตลาดของคูแขง  และมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงขึ้น   ในขณะที่ธุรกิจส่ือสารขอมูลที่
แมผลกระทบจากการเปดการคาเสรี จะยังไมแสดงใหเห็นเดนชัดนัก แตก็เปนที่คาดไดวา จะสงผล
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ใหรายได รวมทั้งผลกําไรลดลงในอนาคต ทั้งจากการเขามาแยงสวนแบงตลาดของคูแขง การ
แขงขันดานราคา และการเสื่อมความนิยมของเทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบัน    
 อยางไรก็ตาม แมการแขงขันจะรุนแรงขึ้น แต CAT Telecom ก็ยังคงมีโอกาสที่จะทํา
ตลาดเชิงรุกในหลาย ๆ ธุรกิจที่ CAT Telecom ดําเนินการ หรือลงทุนเพิ่มเติมอยู เชน ธุรกิจ CDMA 
และ e-Business ทั้งนี้ ธุรกิจหลากหลายที่ CAT Telecom ใหบริการอยูนี้   ทั้ง ธุรกิจโทรศัพท
ระหวางประเทศ   ธุรกิจสื่อสารขอมูล  ธุรกิจ ดาน Application และ e-business สามารถนํามาผนึก
กําลังกันสรางเปนบริการที่ครบวงจร นําเสนอแกลูกคา  เพื่อให CAT Telecom  ซ่ึงเปนองคกร
รัฐวิสาหกิจ สามารถแขงขันไดอยางทัดเทียมกับคูแขงที่เปนองคกรเอกชนที่มีขนาดใหญ หรือมี
โครงขายกวางขวางกวา CAT Telecom ได  ทั้งนี้แนวทางกลยุทธขององคกร ดังนี้ 
 4.6.1  กลยุทธหลัก  กลยุทธทางเลือกขององคกร เพื่อสรางเสริมศักยภาพในการแขงขัน
ของ CAT Telecom ภายใตการแขงขันเสรี  ไดแก รักษาและขยายตลาดของธุรกิจเดิมดวยการ
ใหบริการที่แตกตาง    ปรับโครงสรางองคกรและกระบวนการทํางานโดยมุงเนนลูกคาเปน
ศูนยกลาง    เปนผูนําการใหบริการแบบ Convergence ผาน ASP บนโครงขาย ICT ที่มี
ประสิทธิภาพ   เขาไปทําธุรกิจใหม ๆ เพื่อสรางรายไดเพิ่มเติม และเพื่อเพิ่มมูลคาใหแกธุรกิจเดิม 
ดวยการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ การพัฒนาทักษะ ความรู และการคิดวิเคราะห   เพิ่มชองทางการ
เขาถึงลูกคาและการจัดจําหนาย  
 4.6.2  แผนเพิ่มประสิทธิภาพองคกรซ่ึงเปนแผนงานที่ตองทํา และตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนินแผนกลยุทธ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายขององคกร  
ไดแก ปรับปรุงงานสนับสนุนองคกร ดานทรัพยากรบุคคล    ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   และ
บริหารการเปลี่ยนแปลงองคกร   เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการแขงขันจากการเปด
ตลาดเสรี ให CAT Telecom สามารถแขงขันกับคูแขงองคกรเอกชนไดโดยมีแนวทางการ
เปลี่ยนแปลงหลัก ๆ  คือ  ปรับปรุงกระบวนการทํางาน    ปรับปรุงวัฒนธรรมองคกรและทัศนคติ   
และปรับปรุงแนวทางการวัดผล  ระบบคาตอบแทน  และแรงจูงใจในการทํางาน เพื่อใหสอดคลอง
กัน  และสงเสริมใหบรรลุเปาหมายขององคกร  โดยการนําเอา Balanced Score Card (BSC) มา
ประยุกตใชเพิ่มเติมจากการวัดผลโดย KPI เพียงอยางเดียว 
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บทที่ 5 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ในการวิจัยเรื่อง ทัศนคติตอระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร : 
กรณีศึกษา บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) โดยการศึกษา จากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของรวมทั้งรายงานประจําปของ บมจ. กสท โทรคมนาคม   ในการนําระบบบริหาร
จัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM)  มาใชในองคกร  นอกจากนั้นไดใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางในทุกสายงาน ที่เปนคณะกรรมการ Steering 
Committee คณะทํางานดําเนินงานและคณะทํางานยอยฯ ตามคําสั่งของ บมจ.กสท โทรคมนาคม 
เพื่อศึกษาถึงทัศนคติตอความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมา
ใชในการบริหารจัดการ  รวมทั้งสิ้น  152  คน  และไดรับแบบสอบถามกลับมา 150  ฉบับ  คิดเปน
รอยละ 98.68 ของผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงขอมูลที่ไดรับถูกนํามาวิเคราะหและเสนอผลโดยแบงเปน 
6 สวน คือ                                                             

สวนที่ 1  เปนการศึกษาการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร 
(EVM)  ตามแนวคิดของการคลังมาใชในองคกร  

สวนท่ี 2  เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   ไดแก เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน ประสบการณเกี่ยวกับระบบการเงินการบัญชี ระดับการไดรับรู
ขอมูลขาวสารและการเขารวมอบรมหรือประชุมสัมมนาในเรื่อง EVM ของผูตอบแบบสอบถาม   
วิเคราะหและเสนอผลโดยการแจกแจงความถี่ และคารอยละ     

สวนที่ 3  เปนคําถามเพื่อวัดระดับความรูความเขาใจการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสราง
มูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการและระบบ Balance Scorecard (BSC) วิเคราะหและ
เสนอผลโดยการแจกแจงความถี่ คารอยละ และระดับความรูความเขาใจ 

สวนท่ี 4  เปนคําถามเพื่อวัดระดับทัศนคติตอความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการ
เพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) ที่มีองคประกอบ จํานวน 5  ดาน คือ ดานบุคลากร  ดานวัสดุอุปกรณ  ดานงบประมาณ  
ดานบริหารและการจัดการ  และดานการประสานงานและประชาสัมพันธ  วิเคราะหและเสนอผล
โดยการแจกแจงความถี่ คารอยละ และระดับความพรอม  
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สวนที่ 5  เปนการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ของผูตอบแบบสอบถาม  
วิเคราะหและเสนอผลโดยการแจกแจงความถี่ และคารอยละ 

สวนท่ี 6  วิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลกับทัศนคติ
ตอความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหาร
จัดการ วิเคราะหและเสนอผลโดยใชคาสถิติ  ไคว-สแควร (Chi-Square)     
 

5.1  ผลการศึกษาการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM)  ตามแนวคิด   
ของการคลังมาใชในองคกร  

กระทรวงการคลัง ไดกําหนดเปนนโยบายใหรัฐวิสาหกิจพิจารณานําระบบการบริหาร
จัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร EVM มาใชในการบริหารจัดการองคกร  โดยการใช  
“ กําไรเชิงเศรษฐศาสตร”  เปนตัวช้ีวัดในการสรางมูลคาเพิ่มขององคกร   ซ่ึงกําไรเชิงเศรษฐศาสตร
แตกตางไปจากกําไรทางบัญชี (Accounting Profits) ในแงที่วากําไรทางบัญชีคํานวณไดจากรายได 
หักดวย คาใชจายในการดําเนินงาน หักดวยตนทุนของเงินทุนที่ไดมาจากการกอหนี้ในรูปของ
ดอกเบี้ย และรับรูแตเฉพาะดอกเบี้ยจายเทานั้นเปนตนทุนเงินทุน โดยถือวาเงินทุนที่ไดมาจากผูถือ
หุนเปนศูนย เมื่อไดหักคาใชจายในการดําเนินงานและดอกเบี้ยจายออกจากรายไดแลว กําไรที่เหลือ
นั้นก็จะเปนของผูถือหุน  ดังรายละเอียดของการคํานวณดังนี้ 
                        กําไรทางบัญชี     = รายได – ตนทุนขาย (บริการ) – คาใชจายดําเนินงาน 
                                                        – ดอกเบี้ยจาย – ภาษเีงินได 
  

ซ่ึงเมื่อวิเคราะหผลการดําเนนิงานของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
ระหวางป พ.ศ. 2547 – 2549 ในดานกาํไรทางบัญชี  โดยพจิารณาในรายละเอียดของแตละดาน 
พบวา กําไรสุทธิของป พ.ศ. 2549  เมื่อนํารายไดมาหกัตนทุนการใหบริการ 2 รายการ  หักคาใชจาย
ในการขาย การบริหารและทัว่ไป หักดอกเบี้ยจาย และหกัภาษเีงินไดแลว คงเหลือกาํไรสุทธิเทากับ 
4,629,649,067  บาท สวนป พ.ศ.2548 มีกําไรสุทธิ 4,097,702,469 บาท และป พ.ศ.2547 มีกําไรสุทธิ 
1,435,654,902  บาท ดังแสดงรายละเอียดการคํานวณกําไรสุทธิทางบัญชี ในตารางที่ 5.1   
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ตารางที่  5.1 แสดงการคํานวณกําไรสุทธิทางบัญชี ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)          
                     ป 2547- 2549 

 รายการ ป 2549 ป 2548 ป 2547 

 รายได    

+ รายไดคาบริการโทรศัพทระหวางประเทศ 8,465,206,655 8,831,059,532 9,549,371,641 

+ รายไดสวนแบงคาบริการโทรศัพทระหวางประเทศ 1,482,333,755 2,387,398,168 2,512,376,109 

+ รายไดคาบริการสื่อสัญญาณ สื่อสารขอมูลและอินเตอรเน็ต 7,253,870,372 5,759,561,117 4,693,433,364 

+ รายไดคาบริการวิทยุคมนาคมและโทรศัพทเคลื่อนที ่ 2,084,335,201 2,188,048,221 2,519,417,382 

+ รายไดคาใชบริการ Application 229,125,454 0 0 

+ รายไดบริการ USO 7,532,456 0 0 

+ รายไดคาโทรคมนาคมอื่น 73,445,277 290,610,574 349,383,611 

+ สวนแบงรายไดจากสัญญารวมการงาน 5,158,799,136 4,401,557,514 3,203,348,858 

+ รายไดจากการตัดบัญชีสินทรัพยรับโอนภายใตสัญญารวมการงาน 5,560,087,209 5,450,420,242 5,792,610,306 

 รายไดอื่น 958,606,247 822,199,377 605,166,630 

 รวมรายได 31,273,341,762 30,130,854,745 29,225,107,901 

 คาใชจาย    

- ตนทุนการใหบริการ 14,488,422,397 12,970,689,336 15,790,973,556 

- คาเสื่อมราคาสินทรพัยภายใตสัญญารวมการงาน 5,437,280,000 5,409,023,680 5,498,543,854 

 รวมตนทุนบริการ 19,925,702,397 18,379,713,016 21,289,517,410 

 กําไรขั้นตน 11,347,639,365 11,751,141,729 7,935,590,491 

- คาใชจายในการขาย การบริหารและทั่วไป 4,713,899,690 4,164,605,986 2,540,865,209 

 กําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน 6,633,739,675 7,586,535,743 5,394,725,282 

- คาใชจายอื่น 123,822,447 851,550,708 497,121,134 

- สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสยี 44,642,022 331,068,613 1,723,439,755 

 กําไรขาดทุนกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 6,465,275,206 6,403,916,422 3,174,164,393 

- ดอกเบี้ยจาย 0 0 57,667,364 

 กําไรขาดทุนหลังดอกเบี้ยจายกอนภาษีเงินได 6,465,275,206 6,403,916,422 3,116,497,029 

- ภาษีเงินได 1,835,626,139 2,306,213,953 1,680,842,127 

 กําไรสุทธ ิ 4,629,649,067 4,097,702,469 1,435,654,902 

ที่มา : รายงานประจําปบริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ป 2547- 2549 
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แตจากการที่กระทรวงการคลัง ไดกําหนดเปนนโยบายใหรัฐวิสาหกิจพิจารณานําระบบ
การบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร EVM มาใชในการบริหารจัดการองคกร  โดย
การใช  “ กําไรเชิงเศรษฐศาสตร”  เปนตัวช้ีวัดในการสรางมูลคาเพิ่มขององคกรนั้น  ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) ไดใหนิยาม แนวคิดแนวทางการคํานวณกําไรเชิง
เศรษฐศาสตร  คือ 
 
                     กําไรเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Profit)  = กําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี  

                        ลบ ตนทุนของเงินทุน 
                                  = Net Operation Profit after Tax  

           – Weight Average Cost of Capital 
                                            =  NOPAT- WACC 

 
ซ่ึงเมื่อวิเคราะหผลการดําเนินงานของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  

ระหวางป พ.ศ. 2547 – 2549 ในดานกําไรเชิงเศรษฐศาสตร โดยพิจารณาในรายละเอียดของแตละ
ดาน พบวา กําไรเชิงเศรษฐศาสตรของป พ.ศ. 2549  เมื่อนํากําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี (Net 
Operation Profit after Tax : NOPAT)  ซ่ึงไดมาจากอัตราผลตอบแทนเงินลงทุน (Return On 
Investment Capital:ROIC) / เงินทุนที่ลงไปหลังรายการปรับปรุงทางบัญชี ( Invested Capital) ลบ  
ตนทุนของเงินทุน (Weight Average Cost of Capital :WACC)  คงเหลือกําไรเชิงเศรษฐศาสตร
เทากับ  - 2,014,071,925  บาท   สวนป พ.ศ. 2548  คงเหลือกําไรเชิงเศรษฐศาสตรเทากับ - 
1,786,118,886  บาท และ ป พ.ศ. 2547  คงเหลือกําไรเชิงเศรษฐศาสตรเทากับ -6,657,154,607 บาท 
แสดงรายละเอียดการคํานวณกําไรเชิงเศรษฐศาสตร  ในตารางที่ 5.2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 63     

ตารางที่  5.2 แสดงการคํานวณกําไรทางเศรษฐศาสตร ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด    
                     (มหาชน)  ป 2547- 2549 

  ป 2549 ป 2548 ป 2547 
 กําไรขาดทุนกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 6,465,275,206 6,403,916,422 3,174,164,393 

- ดอกเบี้ยจาย 0 0 57,667,364 
 กําไรขาดทุนหลังดอกเบี้ยจายกอนภาษีเงินได 6,465,275,206 6,403,916,422 3,116,497,029 

- ภาษีเงินได 1,835,626,139 2,306,213,953 1,680,842,127 
 กําไรสุทธิ 4,629,649,067 4,097,702,469 1,435,654,902 

+ ดอกเบี้ยจายสุทธิจากภาษีเงินได 0 0 40,367,155 
- ดอกเบี้ยรับสุทธิจากภาษีเงินได 0 0 0 
- รายไดอื่นสุทธิจากภาษีเงินได 671,024,373 575,539,564 423,616,641 

 
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลังภาษีเงินได 
(NOPAT) กอนรายการปรับปรุง 3,958,624,694 3,522,162,905 1,052,405,416 

+/- รายการปรับปรุงทางบัญชี    
+ คาความนิยม 0 0 0 

+/- หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีลดลง(เพิ่มขึ้น) 0 0 0 
+/- ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีลดลง(เพิ่มขึ้น) 0 0 0 
+/- คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง) -1,769,070 43,930,000 0 
+/- คาเผื่อสินคาสูญหายและเสียหายเพิ่มขึ้น(ลดลง) 0 0 0 
+/- คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาเพิ่มขึ้น(ลดลง) -430,831,171 545,520,000 0 
+/- คาเผื่อมูลคาลดลงของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น(ลดลง) 0 0 0 
+/- กําไร(ขาดทุน)ที่ไมไดเกิดขึ้นเปนประจํา    

 
    สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดย
วิธีสวนไดเสีย 44,642,022 331,068,613 1,723,439,755 

 
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลังภาษีเงินได 
(NOPAT) หลังรายการปรับปรุง 3,481,382,431 3,780,544,292 -671,034,339 

ที่มา : รายงานประจําปบริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ป 2547- 2549 
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ตารางที่  5.2 (ตอ) 
 การคํานวณเงินลงทุนที่ลงไป (Invested Capital) ป 2549 ป 2548 ป 2547 
 สินทรัพยรวม 69,054,512,869 64,114,379,414 68,469,302,042 
 หัก  หนี้สินที่ไมมีภาระดอกเบี้ย 14,789,951,027 12,065,477,046 11,972,029,814 
 หัก  หนี้สินอื่น 1,635,038,704 1,831,706,645 1,832,387,117 
 หัก  เงินลงทุนช่ัวคราว (ระยะสั้น) 3,251,698,361 601,454,973 510,004,246 

 
หัก  สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ไมไดใชในการ
ดําเนินงาน 0 0 0 

 เงินทุนที่ลงไปกอนรายการปรับปรุงทางบัญชี 49,377,824,776 49,615,740,750 54,154,880,865 
 รายการปรับปรุงทางบัญชี    

+/- คาความนิยมตัดจําหนาย 0 0 0 
+ คาความนิยมติดลบรับรูเปนรายไดสะสม 0 0 0 
- หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 0 0 0 
+ ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 0 0 0 
+ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 351,270,930 353,040,000 309,110,000 
+ คาเผื่อสินคาสูญหายและเสียหาย 0 0 0 
+ คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา 2,017,178,829 2,448,010,000 1,902,490,000 
+ คาเผื่อมูลคาลดลงของเงินลงทุน 0 0 0 

 เงินทุนที่ลงไปหลังรายการปรับปรุงทางบัญชี 51,746,274,535 52,416,790,750 56,366,480,865 
     
 ROIC = NOPAT/Invested Capital 6.73% 7.21% -1.19% 
 WACC (Feb-44) 10.62% 10.62% 10.62% 
 Spread (ROIC-WACC) -3.89% -3.41% -11.81% 
 EVA=(ROIC-WACC)*Invested Capital -2,014,071,925 -1,786,118,886 -6,657,154,607 
     

 
EVA=(NOPAT/Invested Capital-
WACC)*Invested Capital -2,014,071,925 -1,786,118,886 -6,657,154,607 

     
 EVA = NOPAT - (WACC*Invested Capital) -2,014,071,925 -1,786,118,886 -6,657,154,607 

ที่มา : รายงานประจําปบริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ป 2547- 2549 
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ในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร มาใชในการบริหาร
จัดการนั้น จําเปนตองนําขอมูลเกี่ยวกับตนทุนคาเสียโอกาสมาประกอบการตัดสินใจ นอกจากตนทุน
หรือคาใชจายทางการเงิน ดังคําจํากัดความของ รุงโรจน  เบญจมสุทิน (2548, หนา 248) กลาววา 
ตนทุนคาเสียโอกาส หมายถึง ผลประโยชนที่ควรจะไดรับหากเลือกดําเนินการตามทางเลือกนั้น แต
ไมไดรับเพราะไปเลือกทางเลือกอื่น ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวผูบริหารหรือผูตัดสินใจมักจะเลือก
ทางเลือกที่เห็นวาใหประโยชนแกตนมากที่สุด และจะเลือกไดเพียงทางเลือกเดียว เพราะขอจํากัดใน
เร่ืองทรัพยากร เปนเหตุใหตองตัดทางเลือกอื่นๆทิ้งไป ผลประโยชนสูงสุดของทางเลือกอื่น ๆ ที่
ถูกตองทิ้งไปก็คือ ตนทุนคาเสียคาโอกาสของทางเลือกที่เราเลือกนั่นเอง 

ในผลการดําเนินงานของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในระหวางป 2547 -
2549  จากการคํานวณตนทุนคาเสียโอกาส พบวา การตัดสินใจใชเงินลงทุนในกจิการของบริษทั 
กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) เทียบกับการตัดสนิใจลงทุนในพันธบัตรผลตอบแทนจากการ
ลงทุนมีแนวโนมสูงขึ้น และมีอัตราผลตอบแทนเงินลงทุนสูงขึ้น กลาวคือ ผลตอบแทนการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลสูงกวาผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) ใน 
ป พ.ศ. 2547  แตในป พ.ศ.2548 และ ป พ.ศ.2549  ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลนอย
กวาผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ดังแสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 5.3     
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ตารางที่ 5.3   แสดงการคํานวณตนทุนคาเสียโอกาสระหวางป พ.ศ. 2547-2549 

 Equity 
% 

T-Bill 

ผลตอบแทน
จากการลงทุน
ในพันธบัตร
รัฐบาล 

% 
ROIC 

ผลตอบแทน
จากการลงทุน
ในบริษัท กสท 
โทรคมนาคม 
จํากัด(มหาชน) 

เปรียบเทียบ
ผลตอบแทนการ
ลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลกับผลตอบ 
แทนจากการลงทุน
ในบริษัท กสท 
โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน)  

5 มค.47 32,394,006,595 1.28 414,643,284 -1.19 -385,488,678 800,131,963 
T-Bill 
> CAT 

4 มค.48 32,488,848,763 2.47 802,474,564 7.21 2,342,445,996 1,539,971,432 
T-Bill 
< CAT 

3 มค.49 31,925,683,788 4.51 1,439,848,339 6.73 2,148,598,519 708,750,180 
T-Bill 
< CAT 

ที่มา : คํานวณโดยผูวิจยั 
 

Equity =   ทนุที่ออกและชําระแลว+สวนเกนิทุนจากการตมีูลคายุติธรรมของหลักทรัพย                
เผ่ือขายบวก 

    สวนเกนิทนุจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัท
รวม บวก ผล 
สะสมรายการปรับปรุงจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ บวก กําไรสะสม
จัดสรรแลว กาํไรสะสมที่ยังไมไดจดัสรร 

%T-Bill = อัตราผลตอบแทนเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล(Treasury-Bill) 
%ROIC = อัตราผลตอบแทนเงินลงทุนในบรษิัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

 
5.2  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป  

5.2.1 ขอมูลทั่วไปของคณะทํางานดําเนินงานและคณะทํางานยอยฯ ที่ตอบแบบสอบถาม 
ไดแก เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน   ประสบการณเกี่ยวกับระบบการเงินและการ
บัญชี  ระดับและแหลงขาวการไดรับรูขอมูลขาวสารและการเขารวมอบรมหรือประชุมสัมมนาใน
เร่ือง EVM     ซ่ึงผลการวิเคราะหดังปรากฏในตารางที่ 5.4 
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เพศ  คณะทํางานดําเนนิงานและคณะทํางานยอยฯ   เปนเพศชายและเพศหญิงใกลเคียง
กันมากคือ เปนเพศหญิง จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 50.7  สวนเพศชาย  จํานวน 74  คน คิดเปน
รอยละ 49.3 

อายุ  คณะทํางานดําเนนิงานและคณะทํางานยอยฯ  สวนใหญมีอายรุะหวาง 41 – 50 ป 
คือมีจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 53.4     อายุระหวาง 31-40  ป จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 25.3  
และอายุมากกวา 50 ป จํานวน 32 คน  คิดเปนรอยละ 21.3 

ระดับการศึกษา  คณะทํางานดําเนนิงานและคณะทํางานยอยฯ  มีระดบัการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี คือ จํานวน 74 คน  คิดเปนรอยละ 49.3  รองลงมาคือ ปริญญาตรี  จํานวน 69 คน  คิดเปน
รอยละ 46.0  และต่ํากวาปรญิญาตรี จํานวน 7  คน คิดเปนรอยละ 4.7 

ตําแหนงปจจุบัน คณะทํางานดําเนินงานและคณะทํางานยอยฯ  สวนใหญเปนผูจัดการ
สวนหรือผูชวยผูจัดการฝาย  จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 61.3   พนักงานต่ํากวาระดับสวน จํานวน 
46 คน คิดเปน  รอยละ 30.7   และผูจัดการฝายหรือสูงกวาผูจัดการฝายขึ้นไป  จํานวน  12  คน  คิด
เปนรอยละ 8.0   

ประสบการณเกี่ยวกับระบบการเงินและการบัญชี   คณะทํางานดําเนินงานและ
คณะทํางานยอยฯ  ที่มีระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ดานนี้มาแลว  ไมเกิน  5  ป  จํานวน 57 คน คิดเปนรอย
ละ 38.0   ระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ดานนี้ มากกวา 10 ป  จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 36.0   และ
ปฏิบัติหนาที่ระหวาง 6-10   ป  จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 26.0     

ผลการสํารวจแหลงการไดรับขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับความรู ความเขาใจเกีย่วกับการนํา
ระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร(EVM) ที่ผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบ
ไดมากกวา 1 รายการ พบวา  ไดรับขอมูล ขาวสารเกี่ยวกบัการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคา
เชิงเศรษฐศาสตร (EVM) จากแหลงตางๆ เรียงตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้  จากหนังสือบันทกึ
ส่ังการ / คําส่ังตางๆที่เกี่ยวของของ กสท   จํานวน  90 คน  คิดเปนรอยละ 60.0  จากการเขารับการ
ฝกอบรมของ กสท  จํานวน  82 คน  คิดเปนรอยละ 54.7  จากสื่อทางอนิเทอรเน็ต  จํานวน 76 คน คิด
เปนรอยละ 50.7   จากสื่อสารมวลชนภายนอกกรม  จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ  27.3  จากหนังสือ
ของกระทรวงการคลัง / สคร.   จํานวน 38 คนคิดเปนรอยละ 25.3  และจากเพื่อนๆรวมงาน  จํานวน 
30 คน คิดเปนรอยละ 20.0 

ผลการสํารวจคณะทํางานดําเนินงานและคณะทํางานยอยฯ ถึงการเคยไดรับการเขารวม
อบรมหรือประชุมสัมมนาในเรื่อง EVM พบวา  สวนใหญคณะทํางานดําเนนิงานและคณะทํางาน
ยอยฯ ไมเคยเขารับการอบรมหรือประชุมสัมมนา  มีจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ  61.3  รองลงมา
คณะทํางานดําเนินงานและคณะทํางานยอยฯ เคยเขารับการอบรมหรือประชุม 1 ครั้ง  จํานวน 37 คน  
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คิดเปนรอยละ 24.7   เคยเขารับการอบรมหรือประชุมสัมมนา 2 คร้ัง จํานวน 18  คน  คิดเปนรอยละ 
12.0 และคณะทํางานดําเนินงานและคณะทํางานยอยฯ เคยเขารับการอบรมหรือประชุมสัมมนา
มากกวา  2 คร้ังขึ้นไป  จํานวน 3  คน  คิดเปน   รอยละ 2.0   
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ตารางที่ 5.4  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไป ป 2550 
ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

1.  เพศ 
           ชาย 
           หญิง 
    รวม 

 
74 
76 

150 

 
49.3 
50.7 

100.0 
2.  อาย ุ
           ต่ําสุดจนถึง 40  ป 
           41 – 50  ป  
           51  ป ขึ้นไป 
    รวม 

 
38 
80 
32 

150 

 
25.3 
53.4 
21.3 

100.0 
3.  การศึกษา 
           ต่ํากวาปริญญาตรี 
           ปริญญาตรี 
           สูงกวาปริญญาตรี       
    รวม 

 
7 

69 
74 

150 

 
4.7 

46.0 
49.3 

100.0 
4.  ปจจุบันดํารงตําแหนง 
           พนักงานต่ํากวาระดับสวน 
           ผูจัดการสวน/ผูชวยผูจัดการฝาย 
           ผูจัดการฝายหรือสูงกวาผูจัดการฝาย 
           ขึ้นไป 
    รวม 

 
46 
92 
12 
 

150 

 
30.7 
61.3 
8.0 

 
100.0 

5. ประสบการณดานการเงินการบัญชี  
           ไมเกิน  5  ป 
           ระหวาง 6 - 10  ป 
           มากกวา  10  ป  
    รวม 

 
57 
39 
54 

150 

 
38.0 
26.0 
36.0 

100.0 
ที่มา : จากการสํารวจ ระหวาง กุมภาพนัธ -  เมษายน  2550 
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ตารางที่ 5.4  (ตอ) 
ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

6. แหลงการไดรับขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับการนําระบบบริหาร
จัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM)  
       1.1  อินเทอรเน็ต 
       1.2  การเขารับการฝกอบรม 
       1.3  หนังสือบันทึกสั่งการ/คําส่ังตางๆ ของ กสท    
       1.4  หนังสือจากกระทรวงการคลัง/สคร. 
       1.5  ส่ือมวลชนภายนอก กสท 
       1.6  เพื่อนรวมงาน 

 
 

76 
82 
90 
38 
41 
30 

 
 

50.7 
54.7 
60.0 
25.3 
27.3 
20.0 

 7. การเขารวมอบรมหรือประชุมสัมมนาในเรื่อง EVM 
      2.1 ไมเคยเขารับการอบรมหรือประชุมสัมมนา 
       2.2  เคยเขารับการอบรมหรือประชุมสัมมนา 1 คร้ัง 
       2.3  เคยเขารับการอบรมหรือประชุมสัมมนา 2 คร้ัง 

2.4  เคยเขารับการอบรมหรือประชุมสัมมนามากกวา 2 คร้ัง 
รวม 

 
92 
37 
18 
3 

150 

 
61.3 
24.7 
12.0 
2.0 

100.0  
ที่มา : จากการสํารวจ ระหวาง กุมภาพนัธ -  เมษายน  2550 
 
5.3  ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจ 

ขอมูลวัดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิง
เศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการและระบบ Balance Scorecard (BSC)   โดยมีเกณฑการให
คะแนนคือตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน พบวา ในการวิเคราะหขอมูลไดแบงระดับ
ความรู ความเขาใจ ออกเปน 3 ระดับคือความรูความเขาใจนอย คือ ไดคะแนนระหวาง 0 - 10 
คะแนน  ความรูความเขาใจปานกลาง คือ คะแนนระหวาง 11 – 13 คะแนน และความรูความเขาใจ
มาก คือคะแนนมากกวา 14  คะแนนขึ้นไป     ซ่ึงผลการวิเคราะหดังปรากฏในตารางที่  5.5  

ผลการวิเคราะห พบวา คณะทํางานดําเนินงานและคณะทํางานยอยฯ  มีความรูความ
เขาใจเกีย่วกับการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการ
และระบบ Balance Scorecard (BSC)  อยูในระดับปานกลาง คือ  มีจาํนวน 71  คน  คิดเปนรอยละ 
47.4   สวนที่มคีวามรูความเขาใจระดับมาก  มีจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 31.3  และมีความรูความ
เขาใจระดับนอย  มีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 21.3   
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ตารางที่ 5.5  แสดงจํานวนและรอยละของความรูความเขาใจเกีย่วกับการนําระบบ EVM  มาใชใน 
                        การบริหารจัดการและระบบ BSC ในภาพรวม   

ระดับความรู ความเขาใจ จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

         มีความรูความเขาใจนอย 
         มีความรูความเขาใจปานกลาง 
         มีความรูความเขาใจมาก 
           รวม 

32 
71 
47 

150 

21.3 
47.4 
31.3 

100.0 
ที่มา : จากการสํารวจ ระหวาง กุมภาพนัธ -  เมษายน  2550 

 
และเมื่อวเิคราะหแยกรายละเอียดในแตละขอเกี่ยวกับความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการนํา

ระบบ EVM  มาใชในการบริหารจัดการและระบบ BSC ในภาพรวม  ซ่ึงผลการวิเคราะหดังปรากฏใน
ตารางที่ 5.6  

ผลการวิเคราะหพิจารณาเปนรายขอแลว ปรากฏวาคณะดําเนินงานและคณะทํางานยอย 
มีความรู ความเขาใจเกีย่วกบัการนําระบบ EVM  มาใชในการบริหารจัดการและความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบ BSC  สวนใหญในภาพรวมอยูในระดับมาก แตเมื่อแยกคะแนนคิดเปนรอยละของการ
ตอบคําถามถูก ดังนี ้

ตอบคําถามถูก รอยละ 90  ขึ้นไป มีจํานวน 9 ขอ ของผูตอบแบบสอบถาม    เรียง
ตามลําดับของการตอบคําถามถูกจากรอยละมากไปหานอย ดังนี้ คําถามขอที่วาระบบ EVM  เปนการ
บริหารจัดการที่มุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มสูภาคปฏิบัตใินองคกร โดยใหความสําคัญกับมูลคากจิการ
ในเชิงเศรษฐศาสตรและใหความสําคัญกับการบริหารทุนการดําเนินงาน มีผูตอบคําถามถูก จํานวน 
147 ราย คิดเปน รอยละ 98.0   ในคําถามขอที่วา  Balanced Scorecard (BSC) เปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการอีกรูปแบบหนึง่ที่มีประสิทธิภาพ และเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในปจจุบัน  ตอบ
ถูกจํานวน145 ราย คิดเปน รอยละ 96.7 สวนคําถามขอที่วา BSC เปนกระบวนการในวดัผลการ
ดําเนินงานที่มุงเนนการพัฒนา เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขนัใหกบัองคกร โดยพิจารณาการ
วัดผลการดําเนนิงานใน 4 มุมมองคือ ดานการเงิน ดานลกูคา  ดานกระบวนการดําเนินงานและดาน
การเรียนรูและพัฒนา  มีการตอบถูกจํานวน 144 ราย คิดเปน รอยละ 96.0   ในขอที่วาการนําแนวคดิ
ในเรื่องระบบ EVM มาใชรวมกับแนวคิด BSC จะมีสวนชวยอยางยิ่งในการลดขอจํากัดของทั้งระบบ  
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EVM และระบบ BSC ได   รวมทั้งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารใหดียิ่งขึ้น  ตอบถูก
จํานวน 142 ราย คิดเปน รอยละ 94.7  ขอที่วาตามหลักเศรษฐศาสตรนั้น กําไรที่แทจริง คือกําไรสุทธิ
ที่หักคาใชจายทุกอยาง รวมท้ังการหักตนทุนคาเสียโอกาสของผูถือหุนดวย และขอที่วา สคร.
ตองการนําระบบ EVM มาใชในการพัฒนารัฐวิสาหกิจโดยมีเหตุผลคือ เพิ่มประสิทธิภาพของของ
การบริหารงานรัฐวิสาหกิจอยางตอเนื่องและยั่งยืน และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ  ตอบถูกจํานวน 139  ราย คิดเปน รอยละ 92.7  ในคําถามขอท่ีวา วิธีการ
ในการเพิ่มมูลคาองคกรนั้นอาจแบงออกไดเปน 3 วิธี คือ1) การสรางกําไรมากขึ้นโดยไมตองใช
เงินทุนเพิ่มขึ้น 2) การใชเงินทุนนอยลง และ 3)การลงทุนในโครงการที่ใหผลตอบแทนสูง ตอบถูก
จํานวน 138  ราย คิดเปน รอยละ 92.0   ในขอท่ีวาสามารถใชคากําไรเชิงเศรษฐศาสตรมาเปนตัวช้ีวัด
หลักในการวัดผลการดําเนินงาน ทางดานการเงิน  ตอบถูกจํานวน 137  ราย คิดเปน รอยละ 91.3  ขอ
ที่วา  EVM  คือ ระบบการบริหารจัดการองคกรที่ไมไดสนใจนําเอาปจจัยสําคัญตางๆ ที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินธุรกิจขององคกรมาพิจารณา ยกเวนเรื่อง รายรับและรายจายเทานั้น ภายใตแนวคิด BSC ซ่ึงเปน
คําถามเชิงลบ  มีผูตอบแบบสอบถามตอบถูกจํานวน 136   ราย คิดเปน รอยละ 90.7   

ตอบคําถามถูก  ระหวางรอยละ 80 – 90  มีจํานวน 1 ขอ  เรียงตามลาํดับของการตอบ
คําถามถูกจากรอยละมากไปหานอย ดังนี้ คําถามขอที่วา สคร. กําหนดแนวทางการดําเนินงานในการ
นําระบบ EVM มาใช  โดยรัฐวิสาหกจิตองนําเสนอใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกจิอนมุัติหลักการใหนํา
ระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการองคกร  ตอบถูกจํานวน 132  ราย คิดเปน รอยละ 88.0   

ตอบคําถามถูก  ระหวางรอยละ 70 – 80  มีจํานวน 4 ขอ  เรียงตามลาํดับของการตอบ
คําถามถูกจากรอยละมากไปหานอย ดังนี้ ขอที่วา สามารถสรางกําไรเชิงเศรษฐศาสตรไดดวยวิธีการ
ลดคาใชจายดาํเนินงานและภาษ ี , ลงทุนในโครงการตาง ๆ  ที่ใหผลกําไรดําเนนิงานหลังหักภาษสูีง
กวาตนทนุเงินทุนที่เพิ่มขึ้น และดึงเงนิทุนออกจากการดาํเนินงานใดๆที่ตนทุนเงินทนุที่ลดลงมีมูลคา
สูงกวากําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษทีี่ลดลง มีการตอบถูกจํานวน 115  ราย คิดเปน รอยละ 
76.7  สวนขอท่ีวา ถึงแมวาแนวคิด BSC จะเปนทีย่อมรับอยางแพรหลาย แตก็มีขอจํากัดที่สําคัญบาง
ประการ เชน องคกรอาจจาํเปนตองใช BSC ที่แตกตางกัน ในการตัดสินใจทางธรุกิจที่แตกตางกัน  
ซ่ึงอาจกอใหความไมสม่ําเสมอ ในการตดัสินใจทางธุรกจิ ตอบถูกจํานวน 114  ราย คิดเปน รอยละ 
76.0  ขอที่วา การใชระบบ EVM ในการบริหารงาน อาจทําใหเกิดความยุงยากในการ  ทําความเขาใจ
กับผูเกี่ยวของ ทั้งในแงแนวคิดและวิธีการในการคํานวณ และในขอที่วากําไรเชิงเศรษฐศาสตร
(EVA) = กําไรจากการดําเนนิงานหลังหกัภาษี ลบ ตนทนุของเงินทุน (NOPAT- WACC)  ตอบถูก
จํานวน 112  ราย คิดเปน รอยละ 74.7   
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ตอบคําถามถูก  นอยกวารอยละ 70  มีจํานวน 2 ขอ  เรียงตามลําดับของการตอบคําถาม
ถูกจากรอยละมากไปหานอย ดังนี้ ขอทีว่า การวดัผลแบบ BSC จะแตกตางจากการวัดผลโดยทั่วไป
ขององคกร ซ่ึงมุงเนนเฉพาะผลประกอบการทางดานการเงินเทานั้น โดยมีผูตอบแบบสอบถามตอบ
ถูกจํานวน 89  ราย คิดเปน รอยละ 59.3  และคําถามที่มีผูตอบถูกนอยที่สุดคือคําถามที่วา การวัด
กําไรเชิงเศรษฐศาสตรสามารถทําไดโดยนาํกําไรจากการ ดําเนินงานหลังหักภาษี ลบดวย ตนทนุ
เงินทุนที่ใชไปเพื่อสรางกําไรนั้น ๆ ตอบถูกจํานวน 88   ราย คิดเปน รอยละ 58.7   
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ตารางที่ 5.6  แสดงจํานวนและรอยละของความรูความเขาใจเกีย่วกับการนําระบบ EVM  มาใชใน 
                        การบริหารจัดการและระบบ BSC แยกรายละเอียดแตละขอ 

คําถาม ตอบถูก 
(รอยละ) 

ตอบผดิ 
(รอยละ) 

1. EVM  คือ ระบบการบรหิารจัดการองคกรที่ไมไดสนใจนําเอาปจจยัสําคัญ 
    ตางๆ ทีเ่กีย่วของในการดาํเนินธุรกจิขององคกรมาพจิารณา ยกเวนเรื่อง  
รายรับและรายจายเทานั้น  

136 
(90.7) 

14 
(9.3) 

2. ระบบ EVM  เปนการบริหารจัดการที่มุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มสู 
    ภาคปฏิบัตใินองคกรโดยใหความสําคัญกับมูลคากจิการในเชิง 
เศรษฐศาสตร และใหความสําคัญกับการบริหารทนุการดําเนินงาน   

147 
(98.0) 

3 
(2.0) 

3. การวัดกําไรเชิงเศรษฐศาสตรสามารถทําไดโดยนํากําไรจากการ 
   ดําเนินงานหลังหักภาษี ลบดวย ตนทุนเงนิทุนที่ใชไปเพื่อสรางกําไรนั้นๆ  

88 
(58.7) 

62 
(41.3) 

4. ตามหลักเศรษฐศาสตรนั้น กําไรที่แทจริง คือกําไรสุทธิที่หักคาใชจายทุก 
    อยาง รวมทัง้การหักตนทนุคาเสียโอกาสของผูถือหุนดวย   

139 
(92.7) 

11 
(7.3) 

5. กําไรเชิงเศรษฐศาสตร(EVA)  =  กําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี    
    ลบ  ตนทุนของเงินทุน (NOPAT- WACC) 

112 
(74.7) 

38 
(25.3) 

6. สามารถสรางกําไรเชิงเศรษฐศาสตรไดดวยวิธีการลดคาใชจายดําเนนิงาน 
และภาษ,ี  ลงทุนในโครงการตางๆ ที่ใหผลกําไรดําเนินงานหลังหักภาษี 
สูงกวาตนทุนเงินทุนที่เพิ่มขึน้ และดึงเงินทนุออกจากการดําเนินงานใดๆที่ 
ตนทุนเงินทนุที่ลดลงมีมลูคาสูงกวากําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษีที่  
ลดลง  

115 
(76.7) 

35 
(23.3) 

7. การใชระบบ EVM ในการบริหารงาน อาจทําใหเกิดความยุงยากในการ 
    ทําความเขาใจกับผูเกีย่วของ  ทั้งในแงแนวคิดและวิธีการในการคํานวณ 

112 
(74.7) 

38 
(25.3) 

8. วิธีการในการเพิ่มมูลคาองคกรนั้นอาจแบงออกไดเปน 3 วิธี คือ1) การ 
สรางกําไรมากขึ้นโดยไมตองใชเงนิทนุเพิม่ขึ้น 2) การใชเงนิทุนนอยลง  

    และ 3) การลงทุนในโครงการที่ใหผลตอบแทนสูง 

138 
(92.0) 

12 
(8.0) 

ที่มา : จากการสํารวจ ระหวาง กุมภาพนัธ -  เมษายน  2550 
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ตารางที่ 5.6  (ตอ) 
ขอความ ตอบถูก 

(รอยละ) 
ตอบผดิ 
(รอยละ) 

9. สคร.ตองการนําระบบ EVM มาใชในการพัฒนารัฐวิสาหกิจโดยม ี
     เหตุผลคือเพิ่มประสิทธิภาพของของการบริหารงานรัฐวิสาหกจิอยาง 
     ตอเนื่องและยั่งยืน  และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประเมนิผล 
     งานรัฐวิสาหกิจ   

139 
(92.7) 

11 
(7.3) 

10. สคร. กําหนดแนวทางการดําเนินงานในการนําระบบ EVM มาใช  โดย 
     รัฐวิสาหกจิตองนําเสนอใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอนุมัติหลักการให 
     นําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการองคกร 

132 
(88.0) 

18 
(12.0) 

11. Balanced Scorecard (BSC) เปนเครื่องมือในการบรหิารจัดการอกี 
     รูปแบบหนึง่ที่มปีระสิทธิภาพ และเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางใน 
     ปจจุบัน 

145 
(96.7) 

5 
(3.3) 

12. BSC เปนกระบวนการในวัดผลการดําเนินงานที่มุงเนนการพัฒนา เพื่อ 
     สรางขีดความสามารถในการแขงขนัใหกับองคกร โดยพิจารณาการวดัผล 
     การดาํเนนิงานใน 4 มุมมองคือ ดานการเงิน ดานลูกคา  ดานกระบวนการ 
     ดําเนินงานและดานการเรยีนรูและพัฒนา 

144 
(96.0) 

6 
(4.0) 

13. การวัดผลแบบ BSC จะแตกตางจากการวัดผลโดยทัว่ไปขององคกร ซ่ึง 
     มุงเนนเฉพาะผลประกอบการทางดานการเงินเทานั้น 

89 
(59.3) 

61 
(40.7) 

14. ถึงแมวาแนวคิด BSC จะเปนทีย่อมรับอยางแพรหลาย แตก็มีขอจํากัดที ่
     สําคัญบางประการ เชน   องคกรอาจจําเปนตองใช BSC ที่แตกตางกัน 
     ในการตัดสินใจทางธุรกจิที่แตกตางกัน  ซ่ึงอาจกอใหความไมสม่ําเสมอ 
     ในการตัดสินใจทางธุรกจิ 

114 
(76.0) 

36 
(24.0) 

15. การนําแนวคิดในเรื่องระบบ EVM มาใชรวมกับแนวคิด BSC จะมสีวน 
     ชวยอยางยิง่ในการลดขอจํากัดของทั้งระบบ EVM และระบบ BSC ได  

  รวมทั้งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารใหดยีิ่งขึน้ 

142 
(94.7) 

8 
(5.3) 

16. สามารถใชคากําไรเชิงเศรษฐศาสตร มาเปนตัวช้ีวัดหลักในการวัดผล 
  การดําเนินงานทางดานการเงิน  ภายใตแนวคิด BSC 

137 
(91.3) 

13 
(8.7) 

ที่มา : จากการสํารวจ ระหวาง กุมภาพนัธ -  เมษายน  2550 
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5.4   ผลการวิเคราะหทัศนคติตอความพรอมในการนํา    ระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิง   
        เศรษฐศาสตร(EVM)  มาใชในการบริหารจัดการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน)    

ทัศนคติตอความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการเพือ่สรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมา
ใชในการบริหารจัดการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) ที่มีองคประกอบ จํานวน 5  
ดาน คือ ดานบุคลากร ดานวัสดุอุปกรณ ดานงบประมาณ ดานบริหารและการจดัการ  และดานการ
ประสานงานและประชาสัมพันธ  ซ่ึงผลการวิเคราะหดังปรากฏในตาราง 5.7 

ผลการวิเคราะหภาพรวมของความพรอม ในการนําระบบบริหารจดัการเพื่อสรางมูลคา
เชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการ ที่มีองคประกอบ ทั้งหมด 5 ดาน เมื่อพิจารณาในแตละ
ดานเรียงตามลาํดับ พบวาดานการประสานงานและประชาสัมพันธ และดานงบประมาณ มีคะแนน
ทัศนคติตอความพรอมอยูในระดับนอย โดยมีคะแนนคือ รอยละ 72.00 และรอยละ 43.33 ตามลําดับ 
สวนที่มีคะแนนทัศนคติตอความพรอมในระดับปานกลาง ไดแก ดานบุคลากรและดานการบริหาร
จัดการ มีคะแนนเทากนั คือ รอยละ 51.33 สวนดานวัสดอุุปกรณ  มีคะแนนรอยละ 43.33     
 
ตารางที่ 5.7  แสดงคะแนนทศันคติตอความพรอมในการนําระบบ EVM   มาใชในการบริหารจัดการ   
                    ในภาพรวมและแยกรายละเอยีดแตละดาน 

ผลรวมคะแนน 
(รอยละ) 

 
ความพรอมในดานตางๆ 

มาก 
(รอยละ) 

ปานกลาง
(รอยละ) 

นอย
(รอยละ) 

 
รวม 

 

1. ดานบุคลากร   20 
(13.33) 

77 
(51.33) 

53 
(35.33) 

ปานกลาง 

2. ดานวัสดุอุปกรณ   27 
(18.00) 

65 
(43.33) 

58 
(38.67) 

ปานกลาง 

3. ดานงบประมาณ   22 
(14.66) 

63 
(42.00) 

65 
(43.33) 

นอย 

4. ดานบริหารและการจดัการ  17 
(11.33) 

77 
(51.33) 

56 
(37.33) 

ปานกลาง 

5. ดานการประสานงานและประชาสัมพันธ   5 
(3.33) 

37 
(24.67) 

108 
(72.00) 

นอย 

ที่มา : จากการสํารวจ ระหวาง กุมภาพนัธ -  เมษายน  2550 
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5.4.1  ความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร
(EVM)มาใชในการบริหารจัดการ  ในดานบุคคลากร   ซ่ึงผลการวิเคราะหดังปรากฏ ในตาราง 5.8 

ผลการวิเคราะห   พบวาคณะดําเนินงานและคณะทํางานยอยมีความพรอมในการนํา
ระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร(EVM)มาใชในการบริหารจัดการ  พิจารณาเปน
รายขอตามความพรอม  เรียงตามคะแนนที่ไดรับจากมากไปหานอย ดังนี้   

ขอที่มีคะแนนทัศนคติตอความพรอมระดับปานกลางมากที่สุดในดานบุคคลากร มี
จํานวน 4 ขอ ไดแก ขอที่วา  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ Balanced Scorecard (BSC) ของคณะทํางาน
ยอย   มีคะแนนรอยละ 70.7  ขอที่วา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ Balanced Scorecard(BSC) ของ
คณะทํางานดําเนินการ มีคะแนนรอยละ 68.7  คําถามที่วาความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบบริหาร
จัดการ EVM ของคณะทํางานยอย  มีคะแนนรอยละ 51.3 และ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
บริหารจัดการ EVM ของคณะทํางานดําเนินการ มีคะแนนรอยละ 48.0   

ขอที่มคีะแนนทัศนคติตอความพรอมระดบันอยมากที่สุดในดานบุคคลากร มีจํานวน 3 
ขอ ไดแกคําถามที่วาประสบการณในการบริหารจัดการเชงิเศรษฐศาสตรและการเงินของคณะทํางาน
ยอย ฯมีคะแนนรอยละ 52.0 สวนคําถามที่วาประสบการณในการบริหารจัดการเชงิเศรษฐศาสตร
และการเงินของคณะทํางานดําเนินการฯและคําถามที่วา ปริมาณความพรอมของบุคคลากรที่มีสวน
เกี่ยวของในการดําเนินการ ทัง้ 2 ขอมีคะแนนเทากัน คือ มคีะแนนรอยละ 49.3 
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ตารางที่ 5.8  แสดงคะแนนทศันคติตอความพรอมในการนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการ     
                    ในดานบุคคลากร                         

ผลรวมคะแนน (รอยละ)  
ความพรอมในดานดานบุคคลากร มาก 

(รอยละ) 
ปานกลาง
(รอยละ) 

นอย
(รอยละ) 

ระดับความ
พรอม 

1. ปริมาณความพรอมของบุคคลากรที่มีสวน  
    เกี่ยวของในการดําเนินการ 
2. ความรูความเขาใจเกีย่วกบัระบบบริหารจัด 
    การ EVM ของคณะทํางานดําเนนิการฯ 
3. ความรูความเขาใจเกีย่วกบัระบบบริหารจัด 
    การ EVM ของคณะทํางานยอย ฯ 
4. ความรูความเขาใจเกีย่วกบั Balanced  
    Scorecard (BSC)  ของคณะทํางานดําเนนิ     
    การฯ 
5. ความรูความเขาใจเกีย่วกบั Balanced  
    Scorecard (BSC)   ของคณะทํางานยอย ฯ  
6  ประสบการณในการบริหารจัดการเชิง 
    เศรษฐศาสตรและการเงนิของคณะทํางาน 
    ดําเนินการฯ 
7. ประสบการณในการบริหารจัดการเชิง 
    เศรษฐศาสตรและการเงนิของคณะทํางาน 
    ยอย ฯ 

25 
(16.7) 

26 
(17.3) 

30 
(20.0) 

20 
(13.3) 

 
20 

(13.3) 
10 

(6.7) 
 

10 
(6.7) 

51 
(34.0) 

72 
(48.0) 

77 
(51.3) 
103 

(68.7) 
 

106 
(70.7) 

66 
(44.0) 

 
62 

(41.3) 

74 
(49.3) 

52 
(34.7) 

43 
(28.7) 

27 
(18.0) 

 
24 

(16.0) 
74 

(49.3) 
 

78 
(52.0) 

นอย 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 

นอย 
 
 

นอย 
 
 

 ที่มา : จากการสํารวจ ระหวาง กุมภาพนัธ -  เมษายน  2550 
 

5.4.2  ความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร(EVM) 
มาใชในการบริหารจัดการ  ในดานวัสดุอุปกรณ   ซ่ึงผลการวิเคราะหดังปรากฏ ในตาราง 5.9 

ผลการวิเคราะห พบวาคณะดําเนินงานและคณะทํางานยอยมีความพรอมในการนําระบบ
บริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร(EVM)มาใชในการบริหารจัดการ ในดานวัสดุอุปกรณ 
โดยพิจารณาเปนรายขอเรียงตามคะแนนที่ไดรับจากมากไปหานอย ดงันี้  
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ขอที่มีคะแนนทัศนคติตอความพรอมระดับปานกลางมากที่สุด ในดานวัสดุอุปกรณ มี
จํานวน 3 ขอ ไดแก ขอที่วา ปริมาณหรือความเพียงพอของวัสดุอุปกรณที่ใชในการสนับสนุนการนํา
ระบบ EVM  มาใชในการบริหารจัดการของกสท  มีคะแนนรอยละ 48.0   รองลงมาเปนคําถามที่วา 
ปริมาณขอมูลที่จําเปนและเพียงพอตอการสนับสนุน   ในการนําระบบ EVM   มาใชในการบริหาร
จัดการของ กสท  มีคะแนนรอยละ 44.7 และ ความนาเชื่อถือและความถูกตองของขอมูลเพียงพอตอ
การสนับสนุนในการนําระบบ EVM  มาใชในการบริหารจัดการ ของ กสท   มีคะแนนรอยละ 43.3   

ขอที่มีคะแนนทัศนคติตอความพรอมระดบันอยมากที่สุดในวัสดุอุปกรณ จํานวน 1 ขอ 
ไดแก  คําถามที่วาความครบถวนของขอมูลที่จําเปนและเพียงพอตอการสนับสนุนใน การนําระบบ
EVM มาใชในการบริหารจัดการของ กสท   มีคะแนนรอยละ 44.0 
 
ตารางที่ 5.9  แสดงคะแนนทศันคติตอความพรอมในการนําระบบ EVM  มาใชในการบริหารจัดการ   
                    ในดานวัสดุอุปกรณ    

ผลรวมคะแนน (รอยละ)  
ความพรอมในดานดานวัสดุอุปกรณ มาก 

(รอยละ) 
ปานกลาง
(รอยละ) 

นอย
(รอยละ) 

ระดับความ
พรอม 

1. ปริมาณขอมูล ที่จําเปนและเพียงพอตอการ 
    สนับสนุนในการนําระบบEVM  มาใชใน 
    การบริหารจดัการของ กสท 
2. ความครบถวนของขอมูล ที่จําเปนและเพียง 
    พอตอการสนับสนุนใน การนําระบบEVM    
    มาใชในการบริหารจัดการของ กสท 
3. ความนาเชื่อถือและความถูกตองของขอมูล   
    เพียงพอตอการสนับสนุนในการนําระบบ 
    EVM  มาใชในการบริหารจัดการ ของ กสท   
4. ปริมาณหรอืความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ  
    ที่ใชในการสนับสนุนการนําระบบEVM  มา 
    ใชในการบริหาร จัดการของกสท 

25 
(16.7) 

 
28 

(18.7) 
 

26 
(17.3) 

 
27 

(18.0) 
 

67 
(44.7) 

 
56 

(37.3) 
 

65 
(43.3) 

 
72 

(48.0) 
 

58 
(38.6) 

 
66 

(44.0) 
 

59 
(39.3) 

 
51 

(34.0) 
 

ปานกลาง 
 
 

นอย 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 

ที่มา : จากการสํารวจ ระหวาง กุมภาพนัธ -  เมษายน  2550 
 

DPU



 80     

5.4.3  ความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร(EVM) 
มาใชในการบริหารจัดการ ในดานงบประมาณ   ซ่ึงผลการวิเคราะหดังปรากฏ ในตาราง 5.10 

ผลการวิเคราะห พบวาคณะดําเนินงานและคณะทํางานยอยมีความพรอมในการนําระบบ
บริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร(EVM)มาใชในการบริหารจัดการ ในดานงบประมาณ 
โดยพิจารณาเปนรายขอเรียงตามคะแนนที่ไดรับจากมากไปหานอย ดงันี้   

ขอที่มีคะแนนทัศนคติตอความพรอมระดับปานกลางมากที่สุด ในดานงบประมาณ  
จํานวน 2 ขอไดแก  ขอที่วา แผนงานตรวจสอบ ติดตามการใชงบประมาณ  ในการดําเนินการนํา
ระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการองคกร  มีคะแนน รอยละ 47.4 และคําถามที่วา แผนการจัด
งบประมาณสนับสนุนอุปกรณในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินการนําระบบ EVM มาใชในการ
บริหารจัดการองคกร  มีคะแนนรอยละ 44.0   

ขอที่มีคะแนนทัศนคติตอความพรอมระดบันอยมากที่สุดในดานงบประมาณ  มีจํานวน 2 
ขอ ไดแกคําถามที่วา แผนการบริหารงบประมาณในการฝกอบรมสงเสริมความรูความเขาใจเกีย่วกบั
ระบบ EVM & BSC  และคาํถามที่วา งบประมาณในการฝกอบรมสงเสริมความรูความเขาใจเกีย่วกับ
ระบบ EVM & BSC   มีคะแนนรอยละ 48.0 และ 44.0 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 5.10  แสดงคะแนนทัศนคติตอความพรอมในการนําระบบ EVM  มาใชในการบริหารจัดการ   
                      ในดานงบประมาณ              

ผลรวมคะแนน 
(รอยละ) 

 
ความพรอมในดานงบประมาณ 

มาก 
(รอยละ) 

ปานกลาง
(รอยละ) 

นอย
(รอยละ) 

ระดับความ
พรอม 

1. งบประมาณในการฝกอบรม สงเสริมความรู 
    ความเขาใจเกี่ยวกับระบบ EVM & BSC 
2. แผนการบรหิารงบประมาณในการฝกอบรม   
    สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ  
    EVM & BSC 
3. แผนการจัดงบประมาณสนับสนุนอุปกรณ  
    ในสวนทีเ่กีย่วของกับการดําเนินการนํา 
    ระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการ 
    องคกร 
4. แผนงานตรวจสอบ ติดตามการใชงบ 
    ประมาณ ในการดําเนนิการนําระบบ EVM   
     มาใชในการบริหารจัดการองคกร 

26 
(17.3) 

21 
(14.0) 

 
23 

(15.3) 
 
 

17 
(11.3) 

 

58 
(38.7) 

57 
(38.0) 

 
66 

(44.0) 
 
 

71 
(47.4) 

 

66 
(44.0) 

72 
(48.0) 

 
61 

(40.7) 
 
 

62 
(41.3) 

 

นอย 
 
 

นอย 
 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 

  ที่มา : จากการสํารวจ ระหวาง กุมภาพนัธ -  เมษายน  2550 
  

5.4.4  ความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร(EVM) 
มาใชในการบริหารจัดการ  ในดานบริหารและการจัดการ  ซ่ึงผลการวิเคราะหดังปรากฏ ในตาราง 
5.11 

ผลการวิเคราะห พบวาคณะดําเนินงานและคณะทํางานยอยมีความพรอมในการนําระบบ
บริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร(EVM)มาใชในการบริหารจัดการ  ดานบริหารและการ
จัดการ  โดยพิจารณาเปนรายขอเรียงตามคะแนนที่ไดรับจากมากไปหานอย ดังนี้   

ขอที่มีคะแนนทัศนคติตอความพรอมระดับปานกลางมากที่สุด ในดานบริหารและการ
จัดการ มีจํานวน 10 ขอ ไดแก ขอที่วาคณะทํางานยอยฯ ไดมีการสรุปปญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานใหคณะทํางานดําเนินการฯทราบเปนประจํา มีคะแนน รอยละ 62.7 คําถามที่วา มีแผนงาน
การจัดระบบประเมินผลการดําเนินการตอการนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการของ กสท 
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เปนประจํา   มีคะแนนรอยละ 62.0  คําถามที่วา คณะทํางานดําเนินการฯไดเขามาชวยเหลือแกไข
ปญหาให คณะทํางานยอยฯ เปนประจําอยางตอเนื่อง และคําถามที่วา  คณะทํางานดําเนินการฯ ไดมี
การนําเสนอแผนการดําเนินการฯ ตอคณะกรรมการ กสท อนุมัติเรียบรอยแลวพรอมทั้งไดติดตามให
เปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว และไดรายงานตอคณะผูบริการอยางสม่ําเสมอ  มีคะแนนเทากัน 
คือ รอยละ 56.0   สวนคําถามคณะทํางานยอยฯ ไดมีการจัดประชุม ดําเนินการอยางตอเนื่องทันเวลา
ตามกรอบของ สคร. มีคะแนนรอยละ 53.4  คณะทํางานดําเนินการฯ ไดมีการพัฒนาระบบวัดผลโดย
การคํานวณคา EVA มีคะแนนรอยละ 50.7  คณะทํางานดําเนินการฯ ไดมีการเตรียมความพรอมใน
การวางแผนการดําเนินการในการนําระบบ EVM มาใชในการบริการองคกร ตามเกณฑที่ สคร.
กําหนด  มีคะแนนรอยละ 48.0   กสท ไดมีการดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานยอย ฯ ในการนําระบบ 
EVM มาใชในการบริการองคกรครอบคลุมทุกหนวยงานแลว  มีคะแนนรอยละ 46.7  กสท ไดมีการ
ดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการฯในการนําระบบ EVM มาใชในการบริการองคกร 
ครอบคลุมทุกหนวยงานแลว มีคะแนนรอยละ 46.0 และคําถามสุดทายมีความพรอมระดับปานกลาง
มากที่สุดคือ คณะทํางานดําเนินการฯ  ไดมีการสรางความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับระบบ EVM โดย
จัดการฝกอบรมแกผูบริหารระดับสูงเกี่ยวกับแนวคิดระบบบริหารมูลคาการ มีคะแนนรอยละ 43.3  

ขอที่มีคะแนนทัศนคติตอความพรอมระดบันอยมากที่สุด ในดานบริหารและการจดัการ 
มีจํานวน 1 ขอ  คือ คําถามที่วา คณะทํางานดําเนนิการฯ  ไดมีการสรางความเขาใจ เบื้องตนเกีย่วกับ
ระบบ EVM โดยจดัการฝกอบรมแกคณะทาํงานเรื่องเกี่ยวกับการวดัผล EVA โดยละเอียด  มีคะแนน
รอยละ 43.3     
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ตารางที่ 5.11  แสดงคะแนนทัศนคติตอความพรอมในการนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการ   
                      ในดานการบริหารและการจดัการ    

ผลรวมคะแนน 
(รอยละ) 

 
ความพรอมในดานการบรหิารและการจดัการ    
 มาก 

(รอยละ) 
ปานกลาง
(รอยละ) 

นอย
(รอยละ) 

ระดับความ
พรอม 

1. กสทไดมีการดําเนินการแตงตั้งคณะทํางาน 
    ดําเนินการฯ  ในการนําระบบ EVM มาใช 
    ในการบริการองคกร ครอบคลุมทุกหนวย 
    งานแลว 
2. กสท ไดมีการดําเนินการแตงตั้งคณะทํางาน  
    ยอย ฯ ในการนําระบบ EVM มาใชในการ  
    บริการองคกรครอบคลุมทุกหนวยงานแลว  
3. คณะทํางานดําเนินการฯ  ไดมีการเตรียม 
    ความพรอมในการวางแผนการดําเนนิการ 
    ในการนําระบบ EVM มาใชในการบริการ 
    องคกร ตามเกณฑที่ สคร.กําหนด  
4. คณะทํางานดําเนินการฯ  ไดมกีารสราง 
    ความเขาใจ เบื้องตน  เกี่ยวกับระบบ EVM  
    โดยจัดการฝกอบรมแกผูบริหารระดับสูง 
    เกี่ยวกับแนวคิดระบบบรหิารมูลคาการ 
    คํานวณวัดผล EVA และแนวคิดระบบ BSC  
5. คณะทํางานดําเนินการฯ  ไดมีการสราง 
    ความเขาใจ เบื้องตน  เกี่ยวกับระบบ EVM  
    โดยจัดการฝกอบรมแกคณะทํางานเรื่องเกี่ยว 
    กับการวดัผล EVA โดยละเอียด 
6. คณะทํางานดําเนินการฯ  ไดมีการพัฒนา 
    ระบบวัดผล  โดยการ  คํานวณคา EVA  
 

20 
(13.3) 

 
 

20 
(13.3) 

 
22 

(14.7) 
 
 

28 
(18.7) 

 
 
 

27 
(18.0) 

 
 

15 
(10.0) 

 

69 
(46.0) 

 
 

70 
(46.7) 

 
72 

(48.0) 
 
 

65 
(43.3) 

 
 
 

58 
(38.7) 

 
 

76 
(50.7) 

 

61 
(40.7) 

 
 

60 
(40.0) 

 
56 

(37.3) 
 
 

57 
(38.0) 

 
 
 

65 
(43.3) 

 
 

59 
(39.3) 

 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 

นอย 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ที่มา : จากการสํารวจ ระหวาง กุมภาพนัธ -  เมษายน  2550 
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ตารางที่ 5.11  (ตอ)    
ผลรวมคะแนน 

(รอยละ) 
 

ความพรอมในดานการบรหิารและการจดัการ 
มาก 

(รอยละ) 
ปานกลาง
(รอยละ) 

นอย
(รอยละ) 

ระดับความ
พรอม 

7. คณะทํางานดําเนินการฯ ไดมีการนําเสนอ  
    แผนการดําเนินการฯ ตอคณะกรรมการ  
    กสท อนุมัติเรียบรอยแลวพรอมทั้งไดตดิ 
    ตามใหเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว  
    และไดรายงาน ตอคณะผูบริการอยาง 
    สม่ําเสมอ 
8. คณะทํางานยอยฯ ไดมกีารจัดประชุม ดําเนิน 
    การอยางตอเนื่องทันเวลาตามกรอบของ  
    สคร. 
9. คณะทํางานยอยฯ ไดมกีารสรุปปญหา  
    อุปสรรคในการ ฏิบัติงานใหคณะทาํงาน 
    ดําเนินการฯ ทราบเปนประจํา 
10. คณะทํางานดําเนนิการฯไดเขามาชวยเหลือ 
    แกไขปญหาให คณะทํางานยอยฯ เปน 
    ประจําอยางตอเนื่อง 
11. มีแผนงานการจัดระบบประเมินผลการ 
    ดําเนินการตอการนํา   ระบบ EVM มาใชใน 
    การบริหารจัดการของ กสท เปนประจาํ 

16 
(10.7) 

 
 
 
 

14 
(9.3) 

 
9 

(6.0) 
 

12 
(8.0) 

 
9 

(6.0) 

84 
(56.0) 

 
 
 
 

80 
(53.4) 

 
94 

(62.7) 
 

84 
(56.0) 

 
93 

(62.0) 

50 
(33.3) 

 
 
 
 

56 
(37.3) 

 
47 

(31.3) 
 

54 
(36.0) 

 
48 

(32.0) 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 

ที่มา : จากการสํารวจ ระหวาง กุมภาพนัธ -  เมษายน  2550 
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5.4.5  ความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) 
มาใชในการบริหารจัดการ  ในดานการประสานงานและประชาสัมพันธ   ซ่ึงผลการวิเคราะหดัง
ปรากฏ ในตาราง 5.12   

ผลการวิเคราะห พบวาคณะดําเนินงานและคณะทํางานยอยมีความพรอมในการนําระบบ
บริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) มาใชในการบริหารจัดการ ในดานการ
ประสานงานและประชาสัมพันธ สวนใหญคิดวามีความพรอมอยูในระดับนอย ทั้งหมด 5 ขอยอย
ของแบบสอบถาม โดยขอที่วา แผนงานการประชาสัมพันธในการนําระบบ EVM มาใชในการ
บริหารจัดการของ กสท  มีคะแนนรอยละ 82.7  คําถามที่วา การจัดประชุม ช้ีแจง การนําระบบEVM  
มาใชในการบริหารจัดการของ กสท มีคะแนนรอยละ 73.7  ขอท่ีวาแผนงานการสํารวจขอมูลการนํา
ระบบ  EVM  มาใชในการบริหารจัดการของ กสท   มีคะแนนรอยละ 72.7 สวนคําถาม แผนการ
ดําเนินงานจัดใหมีเจาภาพเปนศูนยขาวสารและประชาสัมพันธการนําระบบ EVM  มาใชในการ
บริหารจัดการของ กสท มีคะแนนรอยละ 71.3  และคําถามที่วา   การประสานงานระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของที่รับผิดชอบ   มีคะแนนรอยละ  60.7 
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ตารางที่ 5.12  แสดงคะแนนทัศนคติตอความพรอมในการนําระบบ  EVM มาใชในการบริหารจัดการ   
                      ในดานการประสานงานและประชาสัมพันธ    

ผลรวมคะแนน  (รอยละ) ความพรอมในดานการประสานงานและ
ประชาสัมพันธ    มาก 

(รอยละ) 
ปานกลาง
(รอยละ) 

นอย
(รอยละ) 

ระดับความ
พรอม 

1. แผนงานการสํารวจขอมูล การนําระบบ  
    EVM  มาใชในการบริหารจัดการของ กสท  
2. การประสานงานระหวางหนวยงานทีเ่กีย่ว 
    ของที่รับผิดชอบ 
3. แผนงานการประชาสัมพันธ ในการนํา 
    ระบบEVM  มาใชใน การบริหารจัดการของ  
    กสท  
4. การจัดประชุม ช้ีแจง การนําระบบEVM  มา 
     ใชในการบริหารจัดการของ กสท  
5. แผนการดําเนินงานจดัให มเีจาภาพเปนศูนย 
    ขาวสารและประชาสัมพนัธการนําระบบ 
    EVM  มาใชในการบริหารจัดการ  ของ กสท 

6 
(4.0) 

6 
(4.0) 

6 
(4.0) 

 
5 

(3.3) 
0 

(0) 

35 
(23.3) 

53 
(35.3) 

20 
(13.3) 

 
35 

(23.3) 
43 

(28.7) 

106 
(72.7) 

91 
(60.7) 
124 

(82.7) 
 

110 
(73.3) 
107 

(71.3) 

นอย 
 

นอย 
 

นอย 
 
 

นอย 
 

นอย 

ที่มา : จากการสํารวจ ระหวาง กุมภาพนัธ -  เมษายน  2550 
          
5.5  ผลการวิเคราะหการแสดงความคิดเหน็และขอเสนอแนะ 

เปนคําถามที่ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ในเรื่องการนําระบบบริหาร
จัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) มาใชในการบริหารจัดการ วามีปญหา อุปสรรค 
อะไรบาง อยางไร พรอมทั้งใหระบุสภาพปญหาและขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา  ดังมี
รายละเอียดของคําถามแตละขอดังนี้ 

มีผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเหน็และขอเสนอแนะจํานวน 89 ราย ไมแสดง
ความคิดเหน็จาํนวน 61 ราย จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 150 ราย  คิดเปนผูแสดงความ
คิดเห็น รอยละ 59.33  ผูแสดงความคิดเหน็ รอยละ 40.67  ซ่ึงผลการวิเคราะหดังปรากฎในตารางที่ 
5.13 
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ตารางที่ 5.13  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลการแสดงความคิดเหน็และขอเสนอแนะ       
ผูตอบ/ไมตอบคําถาม จํานวน รอยละ 

1. แสดงความคิดเห็น 89 59.33 
2. ไมแสดงความคิดเห็น 61 40.67 

รวม 150 100 
ที่มา : จากการสํารวจ ระหวาง กุมภาพนัธ -  เมษายน  2550 
 

5.5.1  จากคําถามที่ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นถึง ปญหาอุปสรรคในการ
นําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการของ กสท       

มีผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเหน็  จํานวน 81 ราย จากจํานวนผูทีแ่สดงความ
คิดเห็น ทั้งส้ิน  89  ราย  คิดเปนรอยละ  91.01  โดยแยกรายละเอียดของความคิดเหน็ เรียงตามลําดับ 
จากมากไปหานอย  ซ่ึงผลการวิเคราะหดังปรากฎในตารางที่ 5.14   

5.5.1.1  เรื่องการประชาสัมพันธและการฝกอบรมพนักงานทุกระดับเพื่อใหรับรู
เหตุผลและความจําเปนที่จะตองนําระบบ EVM มาใชในการประเมนิผลการดําเนนิงานขององคกร
ยังไมทั่วถึงและนอยเกินไปทัง้นี้เพื่อใหแผนการดําเนินงานสามารถขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยมีผูแสดงความคิดเห็น จาํนวน 21 ราย จากผูแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 81 ราย คิดเปนรอยละ 
25.93 

5.5.1.2  หนวยงานที่เกี่ยวของและบุคลากรภายในองคกร ยังขาดความรูความ
เขาใจในระบบของ EVM อยูมาก โดยมีผูแสดงความคิดเห็น จํานวน 17 ราย จากผูแสดงความคิดเห็น
ทั้งหมด 81 ราย คิดเปนรอยละ 20.99 

5.5.1.3  การสรางความจูงใจไมม ีทําใหพนกังานบางสวนไมเห็นประโยชน และ
ความสําคัญของการนําระบบ EVM มาใช และขาดแผนการดําเนินงานที่ด ีโดยมีผูแสดงความคิดเห็น 
จํานวน 14 ราย จากผูแสดงความคิดเหน็ทัง้หมด 81 ราย คิดเปนรอยละ 17.28 

5.5.1.4  ผูบริหารระดับสูงยงัไมไดใหความสนใจ EVM อยางจริงจัง ถึงแมวาจะ
ไดมอบหมายใหคณะทาํงานแลว นอกจากนั้นปญหาการสื่อสารในองคกร ปญหาจากภาวะผูนาํ 
ปญหาจากกระบวนการประสานงาน ระหวางฝายในองคกรและความรูประสบการณของบุคลากรที่
เกี่ยวของกับระบบ EVM โดยมีผูแสดงความคิดเห็น จํานวน 11 ราย จากผูแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 
81 ราย คิดเปนรอยละ 13.58 

5.5.1.5  มีกิจกรรมที่นอยเกินไปเกี่ยวกับเรื่อง EVM  โดยระบบการจัดการขอมูล
เพื่อนํามาใชในการวิเคราะห EVM ยังเปนระบบที่ไมมปีระสิทธิภาพ รวมทั้งปจจุบนัยังไมสามารถหา
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ตนทุนที่เกดิขึน้ในแตละกจิกรรมภายในองคกรอยางแทจริง   โดยมีผูแสดงความคิดเห็น     จํานวน 8 
ราย จากผูแสดงความคิดเหน็ทั้งหมด 81 ราย คิดเปนรอยละ 9.88 

5.5.1.6  ความไมพรอมของบุคลากรและหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะ
โครงสรางขององคกร  กสท เองก็สงผลใหระบบ EVM อาจไมเกิดผลสําเร็จกับองคกร  โดยมีผูแสดง
ความคิดเห็น จํานวน 6 ราย จากผูแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 81 ราย คิดเปนรอยละ 7.41 

5.5.1.7  อ่ืนๆ  เชน ยังไมมีแผนการดําเนนิงานที่ชัดเจน (Action Plan) รวมทั้ง
การมีงบประมาณสนับสนุนอยางเพยีงพอในดานการฝกอบรมหรือการสัมมนา   โดยมีผูแสดงความ
คิดเห็น จํานวน 4 ราย จากผูแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 81 ราย คิดเปนรอยละ 4.94 
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ตารางที่ 5.14  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลการแสดงความคิดเห็นถึงปญหาและอุปสรรค ใน 
                       การนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการของ กสท       
                            ปญหาและอุปสรรค จํานวน รอยละ 
1. เรื่องการประชาสัมพันธ และการฝกอบรมพนักงานทกุระดับ เพื่อให 
    รับรูเหตุผลและความจําเปนที่จะตองนาํระบบ EVM มาใชในการ  
    ประเมินผลการดําเนินงานขององคกรยงัไมทั่วถึง และนอยเกินไป  
    ทั้งนี้เพื่อใหแผนการดําเนนิงานสามารถขับเคลื่อนไดอยางม ี
    ประสิทธิภาพ  

21 25.93 

2. หนวยงานทีเ่กี่ยวของและบุคลากรภายในองคกรยังขาดความรูความ 
    เขาใจในระบบของ EVM อยูมาก  

17 20.99 

3. การสรางความจูงใจไมม ี ทําใหพนักงานบางสวนไมเห็นประโยชน  
และความสําคญัของการนําระบบ EVM มาใชและขาดแผนการ 

    ดําเนินงานที่ดี   

14 17.28 

4. ผูบริหารระดับสูงยังไมไดใหความสนใจ EVM อยางจริงจัง ถึงแมวา 
จะไดมอบหมายใหคณะทํางานแลว นอกจากนั้น   ปญหาการสื่อสาร 
ในองคกร ปญหาจากภาวะผูนํา ปญหาจากกระบวนการประสานงาน 

    ระหวางฝายในองคกรและความรูประสบการณของบคุลากรที่ 
    เกี่ยวของกบัระบบ EVM   

11 13.58 

5. มีกิจกรรมทีน่อยเกนิไปเกีย่วกับเรื่อง EVM    โดยระบบการจัดการ 
ขอมูล เพื่อนํามาใชในการวิเคราะห EVM ยังเปนระบบทีไ่มมี 
ประสิทธิภาพรวมทั้งปจจุบนั ยังไมสามารถหาตนทุนที่เกิดขึ้นใน 

    แตละกจิกรรมภายในองคกรอยางแทจริง 

8 9.88 

ที่มา : จากการสํารวจ ระหวาง กุมภาพนัธ -  เมษายน  2550 
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ตารางที่ 5.14  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลการแสดงความคิดเห็นถึงปญหาและอุปสรรค ใน 
                       การนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการของ กสท (ตอ)      
                            ปญหาและอุปสรรค จํานวน รอยละ 
6. ความไมพรอมของบุคลากร และหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะ 
โครงสรางขององคกร  กสท เอง ก็สงผลใหระบบ EVM อาจไมเกดิ  

    ผลสําเร็จกับองคกร   

6 7.41 

 7. อ่ืนๆ  เชน  ยังไมมีแผนการดําเนินงานทีชั่ดเจน (Action Plan)   
     รวมทั้งการมีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอในดารการฝกอบรม 
     หรือการสัมมนา   

4 4.94 

รวม 81 100 
ที่มา : จากการสํารวจ ระหวาง กุมภาพนัธ -  เมษายน  2550 
 

5.5.2  จากคําถามถึงแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคในการนําระบบ EVM     มาใชในการ
บริหารจัดการของ กสท    
              มีผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น  จํานวน 68 ราย จากจํานวนผูที่แสดงความ
คิดเห็น ทั้งส้ิน  89  ราย  คิดเปนรอยละ  76.40  โดยแยกรายละเอียดของความคิดเห็น เรียงตามลําดับ 
จากมากไปหานอย  ซ่ึงผลการวิเคราะหดังปรากฎในตารางที่ 5.15   

5.5.2.1  เรงการประชาสัมพันธ และจดัการอบรมใหพนกังานทุกระดบั มีความรู
ความเขาใจเรื่องระบบ EVM อยางชัดเจนทั้งองคกร  รวมทั้งมีการสรางแรงจูงใจและเรงผลักดันให
พนักงานทกุระดับตระหนกัถึงความจําเปนที่จะนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการองคกร
อยางตอเนื่องโดยมีผูแสดงความคิดเห็น จํานวน 25 ราย จากผูแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 68 ราย คิด
เปนรอยละ 36.76 

5.5.2.2  คณะกรรมการฯและผูบริหารที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ ควรที่จะมีความรู
และวิธีการเปนอยางดี  พรอมทั้งใหความสนใจและสนับสนุนแกผูปฏิบัตอยางเต็มที่ ตลอดจนมีการ
ปรับปรุงกลยุทธและเปาหมายใหชัดเจน   โดยมีผูแสดงความคิดเห็น จํานวน 11 ราย จากผูแสดง
ความคิดเห็นทั้งหมด 68 ราย คิดเปนรอยละ 16.18 

5.5.2.3  ใหมีการจัดระบบการจัดเก็บขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  และเรื่อง
ตนทุนของเงินทุนจะตองชัดเจน โดยการทํา Transfer Pricing   หาตนทุนของหนวยงานภายในได
ทั้งหมด  โดยมีผูแสดงความคิดเห็น จํานวน 9 ราย จากผูแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 68 ราย คิดเปน
รอยละ 13.24 
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5.5.2.4  ควรจัดหาบริษัทที่ปรึกษามาชวยงาน โดยคัดเลือกจากบริษัทที่มี
ประสบการณเร่ืองนี้เปนอยางดีและเคยมีประวัติที่เคยเปนที่ปรึกษาใหหนวยงานอื่นๆมากอน โดยมีผู
แสดงความคิดเห็น จํานวน 8 ราย จากผูแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 68 ราย คิดเปนรอยละ 11.76 

5.5.2.5  ในการปรับโครงสรางองคกร ควรที่จะคํานึงถึงความสอดคลองในการ
นําระบบ  EVM มาใชในการบริหารจัดการของ กสท ดวย  โดยมีผูแสดงความคิดเห็น จํานวน 7 ราย 
จากผูแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 68 ราย คิดเปนรอยละ 10.29 

5.5.2.6  ควรจะมีการจัดหาวิทยากรที่มีความรูความเขาใจในเรื่องนี้ มาบรรยาย 
ใหผูเกี่ยวของไดมีความรูความเขาใจในระบบ EVM อยางงาย ๆและครอบคลุมทุกประเด็น  โดยมีผู
แสดงความคิดเห็น จํานวน 5 ราย จากผูแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 68 ราย คิดเปนรอยละ 7.35 

5.5.2.7  อ่ืนๆ เชน ผูบริหารควรมีความรูความเขาใจในดานเศรษฐศาสตรอยาง
เพียงพอและใหมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง  โดยมีผูแสดงความคิดเห็น จํานวน 3 ราย 
จากผูแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 68 ราย คิดเปนรอยละ 4.41 
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ตารางที่ 5.15  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทาง 
                       แกไขปญหาอุปสรรคในการนําระบบ EVM  มาใชในการบริหารจัดการของ กสท    

  แนวทางแกไขปญหา จํานวน รอยละ 
1. เรงการประชาสัมพันธ และจัดการอบรมใหพนกังานทกุระดับ 
    มีความรูความเขาใจเรื่องระบบ EVM อยางชัดเจนทั้งองคกร   
    รวมทั้งมีการสรางแรงจูงใจและเรงผลักดันใหพนกังานทุก 
    ระดับตระหนักถึงความจําเปนที่จะนําระบบ EVM มาใชใน 
    การบริหารจัดการองคกรอยางตอเนื่อง 

25 36.76 

2. คณะกรรมการฯและผูบริหารที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ ควรที่จะม ี
    ความรูและวิธีการเปนอยางดี  พรอมทั้งใหความสนใจและ 
    สนับสนุนแกผูปฏิบัติอยางเต็มที่ ตลอดจนมีการปรับปรุง       
    กลยุทธและเปาหมายใหชัดเจน 

11 16.18 

3. ใหมีการจดัระบบการจัดเก็บขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน   
    และเรื่องตนทุนของเงินทุนจะตองชดัเจน โดยการทํา Transfer  
    Pricing    หาตนทุนของหนวยงานภายในไดทั้งหมด 

9 13.24 

4. ควรจัดหาบริษัทที่ปรึกษามาชวยงาน โดยคัดเลือกจากบริษัทที่ 
    มีประสบการณเร่ืองนี้เปนอยางดีและเคยมีประวัติที่เคยเปนที ่
    ปรึกษาใหหนวยงานอื่นๆมากอน 

8 11.76 

6. ควรจะมกีารจัดหาวิทยากรที่มีความรูความเขาใจในเรือ่งนี้มา 
    บรรยาย ใหผูเกี่ยวของไดมีความรูความเขาใจในระบบ EVM  
    อยางงาย ๆและครอบคลุมทุกประเดน็ 

5 7.35 

7. อ่ืน ๆ  เชน  ผูบริหารควรมีความรูความเขาใจในดาน 
    เศรษฐศาสตรอยางเพียงพอ  และใหมีการติดตาม 
    และประเมนิผลอยางตอเนื่อง 

3 4.41 

รวม 68 100 
ที่มา : จากการสํารวจ ระหวาง กุมภาพนัธ -  เมษายน  2550 
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5.5.3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ    การนําระบบ EVM     มาใชในการ
บริหารจัดการของ กสท 

มีผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเหน็ จํานวน 32 ราย จากจํานวนผูที่แสดงความ
คิดเห็นทั้งส้ิน 89ราย คิดเปนรอยละ 35.96 โดยแยกรายละเอียดของความคิดเห็นเรียงตามลําดับจาก
มากไปหานอย  ซ่ึงผลการวิเคราะหดังปรากฎในตารางที่ 5.16   

5.5.3.1 ควรมกีารประชาสัมพันธใหพนักงานระดับปฏิบตัิการ ทราบอยางทั่วถึง  
ในเรื่องของ   ขอมูลเกี่ยวกับระบบ EVM และ BSC เพื่อใหพนักงานระดับปฏิบัติการมีความเขาใจให
มากขึ้นและอยางตอเนื่อง  พรอมทั้งชี้ใหเหน็ถึงขอดีในการนําระบบ EVM มาใชงาน  เพราะวาเปน
เร่ืองใหมสําหรับ กสท รวมทั้งใหมีการเผยแพรใน Intranet ขององคกรดวย โดยมีผูแสดงความ
คิดเห็น จํานวน 16 ราย จากผูแสดงความคดิเห็นทั้งหมด  32  ราย  คิดเปนรอยละ 50.0 

5.5.3.2  กสท ตองดําเนินการตามที่ สคร. กําหนด ไดแก การประเมินการเตรียม
ความพรอม  การนําระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐศาสตรเชื่อมโยงกับระบบ 
BSC การจัดความกาวหนาของผลงานเทียบกับปที่ผานมา และความกาวหนาของผลงาน EVM 
เชื่อมโยงกับการกําหนดผลตอบแทนสําหรับผูบริหาร โดยฝายบริหารควรกําหนดเจาภาพที่จะ
รับผิดชอบในการนําระบบ EVM มาใชงานใหชัดเจน ตลอดจนควรมีการติดตามประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง  โดยมีผูแสดงความคิดเห็น จํานวน 9 ราย จากผูแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 32 ราย คิดเปน
รอยละ 28.13 

5.5.3.3 ควรจัดหาระบบ Software ที่มีความสะดวกงายตอการจัดเก็บและ
วิเคราะหขอมูลเพื่อเปนการควรลดคาใชจายตาง ๆ ตลอดจนเปนการลดเวลาทํางานอันจะนํามาสูการ
การประหยัดของหนวยงาน โดยมีผูแสดงความคิดเห็น จํานวน 4 ราย จากผูแสดงความคิดเห็น
ทั้งหมด 32 ราย คิดเปนรอยละ 12.5 

5.5.3.4 อ่ืนๆ เชน กอนนําระบบใดๆมาใชในองคกรนั้น ๆ ควรจัดอบรม 
ประชาสัมพันธภายในหนวยงานใหพนักงานไดรับทราบและเขาใจอยางถูกตอง นอกจากนั้นควรให
พนักงานและผูบริหาร เขาใจเรื่องตนทุนคาเสียโอกาสเปนลําดับแรก กอนจะใชระบบ EVM อยาง
เต็มระบบ  โดยมีผูแสดงความคิดเห็น จํานวน 3 ราย จากผูแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 68 ราย คิดเปน
รอยละ 9.37 
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ตารางที่ 5.16  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลการแสดงความคิดเหน็และขอเสนอแนะเพิ่มเติม                          
                       เกี่ยวกับการนาํระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการของ กสท  

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม จํานวน รอยละ 
1. ควรมีการประชาสัมพันธใหพนกังานระดับปฏิบัติการทราบ   
    อยางทั่วถึง  ในเรื่องของ   ขอมูลเกี่ยวกับระบบ EVM และ  
    BSC เพื่อใหพนักงานระดับปฏิบัติการมีความเขาใจใหมากขึ้น 
    และอยางตอเนื่อง  พรอมทั้งชี้ใหเห็นถึงขอดีในการนําระบบ  
    EVM มาใชงาน  เพราะวาเปนเรื่องใหมสําหรับ กสท รวมทั้ง 
    ใหมกีารเผยแพรใน Intranet ขององคกรดวย   

16 
 
 
 
 
 

50.0 

2. กสท ตองดําเนินการตามที่ สคร. กําหนด ไดแก การประเมิน 
    การเตรียมความพรอม  การนําระบบการบริหารจัดการเพื่อ 
    สรางมูลคาทางเศรษฐศาสตรเชื่อมโยงกับระบบ BSC การจัด 
    ความกาวหนาของผลงานเทียบกับปที่ผานมา และความกาว 
    หนาของผลงาน EVM เชื่อมโยงกับการกาํหนดผลตอบแทน 
    สําหรับผูบริหาร โดยฝายบริหารควรกําหนดเจาภาพที่จะรับ 
    ผิดชอบในการนําระบบ EVM มาใชงานใหชัดเจน ตลอดจน 
    ควรมีการตดิตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 

9 28.13 

3. ควรจัดหาระบบ Software ที่มีความสะดวกงายตอการจัดเก็บ   
    และวเิคราะหขอมูลเพื่อเปนการควรลดคาใชจายตาง ๆ ตลอด  
    จนเปนการลดเวลาทํางานอันจะนาํมาสูการการประหยัดของ 
    หนวยงาน 

4 12.5 

4. อ่ืนๆ เชน กอนนําระบบใดๆมาใชในองคกรนั้น ๆ ควรจัด 
    อบรม ประชาสัมพันธภายในหนวยงานใหพนกังานไดรับ 
    ทราบและเขาใจอยางถูกตอง นอกจากนั้นควรใหพนกังานและ 
    ผูบริหาร เขาใจเรื่องตนทนุคาเสียโอกาสเปนลําดับแรก กอน 
    จะใชระบบ EVM อยางเตม็ระบบ 

3 9.37 

รวม 32 100 
ที่มา : จากการสํารวจ ระหวาง กุมภาพนัธ -  เมษายน  2550 
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5.6  ผลการทดสอบความสัมพันธขอมูล 
วิเคราะหปจจยัที่มีความสัมพันธระหวาง ปจจัยพืน้ฐานสวนบุคคลกับทัศนคติตอความ

พรอมในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร มาใชในการบริหารจัดการของ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน)  ใน 5  ดาน คือ ดานบุคลากร  ดานวัสดุอุปกรณ  ดาน
งบประมาณ  ดานบริหารและการจัดการ  และดานการประสานงานและประชาสัมพนัธ   โดยการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบความสัมพันธและไดผลการทดสอบความสัมพันธ  ดังตอไปนี ้

ความสัมพันธที่ 1  ระดับการเขารวมอบรมหรือประชุมสัมมนาในเรื่องระบบบริหาร
จัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรที่แตกตางกัน จะมีทัศนคติตอความพรอมตอในการนํา
ระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการแตกตางกัน 

ผลการทดสอบความสัมพันธ ระหวางระดับการเขารวมอบรมหรือประชุมสัมมนากับ
ทัศนคติตอความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการ เพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการ
บริหารจัดการ โดยการใชคา ไคว-สแควร (Chi-Square)   ตามตารางที่  5.17  

นําปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลดานการเขารวมอบรมหรือประชุมสัมมนา ของคณะ
ดําเนินงานและคณะทํางานยอย มาแบงเปน 2 กลุม คือ  กลุมที่ไมเคยไดเขารับการฝกอบรมหรือ
ประชุมสัมมนา  กับกลุมที่เคยไดเขารับการฝกอบรมหรือประชุมสัมมนา ตั้งแต 1 คร้ังขึ้นไปมา
ทดสอบความสัมพันธกับ ทัศนคติตอความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิง
เศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการ  ที่ไดแบงระดับความพรอมออกเปน 3 ระดับ โดยมีเกณฑ
จากคะแนน จํานวน 31 ขอ คือ ได 31– 50 คะแนน หมายถึง มีความพรอมระดับต่ํา ได  51–70  
คะแนน หมายถึง  มีความพรอมระดับปานกลางและไดคะแนนตั้งแต 70 คะแนนขึ้นไปหมายถึงมี
ความพรอมระดับสูง  ดวยวิธีการทางสถิติกําหนดระดับนัยสําคัญที่ .05 ปรากฏผลดังนี้  

ผลการวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางระดับการเขารวมอบรมหรือประชุมสัมมนากับ
ทัศนคติตอความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร มาใชในการ
บริหารจัดการ พบวา คาทางสถิติ โดยใชคาไคว-สแควร (Chi-Square)  คํานวนคาสถิติทดสอบ ไดคา 
Pearson Chi-Square = 9.230  และไดคา Asymp. Sig.(2-sided)  เทากับ  .010  ซ่ึงนอยกวาระดับ
นัยสําคัญที่กําหนด = .05 จึงเปนการยอมรับความสัมพันธ กลาวคือ ระดับการเขารวมอบรมหรือ
ประชุมสัมมนาในเรื่องระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรที่แตกตางกัน จะมี
ทัศนคติตอความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร มาใชในการ
บริหารจัดการแตกตางกัน  
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ตารางที่ 5.17  แสดงความสมัพันธระหวางระดับการเขารวมอบรมหรือประชุมสัมมนากับทัศนคต ิ
                      ตอความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใช 
                      ในการบริหารจัดการ 
 

ระดับความพรอม ระดับการเขารวมอบรมหรือประชุมสัมมนา 
นอย ปานกลาง มาก 

รวม 

 1.  ไมเคยเขารวม 53 
(35.3 %) 

33 
(22.0 %) 

6 
(4.0 %) 

92 
(61.3 %) 

 2.  เคยเขารวมตั้งแต 1 คร้ังขึ้นไป 32 
(21.3 %) 

13 
(8.7 %) 

13 
(8.7 %) 

58 
(38.7 %) 

รวม 85 
(56.7 %) 

46 
(30.7 %) 

19 
(12.7 %) 

150  
(100 %) 

ที่มา : จากการสํารวจ ระหวาง กุมภาพนัธ -  เมษายน  2550 
 

Chi-Square Tests

9.230a 2 .010
9.102 2 .011

2.375 1 .123

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 7.35.

a. 
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ความสัมพันธที่ 2  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิง

เศรษฐศาสตรและระบบ Balance Scorecard ที่แตกตางกันจะมีทัศนคติตอความพรอมในการนํา
ระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการแตกตางกัน 

 ผลการทดสอบความสัมพันธ ระหวางความรูความเขาใจกับทัศนคติตอความพรอมใน
การนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร มาใชในการบริหารจัดการโดยการใชคา 
ไคว-สแควร (Chi-Square)   ตามตารางที่  5.18  

 นําปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเพื่อ
สรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการและระบบ Balance Scorecard โดยการวัด
ความรูจากผูตอบแบบสอบถาม แลวนําคะแนนที่ไดมาแบงระดับความรูความเขาใจ ออกเปน 2 
ระดับ จากจํานวน 16 ขอ คือ รวมคะแนนที่ได 0–10 คะแนนและได 11-13 คะแนน เปน 1 กลุม ซ่ึง
หมายถึง มีความรูความเขาใจต่ําถึงปานกลาง และไดคะแนนตั้งแต 14 คะแนนขึ้นไป หมายถึงมี
ความรูความเขาใจสูง  เพื่อใหขอมูลจํานวนคาหรือความถี่ที่คาดหวัง (Expected Frequency) มีคา
นอยกวา 5 ที่จะทําใหการสรุปผลมีความคลาดเคลื่อนสูง มาทดสอบความสัมพันธกับทัศนคติตอ
ความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหาร
จัดการ ดวยวิธีการทางสถิติกําหนดระดับนัยสําคัญที่ .05 ปรากฏผลดังนี้  

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ระดับความรูความเขาใจกับความพรอมการนํา
ระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการ พบวา คาทางสถิติ 
โดยใชคาไคว-สแควร (Chi-Square)  คํานวนคาสถิติทดสอบ ไดคา Pearson Chi-Square = 1.842  
และไดคา Asymp. Sig.(2-sided)  เทากับ  .398  ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด = .05 จึงเปน
การปฏิเสธความสัมพันธ กลาวคือ ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรและระบบ Balance Scorecard  ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติตอความ
พรอมในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการ  
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ตารางที่ 5.18  แสดงความสมัพันธระหวางระดับความรูความเขาใจกับทัศนคติตอความพรอมในการ 
                      นําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการ 
 

ระดับความพรอม ระดับความรูความเขาใจ 
นอย ปานกลาง มาก 

รวม 

 1.  ระดับต่ําถึงปานกลาง 40 
(26.7 %) 

16 
(10.7 %) 

8 
(5.3 %) 

64 
(42.7 %) 

 2.  ระดับรูมาก 45 
(30.0 %) 

30 
(20.0 %) 

11 
(7.3 %) 

86 
(57.3 %) 

รวม 85 
(56.7 %) 

46 
(30.7 %) 

19 
(12.7 %) 

150  
(100 %) 

ที่มา : จากการสํารวจ ระหวาง กุมภาพนัธ -  เมษายน  2550 
 
 

Chi-Square Tests

1.842a 2 .398
1.861 2 .394

.799 1 .371

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 8.11.

a. 
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
              สาระสําคัญของเนื้อหาในบทนี้  เพื่อสรุปผลการวิจัยทั้งหมดใหกระชับและงายตอการอาน
พรอมทั้งอภิปรายผลและใหขอเสนอแนะ  ซ่ึงคนพบในการวิจัยเร่ืองทัศนคติตอระบบบริหารจัดการ
เพื่อสราง มูลคาเชิงเศรษฐศาสตร : กรณีศึกษาบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) โดยจะ
นําเสนอใน 3 หัวขอ  คือ สรุปผลการวิจัย  การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ  ตามลําดับดังนี้     
 
6.1 สรุปผลการวิจัย  
              ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีวัตถุประสงค 4 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาการ
นําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร ตามแนวคิดของกระทรวงการคลังมาใชใน
องคกร 2. เพื่อศึกษาทัศนคติตอความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิง
เศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการ  3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับทัศนคติตอความ
พรอมในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการ และ 
4. เพื่อศึกษาถึงปญหาอุปสรรคตอความพรอม ในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิง
เศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการ ประชากรที่ใชในการวิจัย คือผูบริหารและพนักงานที่มี
สวนเกี่ยวของในทุกสายงาน รวม 152 คน การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ   สวน
ของขอมูลปฐมภูมิที่เปนแบบสอบถามไดรับตอบกลับ จํานวน 150 ฉบับ โดยแบบสอบถาม 
แบงเปน 4  สวนคือ สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไป สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการ และระบบ Balance 
Scorecard  สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติตอความพรอมในการนําระบบ EVM มาใช
ในการบริหารจัดการ ที่มีองคประกอบ จํานวน 5 ดาน และสวนที่ 4  ใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะเพิ่มเติม  ผลการศึกษาพบวา 
              6.1.1  ผลการศึกษาระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) 
                ผลการดําเนินงานของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  ระหวางป พ.ศ. 2547 – 
2549 ในดานกําไรทางบัญชี เมื่อนํารายไดมาหักตนทุนการใหบริการ คาใชจายในการขาย / การ
บริหารและทั่วไป ดอกเบีย้จาย และภาษีเงินไดแลว พบวา กําไรสุทธิของป พ.ศ. 2547 เทากบั 
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1,435,654,902  บาท  ป 2548 เทากับ 4,097,702,469 บาท และป 2549 เทากับ 4,629,649,067 บาท 
สวนป พ.ศ.2548 มีกําไรสุทธิ 4,097,702,469 บาท และป พ.ศ.2547 มีกาํไรสุทธิ 1,435,654,902  บาท  

สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  ระหวางป พ.ศ. 
2 5 4 7 – 2 5 4 9  ในดานกาํไรเชิงเศรษฐศาสตร เมื่อนํากําไรจากการดําเนินงานหลงัหักภาษี (N e t 
Operation Profit after Tax : NOPAT)  ซ่ึงไดมาจากอัตราผลตอบแทนเงินลงทุน (ROIC) / เงินทุนที่
ลงไปหลังรายการปรับปรุงทางบัญชี ( Invested Capital) ลบ  ตนทุนของเงินทุน (Weight Average 
Cost of Capital :WACC)  พบวา กําไรเชงิเศรษฐศาสตรของป พ.ศ. 2549 เทากับ -2,014,071,925  
บาท  ป พ.ศ. 2548  เทากับ -1,786,118,886  บาท และป พ.ศ. 2547  -6,657,154,607 บาท  

นอกจากนี้ผลจากการคํานวณตนทุนคาเสียโอกาสของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ดวยอัตราผลตอบแทนเงินลงทุน เทียบกับการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตรผลตอบแทน
จากอัตราดอกเบี้ย ระหวางป 2547-2549 พบวา การตัดสินใจลงทุนในกิจการของบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) มีแนวโนมอัตราผลตอบแทนเงินลงทุนสูงขึ้นในป พ.ศ.2548 และ 
2549  สวน ป พ.ศ. 2547 ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสูงกวาผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
              6.1.2  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป  
              ขอมูลทั่วไปของคณะทํางานดําเนินงานและคณะทํางานยอยฯ ที่ตอบแบบสอบถาม ไดแก   
เพศ   เปนเพศชายและเพศหญิงใกลเคียงกันมาก คือ เพศหญิง จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 50.7  
สวนเพศชาย  จํานวน 74  คน คิดเปนรอยละ 49.3  สวนอายุของคณะทํางานดําเนินงานและ
คณะทํางานยอยฯ  สวนใหญมีอายุระหวาง 41 – 50 ป คือมีจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 53.4 ใน
เรื่องการศึกษานั้น มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี คือ จํานวน 74 คน  คิดเปนรอยละ 49.3  
รองลงมาคือ ปริญญาตรี  จํานวน 69 คน  คิดเปนรอยละ 46.0   ในการดํารงตําแหนงปจจุบันสวน
ใหญเปนผูจัดการสวนหรือผูชวยผูจัดการฝาย  จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 61.3  สวนเรื่อง
ประสบการณเกี่ยวกับระบบการเงินและการบัญชี ที่มีระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ดานนี้ใกลเคียงกัน คือ
ไมเกิน 5 ป จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 38.0  มากกวา 10 ป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 36.0  
และระหวาง 6-10   ป  จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 26.0     

ในเร่ืองการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําระบบบริหาร   
จัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) ที่ผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวา 
1 รายการพบวา สวนใหญไดรับขอมูลขาวสารจากหนังสือบันทึกสั่งการ/คําสั่งตางๆที่เกี่ยวของของ 
กสท จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 60.0  และรองลงมา คือ ไดรับจากการเขารับการฝกอบรมของ 
กสท จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 54.7 และจากสื่อทางอินเทอรเน็ต  จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 
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50.7  สวนในเรื่องการเคยไดรับการเขารวมอบรมหรือประชุมสัมมนาในเรื่อง EVM พบวาสวนใหญ
ไมเคยเขารับการอบรมหรือประชุมสัมมนา  มีจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ  61.3  รองลงมาเคยเขา
รับการอบรมหรือประชุม 1 ครั้ง  จํานวน 37 คน  คิดเปนรอยละ 24.7    

6.1.3  ผลการวิเคราะหขอมูลความรูความเขาใจ  
พบวา คณะทํางานดําเนินงานและคณะทํางานยอยฯ  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนํา

ระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการและระบบ Balance 
Scorecard อยูในระดับปานกลาง คือ  มีจํานวน 71  คน  คิดเปนรอยละ 47.4   ระดับมาก มีจํานวน 47 
คน คิดเปนรอยละ 31.3  และระดับนอย  มีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 21.3   

6.1.4  ผลการวิเคราะหภาพรวมของความพรอม  
ในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการ 

ที่มีองคประกอบ ทั้งหมด 5 ดาน โดยเมื่อพิจารณาในแตละดานเรียงตามลําดับ พบวาดานการ
ประสานงานและประชาสัมพันธ และดานงบประมาณ สวนใหญมีคะแนนความพรอมอยูในระดับ
นอย โดยมีคะแนนรอยละ 72.00 และรอยละ 43.33 ตามลําดับ และสวนใหญมีคะแนนความพรอม
ในระดับปานกลาง ไดแก ดานบุคลากรและดานการบริหารจัดการ มีคะแนนเทากัน คือ รอยละ 
51.33 สวนดานวัสดุอุปกรณ  มีคะแนนรอยละ 43.33     

6.1.5  ผลการทดสอบความสัมพันธขอมูล 
ความสัมพันธที่ 1 การเขารวมอบรมหรือประชุมสัมมนาในเรื่องระบบบริหารจัดการเพื่อ

สรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรที่แตกตางกัน จะมีทัศนคติตอความพรอมในการนําระบบบริหาร
จัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการแตกตางกัน ผลการทดสอบพบวา
คณะดําเนินการและคณะทํางานยอยที่เขารวมอบรมหรือประชุมสัมมนาฯที่แตกตางกัน จะมีทัศนคติ
ตอความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหาร
จัดการที่แตกตางกัน จึงเปนการยอมรับความสัมพันธ 

ความสัมพันธที่ 2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตรและระบบ Balance Scorecard ที่แตกตางกัน  จะมีทัศนคติตอความพรอมในการนํา
ระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการแตกตางกัน     ผล
การทดสอบพบวาคณะดําเนินการและคณะทํางานยอยที่มีความรูความเขาใจฯที่แตกตางกัน จะมี
ทัศนคติตอความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการ
บริหารจัดการที่ไมแตกตางกัน จึงเปนการปฏิเสธความสัมพันธ 
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6.2  การอภิปรายผล 

จากการที่กระทรวงการคลังไดกําหนดเปนนโยบาย ใหรัฐวิสาหกิจพิจารณานําระบบ
บริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการองคกร โดยการใช
กํ าไร เชิ ง เศรษฐศาสตร  มา เปนตั ว ช้ี วั ดในการสร างมู ลค า เพิ่ มขององค กร (สํ านั กง าน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ : 2549 ) ซ่ึงกําไรเชิงเศรษฐศาสตรแตกตางไปจากกําไรทางบัญชี
ที่ กสท ไดเคยดําเนินการที่ผานมา โดยกําไรทางบัญชีสูงกวากําไรเชิงเศรษฐศาสตร  และทําใหทราบ
กําไรเชิงเศรษฐศาสตรของการดําเนินงานของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในระหวาง
ป 2547 -2549   อนึ่งในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการ
บริหารจัดการนั้น  จําเปนตองนําขอมูลเกี่ยวกับตนทุนคาเสียโอกาสมาประกอบการตัดสินใจ
นอกจากตนทุนหรือคาใชจายทางการเงิน   ซ่ึงสอดคลองกับรุงโรจน  เบญจมสุทิน (2548) ที่กลาววา 
ตนทุนคาเสียโอกาส หมายถึง ผลประโยชนที่ควรจะไดรับหากเลือกดําเนินการตามทางเลือกนั้น แต
ไมไดรับเพราะไปเลือกทางเลือกอื่น ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวผูบริหารหรือผูตัดสินใจมักจะเลือก
ทางเลือกที่เห็นวาใหประโยชนแกตนมากที่สุด และจะเลือกไดเพียงทางเลือกเดียว เพราะขอจํากดัใน
เร่ืองทรัพยากร เปนเหตุใหตองตัดทางเลือกอื่นๆทิ้งไป ผลประโยชนสูงสุดของทางเลือกอื่น ๆ ที่
ถูกตองทิ้งไปก็คือ ตนทุนคาเสียคาโอกาสของทางเลือกที่เราเลือกนั่นเอง       และจากการคํานวณ
ตนทุนคาเสียโอกาสผลประกอบการที่ผานมาของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  พบวา 
การตัดสินใจใชเงินลงทุนในกิจการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เทียบกับการ
ตัดสินใจลงทุนในพันธบัตร   ผลตอบแทนจากการลงทุนมีแนวโนมสูงขึ้น และมีอัตราผลตอบแทน
เงินลงทุนสูงขึ้น กลาวคือ ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสูงกวาผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เฉพาะใน ป พ.ศ. 2547 เทานั้น   แตในป พ.ศ.
2548 และ ป พ.ศ.2549  ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลนอยกวาผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  

จากการศึกษาในดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
เชิงเศรษฐศาสตรและระบบ Balanced Scorecard  ของคณะดําเนินการและคณะทํางานยอย ใน
ภาพรวมสวนใหญอยูในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนรอยละ 47.4  โดยถาเปนคําถามทั่วไปๆไม
เจาะลึกลงในรายละเอียด  ผูตอบแบบสอบถามจะมีความรู ความเขาใจในระดับมาก เชนคําถามที่วา  
ระบบ EVM    เปนการบริหารจัดการที่มุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มสูภาคปฏิบัติในองคกรโดยให
ความสําคัญกับมูลคากิจการในเชิงเศรษฐศาสตร และใหความสําคัญกับการบริหารทุนการดําเนินงาน  
มีจํานวนผูตอบถูกสูงสุด คือ รอยละ 98.0  นอกจากนั้นคําถามที่วา  Balanced Scorecard (BSC) เปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการอีกรูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ และเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง
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ในปจจุบัน มีจํานวนผูตอบถูกสูงสุด คือ รอยละ 97.6  สวน  BSC เปนกระบวนการในวัดผลการ
ดําเนินงานที่มุงเนนการพัฒนา เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหกับองคกร โดยพิจารณา
การวัดผล การดําเนินงานใน 4 มุมมองคือ ดานการเงิน ดานลูกคา  ดานกระบวนการดําเนินงานและ
ดานการเรียนรูและพัฒนา มีจํานวนผูตอบถูกสูงสุด คือ รอยละ 97.0  การนําแนวคิดในเรื่องระบบ 
EVM มาใชรวมกับแนวคิด BSC จะมีสวนชวยอยางยิ่งในการลดขอจํากัดของทั้งระบบ EVM และ
ระบบ BSC ได รวมทั้งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารใหดียิ่งขึ้น มีจํานวนผูตอบถูกสูงสุด 
คือ รอยละ 94.7   สคร.ตองการนําระบบ EVM มาใชในการพัฒนารัฐวิสาหกิจโดยมีเหตุผลคือเพิ่ม
ประสิทธิภาพของของการบริหารงานรัฐวิสาหกิจอยางตอเนื่องและยั่งยืน  และเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ มีจํานวนผูตอบถูกสูงสุด คือ รอยละ 92.7 ใน
คําถาม ตามหลักเศรษฐศาสตรนั้น กําไรที่แทจริง คือกําไรสุทธิที่หักคาใชจายทุกอยาง รวมทั้งการ
หักตนทุนคาเสียโอกาสของผูถือหุนดวย หรือวิธีการในการเพิ่มมูลคาองคกรนั้นอาจแบงออกไดเปน 
3 วิธี คือ1) การสรางกําไรมากขึ้นโดยไมตองใชเงินทุนเพิ่มขึ้น 2) การใชเงินทุนนอยลง     และ 3) การ
ลงทุนในโครงการที่ใหผลตอบแทนสูง และ 1. EVM  คือ ระบบการบริหารจัดการองคกรที่ไมได
สนใจนําเอาปจจัยสําคัญตางๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจขององคกรมาพิจารณา ยกเวนเรื่อง 
รายรับและรายจายเทานั้น  ที่กลาวมาทั้งหมด ทั้งนี้เปนเพราะคณะดําเนินการและคณะทํางานยอย
สวนใหญทราบแลววา  รัฐบาลชุดที่ผานมา(พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี) มี
นโยบายสําคัญในการพัฒนารัฐวิสาหกิจใหมีความเขมแข็ง มีการปรับปรุงองคกรใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมทั้ง สามารถแขงขันกับองคกร เอกชนได ในการนี้
รัฐบาลมีแนวคิดสนับสนุนใหมีระบบบริหารจัดการที่มุงเนนในเรื่องการสรางมูลคาใหกับองคกร 
(Value-based Management) มาใชในการบริหารจัดการองคกรของรัฐวิสาหกิจ  จึงทําใหผูตอบที่
ติดตามขาวสารสวนใหญจะตอบถูก   

แตคําถามที่มคีวามรูความเขาใจนอย   เปนคําถามที่ผูตอบไมไดทํางานเกี่ยวของโดยตรง
หรือไมมีความรูอยางลึกซ้ึงเกี่ยวกับระบบการทํางาน   ไดแกคําถามที่วา  การวัดกําไรเชิง
เศรษฐศาสตรสามารถทําไดโดยนํากําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี ลบดวย ตนทุนเงินทุนที่ใช
ไปเพื่อสรางกําไรนั้นๆ     และคําถามที่วาการวัดผลแบบ BSC จะแตกตางจากการวัดผลโดยทั่วไป
ขององคกร ซ่ึงมุงเนนเฉพาะผลประกอบการทางดานการเงินเทานั้น  โดยมีคะแนนตอบถูกรอยละ 
58.7  และ  59.3  ตามลําดับ  ทั้งนี้สาเหตุนาจะมาจากคณะดําเนินงานและคณะทํางานยอย บางสวน
ยังขาดความรูความเขาใจอยางละเอียดเกี่ยวกับความหมายและแนวทางการคํานวณมูลคาเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตร ตลอดจนการเชื่อมโยงแนวคิดในเรื่อง BSC  กับระบบบริหารจัดการ (EVM)    
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สวนในดานความพรอมการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมา
ใชในการบริหารจัดการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) นั้น จากองคประกอบทั้งหมด 
5 ดาน ซ่ึงสอดคลองกับองคประกอบในการวัดความพรอมของ อัตถพร สาระขัน (2543) ที่ไดกลาว
วาความพรอม หมายถึง ปจจัยที่ใชสนับสนุนการบริหารจัดการใน 5 ดาน ไดแกดานบุคลากร ดาน
อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณและงบประมาณ ดานการบริหารและการจัดการ ดานการประสานงาน
และประชาสัมพันธ และดานการยอมรับ และเมื่อนํามาวัดความพรอมการนําระบบบริหารจัดการ
เพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน)  ในแตละดาน พบวา ดานการประสานงานและประชาสัมพันธ และดานงบประมาณ สวน
ใหญมีคะแนนความพรอมอยูในระดับนอย โดยมีคะแนนคือ รอยละ 72.00 และรอยละ 43.33 
ตามลําดับ และสวนใหญที่มีคะแนนความพรอมในระดับปานกลาง ไดแก ดานบุคลากรและดานการ
บริหารจัดการ มีคะแนนเทากัน คือ รอยละ 51.33 สวนดานวัสดุอุปกรณ  มีคะแนนรอยละ 43.33     

แตถาพิจารณาเปนรายขอแยกเปนดานๆของระดับความพรอมแลว  พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเห็นวามีความพรอมระดับปานกลางมากที่สุด ในคําถามที่วา ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ Balanced Scorecard (BSC)   ของคณะทํางานยอย ฯ และความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
Balanced Scorecard (BSC)  ของคณะทํางานดําเนินการฯ เนื่องจาก กสท ไดเคยมีการนําระบบนี้เขา
มาใชกับบริษัทตั้งแตเปนการสื่อสารแหงประทศไทย(กสท.) เมื่อหลายปมาแลว  และไดมีการอบรม
ใหพนักงานมาหลายครั้งภายหลังจากกลายมาเปนบมจ. กสท โทรคมนาคม  ทําใหพนักงานมีความ
เขาใจและคุนเคยกับระบบ BSC นี้คอนขางมาก    

ความพรอมระดับปานกลางรองลงมา  ไดแก คําถามที่วา คณะทํางานยอยฯ ไดมีการ
สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานใหคณะทํางาน ดําเนินการฯ ทราบเปนประจํา  และคําถามวา 
มีแผนงานการจัดระบบประเมินผลการดําเนินการตอการนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการ
ของ กสท เปนประจํา  รวมทั้งคําถามวา คณะทํางานดําเนินการฯไดเขามาชวยเหลือแกไขปญหาให
คณะทํางานยอยฯ เปนประจําอยางตอเนื่อง และคําถามที่วาคณะทํางานดําเนินการฯ ไดมีการ
นําเสนอแผนการดําเนินการฯ ตอคณะกรรมการ กสท อนุมัติเรียบรอยแลวพรอมทั้งไดติดตามให
เปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวและไดรายงาน ตอคณะผูบริหารอยางสม่ําเสมอ  ทั้งนี้เปนเพราะ 
กสท ไดใหความสนใจในเรื่องนี้เปนพิเศษนอกเหนือจากที่ตองปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลแลว 
กระทรวงการคลังยังไดนํานโยบายนี้ไปเปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาลของ กสท ในป พ.ศ. 2549 และป พ.ศ. 2550 ดวย โดยใหบริษัท ทริส เปนผูประเมิน
ความคืบหนาของการดําเนินการในการนําระบบ EVM มาใชในองคกร ในสวนของ กสท ไดมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะ Steering Committee และคณะทํางานดําเนินงาน  ที่ 25/2549 และคําสั่งของ กสท ที่ 
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163/2549  และใหพนักงาน กสท ในทุกๆฝายที่มีสวนเกี่ยวของกับการนําระบบบริหารมูลคามาใช
ในการบริหารจัดการของ กสท เปนคณะทํางานยอย จึงทําใหดานการบริหารและการจัดการของการ
นําระบบ EVM มาใชใน กสท มีความพรอมและความคืบหนาไปพอสมควร    

แตความพรอมระดับนอยนั้น สวนใหญเปนดานการประสานงานและประชาสัมพันธ 
โดยคําถามที่มีความพรอมนอยสุด คือคําถามที่วา แผนงานการประชาสัมพันธ ในการนําระบบEVM  
มาใชใน การบริหารจัดการของ กสท  คําถามรองลงมา คือ การจัดประชุมชี้แจงการนําระบบEVM มา
ใชในการบริหารจัดการของ กสท และคําถามที่วา แผนงานการสํารวจขอมูล การนําระบบ  EVM  มา
ใชในการบริหารจัดการของ กสท รวมทั้งคําถาม แผนการดําเนินงานจัดให มีเจาภาพเปนศูนย
ขาวสารและประชาสัมพันธการนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการของ กสท  ทั้งนี้เปนเพราะ
เร่ืองนี้เปนเรื่องใหมของ กสท ทําใหจะรูเฉพาะผูที่มีสวนเกี่ยวของจริงๆถึงแมผูตอบแบบสอบถาม
จะเปนคณะ Steering Committee และคณะทํางานดําเนินงาน หรือคณะทํางานยอย ถาไมไดใหความ
สนใจเปนพิเศษแลวก็จะไมทราบขอมูลขาวสาร  เพราะวา กสท ไมไดเผยแพรเร่ืองนี้อยางแพรหลาย  
รวมทั้งการจัอบรมหรือสัมมนาในเรื่อง EVM  ก็ยังมีการเขารวมยังไมทั่วถึงกับคณะดําเนินงานและ
คณะทํางานยอย โดยดูไดจากจํานวนผูที่ไมไดรับการเขารวมอบรมหรือสัมมนาเปนจํานวนมาก ซ่ึง
สอดคลองกับอุมาพร  ชัยยะเพกะ (2549)  ที่กลาวถึง การดําเนินกลยุทธทางการเงินใหตอบสนองตอ
ระบบ EVM วา 1. ตองมีแผนการเงินที่เนนการสรางมูลคา  โดยการประเมินโอกาสในการสราง
มูลคาจากรูปแบบการดําเนินธุรกิจปจจุบัน  การปรับเปลี่ยนขอสมมติฐานการดําเนินงานในแงมุม
ของการเพิ่มประสิทธิภาพ  การอางถึงขอมูลจากภายนอกในสวนที่เกี่ยวของกับโอกาสในการสราง
มูลคา  และการใชตัวช้ีวัดทางการเงินที่เหมาะสมและมีระบบติดตามประเมินผลตัวช้ีวัดนั้น  2.  กล
ยุทธทางการเงินตองสนับสนุนกลยุทธการสรางมูลคาโดยการขยายกิจการ   ซ่ึงจะตองมีการประเมิน
ทักษะและทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินกลยุทธและวัดประเมินผลขอเสนอการดําเนินงาน
(Proposal)  ทั้งในแงมุมทางการเงินและทางธุรกิจ และ 3. ผูดําเนินกลยุทธทางการเงินตองเปน
ทีมงานหลัก  ในการวางแผนและดําเนินการรายการที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการนําระบบ EVM เขามา
ใชปฏิบัติ 

สําหรับผลการทดสอบความสัมพันธ พบวา การเขารวมอบรมหรือประชุมสัมมนาเรื่อง
ระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรมีผลตอความพรอมในการนําระบบบริหาร
จัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการ แตความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรและระบบ Balance Scorecard ไมมีผลตอ
ความพรอมการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการ  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ซ่ึงหากพิจารณาแลวจะพบวาการเขารวมอบรมหรือสัมมนามี
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ผลตอความพรอมในการนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการ สวนความรูความเขาใจไมมีผล
ตอความพรอมในการนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการ  ทั้งนี้เปนเพราะคณะดําเนินงาน
และคณะทํางานยอยสวนใหญมีความรูความเขาใจในเรื่องระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
เชิงเศรษฐศาสตรและระบบ Balance Scorecard ที่ใกลเคียงกัน 
 
6.3  ขอเสนอแนะ  

จากผลการศึกษาและอภิปรายผลเรื่องทัศนคติตอระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิง
เศรษฐศาสตร : กรณีศึกษา บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน)    จึงทําใหผูวิจัยทราบขอมูล
ตางๆ และเพื่อเปนประโยชนตอการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร(EVM) 
มาใชในการบริหารจัดการ  จึงขอเสนอแนะขอคิดเห็นที่ไดจากการศึกษาดังนี้     

ในการคํานวณหากําไรเชิงเศรษฐศาสตรยังคํานึงถึงตนทุนของเงินทุนในเรื่องของงบ
ลงทุน โดยที่ตนทุนของเงินทุนจะใชเปนอัตราสวนลด เพื่อหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดใน
อนาคต  ซ่ึงปจจุบันอัตราดอกเบี้ยอยูในระดับต่ํากวาในอดีต  ดังนั้นตนทุนของเงินทุนถัวเฉล่ีย 
(WACC ) เทากับ 10.62  % ที่ใชอยูในปจจุบันของ สคร.  อาจเปนอัตราตนทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยที่
ไมเหมาะสม  ดังนั้นจึงควรพิจารณาคํานวณหาตนทุนของเงินทุนที่สะทอนสภาพเศรษฐกิจใน
สภาวะปจจุบันเพื่อสะทอนมูลคาที่แทจริงของตนทุนเงินทุน     และจากการคํานวณตนทุนคาเสีย
โอกาส พบวา การตัดสินใจใชเงินลงทุนในกิจการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
เทียบกับการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตร    ผลตอบแทนจากการลงทุนมีแนวโนมสูงขึ้น และมีอัตรา
ผลตอบแทนเงินลงทุนสูงขึ้น  กลาวคือ ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสูงกวา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เฉพาะใน ป พ.ศ. 2547 
เทานั้น   แตในป พ.ศ.2548 และ ป พ.ศ.2549  ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลนอยกวา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  นั่นแสดงใหเห็น
ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางธุรกิจของรัฐวิสาหกิจแหงนี้ที่มีแนวโนมผลประกอบการที่ดี
ขึ้นเรื่อยๆ  สมควรที่รัฐบาลจําเปนที่จะยังคงลงทุนในรัฐวิสาหกิจแหงนี้  เนื่องจากที่ผานมามีผล
ประกอบการที่ดีสามารถสงรายไดเขารัฐเปนประจําทุกๆป  ซ่ึงสอดคลองกับรายงานประจําปของ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ที่ผลประกอบการมีกําไรทางบัญชีในทุกๆปที่ผานมา 
(รายงานประจําป , 2547-2549)  จึงควรที่จะยังคงหรือเพิ่มการลงทุนมากยิ่งขึ้น   โดยนโยบายการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้นควรที่จะเนนไปที่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่มีผลประกอบการขาดทุนใน
ขณะที่ภาคเอกชนมีความสนใจอยากจะเขามาทํา  แตในรัฐวิสาหกิจที่มีผลประกอบการดีสามารถทํา
กําไรสงเงินเขารัฐบาลเปนประจํา  จึงยังไมมีความจําเปนที่จะตองทําการแปรรูปใหภาคเอกชนเขา
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มารวมทุน  แตควรเรงสนับสนุนใหมีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในองคกรใหมีความ
กระทัดรัดเพื่อความคลองตัวในการดําเนินงาน  รวมทั้งลดขั้นตอนของระเบียบปฏิบัติในเรื่องตางๆ   
แทนการเรงการแปรรูปใหภาคเอกชนเขามาถือหุน   

ในสวนของดานความรูความเขาใจนั้น  จากการที่คณะดําเนินการและคณะทํางานยอย  
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรและระบบ 
Balanced Scorecard  ที่ไมถูกตองหรือคลาดเคลื่อนในรายละเอียดบางประเด็น  ซ่ึงหมายความวาที่
ผานมาการฝกอบรมหรือการสัมมนาเพื่อใหความรูความเขาใจไมทั่วถึง  โดยเฉพาะคณะดําเนินการ
และคณะทํางานยอย       จําเปนที่จะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องนี้อยางละเอียดและถูกตอง
ตลอดจนทราบจุดมุงหมายและเปาหมายของการดําเนินงานเปนอยางดี  รวมทั้งประโยชนหรือ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากนําระบบนี้เขามาใชงานในองคกร  จึงมีความจําเปนที่จะตองจัด
ใหมีการฝกอบรมใหผูเกี่ยวของอยางทั่วถึง  ซ่ึงเมื่อเจาหนาที่มีความเขาใจที่ถูกตองก็จะนํามาสู
ประสิทธิภาพของการทํางาน  อันจะนํามาสูการประสบความสําเจในการนําระบบ EVM  มาใชใน
รัฐวิสาหกิจ บมจ. กสท โทรคมนาคม และสามารถผานการประเมินที่ สคร.จะทําการประเมินผล
การเตรียมความพรอมในการนําระบบ EVM มาใช และการสรางความเขาใจเบื้องตนในการพัฒนา
ระบบ EVM  การฝกอบรมที่เกี่ยวของ  ตลอดจนการพัฒนาระบบ Balanced Scorecard  ซ่ึง
สอดคลองกับเอกสารของกระทรวงการคลังในคูมือการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
เชิงเศรษฐศาสตรมาใชในรัฐวิสาหกิจ 

ในสวนของความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร
มาใชในการบริหารจัดการนั้น มีความพรอมนอย ในดานการประสานงานและประชาสัมพันธ และ
ดานงบประมาณ   โดยแผนงานการประชาสัมพันธหรือการจัดประชุมชี้แจงในการนําระบบ EVM 
มาใชในการบริหารจัดการของ กสท ตลอดจนแผนงานการสํารวจขอมูลการนําระบบ EVM มาใชใน
การบริหารจัดการรวมทั้งแผนการดําเนินงานจัดใหมีเจาภาพเปนศูนยขาวสารและประชาสัมพันธ  ยัง
ไมไดมีการดําเนินการอยางจริงจัง โดยดูไดจากแหลงการไดรับขอมูลขาวสารนอกจากหนังสือส่ัง
การ/คําส่ังตางของ กสท แลวสวนหนึ่งตองไปหาขอมูลสารจากแหลงขาวภายนอก เชน อินเทอรเน็ต 
หรือจากเอกสารของสื่อมวลชนภายนอก กสท ดวย  ดังนั้นควรที่จะเพิ่มชองเผยแพรขอมูลขาวสาร
ทาง Intranet ภายในของ กสท เพื่อเผยแพรเกี่ยวกับระบบ EVM  ตลอดจนความคืบหนาของการนํา
ระบบ EVM มาใชใน กสท อันจะเปนสวนหนึ่งที่จะนํามาสูความสําเร็จของการนําระบบนี้มาใชงาน 
และ กสท จะสามารถผานการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัท ทริส ประจําป พ.ศ. 
2550 ในระดับดีมากดวย 
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ในสวนของขอมูลที่ไดจากขอเสนอถึงปญหาอุปสรรคในการนําระบบ EVM มาใชใน
การบริหารจัดการของ กสท  นั้นสวนใหญมีผูเสนอแนะใหเพิ่มเรื่องการประชาสัมพันธและการ
ฝกอบรมพนักงานทุกระดับ  เพื่อใหรับรูถึงเหตุผลและความจําเปนที่จะตองนําระบบ EVM มาใชใน
การบริหารงาน  ทั้งนี้เปนเพราะหนวยงานที่เกี่ยวของและบุคลากรภายในองคกร ยังขาดความรูความ
เขาใจในระบบของ EVM อยูมาก  นอกจากนั้นควรที่จะเพิ่มการสรางความจูงใจใหพนักงานไดเห็น
ประโยชนและความสําคัญของการนําระบบ EVM มาใช  ตลอดจนผูบริหารระดับสูงควรที่จะตอง
ใหความสนใจ EVM อยางจริงจัง ถึงแมวาจะไดมอบหมายใหคณะทํางานแลว  และเพื่อที่จะให
ประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นควรที่จะตองมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่อง EVM เพิ่มขึ้น เชน การจัดการขอมูล
เพื่อนํามาใชในการวิเคราะห EVM ยังเปนระบบที่ไมมีประสิทธิภาพรวมทั้งปจจุบันยังไมสามารถ
หาตนทุนที่เกิดขึ้นในแตละกิจกรรมภายในองคกรอยางแทจริง    

สวนแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคในการนําระบบ EVM  มาใชในการบริหารจัดการของ 
กสท นั้น  จากปญหาการไมไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรื่อง EVM  เปนสวนใหญ     จําเปนที่ กสท
จะตองเรงการประชาสัมพันธ และจัดการอบรมใหพนักงานทุกระดับ มีความรูความเขาใจเรื่อง
ระบบ EVM อยางชัดเจนทั้งองคกร  รวมทั้งมีการสรางแรงจูงใจและเรงผลักดันใหพนักงานทุก
ระดับตระหนักถึงความจําเปนที่จะนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการองคกรอยางตอเนื่อง  
โดยคณะผูบริหารที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ ควรที่จะมีความรูและวิธีการเปนอยางดี  พรอมทั้งใหความ
สนใจและสนับสนุนแกผูปฏิบัติอยางเต็มที่ ตลอดจนมีการปรับปรุงกลยุทธและเปาหมายใหชัดเจน  
นอกจากนั้นควรใหมีการจัดระบบการจัดเก็บขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  และเรื่องตนทุนของ
เงินทุนจะตองชัดเจน โดยการทํา Transfer Pricing หาตนทุนของหนวยงานภายในไดทั้งหมด  หรือ
ควรจัดหาบริษัทที่ปรึกษามาชวยงาน โดยคัดเลือกจากบริษัทที่มีประสบการณเร่ืองนี้เปนอยางดีและ
เคยมีประวัติที่เคยเปนที่ปรึกษาใหหนวยงานอื่นๆมากอน  อนึ่งในการปรับโครงสรางองคกร ควรที่
จะคํานึงถึงความสอดคลองในการนําระบบ  EVM มาใชในการบริหารจัดการของ กสท ดวย   

ในสวนของขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนําระบบ EVM มาใชใน
การบริหารจัดการของ กสท นั้น ตองการใหมีการประชาสัมพันธใหพนักงานระดับปฏิบัติการทราบ
อยางทั่วถึง  ในเรื่องของขอมูลเกี่ยวกับระบบ EVM และ BSC เพื่อใหพนักงานระดับปฏิบัติการมี
ความเขาใจใหมากขึ้นและอยางตอเนื่อง  พรอมทั้งชี้ใหเห็นถึงขอดีในการนําระบบ EVM มาใชงาน  
เพราะวาเปนเรื่องใหมสําหรับ กสท รวมทั้งใหมีการเผยแพรใน Intranet ขององคกร   นอกจาก
นั้นกสท ตองดําเนินการตามที่ สคร. กําหนด ไดแก การประเมินการเตรียมความพรอม  การนํา
ระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐศาสตรเชื่อมโยงกับระบบ BSC การจัด
ความกาวหนาของผลงานเทียบกับปที่ผานมาและความกาวหนาของผลงาน EVM เชื่อมโยงกับการ
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กําหนดผลตอบแทนสําหรับผูบริหาร โดยฝายบริหารควรกําหนดเจาภาพที่จะรับผิดชอบในการนํา
ระบบ EVM มาใชงานใหชัดเจน ตลอดจนควรมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง   รวมทั้งควร
จัดหาระบบ Software ที่มีความสะดวกงายตอการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลเพื่อเปนการควรลด
คาใชจายตาง ๆ ตลอดจนเปนการลดเวลาทํางานอันจะนํามาสูการการประหยัดของหนวยงาน 
 
6.5  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป  ผูวิจัยขอเสนอวาควรจะทําการประเมินผลเพื่อวัด
ความกาวหนาของการดําเนินงานของ กสท ในการนําระบบ EVM  มาใชในการบริหารจัดการเพื่อ
สรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร   เพื่อจะไดทราบขอมูลความคืบหนาของการดําเนินงาน  อันจะ
นํามาใชประโยชนในการปรับปรุงเรงรัดการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและประสบ
ผลสําเร็จตามกรอบที่กระทรวงการคลังกําหนดไว
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ภาคผนวก ก 
พระราชบัญญัติ 

การสื่อสารแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2519 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่21 กันยายน พ.ศ. 2519 

เปนปที ่31 ในรัชกาลปจจุบนั 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวาโดยที่เปนการสมควรจัดตั้งการสื่อสารแหงประเทศไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา 
ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. 
2519" 

มาตรา 2*  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป เวนแตบทบัญญัติมาตรา 4 มาตรา 12 และมาตรา 13 จะใหใชบังคับเมื่อใด ใหรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 

มาตรา 3  ภายใตบังคับมาตรา 12 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติทุนไปรษณีย  พ.ศ. 2504 
มาตรา 4  พระราชบัญญัติไปรษณีย พุทธศักราช 2477   พระราชบัญญัติโทรเลขและ

โทรศัพท พุทธศักราช 2477 และบรรดากฎและขอบังคับที่ไดออกตามพระราชบัญญัตินั้นในสวน
ที่วาดวยการไปรษณียและการโทรคมนาคม ใหคงใชบังคับตอไป ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชนแหงการนําพระราชบัญญัติและกฎขอบังคับดังกลาว
ในวรรคหนึ่งมาใชบังคับ ใหคําบางคําในพระราชบัญญัติ กฎ และขอบังคับนั้นมีความหมาย
ดังตอไปนี้ 

(1)  ในพระราชบัญญัติไปรษณีย พุทธศักราช 2477 คําวา "กรม" และ 
"กรมไปรษณียโทรเลข" ในมาตรา 5  มาตรา 6  มาตรา 7  มาตรา 8  มาตรา 29  มาตรา 30  มาตรา 31  
มาตรา 32  มาตรา 34  มาตรา 35  มาตรา 36  มาตรา 43  มาตรา 50  มาตรา 52  มาตรา 53  มาตรา 55  
มาตรา 61  มาตรา 67  มาตรา 69  มาตรา 74  มาตรา 75  มาตรา 76  มาตรา 79  และมาตรา 81  ให

                                                           
 *พระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทย. (2519).  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา. หนา 1. 
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หมายความถึง "การสื่อสารแหงประเทศไทย" คําวา "กรม" ในมาตรา 54 ใหหมายความถึง "ผูวา
การ" คําวา "รัฐบาล" ในมาตรา 37 ใหหมายความถึง "การสื่อสารแหงประเทศไทย" 

คําวา "รัฐมนตรี" ในมาตรา 22 ใหหมายความถึง "คณะกรรมการ" 
คําวา "อธิบดี" ในมาตรา 9 มาตรา 11 มาตรา 17 มาตรา 21 มาตรา 27 มาตรา 33 มาตรา 

35 และมาตรา 51 ใหหมายความถึง "คณะกรรมการ" 
คําวา "อธิบดี" ในมาตรา 12 มาตรา 22 มาตรา 25 มาตรา 36 มาตรา 40 มาตรา 42  มาตรา 

48 มาตรา 73 และมาตรา 78 ใหหมายความถึง "ผูวาการ" 
คําวา "เจาพนกังาน" "พนักงานเจาหนาที"่ และ "เจาพนักงานไปรษณยี" ใหหมายความถึง 

"พนักงาน" 
(2) ในพระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท พุทธศักราช 2477  
คําวา "กรม" และ "กรมไปรษณยีโทรเลข" ในมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 14 มาตรา 17 

มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 38 ใหหมายความถึง "การสื่อสารแหงประเทศไทย" 
คําวา "รัฐบาล" ในมาตรา 12 และมาตรา 13 ใหหมายความถึง 

"การสื่อสารแหงประเทศไทย"  
คําวา "รัฐมนตรี" ในมาตรา 11 ใหหมายความถึง "คณะกรรมการ" 
คําวา "อธิบดี" ในมาตรา 7 และมาตรา 8 ใหหมายความถงึ "ผูวาการดวยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ" 
คําวา "อธิบดี" ในมาตรา 11 ใหหมายความถงึ "ผูวาการ" 
คําวา "เจาพนกังาน" "พนักงานโทรเลข" "พนักงานโทรศัพท" "เจาหนาที่โทรเลข"และ 

"เจาหนาที่โทรศัพท" ใหหมายความถึง "พนักงาน" 
มาตรา 5  ในพระราชบัญญัตินี้ 
"การสื่อสารแหงประเทศไทย" หมายความวา การสื่อสารแหงประเทศไทยที่จัดตั้งขึน้ตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
"ลูกจาง" หมายความวา ลูกจางการสื่อสารแหงประเทศไทย 
"พนักงาน" หมายความวา พนักงานการสื่อสารแหงประเทศไทย 
"ผูวาการ" หมายความวา ผูวาการการสื่อสารแหงประเทศไทย 
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการการสื่อสารแหงประเทศไทย 
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา 6  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบญัญัตินี้และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  

                                                                         
หมวด 1 

การจัดตั้ง ทุน และเงินสํารอง 
 
มาตรา 7  ใหจัดตั้งการสื่อสารขึ้น เรียกวา "การสื่อสารแหงประเทศไทย" มีวัตถุประสงค

เพื่อดําเนินการและนํามาซึ่งความเจริญของกิจการไปรษณียและโทรคมนาคม เพื่อประโยชนแหงรัฐ
และประชาชน และดําเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการไปรษณียและโทรคมนาคมและธุรกิจอื่นที่
ตอเนื่องใกลเคียงกัน หรือซ่ึงเปนประโยชนแกกิจการไปรษณียและโทรคมนาคมทั้งนี้ เวนแตจะมี
กฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของนิติบุคคลอื่นโดยเฉพาะ 

มาตรา 8  ใหการสื่อสารแหงประเทศไทยเปนนิติบุคคล 
มาตรา 9  ใหการสื่อสารแหงประเทศไทยจัดตั้งสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานครและ

จะจัดตั้งสํานักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อ่ืนใดภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรก็ได สวนการ
จัดตั้งสํานักงานสาขาหรือตัวแทนภายนอกราชอาณาจักรตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีกอน 

มาตรา 10  ใหการสื่อสารแหงประเทศไทยมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหง
วัตถุประสงคตามมาตรา 7 และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 

(1)  ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองที่ดินและทรัพยสินอื่น ๆ มีทรัพยสิทธิตาง ๆ สรางซื้อ เชา 
ใหเชา ใหเชาซ้ือ ยืม ใหยืม จัดหา จําหนาย ทําการแลกเปลี่ยน โอนและรับโอนดวยประการใด ๆ ซ่ึง
ที่ดิน ทรัพยสินอื่นหรือสิทธิรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให และดําเนินการเกี่ยวกับเครื่องใชบริการและ
ความสะดวกตาง ๆ ของกิจการไปรษณียและโทรคมนาคม 

(2)  ใหบริการตาง ๆ เกี่ยวกับกิจการไปรษณียและโทรคมนาคม 
(3)  กําหนดอัตราคาธรรมเนียม คาเชา คาดําเนินธุรกิจตาง ๆ และคาบริการอื่น ๆ ของ

กิจการไปรษณียและโทรคมนาคม และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชําระคาตาง ๆ ดังกลาว 
(4)  จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชบริการไปรษณียและโทรคมนาคมและ

ความสะดวกตาง ๆ ของกิจการไปรษณียและโทรคมนาคม 
(5)  กู ยืม เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร ออกพันธบัตร หรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 

ใหกู ใหยืมเงิน โดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือดวยทรัพย 
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(6)  รวมการงานหรือสมทบกับบุคคลอื่น  เพื่อประโยชนแหงกจิการของการสื่อสาร 
แหงประเทศไทยรวมทั้งการเขาเปนหุนสวนหรือถือหุนในหางหุนสวนหรือนิติบุคคลใดๆ 

มาตรา 11  ทุนของการสื่อสารแหงประเทศไทย ประกอบดวย 
(1)  ทนุประเดมิตามมาตรา 12 
(2)  เงินและทรัพยสินอื่นที่รับโอนตามมาตรา 13 
(3)  เงินที่ไดรบัจากงบประมาณแผนดินที่จายใหภายหลังเพื่อดําเนินงานหรือขยายกิจการ 
มาตรา 12  ใหโอนเงินทุนไปรษณียทั้งหมดตามพระราชบัญญัติทุนไปรษณีย พ.ศ. 2504 

รวมตลอดถึงสิทธิหนาที่และความผูกพันตาง ๆ ที่มีอยูในวันที่มาตรานี้ใชบังคับ ไปเปนของ
การสื่อสารแหงประเทศไทย เวนแตเงินทุนไปรษณียที่ไดจัดสรรเปนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2520 สําหรับสํานักงานเลขานุการกรม กองสื่อสารระหวางประเทศ กองแผนงาน 
และสํานักงานบริหารความถี่วิทยุ กรมไปรษณียโทรเลข  

ใหพระราชบญัญัติทุนไปรษณยี พ.ศ. 2504 ยังคงใชบังคับกับทุนไปรษณยีที่มิไดโอนไป
เปนของการสื่อสารแหงประเทศไทยตามวรรคหนึ่ง จนกวาจะสิน้ปงบประมาณ พ.ศ. 2520 เงินทุน
ไปรษณยีตามวรรคสอง ที่ยังคงเหลืออยูเมื่อวันสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2520  ใหสงคืนคลังตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา 13  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี ้ขาราชการ และลูกจางของ
กรมไปรษณยีโทรเลข นอกจากสํานักงานเลขานุการกรม กองสื่อสารระหวางประเทศ กองแผนงาน
และสํานักงานบริหารความถี่วิทย ุไปเปนของการสื่อสารแหงประเทศไทย 

มาตรา 14  ทรัพยสินของการสื่อสารแหงประเทศไทยซึ่งใชเพื่อดําเนินการประสิทธิภาพ
แหงการไปรษณียและโทรคมนาคมสาธารณะ   ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 

มาตรา 15  ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ผูวาการ และพนกังาน 
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 16  ใหการสื่อสารแหงประเทศไทยไดรับสิทธิและหนาที่ตาง ๆ บรรดาที่กฎหมาย
ใหไวแกกรมไปรษณียโทรเลขในสวนทีว่าดวย การใหบริการและการปฏิบัติการดานไปรษณยีและ
โทรคมนาคม 

มาตรา 17  ใหการสื่อสารแหงประเทศไทยไดรับยกเวนจากการเสียภาษอีากรตาม
ประมวลรัษฎากร 

มาตรา 18  เงินสํารองของการสื่อสารแหงประเทศไทยใหประกอบดวยเงินสํารอง
ธรรมดาซึ่งตั้งไวเผ่ือขาด เงินสํารองเพื่อไถถอนหนี้ และเงินสํารองอื่น ๆ เพื่อความประสงคแตละ
อยางโดยเฉพาะ ตามที่คณะกรรมการจะเหน็สมควร 
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มาตรา 19  เงินสํารองธรรมดาจะนําออกใชไดก็แตโดยมตขิอง   คณะกรรมการดวยความ
เห็นชอบจากรฐัมนตรี 

มาตรา 20  ใหการสื่อสารแหงประเทศไทยเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารแหงประเทศ
ไทยหรือธนาคารอื่น ตามระเบียบของกระทรวงการคลงั โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ  

                                                
หมวด 2 

การกํากับ การควบคุม และการจัดการ 
 

มาตรา 21 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลทัว่ไป    ซ่ึงกิจการของ
การสื่อสารแหงประเทศไทย และเพื่อประโยชนในการนี ้รัฐมนตรีมีอํานาจเรียกประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ กรรมการ ผูวาการ พนักงาน หรือลูกจาง มาชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความ
คิดเห็นหรือใหทํารายงานเสนอ 

มาตรา 22 เร่ืองที่จะตองเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามความในพระราชบัญญัตินี้ให
รัฐมนตรีเปนผูเสนอ 

มาตรา 23 ใหมีคณะกรรมการของการสื่อสารแหงประเทศไทยคณะหนึ่งที่มีช่ือเรียกวา 
"คณะกรรมการการสื่อสารแหงประเทศไทย" ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคนรองประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาหาคน แตไมเกินเจ็ดคน รวมทั้งผูวาการซึ่งเปน
กรรมการโดยตําแหนงกรรมการ ตองเปนผูมีความรูและความชํานาญเกี่ยวกับการไปรษณียหนึ่งคน 
การโทรคมนาคมหนึ่งคน การเศรษฐกิจหนึ่งคน กฎหมายหนึ่งคน และการบริหารธุรกิจหนึ่งคน  

มาตรา 24 ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการ   รองประธานกรรมการ และ
กรรมการของการสื่อสารแหงประเทศไทย 

มาตรา 25 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ  ตองมีคุณสมบัติตาม 
(1) และ (2) และไมมีลักษณะตองหามตาม (3) (4) (5) (6) และ (7) ดังตอไปนี ้

(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มอีายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 
(3)  เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(4)  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหโุทษ 
(5)  เปนขาราชการการเมืองหรือดํารงตําแหนงในทางการเมือง 
(6)  เปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
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(7)  เปนผูมีสวนไดเสียในสญัญากับการสื่อสารแหงประเทศไทย หรือในกิจการทีก่ระทํา
ใหแกการสื่อสารแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ไมวาโดยตรงหรือโดยทางออม 

มาตรา 26  ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ดํารงตําแหนงคราวละสามป ในกรณีที่มีการแตงตั้งซอม หรือเพิ่มเติมกรรมการที่ไดรับแตงตั้งซอม
หรือเพิ่มเติมขึ้นนั้น ใหดํารงตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของกรรมการชุดนั้น 

เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้น
ใหม  ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระนั้น
รักษาการในตําแหนงตอไปจนกวาคณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ และกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งอีกได 

มาตรา 27  ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการพนจากตําแหนงกอน
ถึงวาระตามมาตรา 26 เมื่อ 

(1)  ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  คณะรัฐมนตรีใหออก 
(4)  เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(5)  ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสามครั้งตอเนื่องกัน โดยไมมีเหตุอันสมควร 
(6)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 25 
มาตรา 28 ใหคณะรัฐมนตรีกําหนดเงินผลประโยชนตอบแทนของประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ และกรรมการประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ผูวาการ 
และพนักงานอาจไดรับเงินรางวัลตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา 29  ภายใตบังคับมาตรา 38 และมาตรา 39 ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่
วางนโยบาย และควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของการสื่อสารแหงประเทศไทย โดยอํานาจ
หนาที่เชนวานี้ ใหรวมถึง 

(1)  ออกระเบยีบหรือขอบังคับเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
(2)  ออกระเบยีบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานตาง ๆ 
(3)  ออกระเบยีบหรือขอบังคับการประชุม 
(4)  ออกระเบยีบหรือขอบังคับในกิจการทีก่ําหนดไวในกฎหมายวาดวยไปรษณีย 
(5)  ออกขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การตัดเงินเดือน 

การลดขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ การลงโทษของ
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พนักงานและลูกจาง ตลอดจนกําหนดจํานวนอัตราตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง และเงินอื่น ๆ 
ของพนักงานและลูกจาง 

(6)  กําหนดอตัราคาธรรมเนียม คาเชา คาดําเนินธุรกิจตาง ๆ และคาบริการอื่น ๆ 
(7)  กําหนดอัตราเงินสะสมของผูวาการและพนักงาน     และวางระเบียบการจายคืนเงิน

สะสมระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานตาม (2) ถามีขอความจํากัดอํานาจผูวาการใน
การทํานิติกรรมไวประการใด ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 30 ใหคณะกรรมการเปนผูแตงตั้งผูวาการซึ่งเปนผูที่มีความรูและความชํานาญ
เกี่ยวกับการสื่อสาร และหรือการบริหารธุรกิจใหผูวาการไดรับเงินเดือนตามที่คณะกรรมการ
กําหนดการแตงตั้ง และการกําหนดอัตราเงินเดือนของผูวาการจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 

มาตรา 31  ผูวาการตองมีคุณสมบัติตาม (1) (2) และ (3) และไมมีลักษณะตองหามตาม 
(4) (5) (6) (7) และ (8) ดังตอไปนี ้

(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มอีายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(3)  สามารถทํางานใหแกการสื่อสารแหงประเทศไทยไดเต็มเวลา 
(4)  เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(5)  เคยไดรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหโุทษ 
(6)  เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงนิเดือนประจํารวมทั้งขาราชการการเมืองลูกจาง

ของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเทา พนักงานสวนทองถ่ินรวมทั้ง
กรุงเทพมหานคร หรือดํารงตําแหนงในทางการเมือง รวมทั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหาร
ทองถ่ิน 

(7)  เปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(8)  เปนผูมีสวนไดเสียในสญัญากับการสื่อสารแหงประเทศไทย หรือในกิจการทีก่ระทํา

ใหแกการสื่อสารแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ไมวาโดยตรงหรือโดยทางออม 
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มาตรา 32  ผูวาการพนจากตาํแหนง เมื่อ 
(1)  ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  คณะกรรมการใหออก 
(4)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(5)  ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสามครั้งตอเนื่องกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
(6)  ขาดคุณวุฒิหรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา 30 

หรือมาตรา 31 มติของคณะกรรมการใหผูวาการออกจากตําแหนงตาม (3) ตองประกอบดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดนอกจากผูวาการ และตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 33  ใหผูวาการเปนผูบริหารกิจการของการสื่อสารแหงประเทศไทยใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด และใหมีอํานาจบังคับบัญชา
พนักงานและลูกจางทุกตําแหนงผูวาการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ ในการบริหารกิจการของ
การสื่อสารแหงประเทศไทย 

มาตรา 34  ใหผูวาการมีอํานาจ 
(1)  บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เล่ือนขั้นเงินเดอืน ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนตลอดจน

ลงโทษทางวินยัแกพนักงาน และลูกจาง ทั้งนี้ ตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
(2)  วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของการสื่อสารแหงประเทศไทย   โดยไมขัดหรือ

แยงตอระเบียบขอบังคับที่คณะกรรมการวางไว 
มาตรา 35  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูวาการเปนผูกระทาํการในนามของ

การสื่อสารแหงประเทศไทย และเปนตวัแทนของการสื่อสารแหงประเทศไทย และเพื่อการนี้ผูวา
การอาจมอบอํานาจใหตัวแทนของการสื่อสารแหงประเทศไทยที่ไดตัง้ขึ้นตามมาตรา 9 หรือบุคคล
ใด ๆ ปฏิบัติกจิการเฉพาะอยางแทนได แตทั้งนี้ ตองเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับที่
คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา 36  เครื่องแบบและเครื่องหมายพนกังาน มีลักษณะ ชนิด และประเภทเปนอยาง
ใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 37  ผูใดแตงเครื่องแบบ หรือประดับเครื่องหมายพนักงานโดยไมมีสิทธิเพื่อให
บุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิ หรือแตงเลียนเครื่องแบบ เครื่องหมายของพนักงาน เพื่อใหบุคคลอื่น
หลงเชื่อวาตนเปนพนักงาน มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพัน
บาทหรือทั้งจํา ทั้งปรับ  

DPU



 123

หมวด 3 
ความสัมพันธกับรัฐบาล 

 
มาตรา 38  ในการดําเนินกิจการของการสื่อสารแหงประเทศไทย   ใหคาํนึงถึงประโยชน

ของรัฐและของประชาชน 
มาตรา 39  การสื่อสารแหงประเทศไทย   จะตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี

กอน จึงจะดําเนินกิจการดังตอไปนี้ได คือ 
(1)  กระทํากิจการใด ๆ ตามที่กําหนดไวในมาตรา 10 (5) และ (6) คร้ังหนึ่งเปนจํานวน

เงินเกินกวาหาลานบาท 
(2)  จําหนายอสังหาริมทรัพยอันมีราคาเกนิหนึ่งลานบาท 
(3)  กําหนดอตัราคาธรรมเนียม คาเชา คาดําเนินธุรกิจตาง ๆ และคาบริการอื่น ๆ 
มาตรา 40  ใหการสื่อสารแหงประเทศไทย จัดทํางบประมาณประจําป โดยใหแยกเปนงบ

ลงทุนและงบทําการ สําหรับงบลงทุนใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาและใหความเห็นชอบ 
สวนงบทําการใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา 41  รายไดที่การสื่อสารแหงประเทศไทยไดรับจากการดําเนินกิจการใหเปนของ
การสื่อสารแหงประเทศไทยสําหรับเปนคาใชจายตางๆ รายไดที่ไดรับในปหนึ่ง เมื่อไดหักคาใชจาย
สําหรับดําเนินงาน คาภาระตางๆที่เหมาะสม เชน คาบํารุงรักษา คาเสื่อมราคา และเงินสมทบ
กองทุนสําหรับจายสงเคราะหผูปฏิบัติงานในการสื่อสารแหงประเทศไทย เงินสํารองธรรมดาซึ่งตั้ง
ไวเผ่ือขาด เงินสํารองขยายงาน และเงินลงทุนตามที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว
เหลือเทาใด ใหนําสงเปนรายไดของรัฐแตถารายไดมีจํานวนไมพอสําหรับรายจายดังกลาว นอกจาก
เงินสํารองที่ไดระบุไวในวรรคสอง และการสื่อสารแหงประเทศไทยไมสามารถหาเงินจากทางอื่น 
รัฐพึงจายเงินใหแกการสื่อสารแหงประเทศไทยเทาจํานวนที่จําเปน 

มาตรา 42 ใหคณะกรรมการรายงานปละครั้งเสนอรัฐมนตรีรายงานนี้ใหกลาวถึงผลงาน
ของการสื่อสารแหงประเทศไทยในปที่ลวงแลว พรอมทั้งคําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของ
คณะกรรมการ โครงการและแผนงานที่จะจัดทําในภายหนาการทํารายงานตามวรรคหนึ่งตองให
แลวเสร็จและเสนอรัฐมนตรีไดภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน 
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หมวด 4 
การอุทธรณ และการสงเคราะห 

 
มาตรา 43  ใหพนักงานและลูกจางมีสิทธิอุทธรณเกี่ยวกับการลงโทษไดตามระเบียบ หรือ

ขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา 44 ใหการสื่อสารแหงประเทศไทยใหมกีองทุนสําหรับจายสงเคราะหผูปฏิบัติงาน

ในการสื่อสารแหงประเทศไทยในกรณีพนจากตําแหนง ประสบอุบัติเหตุ เจ็บปวย หรือกรณีอ่ืนอัน
ควรแกการสงเคราะหการจัดใหมีกองทุนดังกลาวในวรรคหนึ่ง การกําหนดประเภทของผูที่พึงไดรับ
การสงเคราะหจากกองทุน และหลักเกณฑการสงเคราะห ตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับกองทุนให
เปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด  

 
หมวด 5 

การบัญชี การสอบ และการตรวจ 
 
มาตรา 45 ใหการสื่อสารแหงประเทศไทยวางและถือไวซ่ึงระบบบัญชีอันที่ถูกตองแยก

ตามประเภทงานสวนที่สําคัญ มีการสอบบัญชีภายในเปนประจํา และมีสมุดบัญชีลงรายการ 
(1)  การรับและจายเงิน 
(2)  สินทรัพยและหนี้สิน 
ซ่ึงแสดงการงานที่เปนอยูตามจริง และตามที่ควรตามประเภทงาน พรอมดวยขอความอัน

เปนเหตุที่มาของรายการนั้น ๆ 
มาตรา 46  ทุกป  ใหสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบระบบบัญชีและ

ผูตรวจบัญชี รวมทั้งการเงินของการสื่อสารแหงประเทศไทย 
มาตรา 47  ผูสอบบัญชีและผูตรวจบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร

หลักฐานตาง ๆ ของการสื่อสารแหงประเทศไทย เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถาม ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ กรรมการ ผูวาการ พนักงาน และลูกจาง การสื่อสารแหงประเทศไทย 

มาตรา 48  ผูสอบบัญชีตองทํารายงานผลของการสอบบัญชี เสนอคณะรัฐมนตรีภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับจากวันสิ้นปบัญชี และใหการสื่อสารแหงประเทศไทยโฆษณารายงานประจําป
ของปที่ส้ินไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุน ซ่ึงผูสอบบัญชีรับรองวา 
ถูกตองแลวภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับจากวันสิ้นปบัญชี 
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บทเฉพาะกาล 
 
มาตรา 49  ในระหวางเตรียมการโอนกิจการ ทรัพยสิน หนี้ ขาราชการและลูกจางเพื่อให

เปนไปตามมาตรา 13 ใหกรมไปรษณียโทรเลขยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีประกาศของ
รัฐมนตรีตามมาตรา 2 

มาตรา 50  เมื่อไดมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 2 แลว ใหขาราชการและลูกจางของ
กรมไปรษณียโทรเลขมีฐานะเปนพนักงานและลูกจางของการสื่อสารแหงประเทศไทย ตั้งแตวันที่
กําหนดในประกาศนั้น โดยใหไดรับเงินเดือนเทากับจํานวนที่ไดรับอยูเดิมไปพลางกอนจนกวาผูวา
การจะไดบรรจุและแตงตั้งพนักงานและลูกจางดังกลาวตามมาตรา 34 (1)  การออกจากราชการของ
ขาราชการกรมไปรษณียโทรเลขตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการออกจากประจําการเพราะเลิกหรือ
ยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ การออกจากงานของลูกจาง
กรมไปรษณียโทรเลขตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการออกจากงานเพราะยุบเลิกหรือตัดทอน
ตําแหนง และใหไดรับเงินบําเหน็จตามระเบียบวาดวยบําเหน็จลูกจาง พ.ศ. 2519 

มาตรา 51  บรรดาผูที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการใด ๆ ตามพระราชบัญญัติไปรษณีย 
พุทธศักราช 2477 และพระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท พุทธศักราช 2477  ใหคงมีสิทธิดําเนิน
กิจการนั้นไดตอไปตามเงื่อนไขและในเวลาที่ไดรับอนุญาต 

 
 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
    หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช 
               นายกรัฐมนตรี 

 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
ระบบการบริหารงานไปรษณียและโทรเลขใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถขยายงานและสนอง
ความตองการของผูใชบริการไดทันทวงที โดยแยกงานในสวนที่วาดวยการใหบริการและการ
ปฏิบัติการดานไปรษณียและโทรคมนาคม มาจัดตั้งเปนการสื่อสารแหงประเทศไทยมีฐานะเปน
รัฐวิสาหกิจ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น 
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แบบสอบถามเลขที่...…..... 
ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามการวิจัย 
 

 
เร่ือง   “ ทัศนคตติอระบบบริหารจัดการเพือ่สรางมูลคาเชงิเศรษฐศาสตร : กรณีศึกษา  บริษัท กสท  
              โทรคมนาคม จํากัด  (มหาชน) ” 
 
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงทัศนคติตอความพรอมของบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร 
(EVM) มาใชในการบริหารจัดการ   โดยจะนําคําตอบของทานไปใชในการวิจัยเทานั้น ซ่ึงขอมูลท่ีได
ทั้งหมดจะถือเปนความลับและไมมีผลกระทบใดๆกับตัวผูตอบแบบสอบถาม  

 

แบบสอบถามประกอบดวย  4  สวน  คือ 
 
สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 2  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร                
                 (EVM) มาใชในการบริหารจัดการ และความรูความเขาใจเกีย่วกับระบบ Balance Scorecard  
                (BSC) 
สวนที่ 3  ทัศนคติตอความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร  
                (EVM) มาใชในการบริหารจัดการของ กสท  
สวนที่ 4  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
 
 

ขอขอบคุณทุกๆทาน ท่ีใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
                                                                                                     ผูวิจัย 
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สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย   ใน       หรือเติมคําลงในชองวางทีต่รงกับขอมูลเกี่ยวกับตวัทาน 
     และกรณุาตอบคําถามใหตรงกับความเปนจริงของตัวทานใหมากที่สุด 
              1. เพศ         ชาย    หญิง 

              2. อาย.ุ................ป 

              3. ระดับการศึกษา 
      ต่ํากวาปริญญาตรี     สูงกวาปริญญาตรี                ปริญญาตรี 
               4. ตําแหนงปจจุบัน 
     พนักงานต่ํากวาระดับผูจดัการสวน        ผูจัดการสวน หรือผูชวยผูจัดการฝาย   
     ผูจัดการฝาย  หรือ  สูงกวาผูจัดการฝายขึน้ไป 

              5. ประสบการณเกี่ยวกับระบบการเงินการบัญชี   .................. ป 
             6. ทานคิดวาทานไดรับขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับการนําระบบบริหารจัดการเพือ่สรางมูลคา
เชิงเศรษฐศาสตร (EVM) มาใชในการบริหารจัดการของ กสท  จากสื่อใด (ตอบไดมากกวา 1 
คําตอบ) มีระดบัมากนอยเพียงใด 

ระดับการไดรับขอมูล ขาวสาร                     ประเภทสื่อ 
ไมเคยเลย รับทราบเปนครั้งคราว รับทราบเปนประจํา 

1. อินเทอรเนต็    
2. เอกสารการเขารับการฝกอบรม    
3. หนังสือจาก กสท      
4. หนังสือจากกระทรวงการคลัง    
5. ส่ือมวลชนภายนอก กสท    
6. อ่ืนๆ(ระบ)ุ....................................................    

     7. ทานเคยไดรับการเขารวมอบรมหรือประชุมสัมมนาในเรื่อง EVM   
         1)              ไมเคย 
         2)                เคย  จํานวน...........คร้ัง 
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สวนที่ 2   ขอมูลความรูความเขาใจเกีย่วกบัการนํา      ระบบบริหารจดัการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐ 
                 ศาสตร (EVM) มาใชในการบริหารจัดการ และความรูความเขาใจเกีย่วกับระบบ  Balance  
                  ScoreCard (BSC) 
 
คําชี้แจง :โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางที่ทานคิดวาตรงกับความรูความเขาใจทานมากที่สุด 
     ใช  หมายถึง  ขอความนั้นเปนจริง    ไมใช  หมายถึง  ขอความนั้นไมเปนจริง 
 
ท่ี ขอความ ใช ไมใช 
1. EVM  คือ ระบบการบริหารจัดการองคกรที่ไมไดสนใจนําเอาปจจยัสําคัญตางๆ ที่เกี่ยวของในการ

ดําเนินธุรกิจขององคกรมาพิจารณา ยกเวนเรื่องรายรับและรายจายเทานั้น  
  

2. ระบบ EVM  เปนการบริหารจัดการที่มุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มสูภาคปฏิบัติในองคกรโดยให
ความสําคัญกับมลูคากิจการในเชิงเศรษฐศาสตรและใหความสําคัญกับการบริหารทนุการ
ดําเนินงาน   

  

3. การวัดกําไรเชิงเศรษฐศาสตรสามารถทําไดโดยนํากําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี ลบดวย 
ตนทุนเงินทุนที่ใชไปเพื่อสรางกําไรนั้นๆ  

  

4. ตามหลักเศรษฐศาสตรนั้น กําไรที่แทจริง คือกําไรสุทธิที่หักคาใชจายทุกอยาง รวมทั้งการหัก
ตนทุนคาเสียโอกาสของผูถือหุนดวย   

  

5. กําไรเชิงเศรษฐศาสตร(EVA)  =  กําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี  ลบ  ตนทุนของเงินทุน 
(NOPAT- WACC) 

  

6. สามารถสรางกําไรเชิงเศรษฐศาสตรไดดวยวิธีการลดคาใชจายดําเนินงานและภาษี,  ลงทุนใน
โครงการตางๆ ที่ใหผลกําไรดําเนินงานหลังหักภาษีสูงกวาตนทุนเงินทุนที่เพิ่มขึ้น และดึงเงินทุน
ออกจากการดําเนินงานใดๆที่ตนทุนเงินทุนที่ลดลงมีมูลคาสูงกวากําไรจากการดําเนินงานหลัง
หักภาษีที่ลดลง  

  

7. การใชระบบ EVM ในการบริหารงาน อาจทําใหเกิดความยุงยากในการทําความเขาใจกับ
ผูเกี่ยวของ  ทั้งในแงแนวคิดและวิธีการในการคํานวณ 

  

8. วิธีการในการเพิ่มมูลคาองคกรนั้นอาจแบงออกไดเปน 3 วิธี คือ1) การสรางกําไรมากขึ้นโดยไม
ตองใชเงินทุนเพิ่มขึ้น 2) การใชเงินทุนนอยลง และ 3) การลงทุนในโครงการที่ใหผลตอบแทนสูง 

  

9. สคร.ตองการนําระบบ EVM มาใชในการพัฒนารัฐวิสาหกิจโดยมีเหตุผลคือเพิ่มประสิทธิภาพ
ของของการบริหารงานรัฐวิสาหกิจอยางตอเนื่องและยั่งยืน  และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ   

  

10 สคร. กําหนดแนวทางการดําเนินงานในการนําระบบ EVM มาใช  โดยรัฐวิสาหกิจตองนําเสนอให
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอนุมัติหลักการใหนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการองคกร  
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 ท่ี ขอความ ใช ไมใช 
11 Balanced Scorecard (BSC) เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการอีกรูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ แล

เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในปจจุบัน  

  

12 BSC เปนกระบวนการในวัดผลการดําเนินงานที่มุงเนนการพัฒนา เพื่อสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันใหกับองคกร โดยพิจารณาการวัดผลการดําเนินงานใน 4 มุมมองคอื ดานการเงิน ดาน
ลูกคา  ดานกระบวนการดําเนินงานและดานการเรียนรูและพัฒนา 

  

13 การวัดผลแบบ BSC จะแตกตางจากการวัดผลโดยทั่วไปขององคกร ซึ่งมุงเนนเฉพาะผล
ประกอบการทางดานการเงินเทานั้น 

  

14 ถึงแมวาแนวคิด BSC จะเปนที่ยอมรับอยางแพรหลาย แตก็มีขอจํากัดที่สําคัญบางประการ เชน   
องคกรอาจจําเปนตองใช BSC ที่แตกตางกันในการตัดสินใจทางธุรกิจที่แตกตางกัน  ซึ่งอาจกอ
ใหความไมสม่ําเสมอในการตัดสินใจทางธุรกิจ 

  

15 การนําแนวคิดในเรื่องระบบ EVM มาใชรวมกับแนวคิด BSC จะมีสวนชวยอยางยิ่งในการลด
ขอจํากัดของทั้งระบบ EVM และระบบ BSC ได รวมทั้งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
ใหดียิ่งขึ้น 

  

16 สามารถใชคากําไรเชิงเศรษฐศาสตร มาเปนตัวช้ีวัดหลักในการวัดผลการดําเนินงานทางดาน
การเงิน  ภายใตแนวคิด BSC  

  

 
สวนที่ 3    ทัศนคติตอความพรอมในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร   
                  (EVM) มาใชในการบริหารจัดการของ กสท  
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย   ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
ความพรอมในการนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการของ 

กสท 
มาก 

  
ปานกลาง 

          
นอย 

ดานบุคลากร 
1. ปริมาณความพรอมของบุคคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการ 
      ดําเนินการ 
2. ความรูความเขาใจเกีย่วกบัระบบบริหารจัดการ EVM ของ 
      คณะทํางานดําเนนิการฯ 
3. ความรูความเขาใจเกีย่วกบัระบบบริหารจัดการ EVM ของ 
      คณะทํางานยอย ฯ 
4. ความรูความเขาใจเกีย่วกบั Balanced Scorecard (BSC)   ของ 
      คณะทํางานดําเนนิการฯ 
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ความพรอมในการนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการของ 
กสท  

มาก 
 

 ปานกลาง   นอย 

5. ความรูความเขาใจเกีย่วกบั Balanced Scorecard (BSC)   ของ 
      คณะทํางานยอย ฯ  
6  ประสบการณในการบริหารจัดการเชิงเศรษฐศาสตรและ 
      การเงินของคณะทํางานดาํเนินการฯ 
7. ประสบการณในการบริหารจัดการเชิงเศรษฐศาสตรและ 
      การเงินของคณะทํางานยอย ฯ 
ดานวัสดุอุปกรณ 
 1. ปริมาณขอมูล ที่จําเปนและเพียงพอตอการสนับสนุนในการ 
       นําระบบEVM  มาใชในการบริหารจดัการของ กสท 
2. ความครบถวนของขอมูล ที่จําเปนและเพียงพอตอการ 
      สนับสนุนใน การนําระบบEVM  มาใชในการบรหิารจัดการ 
      ของ กสท 
3. ความนาเชื่อถือและความถูกตองของขอมูล เพียงพอตอการ   
      สนับสนุนในการนําระบบEVM  มาใชในการบริหารจัดการ 
      ของ กสท   
4. ปริมาณหรอืความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ที่ใชในการ     
      สนับสนุนการนําระบบEVM  มาใชในการบริหาร จัดการของ  
      กสท   
ดานงบประมาณ 
1. งบประมาณในการฝกอบรม สงเสริมความรูความเขาใจ        
      เกี่ยวกับระบบ EVM & BSC 
2. แผนการบรหิารงบประมาณในการฝกอบรม สงเสริมความรู 
      ความเขาใจเกี่ยวกบัระบบ EVM & BSC 
3. แผนการจัดงบประมาณสนับสนุนอุปกรณ ในสวนที่เกี่ยวของ 
      กับการดําเนินการนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการ 
      องคกร 
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ความพรอมในการนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการของ 
กสท  

มาก 
 

ปานกลาง  นอย 

4. แผนงานตรวจสอบ ติดตามการใชงบประมาณ ในการ    
    ดําเนินการนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการองคกร 
 ดานการบริหารและการจัดการ 
1. กสทไดมกีารดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานดําเนนิการฯ  ใน 
    การนําระบบ EVM มาใชในการบริการองคกร ครอบคลุมทุก 
    หนวยงานแลว 
2. กสท ไดมีการดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานยอยฯ ในการนํา 
    ระบบ EVM มาใชในการบริการองคกรครอบคลุมทุกหนวย 
    งานแลว  
3. คณะทํางานดําเนินการฯ  ไดมีการเตรียมความพรอมในการ 
    วางแผนการดําเนินการในการนําระบบ EVM มาใชในการ  
     บริการองคกร ตามเกณฑที่ สคร.กําหนด  
4. คณะทํางานดําเนินการฯ  ไดมีการสรางความเขาใจ เบือ้งตน 
     เกี่ยวกับระบบ EVM โดยจัดการฝกอบรมแกผูบริหารระดับ 
     สูงเกี่ยวกับแนวคดิระบบบริหารมูลคาการคํานวณวัดผล EVA  
     และแนวคดิระบบ BSC  
5. คณะทํางานดําเนินการฯ  ไดมีการสรางความเขาใจ เบือ้งตน 
     เกี่ยวกับระบบ EVM โดยจัดการฝกอบรมแกคณะทํางานเรื่อง 
     เกี่ยวกับการวัดผล EVA โดยละเอยีด 
6. คณะทํางานดําเนินการฯ  ไดมกีารพัฒนาระบบวัดผล  โดยการ 
     คํานวณคา EVA  
7. คณะทํางานดําเนินการฯ  ไดมีการนําเสนอแผนการดําเนินการ   
    ฯ ตอคณะกรรมการ กสท อนุมัติ เรียบรอยแลวพรอมทั้งไดติด 
     ตามใหเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว และไดรายงานตอ 
     คณะผูบริการอยางสม่ําเสมอ 
8. คณะทํางานยอยฯ ไดมีการจัดประชุม ดําเนินการอยางตอเนื่อง  
      ทันเวลาตามกรอบของ สคร. 
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ความพรอมในการนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการของ 
กสท  

มาก 
 

ปานกลาง   
          

นอย 

9. คณะทํางานยอยฯ ไดมีการสรุปปญหา อุปสรรคในการ  
      ปฏิบัติงานใหคณะทํางานดําเนนิการฯ ทราบเปนประจํา 
10. คณะทํางานดําเนนิการฯไดเขามาชวยเหลือแกไขปญหาให 
      คณะทํางานยอยฯ เปนประจําอยางตอเนื่อง 
11. มีแผนงานการจัดระบบประเมินผลการดําเนินการตอการนํา 
      ระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการของ กสท เปนประจํา 
ดานการประสานงานและการประชาสัมพนัธ 
1. แผนงานการสํารวจขอมูล การนําระบบEVM  มาใชในการ 
    บริหารจัดการของ กสท  
2. การประสานงานระหวางหนวยงานทีเ่กีย่วของที่รับผิดชอบ 
3. แผนงานการประชาสัมพันธ ในการนําระบบEVM  มาใชใน 
     การบริหารจัดการของ กสท  
4. การจัดประชุม ช้ีแจง การนําระบบEVM  มาใชในการบริหาร 
    จัดการของ กสท  
5. แผนการดําเนินงานจดัให มีเจาภาพเปนศูนยขาวสารและ 
    ประชาสัมพันธการนําระบบEVM  มาใชในการบริหารจัดการ 
     ของ กสท     
 

 
 
 
 

  

 
สวนที่ 4   ปญหาอุปสรรคในการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) มา
ใชในการบริหารจัดการของ กสท    ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
 
1. ปญหาอุปสรรคในการนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการของ กสท   
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.......…………………………………………………………………………………………………
…………………................................................................................................................................ 
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2. แนวทางแกไขปญหาอุปสรรคในการนําระบบ EVM  มาใชในการบริหารจัดการของ กสท   
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….....................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
3. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกีย่วกับการนําระบบ EVM  มาใชในการบริหารจัดการของ 
กสท   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
4. อ่ืนๆ    
ระบุ......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................…………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….............................................
.........................................................................                   
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ช่ือ-นามสกุล                                          นายอัศจรรย วงษแกว 
ประวัติการศึกษา                                        ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต 
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