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ความสําคัญของแผนกลยุทธ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ปจจุบันทุกองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนตางใหความสําคัญ
กับการวางแผนกลยุทธ หรือแผนยุทธศาสตรมากย่ิงข้ึน เนื่องจาก
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกมีการเปล่ียนแปลงอยางรุนแรง
และรวดเร็วมากกวาเดิม ดังนั้น การกําหนดทิศทางและแผนการ
ดําเนินงานที่ระบุสิ่งที่ตองมุงเนนตามลําดับความสําคัญ (Priority) 
อยางชัดเจน จึงเปนกุญแจสําคัญที่จะชวยใหสามารถบริหารทรัพยากร
ในองคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ในภาคราชการนั้น ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ เมื่อป 
พ.ศ. 2545 ไดมีการกําหนดใหการบริหารราชการแนวทางใหมตองมี
การกําหนดวิสัยทัศน นโยบาย เปาหมาย และแผนการปฏิบัติงาน
เพื่อใหสามารถประเมินผลการปฏิบตัิงานในแตละระดับไดอยางชัดเจน 
โดยมีบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เปนกรอบและแนวทาง 

เพื่อใหการบริหารราชการบรรลุเปาหมายตามเจตนารมณ
ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหสวนราชการระดับ
กรมและจังหวัดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  โดยจะตองจัดทํา
แผนยุทธศาสตรซึ่งมีตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ คือ  
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มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร 
มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
มิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาองคกร  

ในมิติที่ 4 คือมิติดานการพัฒนาองคกรนั้น มีประเด็นการ
ประเมินผลในเรื่องตางๆ ไดแก การบริหารองคความรู การพัฒนา
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
ในประเด็นการประเมินเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้น กําหนดให
สวนราชการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) 
เพื่อสรางความพรอมในการสนับสนุนยุทธศาสตรใหสอดคลองตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งไดกําหนดแนวทางการบริหารราชการให
เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 ดาน คือ 1) การปรับปรุงประสิทธิภาพ โดย
ผูบริหารขององคกรจะตองปรับการบริหารกระบวนการเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ  2) การพัฒนาคุณภาพ โดยการปรับกระบวนการ
บริหารลูกคาผูรับบริการ และ 3) การเสริมสรางขีดสมรรถนะของ
บุคลากรเพื่อสรางความพรอมเชิงยุทธศาสตร  โดยการวางระบบ
บริหารจัดการสินทรัพยที่จับตองไมไดใหมีความเหมาะสมและสามารถ
รองรับตอการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผลได  

ระบบการบริหารสินทรัพยที่จับตองไมได หมายถึง การ
บริหารทุนมนุษย  ทุนองคกร รวมถึงทุนสารสนเทศและความรู ซึ่งใน
สังคมเศรษฐกิจที่ เนนองคความรู (Knowledge Economy) องคกร
สมัยใหมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนถือวาทรัพยากรบุคคลอันเปน
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ทรัพยสิน (Asset) ขององคกรนั้นมีสภาพเปน “ทุน” (Human Capital) 
ซึ่งมีความสําคัญย่ิงตอการบริหารและการสรางคุณคา (Value Creation) 
ใหกับองคกร การพัฒนาสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึง
ถือเปนการพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกรใหสามารถบรรลุวิสัยทัศน
ที่ตั้งไว   

การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหมในราชการพลเรือน มี
เปาหมายสูงสุดเพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ตามนัยของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ดังนั้น การปรับเปล่ียน
บทบาทดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการจึงมี
จุดมุงหมายเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับสวนราชการในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของตนเองตามหลักปรัชญาการบริหารงานสมัยใหมที่ 
“ผูบริหารสายงานหลัก คือ ผูบริหารทรัพยากรบุคคลที่แทจริง” ดวย
เหตุนี้ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม จึงตองเปนระบบที่
สรางความคลองตัวใหแกผูบริหาร ไมติดยึดอยูกับกฎระเบียบ และ
ตองเปนระบบที่เก้ือหนุนตอการทํางานเชิงยุทธศาสตร ชวยให
สวนราชการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ในขณะเดียวกันจะตองเปน
ระบบที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความโปรงใส เปนธรรม และทํา
ใหขาราชการมีความพึงพอใจ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวย 
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ภาพที่ 1    ความเชื่อมโยงของแผนกลยทุธการบริหารทรัพยากรบุคคลกับ
แผนยุทธศาสตรของสวนราชการ 

จากแนวคิดดังกลาวประกอบกับความพยายามที่จะวัด
ผลตอบแทนจากการลงทุนดานทรัพยากรบุคคล ตามหลักที่วา “หาก
ไมสามารถวัดประเมินทรัพยากรบุคคลได  ก็จะไมสามารถบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรได”1  ดังนั้น การ
ประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเปนเครื่องมือสําคัญซึ่งจะชวย
ใหองคกรทราบวาจะใชกําลังคนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                                                           
1  David Norton กลาวไวในบทนําของหนังสือ The HR Scorecard: Linking People, Strategy and Performance 

ของ Brian E. Becker, Mark A. Huselid และ Dave Ulrich สํานักพิมพ Harvard Business School Press, Boston, 
Massachusetts (ค.ศ. 2001) 
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มีความคุมคาและชวยใหองคกรบรรลุพันธกิจและเปาหมายที่ตั้งไวได
อยางไร 

เพื่อใหสวนราชการทราบถึงสมรรถนะในการบริหารทรัพยากร
บุคคลของตน สํานักงาน ก.พ. จึงไดริเริ่มนําการประเมินการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแบบสมดุล (Human Resource Scorecard) ซึ่งมีความ
แพรหลายทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐของตางประเทศมาประยุกตใช
ในราชการพลเรือน โดยไดดําเนินการศึกษาและไดกําหนดกรอบ
มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for 
Success) ไว 5 มิติ (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 2) และไดสงเสริม 
สนับสนุนใหสวนราชการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จดังกลาว ซึ่งเปนข้ันตอนแรกทีจ่ะนาํไปสู
การปฏิบัติที่มุงเนนใหเกิดผลตอความสําเร็จตามเปาหมายยุทธศาสตร
ของสวนราชการ และเปนกรอบในการติดตามประเมินผลตอไป  
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