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ทุกสิ้นปธุรกิจทั้งหลายตองเตรียมจัดทํางบประมาณเพื่อการวางแผนปถัดไป
งบประมาณเปนเครื่องมือหนึ่งในการบริหารธุรกิจที่ใชกันมาเปนระยะเวลานาน
พอสมควร คําถามที่หนังสือเลมนี้ตองการจุดประเด็นคือ กระบวนการจัดทํา
งบประมาณที่ทํากันอยูนั้นคอนขางไมยืดหยุน เปนการมองยอนอดีตและเต็มไป
ดวยการเมืองภายในองคกร ทําอยางไรที่จะปรับเปลี่ยนใหดูเปนเชิงรุกมากขึ้นและ
ไมยึดติดกับกลไกที่เคยชินกันและปฏิบัติกันมาแตในอดีต
Bjarte Bodsnes ผูเขียนมีประสบการณการทํางานในบริษัทขามชาติเปน
เวลานานผานทางสายงานการบัญชีและฝายบุคคล เขาไดนําแนวคิดของเขาไปใช
ในบริษัทยุโรปขนาดใหญสองบริษัท คือ Statoil และ Borealis และถายทอด
ประสบการณผานหนังสือเลมนี้ สิ่งหนึ่งที่หนังสือตองการสื่อคือทําอยางไรใหคน
ในองคกรตั้งคําถามวา “สิ่งนี้จําเปนหรือไม” แทนที่จะตั้งคําถามวา “มีงบประมาณ
รองรับหรือไม”
หนังสือมีเพียง 6 บท บทแรกกลาวถึงปญหาที่มีกับการบริหารจัดการแบบ
ดั้งเดิม ไมวาจะเปนเรื่องการควบคุม การกําหนดเปา การประเมินผลการทํางาน
การจายโบนัส จากนั้นบทที่สองนําเราไปสูปรัชญาของ Beyond Budgeting
ซึ่งมีทั้งหมด 12 ขอแบงเปนหลักการความเปนผูนํา 6 ขอ [ไดแก วัตถุประสงค
คุณคา ความโปรงใส องคกร ความเปนอิสระ และลูกคา] และกระบวนการบริหาร
จัดการ 6 ขอ [ไดแก จังหวะ เปา การวางแผนและพยากรณ การปนสวน
ทรัพยากร การประเมินผลงาน และการจายรางวัล] บทนี้เปนสวนสําคัญที่เปน
ธงนําใหผูอานสามารถเขาใจและติดตามเนื้อหาทั้งหมดไดงายขึ้น
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สองบทถัดไปเปนเรื่องเลาประสบการณกรณีศึกษาจากการประยุกตที่บริษัท
Borealis และบริษัท Statoil ในกรณี Borealis คอนขางเนนไปทางหลักการ
ความเปนผูนํา มีการทํา rolling forecast และใชวิธีการ Activity-based
costing เขามาชวย สําหรับกรณีบริษัท Statoil ไดนําโมเดล กระบวนการ
Ambition to Action มาใช ทั้งนี้ มุงหวังใหมีการบูรณาการงานของฝายบัญชี
และ HR เขาดวยกันเพื่อบรรลุผลที่องคกรตั้งเปาหมาย รายละเอียดในสองบทนี้
มีคอนขางมาก แนะนําใหผูอานอานชา ๆ และคิดตามวาจะนํามาใชในองคกร
ของเราอยางไร
บทที่ 5 ซึ่งนาสนใจมาก ผูเขียนเขียนบทนี้ขึ้นมาใหมในการตีพิมพครั้งที่สอง
(ขอสังเกตบทนี้มีเพียง 7 หนาเทานั้น) โดยกลาวพาดพิงถึงบทบาทของ IT ในการ
เข า มาช ว ยเสริ ม Beyond Budgeting ให มี ค วามแข็ ง แกร ง ขึ้ น (ในหนั ง สื อ
ใชคําวา Agile) ผูเขียนใชคําเปรียบเทียบกับการเลนกีฬารักบี้ที่ตองมีการสกรัม
ลูกรักบี้ เหมือนเชนการบริหารธุรกิจทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
ต อ เนื่ อ ง ฝ า ย IT ต อ งรั บ ลู ก ดํ า เนิ น การดึ ง ข อ มู ล ประมวลผล และนํ า เสนอ
อยางรวดเร็วในอัตราเรง เพื่อใหองคกรสามารถขับเคลื่อนไปตามยุทธศาสตร
และแผนการเลนที่วางไว
หลังจากอานหนังสือเลมนี้มาหาบท ทําใหมองเห็นภาพวา ฝายบัญชี ฝาย
บุคคล และฝายเทคโนโลยีสารสนเทศตองทํางานเปนทีม ประสานงานและรับลูก
กั น เป น อย า งดี ถ  า หากองค ก รต อ งการยกเลิ ก ระบบงบประมาณทั้ ง หมด ซึ่ ง ใน
บทสุดทายบทที่ 6 ผูเขียนไดสรุปคําแนะนําทั้งหมด 10 ประการสําหรับองคกร
เพื่ อ นํ า ไปปรั บ ใช ใ นทางปฏิ บั ติ ห ากต อ งการการเปลี่ ย นแปลง ยกตั ว อย า งเช น
พยายามอยาเนนเรื่องการควบคุม/การสั่งการมากเกินไป เนนเรื่องตนทุนใหดี
และจะปฏิรูปหรือปฏิวัติคิดใหดี เอาเพียงเทานี้กอน ที่เหลือฝากใหผูอานไปซื้อ
หนังสืออานและติดตามเอาเอง
ในภาพรวม หนังสือเลมนี้ทาทายแนวคิดและหลักวิธีปฏิบัติเรื่องงบประมาณ
ที่ทํากันมาจนกลายเปนประเพณี เนื้อหาสวนใหญจะมีกลิ่นอายของเรื่องพฤติกรรม
จิ ต วิ ท ยาสอดแทรกตลอดทั้ ง เล ม จึ ง กล า วได ว  า หนั ง สื อ แนะนํ า เล ม นี้ ดี ทั้ ง ภาค
วิชาการ ภาคปฏิบัติผสมผสานกับประเด็นดานพฤติกรรมศาสตรไดอยางลงตัว
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