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ในปัจจบุนันีผ้มเช่ือวา่ทกุองค์กรคงจะรู้จกัเคร่ืองมือการจดัการสมยัใหมท่ี่เราเรียกวา่ Balanced Scorecard และ 

KPI (Key Performance Indicator) แล้ว เพราะบางองค์กรได้น าเอาไปใช้แล้ว แตบ่างองค์กรก าลงัจะน าไปใช้ ไมว่า่องค์กร

ที่ใช้แล้วหรือองค์กรท่ีก าลงัจะน าไปใช้มกัจะประสบปัญหาเหมือนๆกนัคือไมรู้่ว่าควรจะเร่ิมต้นจากจุดไหน อะไรควรเร่ิมต้น

ก่อน-หลงั แตล่ะขัน้ตอนนัน้จะต้องท าอะไรบ้าง ท าอยา่งไร 

เพื่อให้ท่านผู้ อ่านได้เข้าใจเก่ียวกับขัน้ตอนการน าเอา Balanced Scorecard และ KPI ไปใช้ได้อย่างมี

ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ ผมจึงขอแนะน าขัน้ตอนการน าไปใช้ในองค์กรดงันี ้

1. การปรับระดับความรู้ของคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ก่อนอื่นจะต้องมีการปรับระดบัความรู้ของคนในองค์กรให้อยูบ่นมาตรฐานหรือแนวเดียวกนัก่อน เพราะ

ในแต่ละองค์กร บคุลากรมกัจะมีความรู้ในเร่ืองนีแ้ตกต่างกนั อาจจะเป็นเพราะต่างคนต่างไปสมัมนา

จากหลากหลายวิทยากร อา่นหนงัสอืคนละเลม่ บางคนสนใจมากก็รู้มาก บางคนสนใจน้อยก็รู้น้อย แต่

ท าเป็นรู้มากก็มี ดังนัน้ จึงควรมีการฝึกอบรมหรือชีแ้จงให้แต่ละคนมีระดับความรู้ความเข้าใจที่

ใกล้เคียงกนั อาจจะใช้วิธีการเชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาจดัฝึกอบรมภายในหรือถ้าในองค์กรมีใครที่มี

ความรู้หรือเช่ียวชาญในเร่ืองนีก็้ไม่จ าเป็นต้องเชิญคนนอกมา และควรจะให้ความรู้แก่พนักงานทุก

ระดบั แตล่ะระดบัอาจจะมีเนือ้หาแตกตา่งกนัไป 

2. การจัดตัง้คณะท างาน 

คณะท างานจะจัดตัง้ก่อนหรือหลงัการฝึกอบรมก็ได้ ถ้าตัง้แต่ก่อนก็จะดีตรงที่ว่าคณะท างานจะได้

ศึกษาเร่ืองนีก้ันก่อนก่อนที่จะเชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาบรรยายให้ความรู้ เพราะบางครัง้เนือ้หา

หลกัสตูรทัง้หมดคณะท างานเป็นผู้ออกแบบ แต่อาศยัวิทยากรมาเป็นโฆษกรัฐบาลเท่านัน้ (โดยทัว่ไป

คนในพดูไมค่อ่ยเช่ือ แตถ้่าเชิญคนนอกที่หน้าไมค่อ่ยคุ้นเคยมาพดูมกัจะเช่ือกนัมาก) 

 



 

3. การแปลงวิสัยทัศน์สู่ตัวชีว้ัดเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กร 

องค์กรควรจะมีการก าหนดกลยทุธ์บนพืน้ฐานของวิสยัทศัน์องค์กร แล้วน ามาจัดท าแผนที่เชิงกลยทุธ์ 

(Strategy Map) หลงัจากนัน้ให้น าเอากลยทุธ์แต่ละตวัมาวิเคราะห์หาตวัชีว้ดัผลงานเชิงกลยทุธ์ ซึง่จะ

เรียกวา่ Strategic KPI ก็ได้ หรือบางที่อาจจะเรียกวา่ Strategic Measure ก็ตามความเหมาะสมก็แล้ว

กนั แต่ที่แน่ๆ คือเป็นตวัชีว้ดัผลงานหลกัขององค์กรวา่กลยทุธ์ในเร่ืองนัน้ๆประสบความส าเร็จหรือไม ่สิ่ง

ที่ผมอยากจะแนะน าเพิ่มเติมคือเมื่อได้ Strategic KPI ออกมาแล้ว น่าจะน าเอา KPIs เหล่านัน้มา

เช่ือมโยงกนัอีกครัง้หนึง่ในลกัษณะของแผนที่กลยทุธ์ แตผ่มจะเรียกมนัวา่เป็นแผนท่ีตวัชีว้ดัผลงานหลกั

เชิงกลยุทธ์ (Strategic KPIs Map) หมายถึงการน าเอา Strategic KPIs ที่วิเคราะห์ได้มาเช่ือมโยงดู

ความสมัพนัธ์กนัอีกครัง้หนึ่งว่าที่เราวิเคราะห์มานัน้ถูกต้องจริงหรือไม่ เพราะเราอาจจะเจอว่าตวัชีว้ดั

บางตวัไมส่มัพนัธ์กบัตวัชีว้ดัผลงานอื่นๆเลยก็เป็นไปได้ 

4. การจัดท า Balanced Scorecard ระดับองค์กร 

เมื่อมัน่ใจแล้ววา่ KPIs ระดบัองค์กรถกูต้องแล้ว ให้จดัท าตารางตวัชีว้ดัผลงาน (Balanced Scorecard 

/Balanced Sheet) เพื่อก าหนดรายละเอียดของตวัชีว้ดัผลงานแตล่ะตวั เช่น ค าจ ากดัความของตัวชีว้ดั 

สตูรการค านวณ แหลง่ที่จะเก็บข้อมลู ความถ่ีในการเก็บข้อมลู ฯลฯ 

5. การวิเคราะห์ตัวชีว้ัดผลงานระดับหน่วยงาน 

การวิเคราะห์หาตัวชีว้ัดผลงานของหน่วยงาน ในความเป็นจริงแล้วไม่จ าเป็นต้องรอให้ KPI ระดับ

องค์กรเสร็จก่อนก็ได้ เราสามารถท าควบคู่กันไปได้เลย เพราะการวิเคราะห์ตัวชีว้ัดผลงานของ

หน่วยงาน จริงๆแล้วคือการน าเอาหน้าที่งานหลกัของหน่วยงานมาวิเคราะห์หาตวัชีว้ดัผลงานนัน่เอง 

การวิเคราะห์ช่วงนีย้ังไม่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์ขององค์กร แต่เป็นการวิเคราะห์ตัวชีว้ัดผลงานตาม

ลกัษณะงาน ตวัชีว้ดัผลงานของหน่วยงานนีจ้ะไมค่อ่ยเปลีย่นแปลง(ถ้าเราวิเคราะห์ได้ครบถ้วน) ยกเว้น

มีการเปลีย่นแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบของหนว่ยงานนัน้ๆใหม่ 

6. การจัดท า Balanced Scorecard ระดับหน่วยงาน 

เมื่อเราได้ตวัชีว้ดัผลงานของหน่วยงานแล้ว ก็ให้จดัท าตารางตวัชีว้ดัผลงาน (Balanced Scorecard / 

Balanced Sheet) ของหนว่ยงาน โดยให้พิจารณาจากการ Balanced Scorecard ของระดบัองค์กรว่า

มีตวัชีว้ดัผลงานตวัไหนบ้างที่หนว่ยงานนัน้ๆรับผิดชอบ และให้คดัเลือกตวัชีว้ดัผลงานที่วิเคราะห์ได้ใน

ข้อ 5 ท่ีมีผลกระทบต่อตวัชีว้ดัผลงานระดบัองค์กรเข้ามาใสเ่พิ่มเติม ดงันัน้ Balanced Scorecard ใน



ระดบัหนว่ยงานนีจ้ะมีตวัชีว้ดัผลงานอยู ่2 กลุม่หลกัๆคือ ตวัชีว้ดัผลงานท่ีรับมาโดยตรงจากองค์กร และ

ตวัชีว้ดัผลงานตามลกัษณะหน้าที่งานของหนว่ยงานนัน้ๆท่ีมีผลกระทบตอ่ตวัชีว้ดัผลงานระดบัองค์กร 

7. การปรับตัวชีว้ัดผลงานและเป้าหมายระหว่างหน่วยงาน 

ขัน้ตอนนีถื้อเป็นขัน้ตอนที่ส าคญัมาก เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ทกุหน่วยงานได้น าเสนอ Balanced 

Scorecard ของตวัเองตอ่ที่ประชมุ ทัง้นีเ้พื่อให้แนใ่จได้วา่ตวัชีว้ดัผลงานและเปา้หมายขององค์กรได้ถกู

กระจายไปสู่หน่วยงานต่างๆได้อย่างครบถ้วน ในขณะเดียวกันก็เป็นการปรับตัวชีว้ัดผลงานและ

เปา้หมายระหว่างหน่วยงาน เพราะในระหวา่งที่น าเสนออยูน่ัน้มกัจะมีหนว่ยงานที่ได้รับผลกระทบจาก

ตวัชีว้ดัผลงานหรือเป้าหมายของหน่วยงานอื่นๆอยู่เสมอ ในขัน้ตอนนีค้วรมีเปิดให้มีการอภิปรายกัน

อย่างเต็มที่แม้ว่าจะต้องเสียเวลาเป็นวนัก็ตาม เพราะให้ทุกหน่วยงานเกิดการยอมรับในตวัชีว้ดัและ

เป้าหมายของหน่วยงานอื่น และเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานได้ชีแ้จงการวัดผลงานของ

หนว่ยงานตวัเองตอ่ที่ประชมุ 

8. การวิเคราะห์ตัวชีว้ัดผลงานและ Competency ของต าแหน่งงาน 

การวิเคราะห์ตวัชีว้ดัผลงานและ Competency ของต าแหนง่งาน สามารถท าไปพร้อมๆกบัการวิเคราะห์ 

KPI ระดบัองค์กรหรือหน่วยงานได้เลยเช่นกนั เพราะเป็นการวิเคราะห์จากใบก าหนดหน้าที่งาน (Job 

Description) ขัน้ตอนนี ว้ิเคราะห์เพียงปีแรกปีเดียว ปีต่อไปไม่ต้องวิเคราะห์อีกถ้างานไม่มีการ

เปลีย่นแปลงเช่นเดียวกนักบัการวิเคราะห์ตวัชีว้ดัผลงานระดบัหนว่ยงาน 

9. การกระจายเป้าหมายจากระดับหน่วยงานสู่ระดับต าแหน่งงาน 

การกระจายเปา้หมายจากหนว่ยงานสูร่ะดบัต าแหนง่งาน ผมแนะน าให้ใช้วิธีการเดียวกนักบัข้อ 7 คือให้

ทกุคนก าหนด Balanced Sheet (ที่ไมเ่รียก Balanced Scorecard เพราะไมจ่ าเป็นต้องมีตวัชีว้ดัครอบ

ทุกด้านตามแนวคิดของ Balanced Scorecard) ของตัวเองมาแล้วน ามาเสนอต่อที่ประชุมของ

หนว่ยงาน 

10. การจัดท าใบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

ขัน้ตอนนีถื้อเป็นขัน้ตอนสดุท้ายก่อนที่จะน าเอา Balanced Scorecard และ KPI ไปใช้ เป็นการน าเอา

ตัวชีว้ัดผลงานที่ได้จากข้อ 9 มากรอกลงในแบบฟอร์มประเมินผลงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่ง

นอกจากตัวชีว้ดัผลงานแล้วก็จะต้องมีการก าหนด Competency ที่เก่ียวข้องกับ (สนับสนุน)ตวัชีว้ัด

ผลงานในปีนัน้ๆด้วย 



หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ทา่นผู้อา่นคงจะพอเป็นแนวทางในการน าเอาเคร่ืองมือเร่ือง Balanced Scorecard และ KPI 

ไปใช้ในองค์กรได้อยา่งชดัเจนมากยิ่งขึน้นะครับ ถ้าทา่นผู้อา่นทา่นใดสงสยัหรือต้องการค าอธิบายในแตล่ะขัน้ตอนเพิ่มเติม

ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับ บางทีผมอาจจะน าเอาค าถามของท่านมาเขียนเป็นบทความในตอนต่อๆไปก็ได้นะ

ครับ เผ่ือวา่ตอบแล้วผู้อา่นทา่นอื่นจะได้ประโยชน์ด้วย 


