จะทราบได้ อย่ างไรว่ าการนา BSC & KPI ไปใช้ ในองค์ กรแล้ วได้ ผลจริงหรือไม่ ?
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หลายครัง้ ที่ผมมักจะได้ รับคาถามจากผู้เข้ าร่ วมสัมมนาหลักสูตร BSC (Balanced Scorecard) และ KPI (Key
Performance Indicator) ว่าถ้ าเราจะนาระบบนี ้ไปใช้ ในองค์กรจะวัดผลตัวระบบนี ้ได้ อย่างไรว่าประสบความสาเร็ จหรื อไม่
บางองค์กรคาดหวังว่าหลังจากนาเอาระบบ BSC & KPI ไปใช้ แล้ วผลการดาเนินงานจะต้ องดีขึ ้น ขอตอบได้ เลย
ครับว่า "ไม่แน่" เพราะว่า BSC & KPI เป็ นเพียงเครื่ องมือหนึ่งในการบริ หารจัดการเท่านัน้ ไม่ใช่สิ่งที่จะชี ้เป็ นชี ้ตายได้ ว่า
องค์ ก รจะไปรอดหรื อ ไม่ ความสาเร็ จ ขององค์ ก รเกิ ด จากปั จ จัย หลายอย่า งรวมกัน ไม่ว่า จะเป็ นลัก ษณะของธุ ร กิ จ
สถานการณ์ของตลาด สภาพแวดล้ อมในด้ านต่างๆ เงินทุน กลยุทธ์ ขององค์กร ฯลฯ ดังนัน้ เราคงไม่สามารถสรุ ปได้ อย่าง
ชัดเจนว่าถ้ านาเอาระบบนี ้ไปใช้ แล้ วผลงานจะดีขึ ้น
แต่...เราสามารถประเมินผลได้ ว่าระบบนี ้ประสบความสาเร็ จหรื อไม่จากจานวนและระดับของปั ญหาด้ านการ
จัดการที่หายไปหรื อได้ รับการแก้ ไข ปั ญหาด้ านการจัดการคืออะไร คือปั ญหาในการบริ หารผลงานไม่ว่าจะเป็ นในระดับ
องค์ ก ร ระดับ หน่ ว ยงานหรื อ ระดับ การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของพนัก งานที่ เ คยมี อ ยู่ก่ อ นน าเอาระบบนี ไ้ ปใช้
เปรี ยบเทียบกับหลังจากใช้ ระบบนี ้แล้ ว
สาหรับแนวทางในการประเมินผลการนาเอาระบบนี ้ไปใช้ ผมขอเสนอแนะดังนี ้
1. ควรประเมินระดับปั ญหาก่ อนดาเนินโครงการ (Pre-Assessment)
ควรมีการวิเคราะห์จดุ อ่อนจุดแข็งของระบบการบริ หารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของการบริ หารผลงาน
ตังแต่
้ การกาหนดเป้าหมายขององค์กร การกระจายเป้าหมายจากระดับบนลงสูร่ ะดับล่าง การปรับจูนเป้าหมาย
ระหว่างหน่วยงานในระนาบเดียวกัน การเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกระดับว่ามี
จุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรบ้ าง
สาหรั บ แนวทางในการวิ เ คราะห์ สามารถท าได้ ห ลายแนวทาง เช่ น การออกแบบสารวจความคิ ด เห็ น การ
สัมภาษณ์ หรื อการระดมสมองจากกลุม่ ย่อย (Focus Group) จากกลุม่ บุคคลที่เกี่ยวข้ อง คือ ผู้บริ หาร ผู้ประเมิน
และผู้ถกู ประเมิน นอกจากนี ้เราควรให้ กลุม่ บุคคลที่เกี่ ยวข้ องนี ้ได้ มีโอกาสเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
ว่าควรจะเป็ นอย่างไร เมื่อได้ ทงปั
ั ้ ญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ ไขปั ญหาแล้ ว ให้ จัดทาเป็ นรายการตรวจสอบ
(Checklist) เพื่อใช้ สาหรับการติดตามประเมินผลการนาระบบ BSC & KPI ต่อไป

จากประสบการณ์ ในการดาเนินการวิเคราะห์ปัญหาขององค์ กรต่างๆ พบว่าวิธีการดังกล่าวนี ้นอกจากจะได้
รับทราบความรู้สกึ และความในใจของผู้ที่เกี่ยวข้ องที่มีตอ่ ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานขององค์กรแล้ ว ยัง
สามารถใช้ โอกาสนี ้กระตุ้นให้ บคุ คลต่างๆได้ มีสว่ นร่วมในการเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหาด้ วยตัวของเขาเอง ซึ่งจุด
นี ้ถือเป็ นหัวใจสาคัญในการบริ หารงานแบบมีสว่ นร่วม เพราะเมื่อเรานาเอาระบบอะไรก็ตามไปใช้ ในองค์กร แล้ ว
แนวทางของระบบนันตรงกั
้
บแนวทางที่เขา(พนักงาน)ได้ เสนอไว้ โอกาสที่พนักงานจะยอมรับระบบนันๆก็
้ มีมาก
ขึ ้น (จุดนี ้ถือว่าเป็ นแทคติกในการบริ หารงานแบบมีสว่ นร่วมโดยที่พนักงานไม่ร้ ูตวั )
2. ควรมีการติดตามประเมินผลระบบหลังจากนาไปใช้ แล้ ว (Post-Assessment)
เมื่อนาเอาระบบ BSC & KPI ไปใช้ แล้ วควรจะมีการติดตามประเมินผลเป็ นระยะๆว่าในแต่ละช่วงเวลา เช่น ทุก
เดือน ทุกไตรมาสหรื อทุกครึ่งปี มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้ าง ในขณะเดียวกันก็ควรจะประเมินไปด้ วยว่าปั ญหาที่ได้
จัดทาไว้ ในข้ อ 1 มีปัญหาไหนบ้ างที่ไม่เกิดขึ ้นอีกอย่างแน่นอน ก็ให้ ไปตัดออกจากรายการตรวจสอบ ((Checklist)
ทาอย่างนี ้ไปเรื่ อยๆจนกว่าปั ญหาในรายการตรวจสอบจะหมดไป
และอยากจะแนะน าว่าทุกๆปี หลังจากมีการประเมิน ผลการดาเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานไปแล้ ว ควรมีการสรุ ปผลการประเมินระบบอีกครัง้ ว่าได้ ผลมากน้ อยเพียงใด ปั ญหาใดบ้ างที่ระบบได้
แก้ ไขไปแล้ วและตรงกับแนวทางที่พนักงานได้ นาเสนอไว้ หรื อไม่ ปั ญหาใดบ้ างที่ยงั คงค้ างอยู่ หลังจากนันควรจะ
้
ให้ พนักงานกลุ่มเดิมที่เคยมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ ปัญหาได้ มีส่วนร่ วมอีกครั ง้ หนึ่งในการประเมินผลระบบ
โดยรวมว่าสิ่งที่เขาระบุว่าเป็ นปั ญหานัน้ ตอนนี ้ยังอยู่อีกหรื อไม่ และเขาพึงพอใจกับระบบนี ้ในแต่ละประเด็นใน
ระดับไหน
สรุ ป การประเมินผลว่าการนาเอาระบบ BSC & KPI ไปใช้ ในองค์กรที่ถกู ต้ องควรจะประเมินว่าระบบนี ้ได้ แก้ ไข
ปั ญหาอะไรให้ กบั องค์กรได้ บ้าง แน่นอนว่าถ้ าปั ญหาต่างๆขององค์กรได้ รับการแก้ ไข ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ในการบริ หารจัดการและบางส่วนอาจจะส่งผลไปยังผลงานโดยรวมขององค์กรได้ เช่นกัน แต่เราคงจะไปวัดผลสาเร็ จของ
ระบบจากผลงานขององค์กรโดยตรงคงจะไม่ถูกต้ องมากนัก องค์กรใดกาลังคิดจะนาเอาระบบ Balanced Scorecard
และ Key Performance Indicator ไปใช้ ผมคิดว่าควรจะต้ องวางแผนเพื่อกาหนดแนวทางในการวัดผลของระบบไว้
ล่วงหน้ านะครับ จะได้ ไม่ต้องมานั่งเถี ยงกันในภายหลังว่าลงทุนไปแล้ วคุ้มหรื อไม่ สาหรับประเด็นสาคัญที่ จะเข้ ามามี
อิทธิพลต่อความสาเร็ จของระบบนี ้คือ ความตังใจจริ
้
งผู้บริ หารในการนาเอาระบบนี ้ไปใช้ งาน อย่าเพียงแต่ "อยาก" แต่ไม่ได้
นาไปใช้ อย่างจริ งจัง แล้ วมาบอกภายหลังว่า "ไม่ได้ ผล" ผมเคยคิดเล่นๆนะครับว่าน่าจะมีการวัดและประเมินผล "ระดับ
ความตังใจ"
้ ของผู้บริ หารระดับสูงด้ วยนะครับว่าเป็ นอย่างไร แต่คงไม่มีองค์กรไหนกล้ านาไปใช้ จริ งนะครับ

