
 

การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard 

  

จากสภาพแวดลอ้ม สังคม เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว กา้วเขา้สู่ยคุ
การบริหารท่ีเนน้องคค์วามรู้ (Knowledge Economy) องคก์รต่างๆ เผชิญภาวะการ
แข่งขนัท่ีรุนแรงยิง่ข้ึน เป็นเหตุใหอ้งคก์รตอ้งเร่ิมหันมาตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ือง
ของการบริหารจดัการ "คน" ในองคก์รมากยิ่งข้ึน เพื่อสร้างคนใหส้ร้างคุณคา่ (Value 

Creation) และความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั (Competitive Advantage) ใหก้บั
องคก์ร 

จากช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา ผูค้นหรือองคก์รส่วนใหญ่มกัไม่ไดค้  านึงถึงความ 
ส าคญัของการบริหารทรัพยากรบุคคลวา่ มีส่วนช่วยใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งไร 

เน่ืองจากการท างานของฝ่ายบุคคลท่ีผา่นมาเป็นการท างานท่ีเนน้ขั้นตอน กระบวนการ 

และกฎระเบียบท่ีซบัซอ้น แขง็ตวั ไม่ยดืหยุน่และจอ้งจบัผิด ไม่สนบัสนุนกบัทิศทางหรือ
เป้าหมายขององคก์ร ในขณะเดียวกนักลบัจะเป็นการถ่วงการพฒันาขององคก์รเสียดว้ย
ซ ้าไป แต่ในปัจจุบนัเกิดการเปล่ียนแนวความคิดใน “การบริหารจดัการคน” ให้
ตอบสนองต่อองคก์รได ้ซ่ึงเช่ือวา่ คนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท่ี์จะน าไปสู่การพฒันา
ผลผลิตและการเรียนรู้ สร้างมูลค่าเพิ่มใหอ้งคก์รเกิดความแขง็แกร่งและความไดเ้ปรียบ
เหนือคู่แข่ง การบริหารคนใหส้อดคลอ้งกบัการบริหารงานประเภทอ่ืนๆ ขององคก์รใน
ลกัษณะน้ี ก่อใหเ้กิดแนวคิดของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยทุธ์ (Strategic 

Human Resource Management: SHRM) คือ การมุ่งเนน้พฒันาขีดความสามารถ
ของบุคลากร มีการพฒันาจูงใจ และก าหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมุ้่งสู่
เป้าหมายพนัธกิจขององคก์ร 

 

ดงันั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลยคุใหม่จึงเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบบทบาทเชิงรุก ซ่ึงแตกต่างจากการบริหารงานบุคคลแบบเดิมท่ีเป็นการบริหารงาน
บุคคลเชิงรับมุ่งเนน้ท่ีหนา้ท่ีหรือกระบวนงาน 

  

การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรับ (แบบเก่า) 
1.การบริหารแบบมุ่งเนน้งานธุรการงานบุคคล 

2.กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลจะออกแบบเฉพาะเร่ืองการบริหารทรัพยากร
บุคคลเท่านั้น   



3. ล าดบัความส าคญัของการบริหารทรัพยากรบุคคล          มกัจะสอดคลอ้งกบักิจกรรม
ประจ าวนั (Routine Activities) ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4.หน่วยงานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
องคก์ร 

 

การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก (แบบใหม่) 
1. การบริหารแบบมุ่งเนน้การเพิ่มมูลค่าใหอ้งคก์รโดยผา่นทรัพยากรมนุษย ์

2. กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลตอ้งสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัแผนองคก์ร 

3. ล าดบัความส าคญัของการบริหารทรัพยากรบุคคล      ตอ้งสอดคลอ้งกบัล าดบั
ความส าคญัของกลยทุธ์องคก์ร 

4. ผูบ้ริหารสายงาน/หน่วยงาน และหน่วยงานดา้นทรัพยากรบุคคลร่วมกนัรับผิดชอบใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

HR Scorecard คืออะไร 

HR Scorecard คือเคร่ืองมือ ส าหรับใชป้ระเมินผลส าเร็จดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององคก์ร เพื่อน าไปสู่การพฒันาและเพิ่มขีดสมรรถนะก าลงัคนของ
องคก์รใหมี้ความเขม้แขง็และสอดรับกบัภารกิจขององคก์ร ซ่ึง อ.ก.พ. วิสามญัเก่ียวกบั
การบริหารก าลงัคนภาครัฐอยา่งมีประสิทธิภาพ มีมติเห็นชอบต่อหลกัการ องคป์ระกอบ
และวิธีการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (5 กุมภาพนัธ์ 
2547) โดยใชช่ื้อเป็นภาษาไทยวา่ “การพฒันาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” 

แทนความหมายของ HR Scorecard 

 

องค์ประกอบของ HR Scorecard 

จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบแผนการปฏิบติัท่ีดี (Best Practices) เก่ียวกบั
การประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขององคก์รภาครัฐและเอกชน  ทั้งในและ
ต่างประเทศประกอบกบัแนวทางการประยกุตใ์ชใ้นราชการพลเรือนไทย ส านกังาน 

ก.พ. จึงก าหนดองคป์ระกอบของการประเมินผลส าเร็จดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล
ไว ้4 ส่วน ดงัน้ี 

1. มาตรฐานความส าเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for 

Success) หมายถึงผลการบริหารราชการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึงเป็น
เป้าหมายสุดทา้ยท่ีส่วนราชการตอ้งบรรลุ ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั 5 มิติ คือ 



มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  เป็นมิติท่ีจะท าใหส่้วนราชการทราบวา่
มีแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล สอดคลอ้งกบัมาตรฐานดงัต่อไปน้ี
หรือไม่ ดงัน้ี  

1.1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งและสนบัสนุนให้จงัหวดั บรรลุพนัธกิจเป้าหมายและ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่  
1.2) มีการวางแผนและบริหารก าลงัคนทั้งในเชิงประมาณและคุณภาพ กล่าวคือ 

“ก าลงัคนมีขนาดและสมรรถนะ” ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการบรรลุภารกิจและ
ความจ าเป็นของส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพ
ก าลงัคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องวา่งดา้นความตอ้งการ
ก าลงัคนและมีแผนเพื่อลดช่องวา่งดงักล่าวหรือไม่  
1.3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อดึงดูด ใหไ้ดม้าพฒันาและรักษาไวซ่ึ้งกลุ่มขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานท่ีมี
ทกัษะหรือสมรรถนะสูง ซ่ึงจ าเป็นต่อความคงอยูแ่ละขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของส่วนราชการ (Talent Management) หรือไม่  
1.4) มีแผนการสร้างและพฒันาผูบ้ริหารทุกระดบั รวมทั้งมีแผนการสร้างความ
ต่อเน่ืองในการบริหารราชการหรือไม่ นอกจากน้ียงัรวมถึงการท่ีผูน้ าปฏิบติัตน
เป็นแบบอยา่งท่ีดีและสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัขา้ราชการและผูป้ฏิบติังาน ทั้ง
ในเร่ืองของผลการปฏิบติังานและพฤติกรรมในการท างานหรือไม่  

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR 

Operational Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวน การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional Activities) มีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ีหรือไม่  
2.1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น 
การสรรหาคดัเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพฒันา การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง การ
โยกยา้ย และกิจกรรมดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกตอ้งและ
ทนัเวลา (Accuracy and Timeliness) หรือไม ่

2.2) มีระบบฐานขอ้มูลดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถูกตอ้ง 
เท่ียงตรง ทนัสมยั และน ามาใชป้ระกอบการตดัสินใจและการบริหารทรัพยากร



บุคคลของส่วนราชการไดจ้ริงหรือไม่  
2.4) สัดส่วนคา่ใชจ่้ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ต่องบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะทอ้นผลิตภาพ
ของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความคุม้ค่า (Value for Money) 

หรือไม ่

2.5) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR 

Automation) หรือไม่ 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program 

Effectiveness) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดา้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการก่อใหเ้กิดผลดงัต่อไปน้ี หรือไม่ เพียงใด  

3.1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไวซ่ึ้งขา้ราชการ
และผูป้ฏิบติังานซ่ึงจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พนัธกิจของส่วนราชการ
หรือไม่  
3.2) ขา้ราชการและบุคลากรผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการหรือไม่  
3.3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการในการสนบัสนุนใหเ้กิดการ
เรียนรู้และการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งส่งเสริมใหมี้การแบ่งปันแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge Management) 

เพื่อพฒันาขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานใหมี้ทกัษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับ
การบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการหรือไม่ 
3.4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ท่ีเนน้
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุม้คา่ มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานท่ีสามารถจ าแนกความแตกต่างและจดัล าดบัผลการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานซ่ึงเรียกช่ืออ่ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด 
นอกจากน้ี ขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจถึงความเช่ือมโยงระหวา่งผล
การปฏิบติังานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกบัความส าเร็จหรือผลงานของ
ส่วนราชการหรือไม่  



 มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   หมายถึง การท่ีส่วน
ราชการ  

4.1) มีความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและผลของการตดัสินใจดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการด าเนินการดา้นวินยั โดยค านึงถึงหลกัความ 
สามารถและผลงาน หลกัคุณธรรม หลกันิติธรรม และหลกัสิทธิมนุษยชน
หรือไม ่ 

4.2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งน้ี
จะตอ้งก าหนดใหค้วามพร้อมรับผิดดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูใ่น
ทุกกิจกรรมดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการหรือไม่ 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างาน  หมายถึง การท่ี
ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันา
คุณภาพชีวิตของขา้ราชการและบุคลากรภาครัฐ ดงัน้ี  

5.1) ขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ระบบงาน และบรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยกีารส่ือสาร
เขา้มาใชใ้นการบริหารราชการและการใหบ้ริการแก่ประชาชน ซ่ึงจะส่งเสริมให้
ขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานไดใ้ชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ท่ี โดยไม่สูญเสียรูปแบบการ
ใชชี้วิตส่วนตวัหรือไม่ 
5.2) มีการจดัสวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมท่ีไม่ใช่สวสัดิการ
ภาคบงัคบัตามกฎหมาย ซ่ึงมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ
สภาพของส่วนราชการหรือไม่  
5.3) มีการส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กบั
ขา้ราชการและบุคลากรผูป้ฏิบติังาน และใหร้ะหวา่งขา้ราชการ และผูป้ฏิบติังาน
ดว้ยกนัเอง และใหก้ าลงัคนมีความพร้อมท่ีจะขบัเคล่ือนส่วนราชการใหพ้ฒันา
ไปสู่วิสัยทศัน์ท่ีตอ้งการหรือไม่  

มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ 

เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยท าใหส่้วนราชการใชใ้นการประเมินตนเองวา่มีนโยบาย 
แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนินงานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล
สอดคลอ้งกบัมิติในการประเมินดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล



หรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด หากยงัไม่มีการด าเนินการตามมิติการประเมินดงักล่าว 
หรือมีในระดบันอ้ยแลว้ ส่วนราชการจะตอ้งมีการพฒันาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหส้อดคลอ้งกบัมิติการประเมินดงักล่าว และเป็นการยกระดบั
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบติังานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลได้
ตามหลกัเกณฑแ์ละกรอบมาตรฐานความส าเร็จทั้ง 5 มิติ  

2. ปัจจยัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ (CriticalSuccess Factors) หมายถึง 
นโยบาย แผนงานโครงการ มาตรการและการด าเนินการต่างๆ ดา้นการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงจะท าใหส่้วนราชการและจงัหวดั บรรลุมาตรฐานความส าเร็จ 

3. มาตรวดัหรือตวัช้ีวดัความส าเร็จ (Measuresand Indicators) หมายถึง 
ปัจจยัหรือตวัท่ีบ่งช้ีวา่ส่วนราชการและจงัหวดั มีความคืบหนา้ในการด าเนินการตาม
นโยบายแผนงาน โครงการและมาตรการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานแห่งความส าเร็จจนบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวม้ากนอ้ย เพียงใด 

4. ผลการด าเนินงาน หมายถึง ขอ้มูลจริงท่ีใชเ้ป็นหลกัฐานในการประเมินวา่ 
ส่วนราชการและจงัหวดัไดด้ าเนินการตามนโยบาย แผนงานโครงการและ มาตรฐาน
ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานแห่งความส าเร็จ 

 

ประโยชน์ของ HR Scorecard 

 

1.ทราบถึงสภาพปัญหาของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ
ของตนเอง และสามารถบริหารก าลงัคนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการได ้

2.สร้างสมรรถนะและความเขม้แขง็ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการอนัจะน าไปสู่สมรรถนะท่ีปฏิบติังานในฐานะเป็นหุน้ส่วนเชิงยทุธศาสตร์ในการ
บริหารราชการของส่วนราชการ 

3.ช่วยก าหนดกรอบยทุธศาสตร์และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการและจงัหวดัใหมี้ความชดัเจนยิง่ข้ึนสามารถน ามาปฏิบติัไดจ้ริง 

4.เป็นกลไกท่ีเช่ือมโยงให้การบริหารทรัพยากรบุคคล   ทั้งในระดบันโยบาย
ระดบัยทุธศาสตร์ และระดบัปฏิบติัการใหมี้ความประสานสอดคลอ้งกนั 

 

 


