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โดยทัว่ ไปเมื่อองค์กรใช้ เครื่ องมือการบริ หารจัดการใหม่ๆไปสักระยะหนึง่ ก็ควรจะมานัง่ ทบทวนและตรวจประเมิน
(Audit) ผลการใช้ เครื่ องมือนันๆว่
้ ายังมีประสิทธิภาพสมตามที่ตงใจไว้
ั ้ หรื อไม่ ผู้เขียนเคยพบบางบริ ษัทใช้ BSC มานานราว
2-3 ปี แล้ วยังคงใช้ แผนที่กลยุทธ์ (Strategy map) เหมือนเดิมทุกประการตังแต่
้ แรกเริ่ ม ส่วน KPI พบการปรับใช้ ตวั เลขเป็ น
บางตัว ถามว่าทาไมจึงยังคงใช้ แผนที่กลยุทธ์ เหมือนเดิม คาตอบสันๆแต่
้
ได้ ความว่า " มันเหนื่อยครับ ปรับกันบ่อยๆผมก็
โดนอีกแผนกหนึง่ ว่าเอาซิครับ เพราะถ้ าผมปรับ เขาก็ต้องเปลีย่ นตามผมด้ วย " ผลลัพธ์ก็คือ BSC ถูกแช่แข็งไปแล้ ว แต่โชค
ยังดีครับ ที่บริ ษัทนันยั
้ งคงเติบโตอยูไ่ ด้ แม้ ยอดการส่งออกจะลดลงบ้ า งก็ตาม แต่มีสญ
ั ญาณบอกเหตุแล้ วครับว่า ยอดขาย
เพิ่ม แต่กาไรเริ่ มหดลง เมื่อเทียบกับช่วง1-2 ปี แรกทีทา BSC อะไรคือสาเหตุ เดี๋ยวเรามานัง่ วิเคราะห์กนั แบบง่ายๆ
เหตุผลที่เราจะควรตรวจประเมิน BSC พูดกันง่ ายๆมาจาก 4 ปั จจัยหลักครับ คือ
1. ตรวจประเมิ น เพื่ อ ดูว่า ระบบที่ อ อกแบบไว้ ต าม BSC ยัง คงตัว ชี ว้ ัด ที่ ถูกต้ อ งและเหมาะสมทัง้ ในส่ว นที่เป็ น
Performance และประสิทธิภาพของกลยุทธ์
2. เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ความพึง พอใจของผู้ใ ช้ ( BSC Users) โดยตรวจสอบคุณ ภาพของข้ อ มูลข่า วสารที่ ป้อ นเข้ า สู่
กระบวนการบริ หารจัดการภายในองค์กร
3. เพื่อปรับปรุงคุณภาพของข้ อมูลให้ มนั่ ใจว่าสามารถใช้ สนับสนุนค่าชี ้วัดได้ แม่นยาและถูกต้ อง
4. ตรวจประเมินเพื่อกระตุ้นให้ เกิดโอกาสในการปรับปรุงให้ ดีขึ ้น
ผู้บริ หารบางท่านอาจจะแย้ งว่า ทาไมต้ องปรับเปลีย่ นแผนที่กลยุทธ์ด้วยล่ะ เพราะท่านคิดว่ากว่าจะทาแผนที่กล
ยุทธ์กนั จนสาเร็ จก็แทบแย่ไปตามๆกัน ?เหตุผลที่ผ้ เู ขียนชี ้แจงไปก็คือการตังค
้ าถามให้ ทา่ นคิดตาม ก็คือ


ท่านคิดว่าตลาดของท่านมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมหรื อไม่ ? หรื อยังเหมือนเดิมเมื่อ 2-3 ปี
ที่แล้ ว ?



สภาพแวดล้ อมภายนอกต่างๆ เช่น กฎหมาย ราคาน ้ามัน FTA ฯลฯ ส่งผลกระทบต่อกิจกรรม
ของท่านหรื อไม่ ?



คนของท่านโดยเฉพาะผู้บริ หาร เก่งขึ ้นบ้ างหรื อไม่ ?



ท่านพอใจในกาไรและยอดขายในขณะนี ้หรื อไม่ ? ท่านยังมีโอกาสจะเติบโตได้ ดีกว่าปั จจุบนั
หรื อไม่ ?



สุดท้ ายครับ ท่านตบกระเป๋ าตัวเองดูซิครับว่า มีเงินเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง ? (ขอยืมคาพูดของใคร
บางคนมาใช้ ครับ)

คาตอบทุกข้ อที่ทา่ นตอบ คือเหตุผลที่ควรทบทวนประสิทธิภาพของ BSC ครับ เพราะเมื่อมีปัจจัยต่างๆมากระทบ
ต่อกิจการท่าน ท่านจะต้ องมีความไวต่อปฏิกิริยานัน้ เช่นเดียวกัน ถ้ ามีใครสักคนปาลูกบอลใส่ตวั ท่าน ท่านต้ องหลบให้ ได้
ก่อนใช่ไหมครับ แต่ถ้าหลบไม่ทนั ล่ะ จะให้ ลกู บอลถูกส่วนใดของร่ างกายที่ทาให้ บาดเจ็บน้ อยที่สดุ ก่อน ใช่หรื อไม่ และ
สุดท้ าย ท่านจะยอมตกเป็ นฝ่ ายรับแต่พียงข้ างเดียวหรื อครับ ถ้ าจะตอบโต้ ควรจะทาอย่างไรครับ ครับ ผู้เขียนกาลังบอกว่า
ปฏิกิริยาที่องค์กรควรจะโต้ ตอบกับปั จจัยต่างๆที่โถมเข้ ามาสูอ่ งค์กรของเรา คือ แนวทางการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ครับ เมื่อ
เราเปลี่ยนกลยุทธ์ ตัวชีว้ ดั (KPI) จะต้ องปรับตามใช่ไหมครับ เมื่อกลยุทธ์ หลักเปลี่ยน KPI หลักก็ปรับ แล้ วกระบวนการ
ต่างๆที่เป็ นองคาพยพขององค์กรก็ต้องขับเคลื่อนปรับตัวตามไปด้ วยเช่นกันเพื่อให้ เกิดความสอดคล้ องกัน ผู้เขียนไม่พดู ถึง
การปรับเปลี่ยน Vision / Mission ครับ เพราะถ้ าเปลี่ยน Vision / Mission เมื่อไร กระบวนการต่างๆขององค์กรต้ องปรับ
ตามอยูแ่ ล้ วครับ
เอาล่ะ ถ้ าจะปรับระบบภายใน BSC กันจะเริ่ มต้ นอย่างไร ?
ในความเห็นของผู้เขียน ควรจะเริ่มต้ นจาก

วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆทังภายในและภายนอกที
้
่สง่ ผลกระทบต่อองค์กรก่อนครับ ก็คือทบทวน
SWOT Analysis กันเป็ นระยะๆ เอาทังผลดี
้ และผลเสียนะครับ


วิเคราะห์ระดับความรุ นแรงของผลกระทบนันๆครั
้ บ ทังนี
้ ้เพื่อจัดเรี ยงลาดับความสาคัญของ
การจัดการปั ญหาครับ เช่น ขณะนี ้เจอกับภาวะน ้ามันแพง ค่าไฟฟ้าขึ ้นราคา บริ ษัทจะต้ องพูด
ถึงการลดต้ นทุนก่อนซิครับ



ปั จจัยที่สง่ ผลกระทบนันส่
้ งผลต่อหน่วยงานใดขององค์กรเป็ นหลัก เช่น ราคาน ้ามันส่งผลต่อ
ฝ่ ายผลิตและฝ่ ายจัดส่ง, FTA อาจจะส่งผลต่อฝ่ ายจัดซื ้อและฝ่ ายขาย ฯลฯ



จากผลกระทบนันท
้ าให้ องค์กรต้ องปรับกลยุทธ์หรื อเพิ่มหรื อลดกลยุทธ์ด้านใดลงบ้ างไม่ว่าจะ
เป็ นมิติทางการเงินหรื อมิติด้านลูกค้ าหรื อมิติการจัดการกระบวนการภายในหรื อมิติด้านการ
เรี ยนรู้ และที่สาคัญ หน่วยงานที่ได้ รับผลกระทบนันเต็
้ มๆต้ องเปลีย่ นแผนกลยุทธ์ก่อนเลยครับ



ตัวชี ้วัด (KPI) ต้ องปรับเป้าหมายตามด้ วยครับ จะปรับเปลี่ยน KPI หรื อจะเพิ่ม KPI ใหม่ๆตัว
ใดให้ พิจารณาจากความสาคัญของกลยุทธ์ นนั ้ เช่น KPI การใช้ น ้ามันเตาสาหรับหม้ อไอน ้า
จะต้ องเพิ่มเข้ ามาและเริ่ มเฝ้าระวังแล้ ว KPI การใช้ พลังงานไฟฟ้าจะต้ องปรั บแผนปฏิบตั ิ
(Action Plan) กันใหม่แล้ ว ฯลฯ แต่ผ้ ูเขียนมีความเห็นว่า KPI เดิมไม่ควรตัดทิง้ แต่ให้ เก็บ
ตัวเลขต่อไปครับ



ทบทวนแผนที่กลยุทธ์ใหม่กนั อีกรอบในทุกๆมิติที่เกี่ยวข้ อง



ปรับแผนปฏิบตั ิ (Action Plan) ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ อง



เริ่ มเก็บตัวเลขข้ อมูลต่างๆป้อนเข้ าสูร่ ะบบเพื่อยืนยันสักระยะหนึง่ (คิดว่าสัก 2-3 เดือน)



ทบทวนแผนทีก่ ลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิตา่ งๆกันตามข้ อมูลที่ปอ้ นเข้ ามา



ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิและระบบ BSC ต่อไป

10 ขันตอนง่
้
ายๆ น่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้ ครับ สาหรับผู้เขียนคิดว่าในอนาคตอาจจะมีหน่วยงานกลาง (Third
party) เป็ นของเอกชนรับผิดชอบการตรวจประเมินประสิทธิภาพของระบบ BSC คล้ ายกับระบบ ISO Certified Body ก็ได้
นะครับ (ถ้ าใครคิดตังขึ
้ ้นมา อย่าลืมชวนผู้เขียนไปร่ วมด้ วยคนนะครับ) แต่ประเด็นสาคัญ คือ การตรวจประเมินจะอ้ างอิง
เกณฑ์อะไรเป็ นสาคัญ ถ้ าเป็ น ISO ยังอ้ างอิงเกณฑ์มาตรฐานสากลของ ISO ได้ แต่ถ้าเป็ น BSC ผู้เขียนคิดว่ามี 3 แนวทาง
คื อ หนึ่ง ควรจะอ้ า งอิ งกับ Performance ของ Best Practice ของอุต สาหกรรม หรื อ ค่า เฉลี่ย ของอุต สาหกรรม เป็ น
Benchmark ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ยากมากๆสาหรับอุตสาหกรรมประเทศไทย สอง อ้ างอิงกับ Performance ขององค์กรเองดูวา่ ปี
แรกที่ทา BSC ค่าดัชนีชีว้ ดั ต่างเป็ นเท่าไร และใช้ ค่าของ KPI ในปี แรกนันเป็
้ นปี ฐาน ตรวจประเมินระบบไปเรื่ อยๆเพื่อดู
ประสิทธิภาพของระบบ BSC เกณฑ์ที่สองน่าจะเป็ นคาตอบที่ลงตัวที่สดุ ครับ
มาถึงบรรทัดสุดท้ าย ผู้บริ หารของท่านคิดจะตรวจประเมินระบบ BSC กันแล้ วหรื อยังครับ ?

