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กระแสของเครื่ องมือการจัดการสมัยใหม่ที่เรี ยกว่า Balanced Scorecard และตัวชี ว้ ัดผลงานหลัก (Key
Performance Indicators) กาลังมาแรง จึงอยากจะเสนอแนะให้ ทา่ นผู้อา่ นฉกฉวยโอกาสของกระแสเข้ ามาใช้ ประโยชน์ใน
ชีวิตให้ มากขึ ้นในความเป็ นจริ งแล้ วไม่เพียงแต่เครื่ องมือการจัดการที่กล่าวถึงเท่านัน้ ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี ้มีคณ
ุ ประโยชน์
และสามารถนาเอามาสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ชีวิตของเราได้ แม้ แต่มดหนึ่งตัวที่ กาลังขนดินไปทารังก็สามารถให้ แนวคิดใน
การดาเนินชีวิตกับเราได้ วา่ ความพยายามแม้ จะเล็กน้ อย แต่ถ้าพยายามบ่อยๆ วันหนึง่ ความสาเร็ จที่ยิ่งใหญ่ก็จะมาถึงเอง
ต้ นไม้ ใบหญ้ ายังแย่งกันชูใบชูช่อเพื่อรับแสงอาทิตย์ แล้ วชีวิตเราไม่คิดจะเติบโตขึ ้นไปสูงๆบ้ างเลยหรื อ
ลองมาดูวา่ แนวคิดแบบ Balanced Scorecard (BSC) นี ้จะนามาใช้ ในการบริ หารชีวิตอย่างไร BSC มุ่งเน้ นการ
บริ หารองค์กรโดยการสร้ างความสมดุลในทุกๆด้ านไม่ว่าจะเป็ นด้ านการเงิน ด้ านลูกค้ า ด้ านกระบวนการจัดการภายใน
และด้ านการพัฒนาบุคลากร BSC เน้ นการบริ หารความสมดุลระหว่างเป้าหมายระยะสัน้ ระยะปานกลางและระยะยาว
นอกจากนี ้เมื่อกาหนดเป้าหมายแล้ ว ก็ต้องสร้ างความสมดุลของเป้าหมายโดยการทาผลงานจริ งให้ เกิดขึ ้นเท่ากับหรื อ
มากกว่าเป้าหมายที่ต้องการ
สาหรับตัวชี ้วัดผลงานหลักหรื อตัวชีว้ ดั ความสาเร็ จที่สาคัญ (Key Performance Indicators = KPIs) นัน้
หมายถึงเครื่ องบ่งชี ้ย่อยที่จะบอกเราว่าเป้าหมายของ BSC แต่ละด้ านนันบรรลุ
้
หรื อไม่ มากน้ อยเพียงใด เช่น จะทราบได้
อย่างไรว่าเป้าหมายด้ านการเงินดีหรื อไม่ดี สามารถดูได้ จากตัวชี ้วัดผลกาไร ตัวชี ้วัดต้ นทุน ฯลฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตก็เช่นเดียวกัน จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องสร้ างความสมดุลให้ เกิดขึ ้นใน 4 ด้ านดังนี ้
 ด้ านการเงิน (Finance Perspective)
 ด้ านสังคม (Social Perspective)
 ด้ านร่างกาย (Physical Perspective)
 ด้ านจิตใจ (Psychology Perspective)

ด้ านการเงิน (Finance Perspective)
มุมมองของ BSC ของชีวิตในด้ านนี ้เป็ นการตอบคาถามที่วา่ "ชีวิตต้ องการอะไรจากเงินทอง" ซึง่ อาจจะได้ คาตอบไม่ตรงกัน
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับเป้าหมายสุดท้ ายของชีวิตแต่ละคน (เปรี ยบเสมือนวิสยั ทัศน์ขององค์กร) บางคนต้ องการการยอมรับจาก
สังคม ดังนัน้ มุมมองด้ านการเงินจึงเป็ นเพียงสิ่งหล่อเลี ย้ งชีวิตให้ อยู่รอดเท่านัน้ สาหรับ KPIs หรื อตัวชี ้วัดผลความสาเร็ จ
ด้ านการเงินอาจจะวัดจากตัวชี ้วัดดังนี ้
 จานวนเงินที่หาได้ ในแต่ละช่วงเวลา (เดือนหรื อปี )ว่าได้ ตามเป้าหรือไม่?
 จานวนเงินทีเ่ ป็ นหนี ้ไม่ควรเกิน 20% ของรายได้
 จานวนเงินออมต่อเดือนไม่น้อยกว่า 10% ของรายได้
 จานวนเงินสาหรับ Entertainment (ดูหนังฟั งเพลงฯลฯ ) ไม่เกิน 5% ของรายได้
ด้ านสังคม (Social Perspective)
หมายถึงการบริ หารชีวิตให้ สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อย่างมีความสุข ไม่ว่าจะเป็ นสังคมภายในครอบครัว สังคม
ทางานหรื อสังคมทัว่ ๆไป เพราะเราไม่ให้ ความสาคัญกับด้ านนีแ้ ล้ ว จะส่งผลกระทบต่อด้ านต่างๆมากเช่นกัน สาหรั บ
ตัวชี ้วัดความสาเร็ จของด้ านสังคมอาจจะวัดจากตัวชี ้วัดดังนี ้
 จานวนครัง้ ที่ชว่ ยเหลือผู้อื่น
 จานวนความขัดแย้ งกับคนในสังคม
 จานวนครัง้ ที่เข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคม
 จานวนครัง้ ที่ทากิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัว
 ฯลฯ
ด้ านร่ างกาย (Physical Perspective)
หมายถึงการดูแลบารุงรักษาร่างกายให้ มีความพร้ อมหรื ออยูใ่ นสภาพปกติอยูเ่ สมอ ถึงแม้ ร่างกายจะไม่ใช่ปัจจัยสาคัญที่จะ
บ่งบอกว่าคนเราจะประสบความสาเร็ จมากน้ อยแค่ไหน แต่ร่างกายสามารถทาลายความสาเร็ จในชีวิตได้ เช่น คนบางคน
กาลังมีชื่อเสียงมีเงินทอง แต่ถ้าร่ างกายย่าแย่แล้ ว สิ่งอื่นๆก็จะค่อยจางหายไปด้ วย สาหรับตัวชี ้วัดความสาเร็ จทางด้ าน
ร่างกายมีดงั นี ้
 จานวนครัง้ ในการเจ็บป่ วยต่อปี
 จานวนครัง้ ที่ต้องต้ องไปโรงพยาบาลต่อปี
 จานวนวันที่ต้องหยุดพักรักษาตัวต่อปี
 จานวนครัง้ ในการออกกาลังกายต่อเดือน
 ฯลฯ

ด้ านจิตใจ (Psychology Perspective)
หมายถึงการบริ หารสมองและอารมณ์ (IQ & EQ) เป็ นการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาให้ สมองถูกดึงออกมาใช้ ประโยชน์ให้
มากที่สดุ ในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้ สกึ ได้ ดีด้วย คนหลายคนละเลยในการดูแลชีวิตในด้ านนี ้
หลายคนขาดการพัฒนาศักยภาพของสมอง นับวันมีแต่เสื่อมถอยลงๆเรื่ อยๆ เท่านันยั
้ งไม่พอ การควบคุมอารมณ์ กลับ
ผกผันตรงกันข้ ามคือ "สติแตก" มากขึ ้น เราจะเห็นว่าคนหลายคนในบางช่วงของวัย ประสบความสาเร็ จในหน้ าที่การเงินสูง
มาก แต่เมื่อวันหนึ่งสมองเสื่อมลง อารมณ์ บูดมากขึ ้น ความชื่นชมในอดีตก็ค่อยๆจางหายไปเช่นกัน สาหรับตัวชีว้ ดั ผล
ความสาเร็ จในด้ านจิตใจมีดงั นี ้
 จานวนครัง้ ที่ควบคุมอารมณ์ได้
 จานวนครัง้ ที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
 % ของเวลาต่อสัปดาห์ที่ใช้ สาหรับการคิดสร้ างสรรค์ (พัฒนาสมอง)
 จานวนความคิดใหม่ที่เกิดขึ ้นต่อเดือนหรื อต่อปี
 ฯลฯ
สรุ ป การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเราไม่แตกต่างอะไรไปจากการพัฒนาองค์กร เพราะชีวิตต้ องมีวิสยั ทัศน์
มีเป้าหมาย (Vision) ต้ องกาหนดกลยุทธ์ (Strategy) ต้ องบริ หารชี วิตอย่างเป็ นระบบ ชีวิตต้ องทาการเปรี ยบเทียบ
(Benchmarking) กับคนที่เป็ นตัวอย่างแห่งความสาเร็ จ (Best Practice)
สุดท้ ายนี ้ อยากฝากคนทางานและผู้บริ หารองค์กรว่า ถ้ าจิ๊กซอส่วนเล็กๆขององค์กร (ชีวิตแต่ละคน) ยังขาดระบบ
ในการบริ หารตัว เองแล้ ว เมื่อน าไปต่อเป็ นภาพใหญ่ ระดับองค์ กรแล้ ว โอกาสที่ภาพจิ๊ กซอในระดับ องค์ กรจะประสบ
ความสาเร็ จนันคงมี
้ น้อยมาก จึงอยากจะให้ ทกุ คนและทุกองค์กรมุง่ เน้ นการพัฒนาคนตังแต่
้ ระดับรากหญ้ าก่อน เช่น ถ้ าทุก
คนนา BSC และ KPIs ไปใช้ ในชีวิตแล้ ว คงไม่ยากที่จะตอบว่าการใช้ BSC และ KPIs ในองค์กรเป็ นเรื่ องที่ง่ายมาก

