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การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) หรือเรียกย่อๆ ว่า CBA นั้น เป็นเครื่องมือทาง

เศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของสังคมที่เกิดขึ้นในแต่ละทางเลือกเพ่ือน ามาจัดล าดับว่า
ทางเลือกใดมีประสิทธิภาพสูงสุด หรือมีประโยชน์สุทธิ (Net Benefit) สูงสุด เช่น ทางเลือกในการจัดหาแหล่งพลังงาน
ว่ารัฐบาลควรจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ าด้วยการสร้างเขื่อนหรือการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทั้งสองทางเลือกดังกล่าวต่าง
มีต้นทุนและประโยชน์ที่แตกต่างกัน จึงต้องท าการวิเคราะห์ว่าทางเลือกใดมีประโยชน์สุทธิที่สูงกว่า ซึ่งการที่ทางเลือก
หนึ่งมีประโยชน์สุทธิที่สูงกว่าหมายความว่าทางเลือกดังกล่าวมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงกว่านั่นเอง  

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ 
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ คือ เพ่ือเป็นการวิเคราะห์เพ่ือเป็นข้อมูลที่ช่วยในการ

ตัดสินใจในเชิงนโยบาย หรือกล่าวให้ละเอียดมากขึ้น คือ เป็นการวิเคราะห์เพ่ือจัดสรรทรัพยากรของสังคมให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น (Broadman et al., 2006) ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์นั้นจะต้องมีการ

พิจารณาว่าทางเลือกแต่ละทางเลือกที่ก าหนดมาว่ามีองค์ประกอบของต้นทุนและผลประโยชน์ด้านใดบ้าง เพ่ือน ามา

พิจารณาหาประโยชน์สุทธิของทางเลือกที่เสนอเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบัน (Status Quo) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

ตัดสินใจด าเนินการทางเลือกท่ีเสนอมาหรือไม่ 

เมื่อเรานึกถึงต้นทุนและผลประโยชน์ คนส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงเพียงต้นทุนและผลประโยชน์ของตนเอง 

(Private Costs and private Benefits) เท่านั้น เช่น ในกรณีของบริษัทเอกชนในการตัดสินใจเพ่ือลงทุนโครงการ

ต่างๆ บริษัทก็จะพิจารณาเพียงต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) และประโยชน์ (รายรับ) ที่เกิดขึ้นของบริษัทเท่านั้น แต่ในการ

วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์นั้นเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทั้งหมดของสังคมในภาพรวม ดังนั้นใน

บางครั้งก็จะเรียกเครื่องมือนี้ว่าการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของสังคม (Social Cost-benefit Analysis) ทั้งนี้ 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์สามารถน าไปวิเคราะห์เปรียบเทียบทางเลือกของนโยบาย (Policy) ทางเลือกของ

โครงการ (Project) ทางเลือกของกฎระเบียบ (Regulation) ตลอดจนการเปรียบเทียบระหว่างทางเลือกของการ

แทรกแซงของรัฐในรูปแบบต่างๆ 
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แนวปฏิบัติที่ดีในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ 

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์สามารถแบ่งออกได้เป็น 10 ขั้นตอน (ดัดแปลงจาก 

Broadman et al., 2006) ได้แก่ 

ขั้นที่ 1 การก าหนดกลุ่มอ้างอิง 

ในขั้นตอนแรกจะต้องมีการก าหนดขอบเขตของกลุ่มอ้างอิง (Referent Group) ว่าการวิเคราะห์จะครอบคลุม

ถึงกลุ่มใดบ้าง โดยพิจารณาว่าใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) จากการด าเนินการของนโยบายหรือโครงการ

ดังกล่าว กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือ

ระดับโลก ซึ่งการก าหนดกลุ่มอ้างอิงที่คลาดเคลื่อนย่อมหมายถึงการวิเคราะห์ดังกล่าวก็จะไม่สะท้อนผลกระทบที่

เกิดขึ้นจริง โดยประเด็นที่ต้องพิจารณาเพ่ือก าหนดกลุ่มอ้างอิงมีอยู่ 2 ประเด็น  ได้แก่ 1) การก าหนดขอบเขตว่าการ

วิเคราะห์ครอบคลุมถึงพ้ืนที่เท่าใด (Geographical scoping) และ 2) การก าหนดว่าใครได้ประโยชน์จากโครงการ และ

ใครเสียประโยชน์จากโครงการ (Stakeholder scoping) 

ขั้นที่ 2 การก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ 

ในหลายๆ กรณีของการก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้อาจต้องอาศัยศาสตร์อ่ืน หรือผู้เชี่ยวชาญด้านอ่ืนเข้ามา

ช่วยในการวิเคราะห์ เช่น ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของอ่าวไทยซึ่งถือเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ ในขั้นตอนนี้

จะต้องมีการวิเคราะห์ว่าทางเลือกใดหรือมาตรการใดที่เหมาะสมในการรับมือหรือป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่

ทวีความรุนแรงมากขึ้น เช่น ผู้เชี่ยวชาญอาจจะเสนอให้มีการสร้างเขื่อนกันคลื่น (Breakwater) หรือการสร้างเขื่อนไม้

ไผ่ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วว่าทางเลือกท้ังสองมีความเหมาะสมกับคุณสมบัติทางกายภาพของอ่าวไทย เป็นต้น ทั้งนี้ 

ความยากของการก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้คือ ในบางครั้งเป็นไปได้ยากที่จะก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมด     

ซ่ึงอาจจะเกิดจากข้อจ ากัดด้านความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในทางปฏิบัติจะท าการวิเคราะห์ CBA แต่ละทางเลือกแล้ว

น าไปเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบัน (Status Quo) ว่าทางเลือกที่เสนอมาก่อให้เกิดสวัสดิการสูงสุดตามหลัก

วิจารณญาณของพาเรโต (Pareto Optimality) หรือไม่ ถ้าทางเลือกที่เสนอมาท าให้เกิดสวัสดิการสูงสุดตามหลัก

วิจารณญาณของพาเรโต ทางเลือกดังกล่าวก็ควรได้รับการด าเนินการ 
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ขั้นที่ 3 การก าหนดผลกระทบทางกายภาพที่จะเกิดขึ้นของโครงการ 

การก าหนดผลกระทบทางกายภาพทั้งด้านบวกและด้านลบที่จะเกิดขึ้นของโครงการ อาจถือได้ว่าเป็นขั้นตอน

ที่ส าคัญที่สุด และเป็นขั้นตอนที่อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายที่สุด เพราะเป็นขั้นตอนที่ต้องระบุ ผลกระทบทาง

กายภาพที่ส าคัญทั้งหมดซึ่งรวมถึงปัจจัยการผลิต (เช่น แรงงาน และทุน เป็นต้น) และผลผลิตที่ได้ของโครงการ ความ

ยากท่ีเกิดข้ึนคือ เป็นไปได้ยากที่จะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งนี้เพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในบางเรื่องก็ยังไม่

มีความสมบูรณ์ และหลายครั้งที่ขัดแย้งกันเอง เช่น มาตรการในการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมยังมี

ความขัดแย้งกันของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องว่าควรใช้มาตรการใดในการรับมือผลกระทบดังกล่าว เป็นต้น  

ขั้นที่ 4 ระบุสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่มีโครงการดังกล่าว  

ในขั้นตอนนี้เป็นการระบุผลกระทบทางกายภาพที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่มีโครงการ (Without Project)        

เพ่ือน ามาประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการในกรณีของสถานการณ์ปัจจุบัน (Status Quo) ทั้งนี้ ค าว่า

ผลกระทบครอบคลุมทั้งปัจจัยการผลิต ( Input) ซึ่งรวมถึงทรัพยากรทุกประเภท (เช่น ทรัพยากรธรรมชาติและ

ทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น) และผลผลิต (Output)  

ขั้นที่ 5 การคาดการณ์ผลกระทบทางกายภาพในเชิงปริมาณตลอดช่วงอายุโครงการ 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เป็นการวิเคราะห์ที่ต้องคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และอายุ

โครงการส่วนใหญ่จะเป็นโครงการระยะยาว ท าให้เป็นการยากที่จะมีข้อมูลที่จะบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

เกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลให้การวิเคราะห์ในหลายๆ กรณีต้องอาศัยข้อสมมติต่างๆ และอาจต้องมีการน าผลการศึกษา

จากงานอ่ืนมาใช้เสมอ ในขั้นตอนนี้จะต้องแปลงผลกระทบทางกายภาพที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 3 ให้เป็นผลกระทบในเชิง

ปริมาณ เช่น ในกรณีของโครงการลดมลพิษ ถ้าคาดการณ์ว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลให้มีมลพิษทางอากาศลดลง  ใน

ขั้นตอนจะต้องประมาณการว่ามลพิษทางอากาศที่ลดลงจะลดลงเป็นจ านวนเท่าใด เพ่ือสามารถน าข้อมูลที่ได้แปลงเป็น

ประโยชน์ของโครงการในรูปของตัวเงินในขั้นตอนที่ 6 ต่อไป เป็นต้น  

ขั้นที่ 6 การแปลงผลกระทบทางกายภาพเป็นมูลค่าเงิน 

จากขั้นตอนที่ผ่านจะเห็นได้ว่า การประเมินผลกระทบอยู่ในรูปผลกระทบทางกายภาพ แต่ในการวิเคราะห์

ต้นทุนและผลประโยชน์จะต้องท าการแปลงค่าผลกระทบต่างๆ ให้ออกมาเป็นในรูปตัวเงิน ซึ่งในหลายๆ กรณี

ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่มีมูลค่าในตลาด เช่น ผลกระทบของมลพิษต่างๆ หรือจ านวนคนตายจากอุบัติเหตุที่ลดลง เป็นต้น 
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 ขั้นที่ 7 การคิดลดต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน 

เนื่องจากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เป็นการวิเคราะห์ในช่วงเวลาหลายปี และต้องท าการรวมมูลค่า

ต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดขึ้น และเป็นที่ทราบกันว่ามูลค่าของเงินในช่วงเวลาที่ต่างกันมี

มูลค่าไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงต้องค านวณมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) เพ่ือให้สามารถรวมมูลค่าที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่

ต่างกันได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องท าการคิดลด (Discounting) มูลค่าในอนาคตที่เกิดขึ้นให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การคิดลดมา

จากแนวคิดที่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะให้ความส าคัญกับการบริโภคในปัจจุบันมากกว่าเก็บทรัพยากรนั้นไว้บริโภคใน

อนาคต แต่การที่เราบริโภคในปัจจุบันนั่นย่อมหมายถึงเราละทิ้งโอกาสที่จะบริโภคในอนาคต อย่างไรก็ตามการคิดลด

ไม่ใช่เรื่องของอัตราเงินเฟ้อ เพราะจากที่กล่าวมาแล้ว การคิดลดเป็นเรื่องการให้ค่าของการบริโภคในปัจจุบันหรือ

อนาคต หรืออาจมองในแง่ของค่าเสียโอกาสของบริโภคในปัจจุบันแทนที่จะเก็บไว้บริโภคในอนาคต แต่เรื่องเงินเฟ้อเป็น

เรื่องของการปรับขึ้นของราคาทรัพยากรหรือสินค้า สูตรในการค านวณมูลค่าปัจจุบันสามารถเขียนได้ดังนี้ 
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               𝐶𝑡 หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นในปีที่ t 

               𝑃𝑉(𝐵)หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ตลอดอายุโครงการ 

               𝑃𝑉(𝐶)หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนตลอดอายุโครงการ 

                𝑟 หมายถึง อัตราคิดลด 

                𝑛 หมายถึง อายุโครงการ 

                𝑡 หมายถึง ปีที่ด าเนินโครงการ เมื่อ t = 1,…, n 
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ขั้นที่ 8 การค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) 

สูตรในการค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) แสดงได้ดังสูตรข้างล่างนี้ 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐵𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
− ∑

𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛−1

𝑡=0

 

𝑛−1

𝑡=0

 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐵𝑡 − 𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
 

𝑛−1

𝑡=0

 

กฎในการตัดสินใจว่าควรเลือกทางเลือกใดเมื่อเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบัน (Status Quo) คือ เลือกโครงการ

ที่มีค่า NPV เป็นบวกและมีค่า NPV สูงสุด แต่ถ้าทางเลือกที่วิเคราะห์ไม่มีทางเลือกใดที่มีค่า NPV เป็นบวก แสดงว่าไม่

มีทางเลือกใดที่ท าให้ประโยชน์สุทธิมากกว่าสถานการณ์ปัจจุบัน ผลการศึกษาของการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์

ก็คือ ควรคงสถานการณ์ปัจจุบันไว้คงเดิม 

ขั้นที่ 9 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)  

จากที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่าการคาดการณ์ผลกระทบในอนาคตมีความไม่แน่นอนเพราะยากที่จะคาดการณ์

ว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือมีเทคโนโลยีใดใหม่ๆ เกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น ในหลายๆ กรณีการวิเคราะห์ต้นทุนและ

ผลประโยชน์จึงขาดข้อมูลในการวิเคราะห์ เช่น เป็นไปได้ยากที่จะรู้ว่าอัตราคิดลดของสังคมเป็นเท่าใด หรือการ

วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคการเกษตร เป็นต้น จึงเป็นที่มาของการวิเคราะห์

ความอ่อนไหวเพ่ือทดสอบความอ่อนไหวของผลการศึกษาเมื่อค่าตัวแปรส าคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์เปลี่ยนไป โดยการ

ทดสอบดังกล่าวจะท าเมื่อเราไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่เรามีอยู่มีความแม่นย าเพียงใด และข้อสมมติดังกล่าวมีผลต่อผล

การศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งตามหลักการแล้วมักจะทดสอบด้วยการแทนค่ากรณีที่ดีที่สุด (Best Case Scenario) 

หรือกรณีที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case Scenario)  

ขั้นที่ 10 การเสนอแนะทางเลือกจากผลของ CBA 

โดยทั่วไปแล้วข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาของการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์จะเสนอแนะทางเลือกที่

มีค่า NPV เป็นบวก และมีค่า NPV สูงที่สุด ซึ่งมีความหมายว่าทางเลือกดังกล่าวเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อเทียบกับทางเลือกอ่ืน และสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในการเสนอแนะทางเลือกให้กับผู้มีอ านาจในการ
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ตัดสินใจควรอภิปรายถึงประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความไม่แน่นอน (Uncertainty) ของผลการศึกษาซึ่งมาจากการขาด

ข้อมูลบางส่วน นอกจากนี้การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เป็นเพียงเครื่องมือที่ตอบค าถามว่าทางเลือกใดมี

ประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการตัดสินใจในเชิงนโยบาย แต่ในการตัดสินใจในเชิงนโยบายยัง

ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืน เช่น การเมือง หรือการยอมรับของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น 
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