ระยะที่ 2
1. บทนํา
สภาพแวดลอมการแขงขันในปจจุบันและอนาคต ผลักดันใหผูบริหารระดับสูงของแตละองคกร
ตองมีแนวทางและความตองการของธุรกิจในทิศทางที่ชัดเจนในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกเงินที่ลงทุนไปใน
อัตราที่เหมาะสม และสามารถถายทอดความเขาใจและเปาหมายลงสูสวนตางๆ ขององคการเพื่อใหแตละ
หนวยงานและพนักงานทุกคนมีจุดมุงหมายที่ชัดเจนรวมกัน ซึ่งสามารถดําเนินการไดโดยการนําปจจัยสําคัญ
ตางๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจมาวิเคราะห และกําหนดเปนแผนธุรกิจขององคกรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
จากทรัพยากรที่มีอยูโดยการตัดสินใจในการลงทุนใหเกิดประโยชนสูงสุดตามแนวทางในการบริหารเพื่อ
สรางมูลคาทางเศรษฐศาสตร (Economic Value Management: EVM)
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2. กรอบการดําเนินการของกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลังไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานในการนําระบบ EVM มาใชโดยรัฐวิสาหกิจ
ตองนําเสนอใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอนุมัติหลักการใหนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการ
องคกร ทั้งนี้มีการแบงขั้นตอนการดําเนินงานเปน 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1:
การประเมินการ
เตรียมความพรอม

ระยะที่ 2:
การนํามาใชในระดับตอไป
/ระดับศูนย-ป 2550

กา

ระยะที่ 3:
การเชื่อมโยงเขากับการ
บริหารจัดการธุรกิจ-ป 2551

• การเตรียมความพรอมและสรางความ

• พัฒนาระบบวัดผลงานคา EP ใน

• เชื่อมโยงแนวคิดระบบ EVM เขากับ

เขาใจเบื้องตน
- พัฒนาแผนการดําเนินโครงการโดย
ละเอียด
- จัดตั้งคณะทํางานโครงการ
คณะกรรมการกําหนดทิศทาง
- ฝกอบรมแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการ
คํานวณมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรให
คณะทํางานโครงการและคณะกรรมการ
กําหนดทิศทาง
• การฝกอบรม
- ฝกอบรมผูบริหารระดับสูงเกี่ยวกับ
แนวคิดระบบ EVM
- ฝกอบรมผูบริหารระดับสูงเกี่ยวกับ
แนวคิดระบบ BSC
-ฝกอบรมคณะทํางานเรื่องการวัด
มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรโดยละเอียด
• พัฒนาระบบ EVM
- คํานวณอัตราตนทุนเงินทุน
- กําหนดนโยบายในการปรับปรุงรายการ
บัญชี
- คํานวณผลงานคา EP ในอดีตในระดับ
องคกร
- ศึกษาการจัดตั้งกําหนดศูนย EVM
- นําระบบ EVM มาเชื่อมโยงกับระบบ
BSC ในระดับองคกร

ระดับตอไป
-คํานวณผลงานคา EP ในระดับศูนย
EVM
• เชื่อมโยงEVM กับกระบวนการ
ดําเนินธุรกิจของหนวยงานหลัก
- จัดทํา Operation Driver Tree ตามแต
ละศูนย EVM
- จัดทําแผนกลยุทธเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (Strategic Improvement
Plan) ของแตละศูนย EVM
• พัฒนาระบบ BSC
-จัดทําระบบ BSC สําหรับระดับศูนย
EVM
- เชื่อมโยงระบบ BSC กับระบบวัด
ผลงานคา EP สําหรับระดับศูนย EVM

กระบวนการบริหารหลักขององคกร
ไดแก
- จัดนําแนวคิดระบบ EVM เปนสวนหนึ่ง
ในการจัดทําแผนธุรกิจและการจัดทําแผน
งบประมาณ
- การใชแนวคิดในเรื่องระบบ EVM ใน
การจัดทําวิเคราะหโครงการของการ
ลงทุนตาง ๆ
- จัดสรรเงินทุนและทรัพยากร
- การประเมินผลและรายงานผลคา EP
• พัฒนาแนวทางในการกําหนด
ผลตอบแทน ตามมูลคาเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตรสําหรับผูบริหารระดับสูง
ขององคกร
- กําหนดระดับของผูบริหารที่จะพิจารณา
ผลตอบแทน ตามคา EP
- พิจารณารูปแบบ และผลตอบแทนตาม
ผลงานการสรางคา EP ของผูบริหาร
• นําคา EP ป 2551 เปรียบเทียบกับ
ในชวง 2 ปที่ผานมาสําหรับรัฐวิสาหกิจที่
มีการประเมินตัวชี้วัดดานความสามารถ
ในการในการทํากําไร
• หลังจากป 2551 พัฒนาการใชระบบ
EVM มากขึ้นในปตอ ๆ ไป เชน มีการ
วัดผลการดําเนินงานของผูบริหารใน
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3.วัตถุประสงคและเปาหมาย
3.1 เพื่อเตรียมความพรอมและสรางความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับแนวคิดการนําระบบการบริหาร
จัดการเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารองคกร
3.2 เพื่อจัดวางแนวทางที่เหมาะสมในการนําหลักการระบบ EVM มาใชในการดําเนินงานอยางเปน
รูปธรรม
3.3 เพื่อจัดทําระบบ EVM และพัฒนาระบบวัดผลงานคา EP รวมทั้งทบทวนระบบ Balanced
Scorecard (BSC) ในระดับองคกร และจัดทํา Balanced Scorecard (BSC) ของศูนย EVM
3.4 เพื่อเชื่อมโยงระบบบริหารเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) กับระบบ BSC และการ
บริหารความเสี่ยงในระดับองคกร
3.5 เพื่อฝกอบรมในการสรางพื้นฐานความเขาใจในการพัฒนาองคกรดวยแนวคิด EVM สําหรับ
กลุม เป า หมายประกอบด ว ยคณะกรรมการอํา นวยการ ผู บริ ห ารระดับสู ง และคณะทํา งาน
โครงการ
3.6 เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรของการประปานครหลวงใหสามารถจัดการระบบ EVM
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.7 ระบบ EVM ที่พัฒนาขึ้นนั้นควรมีรูปแบบที่เปนลักษณะเฉพาะการประปานครหลวงอยาง
แทจริง (Organization-specific) ที่ตองมีบทบาทหนาที่ในการดําเนินธุรกิจ (Business) ควบคูไป
กับการชวยเหลือสังคม (Social Contribution)
3.8 เตรียมความพรอมสําหรับบางหัวขอในการดําเนินงานโครงการระยะที่ 3 และพัฒนาระบบโดย
เนนการเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการที่องคกรไดดําเนินการอยูแลว เชน Balanced Scorecard
(BSC) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และระบบบริหารผลการดําเนินงาน
(Performance Management System)
3.9 นํ า เทคโนโลยี ม าช ว ยในการบริ ห ารจั ด การระบบ โดยการพั ฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร
สนับสนุนการดําเนินงานในแตละขั้นตอน
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4. แนวทางดําเนินงานและวิธีการของระยะที่ 2
จากสภาพปจจุบันและความตองการที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจ คณะที่ปรึกษาไดกําหนดแนวทางใน
การดําเนินงานเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคดังกลาวขางตน จึงขอเสนอแนวทางและวิธีการใหคําปรึกษา
แนะนํา ดังตอไปนี้
แนวทางการดําเนินงาน
1. การศึกษาและทบทวนขอมูลในการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ เพื่อเปนพื้นฐานการจัดทําแผน
เชิงกลยุทธ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร และตัวชีว้ ดั ในระดับ
ตางๆ
2. สนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานมีสว นรวมในการปรับปรุงและพัฒนาระบบโดยผานการการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
3. รวมกับหนวยงานที่รับผิดชอบในกําหนดแผนปฏิบัติการของแตละกิจกรรมและการพัฒนาระบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบ
4. ถายทอดวิธีการในการจัดทําและนําไปใชปฏิบัติแกตัวแทนของรัฐวิสาหกิจในทุกขั้นตอนของ
การดําเนินงาน
วิธีการ
1. การสัมภาษณ เก็บขอมูล และรายละเอียดตางๆ เพื่อนํามากําหนดเปนโมเดลที่ใชในการวิเคราะห
(Interview ,Data Review ,Modeling and Analysis)
2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญผูที่เกีย่ วของมารวมระดมสมองในการพัฒนาและปรับปรุง
อยางเปนระบบ (Workshop)
3. ประชุมเพื่อรวมกําหนดแนวทางการดําเนินงานและการบริหารจัดการกับฝายงานที่รบั ผิดชอบ
(Meeting)
4. ฝกอบรม ติดตามผล ปรับปรุงและกําหนดมาตรฐานการดําเนินงาน (Training)
5. จัดทํารายงานสรุปผลโครงการในแตละชวงและนําเสนอแกผูบริหารรัฐวิสาหกิจ (Presentation)
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4.1 แผนการดําเนินงานโดยละเอียด
แนวคิดและวิธีทํางานสามารถแบงออกไดเปน 4 สวนงาน ดังนี้
สวนที่ 1
การเชื่อมโยงระบบ EVM เขา
กับการจัดทําแผนธุรกิจและ
กระบวนการการบริหาร
จัดการ

สวนที่ 2
พัฒนาระบบ EVM
ระดับศูนย EVM
(ระบบวัด
ผลคา EP, BSC,
และ Value Drivers
Tree)

สวนที่ 4
พัฒนาแนวทางในการ
กําหนดผลตอบแทน
ตามคา EP สําหรับ
ผูบริหารระดับสูง

สวนที่ 3
นําแนวคิดระบบ EVM
มาประยุกตใช
(EVM
Implementation)

สวนที่ 1 การเชื่อมโยงระบบ EVM เขากับการจัดทําแผนธุรกิจและกระบวนการการบริหารจัดการ
1.1 จัดทํารายงานขั้นตนและแผนการดําเนินงานโดยละเอียด
1.2 การวิเคราะหขอ มูลองคกร
1.3 ฝกอบรมผูบริหารเรื่องการเชื่อมโยง BSC และ EVM และนําสูการปฏิบัติ
1.4 ทบทวนการคํานวณคา EP ขององคกร และแนวทางการคํานวณอัตราตนทุนเงินทุนและ EP ของ
ศูนย EVM
1.5 ทบทวนนโยบายศูนย EVM
1.6 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวง เพื่อการนําระบบ EVM มาใชในป
2551
1.7 การจัดทําตัวชีว้ ัดระดับหนวยงาน (Functional KPI) และระบบติดตามผล
KPI &
Target
Setting

Prioritize to
Measure

KPI Follow-up
& Control

Organizational Level
Functional Level
Position or Job Level

1.8 การพัฒนาโปรแกรม BSC & KPI เพื่อการใชงานขององคกร
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สวนที่ 2 พัฒนาระบบ EVM ระดับศูนย EVM
2.1 เตรียมการพัฒนาระบบ EVM ระดับศูนย EVM
2.2 การเชื่อมโยงระบบ EVM กับแผนกลยุทธของแตละศูนย EVM
2.3 ติดตามผลการจัดทําระบบ EVM และแผนกลยุทธของแตละศูนย EVM
สวนที่ 3 การเชื่อมโยงแนวคิดระบบ EVM เขากับกระบวนการบริหารจัดการหลัก
3.1 เชื่อมโยง EVM กับปจจัยขับเคลื่อนมูลคา (Operational Key Driver) และจัดกลุมโครงการตาม
3.2 กระบวนการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามระบบ EVM
3.3 กระบวนการตัดสินใจลงทุนและการจัดสรรทรัพยากร
สวนที่ 4 พัฒนาแนวทางในการกําหนดผลตอบแทนตามคา EP สําหรับผูบริหารระดับสูง
4.1 สรุปผลการวางแผนธุรกิจ การวิเคราะหโครงการ และแนวทางการเชื่อมโยง EVM กับระบบ
ประเมินผล
4.2 ขอเสนอแนะการเชื่อมโยง EVM เขากับระบบประเมินผล
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ระยะที่ 3
1. บทนํา
สภาพแวดลอมการแขงขันในปจจุบันและอนาคต ผลักดันใหผูบริหารระดับสูงของแตละองคกร
ตองมีแนวทางและความตองการของธุรกิจในทิศทางที่ชัดเจนในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกเงินที่ลงทุนไปใน
อัตราที่เหมาะสม และสามารถถายทอดความเขาใจและเปาหมายลงสูสวนตางๆ ขององคการเพื่อใหแตละ
หนวยงานและพนักงานทุกคนมีจุดมุงหมายที่ชัดเจนรวมกัน ซึ่งสามารถดําเนินการไดโดยการนําปจจัยสําคัญ
ตางๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจมาวิเคราะห และกําหนดเปนแผนธุรกิจขององคกรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
จากทรัพยากรที่มีอยูโดยการตัดสินใจในการลงทุนใหเกิดประโยชนสูงสุดตามแนวทางในการบริหารเพื่อ
สรางมูลคาทางเศรษฐศาสตร (Economic Value Management: EVM)
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2. กรอบการดําเนินการของกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลังไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานในการนําระบบ EVM มาใชโดยรัฐวิสาหกิจ
ตองนําเสนอใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอนุมัติหลักการใหนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการ
องคกร ทั้งนี้มีการแบงขั้นตอนการดําเนินงานเปน 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 :
การประเมินการเตรียมความพรอม

กรอบการดํ
ระยะที่ 2: าเนินการของกระทรวงการคลั
ระยะที่ 3 :ง
การนํามาใชในระดับตอไป/
ระดับศูนย-ป 2550

กา

การเชื่อมโยงเขากับการ
บริหารจัดการธุรกิจ-ป 2551

• การเตรียมความพรอมและสรางความเขาใจ • พัฒนาระบบวัดผลงานคา EP ในระดับ

• เชื่อมโยงแนวคิดระบบ EVM เขากับ

เบื้องตน
- พัฒนาแผนการดําเนินโครงการโดยละเอียด
- จัดตั้งคณะทํางานโครงการ คณะกรรมการ
กําหนดทิศทาง
- ฝกอบรมแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการ
คํานวณมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรให
คณะทํางานโครงการและคณะกรรมการ
กําหนดทิศทาง
• การฝกอบรม
- ฝกอบรมผูบ ริหารระดับสูงเกี่ยวกับ
แนวคิดระบบ EVM
- ฝกอบรมผูบ ริหารระดับสูงเกี่ยวกับ
แนวคิดระบบ BSC
-ฝกอบรมคณะทํางานเรื่องการวัดมูลคาเพิ่ม
เชิงเศรษฐศาสตรโดยละเอียด
• พัฒนาระบบ EVM
- คํานวณอัตราตนทุนเงินทุน
- กําหนดนโยบายในการปรับปรุงรายการ
บัญชี
- คํานวณผลงานคา EP ในอดีตในระดับ
องคกร
- ศึกษาการจัดตั้งกําหนดศูนย EVM
- นําระบบ EVM มาเชื่อมโยงกับระบบ BSC
ในระดับองคกร

กระบวนการบริหารหลักขององคกรไดแก
- จัดนําแนวคิดระบบ EVM เปนสวนหนึ่งใน
การจัดทําแผนธุรกิจและการจัดทําแผน
งบประมาณ
- การใชแนวคิดในเรื่องระบบ EVM ในการ
จัดทําวิเคราะหโครงการของการลงทุนตาง ๆ
- จัดสรรเงินทุนและทรัพยากร
- การประเมินผลและรายงานผลคา EP
• พัฒนาแนวทางในการกําหนดผลตอบแทน
ตามมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรสําหรับ
ผูบริหารระดับสูงขององคกร
- กําหนดระดับของผูบริหารที่จะพิจารณา
ผลตอบแทน ตามคา EP
- พิจารณารูปแบบ และผลตอบแทนตาม
ผลงานการสรางคา EP ของผูบริหาร
• นําคา EP ป 2551 เปรียบเทียบกับในชวง 2
ปที่ผา นมาสําหรับรัฐวิสาหกิจที่มกี าร
ประเมินตัวชี้วัดดานความสามารถในการใน
การทํากําไร
1) หลังจากป 2551 พัฒนาการใชรการ
เตรียมความพรอมและสรางความ
เขาใจเบื้องตน
- พัฒนาแผนการดําเนินโครงการโดยละเอียด
- จัดตั้งคณะทํางานโครงการ คณะกรรมการ
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-คํานวณผลงานคา EP ในระดับศูนย EVM
• เชื่อมโยงEVM กับกระบวนการดําเนิน
ธุรกิจของหนวยงานหลัก
- จัดทํา Operation Driver Tree ตามแตละ
ศูนย EVM
- จัดทําแผนกลยุทธเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (Strategic Improvement
Plan) ของแตละศูนย EVM
• พัฒนาระบบ BSC
-จัดทําระบบ BSC สําหรับระดับศูนย
EVM
- เชื่อมโยงระบบ BSC กับระบบวัดผลงาน
คา EP สําหรับระดับศูนย EVM
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3.วัตถุประสงคและเปาหมาย
3.1 เพื่อเตรียมความพรอมและสรางความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับแนวคิดการนําระบบการบริหาร
จัดการเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารองคกร
3.2 เพื่อจัดวางแนวทางที่เหมาะสมในการนําหลักการระบบ EVM มาใชในการดําเนินงานอยางเปน
รูปธรรม
3.3 เพื่อจัดทําระบบ EVM และพัฒนาระบบวัดผลงานคา EP รวมทั้งทบทวนระบบ Balanced
Scorecard (BSC) ในระดับองคกร และจัดทํา Balanced Scorecard (BSC) ของศูนย EVM
3.4 เพื่อเชื่อมโยงระบบบริหารเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) กับระบบ BSC และการ
บริหารความเสี่ยงในระดับองคกร
3.5 เพื่อฝกอบรมในการสรางพื้นฐานความเขาใจในการพัฒนาองคกรดวยแนวคิด EVM สําหรับ
กลุม เป า หมายประกอบด ว ยคณะกรรมการอํา นวยการ ผู บริ ห ารระดั บสู ง และคณะทํ า งาน
โครงการ
3.6 เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรของการประปานครหลวงใหสามารถจัดการระบบ EVM
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.7 ระบบ EVM ที่พัฒนาขึ้นนั้นควรมีรูปแบบที่เปนลักษณะเฉพาะการประปานครหลวงอยาง
แทจริง (Organization-specific) ที่ตองมีบทบาทหนาที่ในการดําเนินธุรกิจ (Business) ควบคูไป
กับการชวยเหลือสังคม (Social Contribution)
3.8 เตรียมความพรอมสําหรับบางหัวขอในการดําเนินงานโครงการระยะที่ 3 และพัฒนาระบบโดย
เนนการเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการที่องคกรไดดําเนินการอยูแลว เชน Balanced Scorecard
(BSC) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และระบบบริหารผลการดําเนินงาน
(Performance Management System)
3.9 นํ า เทคโนโลยี ม าช ว ยในการบริ ห ารจั ด การระบบ โดยการพั ฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร
สนับสนุนการดําเนินงานในแตละขั้นตอน
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4 แนวทางดําเนินงานและวิธีการ ของระยะที่ 3
จากสภาพปจจุบันและความตองการที่สําคัญขององคกร คณะที่ปรึกษาไดกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคดังกลาวขางตน จึงขอเสนอแนวทางและวิธีการใหคําปรึกษาแนะนํา
ดังตอไปนี้
แนวทางการดําเนินงาน
1. การศึกษาและทบทวนขอมูลในการบริหารจัดการขององคกร เพื่อเปนพื้นฐานการจัดทําแผน
เชิงกลยุทธ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร และตัวชี้วัดในระดับ
ตางๆ
2. สนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานมีสวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนาระบบโดยผานการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
3. รวมกับหนวยงานที่รับผิดชอบในกําหนดแผนปฏิบัติการของแตละกิจกรรมและการพัฒนาระบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององคกรอยางเปนระบบ
4. ถายทอดวิธีการในการจัดทําและนําไปใชปฏิบัติแกตัวแทนขององคกรในทุกขั้นตอนของการ
ดําเนินงาน
วิธีการ
1. การสัมภาษณ เก็บขอมูล และรายละเอียดตางๆ เพื่อนํามาวิเคราะห (Interview and Analysis)
2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญผูที่เกี่ยวของมารวมระดมสมองในการพัฒนาและปรับปรุง
อยางเปนระบบ (Workshop)
3. ประชุมเพื่อรวมกําหนดแนวทางการดําเนินงานและการบริหารจัดการกับฝายงานที่รับผิดชอบ
(Meeting)
4. ฝกอบรม ติดตามผล ปรับปรุงและกําหนดมาตรฐานการดําเนินงาน (Training)
5. จั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลโครงการในแต ล ะช ว งและนํ า เสนอแก ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ขององค ก ร
(Presentation)
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5.1 แผนการดําเนินงานโดยละเอียด
หลักการในการใหคําปรึกษา สามารถแบงออกไดเปน 8 สวนงาน ดังนี้
สวนที่ 1: การดําเนินการตอเนื่องเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร
การพัฒนากลยุทธโดยนํา Balance Scorecard และระบบบริหารเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐศาสตรมา
ใชเพื่อเชื่อมตอเปาหมายและวิสัยทัศนเชิงกลยุทธในระยะยาวทั้งในดานการพัฒนา และการประยุกตใชกล
ยุทธขององคกรโดยสรางความสมดุลระหวางความตองการดานการเงิน (Finance) ลูกคา (Customer)
กระบวนการทางธุรกิจ (Internal Business Process) รวมถึงการเรียนรูและการเติบโต (Learning and Growth)
โดยไมเปนเพียงแคระบบวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement) เทานั้น แตยังใหความสําคัญกับ
โอกาสที่ อ งค ก รนั้ น ๆ จะประสบความสํ า เร็ จ ในอนาคต โดยจะเป น ระบบการบริ ห ารที่ มี พ ลวั ต ซึ่ ง จะ
เสริมแรง ประยุกต และผลักดันกลยุทธขององคกรไปขางหนาอยางตอเนื่อง โดยมีขั้นตอนหลักในการ
ดําเนินการ ดังนี้
1) ทบทวนแผนเชิ ง กลยุ ท ธ อั น ประกอบด ว ยวิ สั ย ทั ศน ภารกิ จ หลั ก นโยบายขององค ก ร ขั้ น ตอน
ผูเกี่ยวของหลัก รวมทั้งเวลาที่ใชในการดําเนินการตามแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2) ทบทวนปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ เชน
 ความตองการ ความคาดหวังของลูกคาและตลาด รวมทั้งโอกาสดานการตลาด
 สภาพการแขงขันของธุรกิจและความสามารถขององคกรเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง
 การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีและดานอื่นๆ ที่สําคัญ ซึ่งอาจมีผลตอผลิตภัณฑและ
บริการ และ/หรือ การปฏิบัติการขององคกร
 จุ ด แข็ ง และจุ ด อ อ นขององค ก ร ซึ่ ง รวมถึ ง ทรั พ ยากรบุ ค คลและทรั พ ยากรอื่ น ๆ ใน
กระบวนการสรางคุณคาขององคกร (Value Creation Process)
 จุดแข็งและจุดออนของผูสงมอบหรือคูคา
 ความเสี่ยงในดานการเงิน ดานสังคม และดานอื่นๆ
3) การทบทวนระบบบัญชีเพื่อรองรับการคํานวณผลงานคา EP ระดับองคกรในปปจจุบัน 5 ปยอนหลัง
และประมาณการใน 5 ปขางหนา เพื่อนํามาใชในการกําหนดทิศทางการดําเนินกลยุทธขององคกร
(Strategic Direction) ไดอยางเหมาะสม
4) การทบทวนการคํานวณผลงานคา EP ระดับศูนย EVM บนพื้นฐานของมูลคาทางเศรษฐศาสตรและ
การสรางมูลคาเพิ่ม
5) ทบทวนวั ต ถุ ป ระสงค เ ชิ ง กลยุ ท ธ และสร า งความสั ม พั น ธ ต ามแนวทางการพั ฒ นา Balance
Scorecard เพื่อนํามาสรางแผนที่กลยุทธขององคกร (Strategy Map)โดยใหความสําคัญกับความทา
ทายเชิงกลยุทธ และสรางสมดุลกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญทั้งหมด

Enhancing Your Strategic Value

12

6) การทบทวน Value Drivers Tree และกําหนดตัวชี้วัดในระดับองคกร (Corporate KPI) ที่เชื่อมโยง
กับปจจัยขับเคลื่อนเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐศาสตร (EVM Drivers) อันจะชวยสนับสนุนการ
บริหารจัดการองคกรอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดย
 เปนตัวกําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจ และจัดสรรทรัพยากรเพื่อสรางมูลคาอยางมี
เปาหมายที่ชัดเจน
 ชวยลําดับความสําคัญเพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร
 กระจายสูสวนงานตางๆ เปนเปาหมายในการปรับปรุงการดําเนินงานที่ชัดเจน
 ใชในการประเมินและเปรียบเทียบความสามารถในการสรางมูลคาระหวางธุรกิจตางๆ
 ใชในการประเมินผลกลยุทธที่ผลักดันใหเกิดการเติบโตขององคกร
 สรางความสัมพันธระหวางโอกาสของความเสี่ยงกับผลตอบแทนทางธุรกิจจากโครงการ
ตางๆ
 ใชเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดโครงสรางเงินทุนใหเหมาะสมเพื่อการปรับปรุงตนทุน
ของเงินทุน
7) ทบทวนการเชื่อมโยงระบบ EVM กับ BSC ของศูนย EVM เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
องคกรโดยจัดทํา Balanced Scorecard และแผนภูมิปจจัยขับเคลื่อน (Value Drivers Tree) สําหรับ
แตละศูนย EVM
8) ทบทวนตัวชี้วัดในระดับหนวยธุรกิจ (Business Unit KPI) ที่ถูกกําหนดเปนศูนย EVMเพื่อใช
ติดตามความสามารถในการดําเนิ นงาน และจัดระบบการประเมินผลโดยรวมที่สามารถทํ าให
องคกรมุงไปในแนวทางเดียวกัน
9) กําหนดแผนปฏิบัติการของศูนย EVMในการปรับปรุงเพื่อสรางมูลคาตามแนวทาง EVM
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วิสยั ทัศน / ภารกิจหลัก

Value
Analysis

SWOT
Analysis

Risk
Analysis

นโยบายและเปาหมายหลักองคกร
EP Calculation

Value
Drivers

แผนการเงินองคกร

Financial Risk

นโยบายเชิงกลยุทธ

Strategic Risk

Strategy
Map

Risk
Map

EP & Corporate KPIs
Cost Allocation & Transferred
Key Value
EVM
Drivers
Centers
ติดตามผลการดําเนินงานองคกร
Corp. KPI / Key Drivers /
EVM Centers

VAR
แผนโครงการ

Functional KPIs

ระบบติดตามผลการ
ดําเนินงาน
ของหนวยงาน

CO

Operational &
Compliance Risk
ระบบติดตามผลการ
บริหารความเสีย่ งของ
หนวยงาน

อยางไรก็ตาม สิ่งสําคัญในขั้นตอนการพัฒนากลยุทธโดยนํา Balanced Scorecard และระบบบริหาร
เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐศาสตรมาใชจะตองมีขอมูลพื้นฐานของกระบวนการวางแผน และสารสนเทศที่
เกี่ยวกับผลกระทบ ความเสี่ยง ความทาทาย และขอกําหนดที่สําคัญที่อาจสงผลตอโอกาสและทิศทางใน
อนาคตขององคกร แนวทางดังกลาวจะใหบริบทที่ตรงกับความเปนจริงและครบถวนสําหรับการพัฒนากล
ยุทธที่มุงเนนผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงลูกคาและตลาด เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจ การจัดสรร
ทรัพยากร และการจัดการเพื่อสรางมูลคาแกองคกรโดยรวม
สวนที่ 2: การทบทวนนโยบาย EVM เพื่อการถายทอดสูร ะดับศูนย EVM
การที่จะแปลงกลยุทธไปสูการปฏิบัติในระดับศูนย EVMเพื่อใหบรรลุผลตามที่องคกรคาดหวังนั้น
จะตองมีการประเมินความสําเร็จของการปฏิบัติการในหนวยธุรกิจที่สําคัญโดยนอกจากตองมีการคํานวณคา
Economic Profit และจัดทํา Balanced Scorecard รองรับแลวยังตองมีการกําหนดนโยบายและกลไกในการ
บริหารทางการเงินระหวางกันขึ้นมารองรับ จุดมุงหมายคือทําใหมั่นใจวามีการนํากลยุทธในการสรางมูลคา
ไปปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงคอยางแทจริง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
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1) กําหนดแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการของศูนย EVM เพื่อใหการกําหนดกลยุทธ
การบริหารทรัพยากร และการบริหารผลงานมุงเนนสรางมูลคา โดยการตัดสินใจของผูบริหารที่
คํานึงถึงมูลคาปจจุบันสุทธิและคาในอนาคตของ Economic Profit ที่เปนบวก
2) การพัฒนา Software ที่เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานของศูนย EVM เพื่อการคํานวณอัตรา
ตนทุนเงินทุนและคา Economic Profit
3) กําหนดนโยบายและวิธีการในการปนสวนตนทุน (Cost Allocation) ปนสวนสินทรัพย (Asset
Allocation) และการกําหนดราคาโอน (Transferred Price) จากสวนกลางลงแตละศูนย EVM
การที่จะบรรลุผลสําเร็จดังกลาว สามารถทําไดดวยการนําแนวทางของระบบบริหารเพื่อสรางมูลคา
ทางเศรษฐศาสตรและการกําหนดปจจัยขับเคลื่อนมูลคามาใชในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน บทบาท
หน า ที่ ข องผู บ ริ ห ารหน ว ยธุ ร กิ จ นั้ น ๆ รวมถึ ง การพั ฒ นาระบบควบคุ ม การดํ า เนิ น งานระยะสั้ น ที่ จ ะถู ก
เชื่อมโยงเขากับวิสัยทัศนและกลยุทธระยะยาวในการสรางมูลคาใหแกองคกร
สวนที่ 3: การจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณองคกร
ในการนําระบบ EVM ไปใชในการจัดทําแผนกลยุทธและแผนงบประมาณโดยเนนสรางมูลคาเพิ่ม
เชิงเศรษฐศาสตรนั้น มีประเด็นหลักที่ตองคํานึงถึง 3 ประเด็น คือ
การนําคากําไรทางเศรษฐศาสตร (Economic Profit) ไปใชรวมในการประมาณการทางการเงินระยะยาวของ
องคกร (Long-term Financial Projection) โดยการเชื่อมโยงแผนธุรกิจกับแผนงบประมาณและแผนการ
ลงทุนขององคกรประจําป 2552 เพื่อใหสอดคลองกับระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิง
เศรษฐศาสตร
2) การจัดทําแผนงบประมาณการลงทุน (Capital Budget) และที่มาของแหลงเงินทุนที่ชัดเจน อันเปน
กระบวนการในการวางแผนและการจัดสรรเงินเพื่อลงทุนในโครงการตาง ๆ ของธุรกิจ เปนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับเงินลงทุนในธุรกิจที่ไดลงทุนในปจจุบัน ซึ่งจะเห็นผลสําเร็จในอนาคต หรือเปน
กระบวนการที่ ผู บ ริ ห ารใช ใ นการตั ด สิ น ใจ เพื่ อ ประเมิ น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งรายจ า ยและ
ผลประโยชนที่จะไดรับจากการลงทุนในโครงการตาง ๆ เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดในการจัดสรร
ทรัพยากรสําหรับระยะยาว
3) การจัดทําแผนงบประมาณของศูนย EVM โดยหลังจากกําหนดความรับผิดชอบระหวางศูนยตางๆ
การแบงแยกรายไดและคาใชจายลงไปในแตละศูนย การแบงแยกสินทรัพยลงไปในแตละศูนย
(Asset Allocation) การทําการตกลงในเรื่อง Cost Allocation และ Transfer pricing ระหวางกันและ
กําหนดเปาหมายในการปรับปรุง Driver ของแตละศูน ย อั นเปน พื้นฐานในการจั ด ทําแผน
งบประมาณของศูนย EVM ใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งแตละศูนยสามารถเริ่มดําเนินการจัดทํางบประมาณ
ในปถัดไปไดโดย
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 การประมาณการรายได คาใชจาย ของแตละศูนย EVM
 การประมาณการสินทรัพย ของแตละศูนย EVM
 การประมาณการผลจากรายการปรับปรุงตางๆ
4) การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Strategic Improvement Plan) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคลอง
กับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธหลัก รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหมั่นใจวาสามารถปฏิบัติได
สําเร็จ
สวนที่ 4: การเชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร
ความเสี่ยงคือเหตุการณที่อาจเกิดขึน้ และมีผลกระทบตอการบรรลุตามวัตถุประสงคหรือนโยบายใน
การดําเนินธุรกิจ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุภายนอกหรือภายในองคกร การดําเนินธุรกิจปจจุบันภายใตการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ การตลาด และกฎระเบียบตางๆ ทําใหความเสี่ยงในการดําเนินงานมีมาก
ขึ้น ดังนั้น การที่องคกรสามารถบงชี้และประเมินความเสี่ยงไดอยางถูกตอง ก็จะชวยใหสามารถตัดสินใจได
วาตองการระบบการควบคุมอยางไร และมากนอยเพียงไร เพื่อที่จะเตรียมการแกไขปญหาอันเกิดจากความ
เสี่ยงเหลานัน้ ไดทันทวงที สนับสนุนดวยการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และ
ถูกตองเพื่อชวยสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยการสื่อสารขอมูลตองเกิดขึ้นอยางทั่วถึงทั้งองคกรจาก
ฝายบริหารถึงผูปฏิบัติงานซึ่งสามารถกําหนดเปนขัน้ ตอนในการดําเนินการที่เชื่อมโยงกับการวางแผนกล
ยุทธไดดังนี้
1) การกําหนดผลลัพธที่คาดหวัง (KRA) จากกลยุทธที่สําคัญขององคกร
2) กําหนดปจจัยความสําเร็จของกลยุทธ (Key Success Factors)
3) ประเมินหาความไมแนนอน (Uncertainty)
4) ระบุและประเมินปจจัยความเสี่ยง (Risk Identification and Assessment)
5) จัดประเภทปจจัยความเสี่ยง (Risk Categorization)
6) วิเคราะหแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงในปจจุบัน (Existing Risk Response)
7) การกําหนดคาขอบเขตที่ยอมรับได (Degree of Acceptance)
8) การกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงและผูรับผิดชอบ (Risk Response and Responsibility
Allocation)
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Key Result Area
or KPI
Assess Risks

Categorize Risks

Strategic
Objectives
Existing Risk
Responses
Key Success
Factor

Identify Risks

Degree of
Acceptance
Uncertainty

Required Risk
Response

Responsibility
Allocation

Supporting Action
Plan

ผลจากการประเมินความเสี่ยงระดับองคกร ที่เชื่อมโยงกับการวางแผนกลยุทธตามแนวทางของ BSC
และ EVM เพื่อสรางความมั่นใจวาองคกรสามารถบริหารความไมแนนอนที่อาจสรางอุปสรรคตอการบรรลุ
ถึงเปาหมายเชิงกลยุทธรวมถึงเปาหมายในเรื่องกําไรทางเศรษฐศาสตร อันจะสงผลใหเกิดแนวทางในการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมในรูปแบบตางๆ เพื่อใหไดผลการดําเนินงาน ผลิตภัณฑ และบริการที่ดีขึ้น เพราะการ
ประเมินความเสี่ยงจะชวยในการวิเคราะหประสิทธิภาพขององคกร วามีความสามารถในการใชทรัพยากรดี
เพียงใด สรางคุณคาอยางเหมาะสม หรือมีความสูญเสียเกิดขึ้นหรือไม และเพื่อทําใหการดําเนินธุรกิจของ
องคกรเกิดระบบการปรับปรุงที่สมบูรณ
สวนที่ 5: การพัฒนาระบบวิเคราะหโครงการลงทุนตามแนวทาง EVM
ในกระบวนการที่องคกรดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการและนําแผนไปปฏิบัติ ความสําเร็จจะขึ้นอยู
กับการที่ผูบริหารตองตัดสินใจวาแผนใดจะสรางหรือไมสรางมูลคาเพิ่ม เพื่อที่จะไดจัดสรรทรัพยากรและ
กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม สงผลใหแผนของหนวยงานและของผูสงมอบหรือคูคา
สามารถมุงไปในแนวทางเดียวกัน อันจะเปนพื้นฐานในการกําหนดและสื่อถึงเรื่องสําคัญที่จะตองเกิดการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง ทั้งในสวนของงานประจําของทุกหนวยงาน และในสวนของแผนปฏิบัติการที่ตอง
อาศัยความรวมมือจากฝายตางๆ ซึ่งมีขั้นตอนดําเนินการในสวนงานนี้ ดังนี้
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1) วิเคราะหและกําหนดเกณฑการประเมินโครงการลงทุนตางๆ
2) ประสานงานในการจัดทําแผนโครงการตางๆ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธขององคกร
3) จัดกลุมโครงการเพื่อสะทอนถึงปจจัยขับเคลื่อนมูลคา (Operational Key Drivers) เพื่อใชในการ
กําหนดแนวทางในการจัดสรรทุนและทรัพยากร (Capital and Resource Allocation) เพื่อใหมั่นใจ
ไดวาแตละสวนงานสามารถปฏิบัติตามแผนโครงการเหลานั้นในการสรางมูลคาใหแกองคกรได
สําเร็จโดย
 เพิ่มผลตอบแทนการลงทุนที่ลงไป (Increased returns on existing capital)
 ชวยใหองคกรเกิดการเติบโตอยางมีกําไร (Profitable growth)
 ดําเนินการจําหนาย หรือตัดสวนงานที่ทําลายมูลคาลง (Divestment of value-destroying
activities)
 ชวยเพิ่มระยะเวลาที่คาดหมายวาจะทําผลตอบแทนตอกําไรสุทธิ (RONA) ไดสูงเกินกวา
ตนทุนเงินทุน (WACC) ใหยาวขึ้น
 ชวยใหเกิดการลดลงของตนทุนเงินทุน (Reductions in the cost of capital)
4) วิเคราะหเพื่อทดลองประเมินคา Economic Profit ของโครงการ การลงทุน ผลกระทบตอกระแสเงิน
สดจากการดําเนินงานสวนเกินที่จะเกิดขึ้น และโอกาสในการสรางมูลคา เพื่อชวยในการตัดสินใจ
ของผูบริหารในการเลือกลงทุนในแตละโครงการ
5) ปรับปรุงระบบการประเมินผลโครงการตามแนวทางการบริหารเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐศาสตร ที่
จะชวยใหการดําเนินงานขององคกรมุงไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งนี้ เพื่อสรางความเขาใจวาผูบริหารในแตละโครงการไมเพียงแตรับการจัดสรรและควบคุมการใช
จ า ยเงิ น ทุ น เท า นั้ น แต จ ะต อ งกลายเป น หุ น ส ว นกั บ องค ก รในกระบวนการสร า งมู ล ค า เชิ ง
เศรษฐศาสตรอยางยั่งยืน
สวนที่ 6: แนวทางและการพัฒนาเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการระบบ EVM
เพื่อใหระบบงาน EVM สามารถนํามาใชในการบริหารจัดการภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งในการวางแผน การผลักดันใหการดําเนินการนั้นสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด และการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนที่วางไว ซึ่งควรถูกสนับสนุนดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในแตละ
ขั้นตอนของการดําเนินการ โดยสามารถแบงการสนับสนุนดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศออกไดเปน 3
ระดับ ดังนี้
1) การพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการระดับองคกร
2) การพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการระดับศูนย EVM
3) การพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการโครงการ
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จุ ด ประสงค สํ า คั ญ ของการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งาน
โครงการก็เพื่อการพัฒนาระบบขอมูลรองรับและพัฒนาระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพควบคูกันใน
อั น ที่ ใ ช จั ด การ สนั บ สนุ น ตรวจสอบ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานในทุ ก ระดั บ ว า สามารถ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผน ซึ่งจะตองจัดใหเหมาะสมกับรูปแบบและวัฒนธรรมของแตละองคกร เพื่อให
เกิดแรงขับเคลื่อนที่นําไปสูความสําเร็จที่องคการคาดหวัง
Prioritize to
Measure

KPI &
Target
Setting

KPI Follow-up
& Control

Benchmark to
the Target

Out

Action &
Continuous
Improvement

In

Review Next-year
Target

สวนที่ 7: พัฒนาแนวทางในการกําหนดผลตอบแทนตามคา EP สําหรับผูบริหารระดับสูง
การสรางความเขาใจวาการสรางมูลคาเปนเปาหมายสูงสุดขององคกรเปนเพียงจุดเริ่มตนเทานั้น
ผูบริหารจะตองวัดกาวหนาในการบรรลุเปาหมายดังกลาวไดดวย การกําหนดเกณฑที่จะนํามาใชวัดและการ
กําหนดแนวทางการประเมินผลเปนสิ่งสําคัญของขั้นตอนที่จะนําการวางแผนและการนํา EVA ไปสูการ
ปฏิบัติ วิธีนี้จะชวยใหองคกรสามารถเชื่อมโยงตัวชี้วัดผลการดําเนินงานกับผลตอบแทนของฝายบริหารอัน
จะเปนประโยชนตอการปรับเปาหมายของผูบริหารและเจาของผูกําหนดนโยบายหรือผูถือหุนใหเกิดความ
สอดคลองกันเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการสรางมูลคา (Value-creation Behavior) แกบุคลากรในทุกระดับ
เพื่ อ รองรั บ เหตุ ผ ลดั ง กล า ว องค ก รจะต อ งมี ก ารเตรี ย มการล ว งหน า ในการสร า งระบบการประเมิ น
ผลตอบแทนที่พรอมสําหรับการบริหารจัดการแกผูบริหารในทุกระดับ เพื่อใหเกิดความพรอมในการกระจาย
นโยบายและอํานาจหนาที่ดังกลาวสําหรับฝายที่มีหนาที่ในการควบคุมงานนโยบาย (Policy Line) และฝายที่
มีหนาที่ปฏิบัติการโดยตรง (Operation Line) พรอมทั้งระบบการประเมินความสามารถโดยมีการวัดผลที่
ชัดเจน และระบบการจัดการดานขอมูลที่พรอมรองรับการวัดผลที่เชื่อถือได โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน
ดังนี้
1) การกําหนดระดับของผูบริหารที่เขารวมในแผนปรับปรุงผลตอบแทนตามคา EP
2) การศึกษาทบทวนรูปแบบและแผนผลตอบแทนในปจจุบัน
3) ศึกษาความเปนไปไดในการจายโบนัสผลตอบแทนตามผลงานการสรางคา EP
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4) กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาระบบผลตอบแทนตามคา EP สําหรับผูบริหารระดับสูง โดย
คํานึงถึงการเชื่อมโยงกับระบบผลตอบแทนของผูบริหารระดับกลางและพนักงานภายในองคกร
ทั้งนี้เพื่อใหแรงจูงใจในการสรางผลการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกันทัว่ ทั้งองคกร
5) ใหคําปรึกษาในการเลือกระบบผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของ
องคกรโดยพิจารณาคัดเลือกจากระบบผลตอบแทนที่มีในรูปแบบตางๆ เชน
 รูปแบบอางอิงมูลคา (Value-based Model) โดยการเชื่อมโยงระบบผลตอบแทนเขากับมูลคา
ขององคกรในรูปแบบตางๆ เชน มูลคาทางการตลาด (Market Value) สิทธิในการซื้อหุน
ของบริษัท (Stock Option) หรือมูลคากําไรทางเศรษฐศาสตร (Economic Profit) ซึ่งตอง
สรางระบบการวัดผลที่สอดคลองและเปนที่ยอมรับใหเกิดขึ้น
 รูปแบบการมีสวนรวมในกําไร (Profit Sharing Model) เปนรูปแบบทีส่ รางแรงจูงใจสูงสุด
โดยการเชื่อมโยงระบบผลตอบแทนเขากับความสามารถในการสรางกําไรขององคกร โดย
องคกรยิ่งเติบโตก็จะยิ่งเพิ่มการแบงปนผลตอบแทนเปนสัดสวนที่เทากัน
 รูปแบบอางอิงผลการดําเนินงาน (Performance-based Model) โดยการเชื่อมโยงระบบ
ผลตอบแทนเขากับกลุมตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่สําคัญขององคกร ซึ่งสัดสวนของ
ผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับกลุมตัวชี้วัดดังกลาวอาจแปรตามความพรอมและสถานการณ
ทางธุรกิจขององคกรเปนสําคัญ
 รูปแบบเชิงการแขงขัน (Competitive Model) โดยเนนการเปรียบเทียบขอมูลกับองคกรใน
ธุรกิจเดียวกันหรือคูแขงแลวจึงนํามาใชกําหนดระบบผลตอบแทน
 รูปแบบผสม (Mixed Model) โดยการผสมระบบผลตอบแทนในรูปแบบตางๆ อยาง
เหมาะสมและสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินธุรกิจขององคกร
6) กําหนดแผนปฏิบัติการในการนําระบบผลตอบแทนตามคา EP ดังกลาวมาใช
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