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 โดยทัว่ไปเมื่อองค์กรใช้เคร่ืองมือการบริหารจดัการใหม่ๆไปสกัระยะหนึง่ก็ควรจะมานัง่ทบทวนและตรวจประเมิน 

(Audit) ผลการใช้เคร่ืองมือนัน้ๆวา่ยงัมีประสทิธิภาพสมตามที่ตัง้ใจไว้หรือไม ่ผู้ เขียนเคยพบบางบริษัทใช้ BSC มานานราว 

2-3 ปีแล้วยงัคงใช้แผนท่ีกลยทุธ์ (Strategy map) เหมือนเดิมทกุประการตัง้แตแ่รกเร่ิม สว่น KPI พบการปรับใช้ตวัเลขเป็น

บางตวั ถามว่าท าไมจึงยงัคงใช้แผนที่กลยทุธ์เหมือนเดิม ค าตอบสัน้ๆแต่ได้ความว่า " มนัเหนื่อยครับ ปรับกนับ่อยๆผมก็

โดนอีกแผนกหนึง่วา่เอาซิครับ เพราะถ้าผมปรับ เขาก็ต้องเปลีย่นตามผมด้วย " ผลลพัธ์ก็คือ BSC ถกูแช่แข็งไปแล้ว แตโ่ชค

ยงัดีครับ ที่บริษัทนัน้ยงัคงเติบโตอยูไ่ด้ แม้ยอดการสง่ออกจะลดลงบ้างก็ตาม แตม่ีสญัญาณบอกเหตแุล้วครับวา่ ยอดขาย

เพิ่ม แตก่ าไรเร่ิมหดลง เมื่อเทียบกบัช่วง1-2 ปีแรกทีท า BSC อะไรคือสาเหต ุเดี๋ยวเรามานัง่วิเคราะห์กนัแบบง่ายๆ 

           เหตุผลที่เราจะควรตรวจประเมิน BSC พูดกันง่ายๆมาจาก 4 ปัจจัยหลกัครับ คอื 

1. ตรวจประเมินเพื่อดูว่าระบบที่ออกแบบไว้ตาม BSC ยังคงตัวชีว้ัดที่ถูกต้องและเหมาะสมทัง้ในส่วนที่เป็น 

Performance และประสทิธิภาพของกลยทุธ์ 

2. เพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของผู้ ใช้ ( BSC Users) โดยตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลข่าวสารที่ป้อนเข้าสู่

กระบวนการบริหารจดัการภายในองค์กร 

3. เพื่อปรับปรุงคณุภาพของข้อมลูให้มัน่ใจวา่สามารถใช้สนบัสนนุคา่ชีว้ดัได้แมน่ย าและถกูต้อง 

4. ตรวจประเมินเพื่อกระตุ้นให้เกิดโอกาสในการปรับปรุงให้ดีขึน้ 

           ผู้บริหารบางทา่นอาจจะแย้งวา่ ท าไมต้องปรับเปลีย่นแผนท่ีกลยทุธ์ด้วยละ่ เพราะทา่นคิดวา่กวา่จะท าแผนท่ีกล

ยทุธ์กนัจนส าเร็จก็แทบแยไ่ปตามๆกนั ?เหตผุลที่ผู้ เขียนชีแ้จงไปก็คือการตัง้ค าถามให้ทา่นคิดตาม ก็คือ 

 ท่านคิดว่าตลาดของท่านมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่ ? หรือยงัเหมือนเดิมเมื่อ 2-3 ปี

ที่แล้ว ? 

 สภาพแวดล้อมภายนอกตา่งๆ เช่น กฎหมาย ราคาน า้มนั FTA ฯลฯ สง่ผลกระทบตอ่กิจกรรม

ของทา่นหรือไม ่? 

 คนของทา่นโดยเฉพาะผู้บริหาร เก่งขึน้บ้างหรือไม ่? 

 ท่านพอใจในก าไรและยอดขายในขณะนีห้รือไม่ ? ท่านยงัมีโอกาสจะเติบโตได้ดีกวา่ปัจจบุนั

หรือไม ่? 



 สดุท้ายครับ ท่านตบกระเป๋าตวัเองดซูิครับวา่ มีเงินเพิ่มขึน้หรือลดลง ? (ขอยืมค าพดูของใคร

บางคนมาใช้ครับ) 

           ค าตอบทกุข้อที่ทา่นตอบ คือเหตผุลที่ควรทบทวนประสทิธิภาพของ BSC ครับ เพราะเมื่อมีปัจจยัตา่งๆมากระทบ

ต่อกิจการท่าน ท่านจะต้องมีความไวตอ่ปฏิกิริยานัน้ เช่นเดียวกนั ถ้ามีใครสกัคนปาลกูบอลใสต่วัท่าน ท่านต้องหลบให้ได้

ก่อนใช่ไหมครับ แต่ถ้าหลบไม่ทนัล่ะ จะให้ลกูบอลถูกส่วนใดของร่างกายที่ท าให้บาดเจ็บน้อยที่สดุก่อน ใช่หรือไม่ และ

สดุท้าย ทา่นจะยอมตกเป็นฝ่ายรับแตพ่ียงข้างเดียวหรือครับ ถ้าจะตอบโต้ ควรจะท าอยา่งไรครับ ครับ ผู้ เขียนก าลงับอกวา่ 

ปฏิกิริยาที่องค์กรควรจะโต้ตอบกบัปัจจยัต่างๆที่โถมเข้ามาสูอ่งค์กรของเรา คือ แนวทางการปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ครับ เมื่อ

เราเปลี่ยนกลยุทธ์ ตวัชีว้ดั (KPI) จะต้องปรับตามใช่ไหมครับ เมื่อกลยุทธ์หลกัเปลี่ยน KPI หลกัก็ปรับ แล้วกระบวนการ

ตา่งๆที่เป็นองคาพยพขององค์กรก็ต้องขบัเคลื่อนปรับตวัตามไปด้วยเช่นกนัเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกนั ผู้ เขียนไมพ่ดูถึง

การปรับเปลี่ยน Vision / Mission ครับ เพราะถ้าเปลี่ยน Vision / Mission เมื่อไร กระบวนการต่างๆขององค์กรต้องปรับ

ตามอยูแ่ล้วครับ 

เอาละ่ ถ้าจะปรับระบบภายใน BSC กนัจะเร่ิมต้นอยา่งไร ? 
ในความเห็นของผู้ เขียน ควรจะเร่ิมต้นจาก 

 วิเคราะห์ปัจจยัต่างๆทัง้ภายในและภายนอกที่สง่ผลกระทบตอ่องค์กรก่อนครับ ก็คือทบทวน 

SWOT Analysis กนัเป็นระยะๆ เอาทัง้ผลดีและผลเสยีนะครับ 

 วิเคราะห์ระดบัความรุนแรงของผลกระทบนัน้ๆครับ ทัง้นีเ้พื่อจดัเรียงล าดบัความส าคญัของ

การจดัการปัญหาครับ เช่น ขณะนีเ้จอกบัภาวะน า้มนัแพง คา่ไฟฟา้ขึน้ราคา บริษัทจะต้องพดู

ถึงการลดต้นทนุก่อนซิครับ 

 ปัจจยัที่สง่ผลกระทบนัน้สง่ผลตอ่หน่วยงานใดขององค์กรเป็นหลกั เช่น ราคาน า้มนัสง่ผลตอ่

ฝ่ายผลติและฝ่ายจดัสง่, FTA อาจจะสง่ผลตอ่ฝ่ายจดัซือ้และฝ่ายขาย ฯลฯ 

 จากผลกระทบนัน้ท าให้องค์กรต้องปรับกลยทุธ์หรือเพิ่มหรือลดกลยทุธ์ด้านใดลงบ้างไมว่่าจะ

เป็นมิติทางการเงินหรือมิติด้านลกูค้าหรือมิติการจดัการกระบวนการภายในหรือมิติด้านการ

เรียนรู้ และที่ส าคญั หนว่ยงานท่ีได้รับผลกระทบนัน้เต็มๆต้องเปลีย่นแผนกลยทุธ์ก่อนเลยครับ 

 ตวัชีว้ดั (KPI) ต้องปรับเป้าหมายตามด้วยครับ จะปรับเปลี่ยน KPI หรือจะเพิ่ม KPI ใหม่ๆตวั

ใดให้พิจารณาจากความส าคญัของกลยทุธ์นัน้ เช่น KPI การใช้น า้มนัเตาส าหรับหม้อไอน า้

จะต้องเพิ่มเข้ามาและเร่ิมเฝ้าระวงัแล้ว KPI การใช้พลงังานไฟฟ้าจะต้องปรับแผนปฏิบตัิ 

(Action Plan) กันใหม่แล้ว ฯลฯ แต่ผู้ เขียนมีความเห็นว่า KPI เดิมไม่ควรตดัทิง้ แต่ให้เก็บ

ตวัเลขตอ่ไปครับ 

 ทบทวนแผนท่ีกลยทุธ์ใหมก่นัอีกรอบในทกุๆมิติที่เก่ียวข้อง 

 ปรับแผนปฏิบตัิ (Action Plan) ของหนว่ยงานตา่งๆที่เก่ียวข้อง 



 เร่ิมเก็บตวัเลขข้อมลูตา่งๆปอ้นเข้าสูร่ะบบเพื่อยืนยนัสกัระยะหนึง่ (คิดวา่สกั 2-3 เดือน) 

 ทบทวนแผนท่ีกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิตา่งๆกนัตามข้อมลูที่ปอ้นเข้ามา 

 ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิและระบบ BSC ตอ่ไป 

           10 ขัน้ตอนง่ายๆ น่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ใช้ครับ ส าหรับผู้ เขียนคิดวา่ในอนาคตอาจจะมีหนว่ยงานกลาง (Third 

party) เป็นของเอกชนรับผิดชอบการตรวจประเมินประสทิธิภาพของระบบ BSC คล้ายกบัระบบ ISO Certified Body ก็ได้

นะครับ (ถ้าใครคิดตัง้ขึน้มา อย่าลืมชวนผู้ เขียนไปร่วมด้วยคนนะครับ) แต่ประเด็นส าคญั คือ การตรวจประเมินจะอ้างอิง

เกณฑ์อะไรเป็นส าคญั ถ้าเป็น ISO ยงัอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานสากลของ ISO ได้ แตถ้่าเป็น BSC ผู้ เขียนคิดวา่มี 3 แนวทาง

คือ หนึ่ง ควรจะอ้างอิงกับ Performance ของ Best Practice ของอุตสาหกรรม หรือ ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เป็น 

Benchmark ซึ่งเป็นเร่ืองที่ยากมากๆส าหรับอตุสาหกรรมประเทศไทย สอง อ้างอิงกบั Performance ขององค์กรเองดวูา่ปี

แรกที่ท า BSC ค่าดชันีชีว้ดัต่างเป็นเท่าไร และใช้ค่าของ KPI ในปีแรกนัน้เป็นปีฐาน ตรวจประเมินระบบไปเร่ือยๆเพื่อดู

ประสทิธิภาพของระบบ BSC เกณฑ์ที่สองนา่จะเป็นค าตอบที่ลงตวัที่สดุครับ 

           มาถงึบรรทดัสดุท้าย ผู้บริหารของทา่นคดิจะตรวจประเมินระบบ BSC กนัแล้วหรือยงัครับ ? 

 

  

 

 


