ขัน้ ตอนการนาระบบ BALANCED SCORECARD และ KPI ไปใช้ ในองค์ กร
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ในปั จจุบนั นี ้ผมเชื่อว่าทุกองค์กรคงจะรู้จกั เครื่ องมือการจัดการสมัยใหม่ที่เราเรี ยกว่า Balanced Scorecard และ
KPI (Key Performance Indicator) แล้ ว เพราะบางองค์กรได้ นาเอาไปใช้ แล้ ว แต่บางองค์กรกาลังจะนาไปใช้ ไม่วา่ องค์กร
ที่ใช้ แล้ วหรื อองค์กรที่กาลังจะนาไปใช้ มกั จะประสบปั ญหาเหมือนๆกันคือไม่ร้ ูว่าควรจะเริ่ มต้ นจากจุดไหน อะไรควรเริ่ มต้ น
ก่อน-หลัง แต่ละขันตอนนั
้
นจะต้
้ องทาอะไรบ้ าง ทาอย่างไร
เพื่ อ ให้ ท่ า นผู้ อ่ า นได้ เข้ าใจเกี่ ย วกั บ ขั น้ ตอนการน าเอา Balanced Scorecard และ KPI ไปใช้ ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ผมจึงขอแนะนาขันตอนการน
้
าไปใช้ ในองค์กรดังนี ้
1.

การปรับระดับความรู้ของคนในองค์ กรให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ก่อนอื่นจะต้ องมีการปรับระดับความรู้ของคนในองค์กรให้ อยูบ่ นมาตรฐานหรื อแนวเดียวกันก่อน เพราะ
ในแต่ละองค์กร บุคลากรมักจะมีความรู้ ในเรื่ องนี ้แตกต่างกัน อาจจะเป็ นเพราะต่างคนต่างไปสัมมนา
จากหลากหลายวิทยากร อ่านหนังสือคนละเล่ม บางคนสนใจมากก็ร้ ูมาก บางคนสนใจน้ อยก็ร้ ูน้อย แต่
ท าเป็ น รู้ มากก็ มี ดังนัน้ จึ งควรมี ก ารฝึ ก อบรมหรื อ ชี แ้ จงให้ แ ต่ละคนมี ระดับ ความรู้ ความเข้ าใจที่
ใกล้ เคียงกัน อาจจะใช้ วิธีการเชิญวิทยากรภายนอกเข้ ามาจัดฝึ กอบรมภายในหรื อถ้ าในองค์กรมีใครที่มี
ความรู้ หรื อเชี่ยวชาญในเรื่ องนี ้ก็ ไม่จาเป็ นต้ องเชิญ คนนอกมา และควรจะให้ ความรู้ แก่พนักงานทุก
ระดับ แต่ละระดับอาจจะมีเนื ้อหาแตกต่างกันไป

2.

การจัดตัง้ คณะทางาน
คณะทางานจะจัดตัง้ ก่อนหรื อหลังการฝึ กอบรมก็ ได้ ถ้ าตัง้ แต่ก่อนก็จะดีตรงที่ว่าคณะทางานจะได้
ศึกษาเรื่ องนี ้กันก่อนก่อนที่จะเชิญวิทยากรภายนอกเข้ ามาบรรยายให้ ความรู้ เพราะบางครัง้ เนือ้ หา
หลักสูตรทังหมดคณะท
้
างานเป็ นผู้ออกแบบ แต่อาศัยวิทยากรมาเป็ นโฆษกรัฐบาลเท่านัน้ (โดยทัว่ ไป
คนในพูดไม่คอ่ ยเชื่อ แต่ถ้าเชิญคนนอกที่หน้ าไม่คอ่ ยคุ้นเคยมาพูดมักจะเชื่อกันมาก)

3.

การแปลงวิสัยทัศน์ ส่ ตู ัวชีว้ ัดเชิงกลยุทธ์ ระดับองค์ กร
องค์กรควรจะมีการกาหนดกลยุทธ์ บนพื ้นฐานของวิสยั ทัศน์ องค์กร แล้ วนามาจัดทาแผนที่เชิงกลยุทธ์
(Strategy Map) หลังจากนันให้
้ นาเอากลยุทธ์แต่ละตัวมาวิเคราะห์หาตัวชี ้วัดผลงานเชิงกลยุทธ์ ซึง่ จะ
เรี ยกว่า Strategic KPI ก็ได้ หรื อบางที่อาจจะเรี ยกว่า Strategic Measure ก็ตามความเหมาะสมก็แล้ ว
กัน แต่ที่แน่ๆคือเป็ นตัวชี ้วัดผลงานหลักขององค์กรว่ากลยุทธ์ในเรื่ องนันๆประสบความส
้
าเร็ จหรื อไม่ สิ่ง
ที่ผมอยากจะแนะนาเพิ่ มเติ มคื อเมื่ อได้ Strategic KPI ออกมาแล้ ว น่าจะน าเอา KPIs เหล่านัน้ มา
เชื่อมโยงกันอีกครัง้ หนึง่ ในลักษณะของแผนที่กลยุทธ์ แต่ผมจะเรี ยกมันว่าเป็ นแผนที่ตวั ชี ้วัดผลงานหลัก
เชิ งกลยุทธ์ (Strategic KPIs Map) หมายถึงการนาเอา Strategic KPIs ที่วิเคราะห์ ได้ มาเชื่ อมโยงดู
ความสัมพันธ์ กนั อีกครัง้ หนึ่งว่าที่เราวิเคราะห์มานันถู
้ กต้ องจริ งหรื อไม่ เพราะเราอาจจะเจอว่าตัวชี ้วัด
บางตัวไม่สมั พันธ์ กบั ตัวชี ้วัดผลงานอื่นๆเลยก็เป็ นไปได้

4.

การจัดทา Balanced Scorecard ระดับองค์ กร
เมื่อมัน่ ใจแล้ วว่า KPIs ระดับองค์กรถูกต้ องแล้ ว ให้ จดั ทาตารางตัวชี ้วัดผลงาน (Balanced Scorecard
/Balanced Sheet) เพื่อกาหนดรายละเอียดของตัวชี ้วัดผลงานแต่ละตัว เช่น คาจากัดความของตัวชี ้วัด
สูตรการคานวณ แหล่งที่จะเก็บข้ อมูล ความถี่ในการเก็บข้ อมูล ฯลฯ

5.

การวิเคราะห์ ตัวชีว้ ัดผลงานระดับหน่ วยงาน
การวิเคราะห์ หาตัวชี ว้ ัด ผลงานของหน่วยงาน ในความเป็ น จริ งแล้ วไม่จ าเป็ นต้ องรอให้ KPI ระดับ
องค์ ก รเสร็ จ ก่ อ นก็ ได้ เราสามารถท าควบคู่ กัน ไปได้ เลย เพราะการวิ เ คราะห์ ตัว ชี ว้ ัด ผลงานของ
หน่วยงาน จริ งๆแล้ วคือการนาเอาหน้ าที่งานหลักของหน่วยงานมาวิเคราะห์หาตัวชี ้วัดผลงานนัน่ เอง
การวิเคราะห์ ช่ว งนี ย้ ังไม่เกี่ ย วข้ องกับ กลยุท ธ์ ข ององค์ กร แต่เป็ น การวิเคราะห์ ตัวชี ว้ ัด ผลงานตาม
ลักษณะงาน ตัวชี ้วัดผลงานของหน่วยงานนี ้จะไม่คอ่ ยเปลีย่ นแปลง(ถ้ าเราวิเคราะห์ได้ ครบถ้ วน) ยกเว้ น
มีการเปลีย่ นแปลงหน้ าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานนันๆใหม่
้

6.

การจัดทา Balanced Scorecard ระดับหน่ วยงาน
เมื่อเราได้ ตวั ชีว้ ดั ผลงานของหน่วยงานแล้ ว ก็ให้ จดั ทาตารางตัวชี ้วัดผลงาน (Balanced Scorecard /
Balanced Sheet) ของหน่วยงาน โดยให้ พิจารณาจากการ Balanced Scorecard ของระดับองค์กรว่า
มีตวั ชี ้วัดผลงานตัวไหนบ้ างที่หน่วยงานนันๆรั
้ บผิดชอบ และให้ คดั เลือกตัวชี ้วัดผลงานที่วิเคราะห์ได้ ใน
ข้ อ 5 ที่มีผลกระทบต่อตัวชี ้วัดผลงานระดับองค์กรเข้ ามาใส่เพิ่มเติม ดังนัน้ Balanced Scorecard ใน

ระดับหน่วยงานนี ้จะมีตวั ชี ้วัดผลงานอยู่ 2 กลุม่ หลักๆคือ ตัวชี ้วัดผลงานที่รับมาโดยตรงจากองค์กร และ
ตัวชี ้วัดผลงานตามลักษณะหน้ าที่งานของหน่วยงานนันๆที
้ ่มีผลกระทบต่อตัวชี ้วัดผลงานระดับองค์กร
7.

การปรับตัวชีว้ ัดผลงานและเป้ าหมายระหว่ างหน่ วยงาน
ขันตอนนี
้
้ถือเป็ นขันตอนที
้
่สาคัญมาก เพราะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ทกุ หน่วยงานได้ นาเสนอ Balanced
Scorecard ของตัวเองต่อที่ประชุม ทังนี
้ ้เพื่อให้ แน่ใจได้ วา่ ตัวชี ้วัดผลงานและเป้าหมายขององค์กรได้ ถกู
กระจายไปสู่ห น่วยงานต่างๆได้ อ ย่างครบถ้ วน ในขณะเดี ย วกัน ก็ เป็ น การปรั บ ตัวชี ว้ ัด ผลงานและ
เป้าหมายระหว่างหน่วยงาน เพราะในระหว่างที่นาเสนออยูน่ นมั
ั ้ กจะมีหน่วยงานที่ได้ รับผลกระทบจาก
ตัวชีว้ ดั ผลงานหรื อเป้าหมายของหน่วยงานอื่นๆอยู่เสมอ ในขันตอนนี
้
้ควรมีเปิ ดให้ มีการอภิปรายกัน
อย่างเต็มที่แม้ ว่าจะต้ องเสียเวลาเป็ นวันก็ตาม เพราะให้ ทุกหน่วยงานเกิดการยอมรับในตัวชีว้ ดั และ
เป้ า หมายของหน่ ว ยงานอื่ น และเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ทุก หน่ ว ยงานได้ ชี แ้ จงการวัด ผลงานของ
หน่วยงานตัวเองต่อที่ประชุม

8.

การวิเคราะห์ ตัวชีว้ ัดผลงานและ Competency ของตาแหน่ งงาน
การวิเคราะห์ตวั ชี ้วัดผลงานและ Competency ของตาแหน่งงาน สามารถทาไปพร้ อมๆกับการวิเคราะห์
KPI ระดับองค์กรหรื อหน่วยงานได้ เลยเช่นกัน เพราะเป็ นการวิเคราะห์จากใบกาหนดหน้ าที่งาน (Job
Description) ขัน้ ตอนนี ว้ ิ เคราะห์ เพี ย งปี แรกปี เดี ย ว ปี ต่ อ ไปไม่ ต้ องวิ เคราะห์ อี ก ถ้ างานไม่ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงเช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์ตวั ชี ้วัดผลงานระดับหน่วยงาน

9.

การกระจายเป้ าหมายจากระดับหน่ วยงานสู่ระดับตาแหน่ งงาน
การกระจายเป้าหมายจากหน่วยงานสูร่ ะดับตาแหน่งงาน ผมแนะนาให้ ใช้ วิธีการเดียวกันกับข้ อ 7 คือให้
ทุกคนกาหนด Balanced Sheet (ที่ไม่เรี ยก Balanced Scorecard เพราะไม่จาเป็ นต้ องมีตวั ชี ้วัดครอบ
ทุก ด้ านตามแนวคิ ด ของ Balanced Scorecard) ของตัว เองมาแล้ ว น ามาเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ของ
หน่วยงาน

10.

การจัดทาใบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
ขันตอนนี
้
้ถือเป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายก่อนที่จะนาเอา Balanced Scorecard และ KPI ไปใช้ เป็ นการนาเอา
ตัวชี ว้ ัด ผลงานที่ ได้ จ ากข้ อ 9 มากรอกลงในแบบฟอร์ ม ประเมิ น ผลงานของพนัก งานแต่ละคน ซึ่ง
นอกจากตัวชีว้ ดั ผลงานแล้ วก็จะต้ องมีการกาหนด Competency ที่เกี่ ยวข้ องกับ (สนับสนุน)ตัวชีว้ ัด
ผลงานในปี นนๆด้
ั ้ วย

หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อา่ นคงจะพอเป็ นแนวทางในการนาเอาเครื่ องมือเรื่ อง Balanced Scorecard และ KPI
ไปใช้ ในองค์กรได้ อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ ้นนะครับ ถ้ าท่านผู้อา่ นท่านใดสงสัยหรื อต้ องการคาอธิบายในแต่ละขันตอนเพิ
้
่มเติม
ก็สามารถสอบถามเข้ ามาได้ นะครับ บางทีผมอาจจะนาเอาคาถามของท่านมาเขียนเป็ นบทความในตอนต่อๆไปก็ได้ นะ
ครับ เผื่อว่าตอบแล้ วผู้อา่ นท่านอื่นจะได้ ประโยชน์ด้วย

