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กระแสของเคร่ืองมือการจัดการสมัยใหม่ที่เรียกว่า Balanced Scorecard และตัวชีว้ัดผลงานหลกั (Key 

Performance Indicators) ก าลงัมาแรง จึงอยากจะเสนอแนะให้ทา่นผู้อา่นฉกฉวยโอกาสของกระแสเข้ามาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตให้มากขึน้ในความเป็นจริงแล้วไมเ่พียงแตเ่คร่ืองมือการจดัการท่ีกลา่วถึงเทา่นัน้ ทกุสิง่ทกุอยา่งในโลกนีม้ีคณุประโยชน์
และสามารถน าเอามาสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัชีวิตของเราได้ แม้แต่มดหนึ่งตวัที่ก าลงัขนดินไปท ารังก็สามารถให้แนวคิดใน
การด าเนินชีวิตกบัเราได้วา่ ความพยายามแม้จะเลก็น้อย แตถ้่าพยายามบอ่ยๆ วนัหนึง่ความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็จะมาถึงเอง 
ต้นไม้ใบหญ้ายงัแยง่กนัชใูบชชู่อเพื่อรับแสงอาทิตย์ แล้วชีวิตเราไมค่ิดจะเติบโตขึน้ไปสงูๆบ้างเลยหรือ 
 

ลองมาดวูา่แนวคิดแบบ Balanced Scorecard (BSC) นีจ้ะน ามาใช้ในการบริหารชีวิตอย่างไร BSC มุ่งเน้นการ

บริหารองค์กรโดยการสร้างความสมดลุในทกุๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ด้านลกูค้า ด้านกระบวนการจดัการภายใน 

และด้านการพฒันาบคุลากร BSC เน้นการบริหารความสมดลุระหว่างเป้าหมายระยะสัน้ ระยะปานกลางและระยะยาว 

นอกจากนีเ้มื่อก าหนดเป้าหมายแล้ว ก็ต้องสร้างความสมดุลของเป้าหมายโดยการท าผลงานจริงให้เกิดขึน้เท่ากับหรือ

มากกวา่เปา้หมายที่ต้องการ 

ส าหรับตวัชีว้ดัผลงานหลกัหรือตวัชีว้ดัความส าเร็จที่ส าคญั (Key Performance Indicators = KPIs) นัน้

หมายถึงเคร่ืองบ่งชีย้่อยที่จะบอกเราว่าเป้าหมายของ BSC แต่ละด้านนัน้บรรลหุรือไม่ มากน้อยเพียงใด เช่น จะทราบได้

อยา่งไรวา่เปา้หมายด้านการเงินดีหรือไมด่ี สามารถดไูด้จากตวัชีว้ดัผลก าไร ตวัชีว้ดัต้นทนุ ฯลฯ 

การพฒันาคณุภาพชีวิตก็เช่นเดียวกนั จ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องสร้างความสมดลุให้เกิดขึน้ใน 4 ด้านดงันี ้

 ด้านการเงิน (Finance Perspective) 

 ด้านสงัคม (Social Perspective) 

 ด้านร่างกาย (Physical Perspective) 

 ด้านจิตใจ (Psychology Perspective) 

 

 



ด้านการเงนิ (Finance Perspective) 

มมุมองของ BSC ของชีวิตในด้านนีเ้ป็นการตอบค าถามที่วา่ "ชีวิตต้องการอะไรจากเงินทอง" ซึง่อาจจะได้ค าตอบไมต่รงกนั 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กับเป้าหมายสดุท้ายของชีวิตแต่ละคน (เปรียบเสมือนวิสยัทศัน์ขององค์กร) บางคนต้องการการยอมรับจาก

สงัคม ดงันัน้ มมุมองด้านการเงินจึงเป็นเพียงสิ่งหลอ่เลีย้งชีวิตให้อยู่รอดเท่านัน้ ส าหรับ KPIs หรือตวัชีว้ดัผลความส าเร็จ

ด้านการเงินอาจจะวดัจากตวัชีว้ดัดงันี ้

 จ านวนเงินท่ีหาได้ในแตล่ะช่วงเวลา (เดือนหรือปี)วา่ได้ตามเปา้หรือไม่? 

 จ านวนเงินท่ีเป็นหนีไ้มค่วรเกิน 20% ของรายได้ 

 จ านวนเงินออมตอ่เดือนไมน้่อยกวา่ 10% ของรายได้ 

 จ านวนเงินส าหรับ Entertainment (ดหูนงัฟังเพลงฯลฯ ) ไมเ่กิน 5% ของรายได้ 

ด้านสงัคม (Social Perspective) 

หมายถึงการบริหารชีวิตให้สามารถอยูร่่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้อย่างมีความสขุ ไม่ว่าจะเป็นสงัคมภายในครอบครัว สงัคม

ท างานหรือสงัคมทัว่ๆไป เพราะเราไม่ให้ความส าคญักับด้านนีแ้ล้ว จะส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆมากเช่นกัน ส าหรับ

ตวัชีว้ดัความส าเร็จของด้านสงัคมอาจจะวดัจากตวัชีว้ดัดงันี  ้

 จ านวนครัง้ที่ชว่ยเหลอืผู้อื่น 

 จ านวนความขดัแย้งกบัคนในสงัคม 

 จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคม 

 จ านวนครัง้ที่ท ากิจกรรมร่วมกนักบัคนในครอบครัว 

 ฯลฯ 

ด้านร่างกาย (Physical Perspective) 

หมายถึงการดแูลบ ารุงรักษาร่างกายให้มีความพร้อมหรืออยูใ่นสภาพปกติอยูเ่สมอ ถึงแม้ร่างกายจะไมใ่ช่ปัจจยัส าคญัที่จะ

บง่บอกวา่คนเราจะประสบความส าเร็จมากน้อยแคไ่หน แตร่่างกายสามารถท าลายความส าเร็จในชีวิตได้ เช่น คนบางคน

ก าลงัมีช่ือเสียงมีเงินทอง แต่ถ้าร่างกายย ่าแย่แล้ว สิ่งอื่นๆก็จะค่อยจางหายไปด้วย ส าหรับตวัชีว้ดัความส าเร็จทางด้าน

ร่างกายมีดงันี ้

 จ านวนครัง้ในการเจ็บป่วยตอ่ปี 

 จ านวนครัง้ที่ต้องต้องไปโรงพยาบาลตอ่ปี 

 จ านวนวนัท่ีต้องหยดุพกัรักษาตวัตอ่ปี 

 จ านวนครัง้ในการออกก าลงักายตอ่เดือน 

 ฯลฯ 



ด้านจติใจ (Psychology Perspective) 

หมายถึงการบริหารสมองและอารมณ์ (IQ & EQ) เป็นการบริหารจดัการเพื่อพฒันาให้สมองถกูดึงออกมาใช้ประโยชน์ให้

มากที่สดุ ในขณะเดียวกนัก็ต้องสามารถควบคมุอารมณ์ความรู้สกึได้ดีด้วย คนหลายคนละเลยในการดูแลชีวิตในด้านนี ้

หลายคนขาดการพฒันาศกัยภาพของสมอง นบัวนัมีแต่เสื่อมถอยลงๆเร่ือยๆ เท่านัน้ยงัไม่พอ การควบคุมอารมณ์กลบั

ผกผนัตรงกนัข้ามคือ "สติแตก" มากขึน้ เราจะเห็นวา่คนหลายคนในบางช่วงของวยั ประสบความส าเร็จในหน้าที่การเงินสงู

มาก แต่เมื่อวนัหนึ่งสมองเสื่อมลง อารมณ์บูดมากขึน้ ความช่ืนชมในอดีตก็ค่อยๆจางหายไปเช่นกัน ส าหรับตวัชีว้ดัผล

ความส าเร็จในด้านจิตใจมีดงันี ้

 จ านวนครัง้ที่ควบคมุอารมณ์ได้ 

 จ านวนครัง้ที่ไมส่ามารถควบคมุอารมณ์ได้ 

 % ของเวลาตอ่สปัดาห์ที่ใช้ส าหรับการคิดสร้างสรรค์ (พฒันาสมอง) 

 จ านวนความคดิใหมท่ี่เกิดขึน้ตอ่เดือนหรือตอ่ปี 

 ฯลฯ 

สรุป การพฒันาคุณภาพชีวิตของคนเราไม่แตกต่างอะไรไปจากการพฒันาองค์กร เพราะชีวิตต้องมีวิสยัทศัน์  

มีเป้าหมาย (Vision) ต้องก าหนดกลยุทธ์ (Strategy) ต้องบริหารชีวิตอย่างเป็นระบบ ชีวิตต้องท าการเปรียบเทียบ 

(Benchmarking) กบัคนท่ีเป็นตวัอยา่งแหง่ความส าเร็จ (Best Practice) 

สดุท้ายนี ้อยากฝากคนท างานและผู้บริหารองค์กรวา่ ถ้าจ๊ิกซอสว่นเลก็ๆขององค์กร (ชีวิตแตล่ะคน) ยงัขาดระบบ

ในการบริหารตัวเองแล้ว เมื่อน าไปต่อเป็นภาพใหญ่ระดับองค์กรแล้ว โอกาสที่ภาพจ๊ิกซอในระดับองค์กรจะประสบ

ความส าเร็จนัน้คงมน้ีอยมาก จึงอยากจะให้ทกุคนและทุกองค์กรมุง่เน้นการพฒันาคนตัง้แตร่ะดบัรากหญ้าก่อน เช่น ถ้าทกุ

คนน า BSC และ KPIs ไปใช้ในชีวิตแล้ว คงไมย่ากที่จะตอบวา่การใช้ BSC และ KPIs ในองค์กรเป็นเร่ืองที่ง่ายมาก 

 

 

  


