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เมื่อกระแสอันเชี่ยวกรากของเครื่ องมือการจัดการยุคใหม่ที่เรี ยกกันว่า Balanced Scorecard เริ่ มโถมกระหน่า
เข้ ามาในวงการธุรกิจในบ้ านเรา ย่อมเป็ นที่แน่นอนว่าสัญ ญาณการเปิ ดทางไฟเขียวให้ กับเครื่ องมือการจัดการตัวเล็ก
ตัวน้ อยเข้ ามาได้ โดยสะดวกมากยิ่งขึ ้น ถ้ าเปรี ยบ Balanced Scorecard เป็ นรถยนต์แล้ ว HR-Scorecard ก็คงหนีไม่พ้น
อะไหล่รถยนต์ หรื อน ้ามันหล่อลืน่ ที่ต้องใช้ กบั รถยนต์รุ่นนัน้ ๆ นัน่ เอง เราในฐานะผู้บริ โภคซึง่ ได้ ลองลิ ้มชิมรสของสินค้ าหลัก
ไปแล้ ว ก็ยอ่ มหนีไม่พ้นที่จะต้ องแสวงหาสินค้ าพ่วงเข้ ามาบริ โภคอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ อย่างแน่นอน มิฉะนันจะไม่
้
ถือว่าเป็ น
ผู้บริ โภคที่รสนิยมสูงอย่างแท้ จริ ง
นักบริ โภค (ทฤษฎี) นิยมอย่างเรา ๆ ก็ คงจะต้ องติดตามเครื่ องมือตัว นี ้อย่างใกล้ ชิด เพราะมิฉะนัน้ อาจจะตก
ขบวนรถไฟฟ้าได้ ถึงแม้ จะเป็ นของนอกที่มีประสิทธิภาพสูงก็ตาม แต่มนั คงไม่สามารถนามาใช้ ได้ ทงหมดกั
ั้
บบริ บทของการ
บริ ห ารงานด้ านทรั พ ยากรมนุษ ย์ ในบ้ านเรา เพราะสภาพแวดล้ อ มที่ แตกต่างกัน แต่ถ้า ได้ ลองศึก ษาไว้ บ้ างก็ จะเป็ น
ประโยชน์สาหรับการกาหนดเส้ นทางเดินที่เราต้ องการจะไปถึงได้ นะครับ การเดินตามคนอื่นก็ดีตรงที่ได้ เรี ยนรู้ ว่าเส้ นทาง
ข้ างหน้ านันมี
้ หลุมมีบอ่ มากน้ อยเพียงใด อยูต่ รงไหนบ้ าง ถ้ าเขาเคยเดินตกหลุมนันมาแล้
้
ว เราในฐานะผู้เดินตามหลังจะได้
ไม่ตกหลุมเดียวกันกับเขาอีก แต่…อาจจะตกหลุมใหม่ก็ได้ นะครับ ดังนัน้ ก่อนนามาใช้ ควรศึกษาให้ ละเอียด อย่าประมาท
HR-Scorecard หมายถึง เครื่ องมือที่ใช้ ในการออกแบบโครงสร้ างตัวชี ้วัดผลงานในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่
สาคัญและมีผลกระทบต่อคุณค่าขององค์กร และโครงสร้ างนี ้จะเป็ นตัวนาไปสูต่ วั ชี ้วัดย่อย ๆ ในการบริ หารงานด้ าน HR
การจัดทา HR-Scorecard จะช่วยให้ คนทางานด้ าน HR สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจได้ ชดั เจนมากยิ่งขึ ้นว่างานในแต่ละ
งานที่จะต้ องทานันท
้ าไปทาไม เกิดผลกระทบอะไรต่อเป้าหมายขององค์กร
สาหรับการออกแบบ HR-Scorecard จะต้ องคานึงถึง 3 ส่วนที่สาคัญดังนี ้
1. ระบบงานภายในของ HR ระบบย่อย ๆ ในงาน HR จะต้ องมีประสิทธิภาพไม่วา่ จะเป็ นระบบการสรรหา ระบบ
การพัฒนาฝึ กอบรม ระบบค่าจ้ างค่าตอบแทน ฯลฯ การทาให้ ระบบงานภายในหน่วยงาน HR มีประสิทธิภาพ
นัน้ สามารถทาได้ หลายวิธี เช่น การจัดทามาตรฐานระบบงาน การนาเทคโนโลยีเข้ ามาใช้ หรื อการใช้ บริ การ
หน่วยงานภายนอก (Out-sources)
2. การปรับแต่งกลยุทธ์ ของ HR ระบบงานของ HR เปรี ยบเสมือนฐานรากของอาคารที่จะต้ องรองรับโครงสร้ าง
ส่วนอื่น ๆ ได้ อย่างเหมาะสม ดังนัน้ การออกแบบฐานรากที่ดีจะต้ องทาความเข้ าใจกับส่วนอื่น ๆ ของอาคาร

ด้ วย เช่น จานวนชัน้ ลักษณะของอาคาร ฯลฯ อย่างถ่ องแท้ เสียก่อน การที่จะทาให้ ระบบงานย่อยของ HR มี
คุณค่าต่อองค์กรก็เช่นเดียวกัน เราจะต้ องเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ ไปสูเ่ ป้าหมายขององค์กรที่ชดั เจน ดังนัน้ การ
วางแผนกลยุทธ์ของ HR จะต้ องสอดคล้ องเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร
3. ประสิทธิ ภาพของงานด้ าน HR ที่มีต่อผลงานขององค์ กร กิจกรรมทางด้ าน HR จะต้ องสามารถวัดได้ และ
สามารถแสดงให้ เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงได้ ชดั เจน ตัวชี ้วัดประสิทธิภาพของ HR สามารถแบ่ง
ออกได้ เป็ น 2 ด้ านคือ
•

ตัวชี ้วัดด้ านต้ นทุน (Cost) ที่สามารถบ่งชี ้ได้ ว่าการดาเนินงานด้ าน HR อยู่บนพื ้นฐานของจิตสานึกใน
เรื่ องของต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย

•

ตัวชี ้วัดด้ านการสร้ างคุณค่าเพิ่มให้ องค์กร (Corporate Value Added) ซึง่ เป็ นตัวชี ้วัดที่ใช้ วดั ผลกระทบ
ของกิจกรรมทางด้ าน HR ที่สง่ ผลกระทบต่อองค์กรโดยผ่านกระบวนการในด้ านต่าง ๆ เช่น การสรรหา
คนที่เก่ง ๆ ทางด้ านการตลาด และคนเก่ง ๆ ที่ได้ มานันเข้
้ ามาช่วยสร้ างกลยุทธ์ทางการตลาดให้ องค์กร
เป็ นผู้นาทางด้ านการตลาดได้

จะเห็นว่าการออกแบบ HR-Scorecard ไม่ใช่เพียงการออกแบบตัวชี ้วัดผลงานทางด้ าน HR เท่านัน้ แต่เป็ นการ
ออกแบบโครงสร้ างการพัฒ นาคนที่สอดคล้ องกับเป้าหมายขององค์ กร โดยเป็ นส่วนขยายที่จะทาให้ เราเห็นภาพของ
Learning and Growth Perspective ในระบบ Balanced Scorecard ได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
สรุ ป HR-Scorecard ถือเป็ นเครื่ องมือทางการจัดการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ คนที่ทางาน HR สามารถมองเห็น
ภาพความสัม พั น ธ์ แ ผนผัง กลยุ ท ธ์ (Strategy Map) ในการสร้ างคุ ณ ค่ า ให้ กั บ องค์ ก รได้ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ น้ นอกจากนี ้
HR-Scorecard ยังสามารถกาหนดตัวชี ้วัดในระดับต่าง ๆ ได้ ดียิ่งขึ ้น เพราะสามารถตอบได้ ว่าตัวชี ้วัดใดเป็ นเพียงตัวชี ้วัด
ผลของการดาเนินกิจกรรมทางด้ าน HR ตัวชี ้วัดใดเป็ นตัวชี ้วัดผลกระทบจากกิจกรรมของ HRที่มีตอ่ เป้าหมายขององค์กร
การนาเอาหลักการและแนวคิดของ HR-Scorecard มาใช้ ในวงการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในบ้ านเรา อาจจะ
ต้ องมีการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ เกิดความเหมาะกับสภาพแวดล้ อม ใครที่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยน
เองได้ ก็สามารถทาได้ เลย ใครไม่มนั่ ใจอาจจะต้ องอาศัยตัวแทนจาหน่ายซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรื อที่เรี ยกกันว่า
Consultants ก็ไม่ว่ากัน แต่ทงนี
ั ้ ท้ งนั
ั ้ น้ ขึ ้นอยู่กับระดับความหนาแน่นของเงินทุนของแต่ละกิจการที่จะต้ องไปพิจารณา
กันเอาเองนะครับว่าคุ้มค่าหรื อไม่กบั การนาเอารถยนต์ชนดี
ั ้ มาวิง่ บนถนนลูกรัง ถนนยางมะตอยหรื อถนนคอนกรี ต….สวัสดี
ครับ

