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เครื่องมือที่ใชในการจัดทําแผนกลยุทธ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 

 

 
แบบประเมินคุณสมบัติในการเปนที่ปรึกษา  

โครงการ HR Scorecard 
 
1. ชื่อบริษัทฯ /ที่ปรึกษา ...............................................................................    

................................................................................................................ 
 
2. บริษัทฯ/ทีป่รึกษาไดจดทะเบียนบริษทัฯ กับศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย 
กระทรวงการคลังแลวหรือไม 

    จดทะเบยีนแลว     ยังไมไดจดทะเบียน 
 
3. บริษัทฯ/ทีป่รึกษา ไดดําเนินการใหคําปรึกษา กับหนวยงานตาง ๆ มาแลว

เปนเวลา ................ ป 
 
4. บริษัทฯ มีที่ปรึกษาที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในดานใด (โปรดระบุ) 
 1. .................................................................................................... 
 2. .................................................................................................... 
 3. .................................................................................................... 
 4. .................................................................................................... 
 5. .................................................................................................... 
 

 เครื่องมือที่ 1 
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5. บริษัทฯ/ทีป่รึกษา มีความรูหรือประสบการณในการเปนที่ปรึกษาในดาน

ตางๆ ดังน้ี  หรือไมอยางไร 
 

ระดับความรู  
ความเชี่ยวชาญ 

ประสบการณ
การเปน 
ท่ีปรึกษา 

จํานวน
หนวยงาน     

ท่ีให
คําปรึกษา     

(หนวยงาน) 

จํานวน 
ท่ีปรึกษา 
ในบริษัทท่ี

ให
คําปรึกษา 

เร่ือง 
 

ไมมี
ความรู 

พอใช ดี ดี 
มาก 

เคย ไมเคย
  

1. การวางแผนกําลังคน         
2. การพัฒนาองคการ         
3. การบริหารทรัพยากร
มนุษย 

      
  

4. การบริหารเชิงกลยุทธ         
5. การประเมินผล         
6. เทคนิคการฝกอบรม         
7. Change Management         
8. Performance 

Management 
      

  

9. การพัฒนาสมรรถนะ
ทรัพยากรมนุษย 

      
  

10. การวางแผนเชิง      
กลยุทธ 
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6. บริษัทฯ/ทีป่รึกษามีบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัเทคนิค 
วิธีการ เครื่องมือเพ่ิมศักยภาพทางการบริหารตางๆ ดังน้ี หรือไม ในระดับ
ใด 

 

ระดับความรู/ความเชี่ยวชาญ 

เทคนิค 
ไมมี พอใช ดี

ดี
มาก

สามารถใหความรู
แกกลุม และนํากลุม
ปฏิบัติได 

1. Balanced Scorecard      
2. HR Scorecard      
3. SWOT Analysis      
4. Force Field Analysis      
5. Gap Analysis      
6. Brain Storming      
7. Analogies-Creative Problem 

Solving 
     

8. Strategic Planning      
9. Team Working      
10. Scenario Planning      
11. Road Mapping      
12. Strategy Framework      
 
7. รายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ ความรูความสามารถ ความถนัดและ
ประสบการณในการเปนที่ปรึกษา (ระบุรายบุคคล) 

 1)  ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... 
วุฒิการศึกษา...................................................................................... 
ความเชี่ยวชาญ................................................................................... 
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ประสบการณ....................................................................................... 
 
 
2)  ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... 

วุฒิการศึกษา..................................................................................... 
ความเชี่ยวชาญ.................................................................................. 
ประสบการณ...................................................................................... 

 3) ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... 
วุฒิการศึกษา...................................................................................... 
ความเชี่ยวชาญ................................................................................... 
ประสบการณ....................................................................................... 

 8. รายชื่อหนวยงานที่เคยใหคําปรึกษา 
1) ชื่อหนวยงาน  ..................................................................................... 

ใหคําปรกึษาเกี่ยวกับ........................................................................... 
2) ชื่อหนวยงาน  ..................................................................................... 

ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ........................................................................... 
3) ชื่อหนวยงาน  ..................................................................................... 

ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ........................................................................... 
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ปฏิทินการทํางาน 

ข้ันตอน 
วัน/เวลา 
และ

สถานที่

ผูเขารวม 
 

ทรัพยากร 
ท่ีตอง

จัดเตรียม 

บทบาทของ 
ท่ีปรึกษา 

บทบาทของ
คณะทํางาน 

1. เขาใจความ
ตองการ 

  (อุปกรณ) 
(งบประมาณ) 

- ใหเครื่องมือ/ 
   คําถาม   
- สัมภาษณ 

- รวมสัมภาษณ  
- บันทึกประเด็น 

2. วิเคราะห
สวนตาง 

   - ใหเครื่องมือ 
- วิเคราะหขอมูล 

- สํารวจ 
   เก็บขอมูล 

3. กําหนด     
กลยุทธ 

   - นําการประชุม 
- บันทึกผล 

จัดเตรียมขอมูล 

4. กําหนด
ปจจัยหลัก 

   - นําการประชุม 
- บันทึกผล 

จัดเตรียมขอมูล 

5. กําหนด
ตัวชี้วัด 

   - นําการประชุม 
- บันทึกผล 

จัดเตรียมขอมูล 

6. หา Baseline    - ใหคําแนะนํา สํารวจขอมูล 
Baseline 

7. ต้ังเปาหมาย    - นําการประชุม 
- บันทึกผล 

จัดเตรียมขอมูล 
และตัดสินใจใน
เบ้ืองตน 

8. จัดทํา
แผนปฏิบัติ 

 

   - นําการประชุม 
- บันทึกผล 

จัดเตรียมขอมูล 

9. ทบทวนราง 
Scorecard 

   - นําการประชุม 
- ใหคําแนะนํา 

จัดเตรียมขอมูล 
ตัดสินใจ 

10 นําเสนอ
ผูบริหาร 

   - ใหเครื่องมือ 
- ใหคําแนะนํา 

จัดเตรียมขอมูล 
ทําการนําเสนอ 

 

 เครื่องมือที่ 2 
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ประเด็นคําถามเพื่อวิเคราะห 
ทิศทาง/ความคาดหวังดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร 

ในระยะ 1-3 ป ขางหนา 

1. เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์สําคัญที่องคกรตองการใหเกิดข้ึนใน 1-3 ป
ขางหนา   

          ในดานงาน หรือกระบวนงาน 
 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 

  ในดานคน 
 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 

  ในดานทรัพยากร 
 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 

  ในดานลูกคา ผูรับบริการ หรือผูรับผลกระทบภายนอกองคกร 
 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 

2. อะไรบางที่เปนจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องคกรมีอยูแลว และอยากจะรักษาไว
ตอไปหรือมุงเนนใหดียิ่งๆ ข้ึนไป 

  ในดานกระบวนงาน (Process) 
 ............................................................................................................ 
............................................................................................................ 

 เครื่องมือที่ 3 
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  ในดานโครงสรางและสภาพแวดลอมของงาน (Structure) 

 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 

  ในดานคน (People) 
 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 

  ในดานขอมูล (Information) 
 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 

  ในดานการตัดสินใจ และผูนํา (Decisions) 
 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 

  ในดานรางวัลและแรงจงูใจ (Rewards) 
 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 

3. อะไรบางที่ยงัเปนขอทาทาย หรือสิ่งที่ตองปรับปรุงเพื่อใหองคกรประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายสูงสุดที่คาดหวัง 

  ในดานกระบวนงาน (Process) 
 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 

ในดานโครงสรางและสภาพแวดลอมของงาน (Structure) 
 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 
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  ในดานคน (People) 

 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 

  ในดานขอมูล (Information) 
 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 

  ในดานการตัดสินใจ และผูนํา (Decisions) 
 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 

  ในดานรางวัลและแรงจูงใจ (Rewards) 
 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 

4. อะไรบางที่หนวยงานการเจาหนาที่ควรจะทํา แตไมไดทําในชวงที่ผานมา 
หรือทานคาดหวังใหหนวยงานการเจาหนาที่สนับสนุนองคกรอยางไร 

 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 
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ขอแนะนํา 
ควรศึกษาแผนยุทธศาสตร หรือแผนงานอื่น ๆ ขององคกรกอนการสัมภาษณ 
เพ่ือที่จะสามารถติดตามประเด็นไดอยางรวดเร็ว แตหากมีประเด็นที่ไมเขาใจ ควรถาม
อยางตรงไปตรงมา เชน ทานหมายความวาอะไร เมื่อทานพูดวา………….. 

ผูใหขอมูลโดยทั่วไป มีแนวโนมจะใหขอมูลดานปญหาขององคกรแตเพียงอยางเดียว  
ควรเนนถามย้ําหลายๆ ครั้งถึงผลสัมฤทธิ์สําคัญที่องคกรตองการ และส่ิงที่ดีที่มีอยูใน
องคกร รวมทั้งจัดเรียงคําถามใหถามประเด็นดังกลาวกอนที่เขาถึงประเด็นส่ิงที่ตอง
ปรับปรุงและพัฒนา 

การสัมภาษณผูบริหารระดับสูงนั้น ไมจําเปนตองถามคําถามมาก หรือเจาะลึก เพราะ
ปกติจะใหขอมูลลงรายละเอียดถึงความตองการในระดับยุทธศาสตรอยูแลว  ควรเนน
การทําความเขาใจกับความตองการมากกวา และเนนการจับประเด็นใหไดวา อะไรคือ
ผลสัมฤทธิ์สําคัญที่องคกรนี้ตองการ 

การสัมภาษณเปนกลุม สําหรับผูบริหารระดับกลาง ควรใชวิธีการอื่น ๆ เขามาชวยให
ทุกคนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น เชน การใหทุกคนเขียนประเด็นลง Post-it แลว
มาแปะรวมกันที่ Flipchart แลวสังเคราะหประเด็น พรอมทั้งถามคําถามเพิ่มเติมเพ่ือทํา
ใหเกิดความชดัเจนยิ่งขึ้น 

หากมีเวลามากเพียงพอสําหรับการสัมภาษณ ยอมเปนเรื่องดี แตหากมีเวลาจํากัดก็ไม
ควรพยายามถามใหครบทุกคําถาม ใหเวลาผูใหขอมูลพูดใหมากที่สุดเทาที่จะมากได  
ควรถามแทรกเมื่อตองการทําใหประเด็นชัดเจนยิ่งขึ้นเทานั้น 

จดบันทึก โดยแยกแยะหรือสังเคราะหประเด็นไปดวยพรอม ๆ กัน  ดีกวาการ
บันทึกเสียงไว แลวนํามาถอดอีกครั้ง  แตตองมีทักษะในการจับและรวบรวมประเด็น
ไดอยางรวดเร็ว รวมท้ังการจดบันทึกเปนรูปภาพหรือเสนโยงในรูปแบบตาง ๆ ไมตอง
เกรงใจวาผูใหขอมูลจะรําคาญ   

หากไมมีความจําเปนจริง ๆ ไมควรขามขั้นตอนการสัมภาษณเพ่ือเขาใจความตองการ  
ถึงแมวาองคกรจะมีการจัดทํา Scorecard ระดับองคกรไวแลว และ HR Scorecard 
สามารถจัดทําไดทันทีโดย align กับ Scorecard ระดับองคกรก็ตาม  ทั้งนี้เพราะอาจมี
ผลสัมฤทธิ์สําคัญที่ผูบริหารเห็นวาสําคัญสําหรบัฝายทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะ 
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แบบสํารวจความคิดเห็น 

ความสําคัญของ
ประเด็นน้ีตอผลสัมฤทธิ์

ของกรม (ตองทํา/
จําเปน/เรงดวน) 

สถานภาพปจจุบัน 
(ทําเร่ืองน้ีไดดีมาก

นอยเพียงใด) 

ประเด็น 
(สรุปจากการสัมภาษณ 

 Stakeholder) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  
GAP 

(Important - 
Current) 

ตัวอยางประเด็น                       
ประเด็นที่ 1 
- ระบบและ
กระบวนการพัฒนา
ผูนําใหเปน Strategic 
Leader และเปน
ตัวอยางที่ดีใน
พฤติกรรมการทํางาน                       

ประเด็นที่ 2 
- ปรับประสิทธิภาพของ
บุคลากรใหเปน 
Knowledge Worker ลด
จํานวนบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพต่ํา                       

ประเด็นที่ 3 
- งานภายในมีลักษณะ 

Routine นอยลง มีการ
หมุนเวียนงานท้ังใน
ระดับบริหารและ
ปฏิบัติการ รวมท้ังการ
มอบหมายงานตาม
ความสามารถ                       

 เครื่องมือที่ 4 
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แบบสํารวจความคิดเห็น 

ความสําคัญของ
ประเด็นน้ีตอผลสัมฤทธิ์

ของกรม (ตองทํา/
จําเปน/เรงดวน) 

สถานภาพปจจุบัน 
(ทําเร่ืองน้ีไดดีมาก

นอยเพียงใด) 

ประเด็น 
(สรุปจากการสัมภาษณ 

 Stakeholder) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  
GAP 

(Important - 
Current) 

ประเด็นที่ 4                       

ประเด็นที่ 5                       

ประเด็นที่ 6                       

ประเด็นที่ 7                       

ประเด็นที่ 8                       

ประเด็นที่ 9                       

ประเด็นที่ 10            

 
 

 วิธีการคํานวณหาผลตาง (Gap) 

สูตรการหาผลตางของประเด็นคําถาม คือ 
 
 
 
 
 
 

 
ผลตาง (GAP)  =        

     
 

คาเฉลี่ย ความสําคัญของประเด็น
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ของกรม 

คาเฉลี่ย สถานภาพปจจุบัน
ของประเด็น 
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  วิธีการคํานวณ 
การหาคาเฉลีย่สามารถทําไดโดยนับรวมจํานวนคนทีต่อบคาคะแนน 

(Rating Scale) ระดับเดียวกนัแลวนําคาทีไ่ดใสลงในประเด็นนั้นๆ แลวนํามา
คํานวณดวยสตูรหาคาเฉลี่ยดังนี้ 
 

 ผลรวม (คา Rating Scale X จํานวนคนที่ตอบคา Rating Scale นั้นๆ) 
จํานวนคนทั้งหมด 

 

คาเฉลีย่ = 

 

1      4     6     4     5       3.4         7      6     2     2    3       2.4           1 

 3.4 - 2.4  =  1 

(1x7)+(2x6)+(3x2)+(4x2)+(5x3)  =  2.4  
                        20 

(1x1)+(2x4)+(3x6)+(4x4)+(5x5)  =  3.4  
                        20 

จํานวนคนที่ตอบในแตละ Rating Scale 
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 ตัวอยางรายการประเด็นกลยุทธ (Strategic Imperatives) 
ในป 2547 สวนราชการที่เขารวมโครงการพัฒนาสมรรถนะการ

บริหารทรัพยากรบุคคลกับสํานักงาน ก.พ. ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมราชทัณฑ และกรมศุลกากร ได
กําหนดประเด็นกลยุทธที่แตกตางกันไว ดังน้ี 
      
           
 

1) ใหสิ่งจูงใจที่เหมาะสมกับงาน 
2) ออกแบบลักษณะงานและองคกรมีความชัดเจน 
3) สรางสมดุลภาระงาน 
4) จัดทําแผนที่มุงการปฏิบัติและมีผูรับผิดชอบชัดเจน เปนที่ตกลง

และรับรูโดยทั่วกัน 
5) พัฒนาบุคลากรและรักษาบุคลากร 
6) พัฒนาวัฒนธรรมองคกร 
7) มีอุปกรณและเครื่องมือในการทํางานสอดคลองกับลักษณะงาน

และวัฒนธรรมการทํางาน 

 

1)  ปรับวัฒนธรรมการทํางานของเจาหนาที่ รวมถึง คานิยมแรงจูงใจ 
และทัศนคติ 

2)  พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน ตอเน่ือง ครอบคลุม
งานที่ปฏิบัติ ตั้งแตเริ่มเขาทํางาน ภายใตมาตรฐานสากล 

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กรมราชทัณฑ 

 เครื่องมือที่ 5 
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 ตัวอยางรายการประเด็นกลยุทธ (Strategic Imperatives) 
3)  สรางความเปนมืออาชีพ เนนความชํานาญงาน (วิชาชีพดาน

แกไข และวิชาชีพเฉพาะ) รวมถึงความรูเฉพาะดาน ทักษะดาน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และความเขาใจในภารกิจของกรมฯ 

4)  คุณภาพชีวิตของเจาหนาที่ไดรับการพิจารณา โดยครอบคลุมดาน
ตางๆ เชน ดานสุขภาพ/สวัสดิภาพ เวลาใหครอบครัว ลดความ
ตรากตรํา/ความเครียด และลดการหมุนเวียนเขาเวรยาม 

5)  วางแผนอัตรากําลังอยางเปนระบบ เพ่ือแกไขปญหาการโยกยาย
สับเปลี่ยนคนที่ ไม เหมาะสมกับงาน  การกระจายคนตาม
หนวยงาน หรือแมแตการจัดเวรยาม 

6)  ประเมินผลแบบมุงเนนผลงานเปนหลัก อยางมีระบบและเปน
มาตรฐาน โดยคํานึงถึงความเปนธรรมและเอ้ือตอการแขงขันใน
การทํางาน 

7)  สรางความเปนธรรมและโปรงใส ตรวจสอบได สําหรับการเลื่อนขึ้น 
เลื่อนตําแหนง หรือการลงโทษทางวินัย 
 

 
1)  สรางและบริหารจัดการฐานขอมูลกําลังคน (HR Information 

System - HRIS) 
2)  อัตรากําลังที่เหมาะกับภารกิจ/เพ่ิมประสิทธิภาพกําลังคนตาม

ปจจัยภายนอก  
3)  คนมุงผลสําเร็จของงาน 
4)  คนมุงพัฒนาตนเองตอเน่ือง 
5)  แผนบริหารองคความรูภายในกรมฯ 
6)  คนไดเพ่ิมวุฒิ – ทุนการศึกษา – ไดเพ่ิมความรูพ้ืนฐาน + ทักษะ  

ครอบครัวม่ันคง –ม่ันคงทางการเงินสวนตัว  

กรมศุลกากร 
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 ตัวอยางรายการประเด็นกลยุทธ (Strategic Imperatives) 
7)  สภาพแวดลอมในการทํางาน - บรรยากาศทํางานสมัยใหม 
8)  TALENT – สรางผูชํานาญการเฉพาะดาน  พัฒนาภาวะผูนําสราง

ความเชื่อม่ันตอผูตาม  
9)  ความโปรงใส+เปนธรรม 
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การหาปจจัยหลักแหงความสําเร็จ 

โดยใชเทคนิค Force Field Analysis 

              ขั้นตอนที่ 1 คนหาแรงเสริมและแรงตาน เพ่ือมุงสูผลสัมฤทธิ์ที่
ตองการของแตละประเด็นกลยุทธ โดยถามคําถามวา 

“อะไรบางคือแรงเสริม/สิ่งที่มีอยูในสวนราชการ ที่จะชวยให
บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไวตามประเด็นกลยุทธ และอะไรที่เปนแรงตานหรืออุปสรรค
ในการดําเนินการ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เครื่องมือที่ 6 

แรงเสริม/ ส่ิงที่มีอยู 
................................................ 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
............................................. 

ประเด็นกลยุทธ ………………………………………………………………… 
(ตองการใหเกิดอะไรขึ้น) 

แรงตาน/ อปุสรรค 
................................................ 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
............................................. 
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การหาปจจัยหลักแหงความสําเร็จ 

โดยใชเทคนิค Force Field Analysis (ตอ) 

ขั้นตอนที่ 2 นํามากําหนดเปนปจจัยหลักแหงความสําเร็จของกลยุทธ
การบริหารทรพัยากรบุคคล โดยถามคําถามวา 

“เราตองทําอะไรบางเพือ่ลดแรงตาน และเพิ่มแรงเสริม” (Action list) 

 
สิ่งท่ีตองทําเพื่อลดแรงตาน
1......................................................... 
2......................................................... 
3......................................................... 
4........................................................ 
5........................................................ 
6........................................................ 
7....................................................... 
8...................................................... 
9.…………………………………. 
10.................................................... 

สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1......................................................... 
2......................................................... 
3......................................................... 
4........................................................ 
5........................................................ 
6........................................................ 
7....................................................... 
8...................................................... 
9.…………………………………. 
10.................................................... 
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ตัวอยางปจจัยแหงความสําเร็จ 

มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิง         
ยุทธศาสตร 

1. กําหนดคานิยม วัฒนธรรม
องคกร 

2. พัฒนาผูนําใหมีพฤติกรรม
สอดคลอง 

3. ประเมินภาวะผูนําตอเน่ือง 

4. การจัดคนใหตรงกับตําแหนง 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพ 

1. ฐานขอมูลความรู 

2. ฐานขอมูลเจาหนาที่ 

3. ฐานขอมูลสมรรถนะ 

4. บริหารจัดการกระบวนงานและ 
IT 

มิติที่ 3 ประสิทธิผล 

1. แผนบริหารจัดการองคความรู 

2. การกําหนดเปาหมาย ตัวชีว้ัด
หนวยงาน 

3. การสรางรายการสมรรถนะใน
แตละตําแหนง 

มิติที่ 4 ความพรอมรับผิด 

1. การพัฒนาผูนําใหสามารถ
บริหารผลการปฏิบัติงาน 

2. กระบวนการทางวินัยโปรงใส 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวติกบัการทํางาน 

1. การเสริมรายไดแกขาราชการ 

2. การกําหนดมาตรฐานขัน้ต่ําในการจัดสวัสดิการ 
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การจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategy Map) 

หลังจากที่ไดกําหนดประเด็นกลยุทธทางดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล (จุดมุงเนนของงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะ 1-3 ป
ขางหนา)  และกําหนด “ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ”  แลว (งานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจะทําใหอะไรเกิดข้ึนบาง หรือจะนําสงผลผลิตอะไร 
(Deliverables) เพ่ือเปนเหตุใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการตองการ) ขั้นตอน
ตอไป เปนการแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของปจจัยหลักแหงความสําเร็จ
ตางๆ ภายใตกรอบมิติตางๆ ที่กําหนดไว 

วิธีการที่แนะนําใหใช คือ การวาดแผนที่กลยุทธ (Strategy Mapping) 
หรือแผนที่แสดงความสัมพันธเชิงเหตุและผลโดยอยูในกรอบของมุมมองหรือมิติ
ตางๆ  

ขั้นตอนนี้สําคัญมาก  หากวาดแผนที่กลยุทธ (Strategy Map) ออกมา
ไมชัดเจน  HR Scorecard และแผนงานรองรับตางๆ (รวมถึงหากมีการลดหลั่นลง
ไปเปนเปาหมายผลการปฏิบัติงานรายบุคคล) ก็จะไมเชื่อมโยงตอกันเปนเหตุ
และผล ตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นมาจะเปนการมองงานทรัพยากรบุคคลแบบแยกเปน
สวนยอยๆ เชิงหนาที่ (Functional) หรือแยกเชิงประเด็นปญหา (Issues) อยู
เชนเดิม ไมมุงยุทธศาสตร  ผลลัพธที่สวนราชการตองการจากงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลก็อาจจะไมเกิดขึ้นในที่สุด 

คําแนะนําในทางปฏิบัติ  
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานแบบไมเปนทางการ โดยจัดหา

พ้ืนที่ที่มีกําแพงกวางขวาง ไมมีสิ่งกีดขวาง แลวใชกระดาษจากแผนพลิก (Flip 
Chart) ติดตอๆ กันไปจนเปนพ้ืนที่วางกวางขวาง (ประมาณ 6 กระดาษแผน 

 เครื่องมือที่ 7 



คูมือการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรพัยากรบุคคล 61 

 
การจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategy Map) 

พลิกขนาดใหญ ตอกันเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา) จากนั้นใหเตรียมอุปกรณอ่ืนๆ ให
พรอมที่จะทํางานรวมกันได  เชน ปากกาเคมี กระดาษกาว ฯลฯ 

การจัดหองประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนที่กลยุทธน้ี ควรจัดให
มีเพียงเกาอ้ีเทานั้น ใหผูเขารวมประชุมน่ังหันหนาเขาหาแผนกระดาษที่
จัดเตรียมไวบนกําแพง โดยนั่งเปนรูปครึ่งวงกลมชั้นเดียว (ไมซอนวง) เพ่ือให
ทุกคนมีสวนรวมในการคิดและเขียนรวมกันใหมากที่สุด มีการจดลงกระดาษ
สวนตัวใหนอยที่สุด ทํางานออกมาเปนชิ้นเดียวกัน คือ แผนที่กลยุทธ 

ใหที่ปรึกษาทําหนาที่เปน Facilitator และใหคําแนะนําเกี่ยวกับเทคนิค
ใหมๆ ที่ใชในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในปจจุบัน เพ่ือชวยใหคิด CSFs 
ใหมๆ ออกมาได   

เม่ือเร่ิมการประชุม ใหจัดวางมุมมองหรือมิติของ HR Scorecard ให
เปนเหตุเปนผลตอกันและกันบนกระดาษที่ติดไวบนกําแพงกอน จากนั้นใส
ประเด็นกลยุทธ (ที่กําหนดไวในขั้นตอนที่ 3)  เปนตัวตั้ง  แลวเริ่มกําหนดปจจัย
หลักแหงความสําเร็จ (CSFs) ในแตละมุมมอง (โดยนํามาจาก Action list ที่ไดจาก
การทํา Force Field Analysis) เริ่มจากมุมมองที่เปนเหตุไปสูผล นําไปสูผลตอๆ 
ไปเร่ือยๆ จนถึงมุมมองดานเกี่ยวกับประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์สุดทายที่
ตองการ (ซ่ึงควรมาจาก CSFs หรือ KPIs จากมุมมองดานคนและระบบงานของ 
Scorecard ระดับองคกร) 

ใชภาพวงกลม สี่เหลี่ยม ลูกศร  ตัวอักษรสั้นๆ วาดอธิบายใหอยู
ภายในพื้นที่กระดาษที่เตรียมไวบนกําแพง โดยโยงลูกศรแสดงความสัมพันธวา 
CSFs ตัวใดเปนเหตุนําไปสู CSFs ตัวใดที่เปนผล โดยระมัดระวังใหโยงไปทีละ
มุมมอง (จากมุมมองที่เปนเหตุ ไปสูมุมมองที่เปนผล เชนเดียวกัน) 

การจัดทําแผนที่กลยุทธรวมกันดวยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ จะ
ทําใหทุกคนเห็นภาพรวม และความสัมพันธระหวางปจจัยหลักแหงความสําเร็จ
ตางๆ ของงานทรัพยากรบคุคลไดเปนอยางดี 
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การจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategy Map) 

ตัวอยาง เทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในปจจุบัน ที่
ควรนํามากําหนดเปน CSFs ในแผนที่กลยุทธทาง HR ไดแก 

1. กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
2. การกําหนดและใชงานรายการสมรรถนะ (Competency Model) 
3. การคัดสรรบุคลากรเขาทํางานโดยการสัมภาษณเชิงพฤติกรรมอิง

รายการสมรรถนะของตําแหนงงาน (Behavioral Interview) 
4. การจัดทํา Role หรือ Job Profile 
5. การบริหารจัดการบุคลากรผูมีประสิทธิภาพสูง (Talent 

Management) และการวางแผนสืบทอดตําแหนงบริหาร 
(Succession Plan) 

6. ฐานขอมูล และโปรแกรมงานประยุกตทางกิจกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HRIS) 

7. การบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) 
8. การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning) 
9. แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) 
10. การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน (Performance Improvement) 
11. การวางแผนกําลังคน (Manpower Plan) 
12. การสํารวจองคกร (Organizational Survey) 
13. โปรแกรมการพัฒนาภาวะผูนํา (Leadership Development Program) 
14. รางวัลและสิ่งจูงใจเพื่อผลการปฏิบัติงาน ที่นอกเหนือจาก

เงินเดือน (Performance Incentives) 
สําหรับองคกรที่จัดทํา HR Scorecard เปนครั้งแรก และเพิ่งเริ่มปรับ

บทบาทงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสูความเปนหุนสวนทาง  
ยุทธศาสตร ใหพิจารณาที่จะกําหนด CSFs ในลักษณะการวางระบบพื้นฐาน 
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การจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategy Map) 

 (Platform) ทางดาน HR ใหครอบคลุมเสียกอนในปแรกๆ โดยมุงปจจัยหลักแหง
ความสําเร็จดังตอไปน้ีเปนเบื้องตน 

1. จัดทําและทดลองใชรายการสมรรถนะ  
2. วางกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน ใหผูบริหารในสายงาน

หลักเปนผูใชงาน ผานทางระบบสารสนเทศ 
3. จัดทํา Role Profile โดยการรวบสายงานตางๆ ใหมีจํานวนนอย

ที่สุด 
4. จัดใหมีการประเมินสมรรถนะ และแผนพฒันารายบุคคลอยูใน

กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
5. จัดใหขาราชการมีการพัฒนาตนเองผานการใชแผนพัฒนา

รายบุคคล (IDP) 
6. จัดทํา Training Roadmap ของสวนราชการ ที่อิงกับรายการ

สมรรถนะ 
7. จัดทําโปรแกรมการพัฒนาภาวะผูนําทีใ่ชการเรียนรูจากการ

ปฏิบัตเิปนหลกั 
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การจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategy Map) 

ตัวอยางแผนที่กลยุทธ 
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HR Scorecard Template 
วิสัยทัศน ประเด็นกลยทุธ  (Strategic Imperatives) 

 
พันธกิจ 

 

1. ......................................................................... 
2. ......................................................................... 
3. .........................................................................    

ระดับเปาหมาย มิต ิ CSFs KPIs Baseline 
1 2 3 4 5

นํ้าหนัก ผูรบัผิดชอบ 

KPI1       CSF1 
KPI2       

  มิติท่ี 1  
ความสอดคลอง
เชิงยุทธศาสตร CSF2 KPI3        

 

 
 

CSF3 KPI4         
CSF4 KPI5         

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภาพของ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

CSF5 KPI6        
 

 

KPI7       CSF6 
KPI8       

  มิติท่ี 3 
ประสิทธิผลของ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

CSF7 KPI9        

 

 

มิติท่ี 4  
ความพรอมรับผิด
ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

CSF8 KPI10          

มิติท่ี 5  
คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุล
ระหวางชีวิตกับ
การทํางาน 

CSF9 KPI11          

 

 เครื่องมือที่ 8 
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คําอธิบายการกรอก  HR Scorecard Template 
วิสัยทัศน ระบุขอความวิสัยทัศนขององคกร  

พันธกิจ ระบุขอความพันธกิจขององคกร 

ประเด็นกลยุทธ ระบุประเด็นกลยุทธที่ไดมาจากการประมวลผลการสัมภาษณและการ
สํารวจ (จากขั้นตอนที่ 3) หรือจากปจจัยหลักแหงความสําเร็จในมิติที่
เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ Scorecard ระดับองคกร 
โดยเรียงลําดับเปนขอๆ ใชถอยคําส้ัน กระชับ เขาใจงาย 

มิติ จัดเรียงมิติ หรือมุมมองลงใน Template  ระบุชื่อของมิติ  

CSFs ใสปจจัยหลักแหงความสําเร็จที่เลือกมาจากแผนที่กลยุทธ  ใหตรงกับมิติ
ที่ปจจัยนั้นสังกัดอยู ควรใสหมายเลขกํากับไวเสมอ เชน CSF1: พนักงาน
ไดรับการฝกอบรมอยางทั่วถึง 

KPIs • กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักของ CSF แตละตัวเปนหนวย
วัดเชิงปริมาณ ควรใสหมายเลขกํากับไวเสมอ เชน  KPI1:  จํานวน
วันฝกอบรมของพนักงานตอคนตอป 

• CSF หนึ่งตัว อาจมี KPI มากกวาหนึ่งตัวก็ได แตควรระวังไมใหมี
จาํนวน KPI มากเกินไป เพราะเมื่อนํา Scorecard ไปใชงาน  จะทําให
ตองใชเวลากับการติดตามขอมูลและประเมินผลมาก จนเสียเวลา
การทํางานไป โดยเฉพาะสําหรับองคกรที่ระบบฐานขอมูลยังไมดีพอ 

• พยายามเลือกใช KPI ที่สามารถหาขอมูล (Data) ไดโดยงาย หรือมี
อยูแลว และไมตองสรางฐานขอมูล หรือวิธีการเก็บขอมูลและ
ประมวลผลขอมูลขึ้นมาเพิ่มเติม   

Baseline • ระบุสถานภาพปจจุบันของ KPI แตละตัว วาปจจุบันนี้มีคาเทาไร 
โดยการหาขอมูลในองคกร หากไมมีขอมูล หรือไมเคยทําเรื่องนี้มา
กอนในองคกร ใหระบุวา Unknown 

• การระบุคา Baseline จะชวยทําใหกําหนดตัวเลขคาเปาหมาย 
(Target) ไดดีย่ิงขึ้น  ทําใหองคกรพัฒนาไปขางหนา ในเชิงผลการ
ปฏิบัติงาน 
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คําอธิบายการกรอก  HR Scorecard Template 
ระดับเปาหมาย กําหนดคาเปาหมายของ KPI แตละตัวเปนตัวเลข โดยใหตัวเลขเพิ่มขึ้น

หรือนอยลงตามระดับของเปาหมาย เชน 20-30-40-60-80 ขึ้นอยูกับวา  
KPI ตัวดังกลาววาเปนประเภท ย่ิงสูงยิ่งดี หรือ ย่ิงต่ํายิ่งดี  ตัวเลข
เปาหมายมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนการพิสูจนวา องคกรมีผลการ
ปฏิบัติงานตามเปาหมายและกลยุทธอยางแทจริง  จึงควรใหเวลาในการ
พูดคุยปรึกษากันใหมาก 

นํ้าหนัก รวมกันพิจารณากําหนดน้ําหนักของตัวชี้วัด ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ 
และมิติแตละตัว โดยการพิจารณาเปรียบเทียบความสําคัญ ดังนี้ 

1. ระหวางตัวชี้วัดของปจจัยหลักเดียวกัน ตัวชี้วัดใดมีน้ําหนักเทาใด 
จาก 100% 

2. ระหวางปจจัยหลักแหงความสําเร็จของมิติเดียวกัน ปจจัยใดมี
น้ําหนักเทาใด จาก 100% 

3. ระหวางมิติทั้ง 5 มิติ มิติใดมีน้ําหนักเทาใด จาก 100% 
ผูรับผิดชอบ • ระบุผูรับผิดชอบ KPI แตละตัว  อาจเปนชื่อหนวยงาน หรือชื่อ

ตําแหนงในองคกรก็ได (เปนการตั้งเปาหมายการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมของระดับผูบังคับบัญชาในองคกร ซึ่งจะตองนําไปทําการ
ลดหล่ัน แตกลงไปเปน KPI รายบุคคลใหแกผูใตบังคับบัญชาของ
ตนเองตอไป) 

• ควรเชิญผูรับผิดชอบ KPI  ผูนั้นเขารวมในการประชุมฯ และขอ
ความเห็นโดยตรง ตลอดจนขอใหผูบริหารระดับสูงเปนผูรับรองวา 
หนวยงานใด หรือใครควรจะเปนผูรับผิดชอบ KPI ตัวใด ทั้งนี้ KPI 
สวนใหญควรจะอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และควรมีผูรับผิดชอบ KPI เพียงรายเดียวตอ KPI 
หนึ่งตัว 
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คําอธิบายการกรอก  HR Scorecard Template 

วิธีการกําหนดตัวชี้วัด (KPIs) ที่ไดผล 
ตัวชี้วัดที่กําหนดใหแก CSFs แตละตัว จะตองเปน “หนวยวัด” ที่สามารถ

ใชติดตามและวัดประเมินความสําเร็จหรือความกาวหนาของ CSFs ไดเปนอยางดี  
โดยสามารถกําหนดตัวชี้วัดใหวัดหรือประเมินอยางใดอยางหนึ่ง ในขอตอไปน้ี 

ตัวอยาง  CSF พัฒนาภาวะผูนําในตําแหนงบังคับบัญชา 
1.  วัดผลสําเร็จของ CSF คือ ถาทําสําเร็จแลว จะมีผลผลิตอะไรออกมา 

เชน รอยละของขาราชการในตําแหนงบังคับบัญชาที่ผานโปรแกรม
การพัฒนาภาวะผูนําแบบการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning) 

2.  วัดผลที่ตามมาของความสําเร็จของ CSF คือ หลังจากทําสําเร็จ
แลว จะสงผลอะไรใหแกองคกรหรือผูอ่ืน เชน รอยละของความพึง
พอใจในงานของขาราชการ ในดานภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา 

3.   วัดกระบวนการดําเนินการของ CSF คือ มีการดําเนินการ CSF น้ี
จริง (KPI รูปแบบน้ี เหมาะที่จะใชแทนตัวชี้วัดที่มักใชกันอยู กลาวคือ 
มีแผน...  มีการประชุม...) เชน รอยละของขาราชการในตําแหนง
บังคับบัญชาที่ไดรับการประเมินสมรรถนะความเปนผูนํา 

 
ขอควรระวัง   ในการกําหนดตัวชี้วัดสําหรับ CSFs แตละตัว คือ  
 ตองนํา CSFs ที่อยูในแผนที่กลยุทธมากําหนดตัวชี้วัด ไมควรตั้ง
ตัวชี้วัดขึ้นกอน โดยการเลือกจากหนังสือหรือเลียนแบบจากองคกร
อ่ืน โดยที่ไมไดคํานึงวา องคกรของเราตองการใหเกิดอะไรขึ้น หรือ
เกิดผลและเหตุอะไร ในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ควรเลือกใช หรือกําหนดตัวชี้วัดที่ไมสรางความยุงยากหรือมีความ
เปนไปไดในการเก็บและประมวลผลขอมูล มิฉะน้ัน ภาระดานการวัด
ประเมินจะหนักเกินกวาภาระของการดําเนินการให CSF ดังกลาว
เกิดขึ้นจริง (ซ่ึงเปนเจตจํานงที่แทจริงของเทคนิค Balanced Scorecard 
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คําอธิบายการกรอก  HR Scorecard Template 
กลาวคือ กลยุทธไดรับการนําไปปฏิบัติใหเกิดผลอยางแทจริง)  

 ผูปฏิบัติงานตองมีสวนรวมในการกําหนดตัวชี้วัด เพราะจะใชในการ
วัดประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวผูปฏิบัติงานเอง ทั้งนี้ รวมถึง
ความมีสวนรวมคิด รวมกําหนดคาเปาหมาย (Target) ดวย  

วิธีการกําหนดตัวเลขเปาหมาย (Target) ที่ไดผล 
ตัวเลขเปาหมายที่กําหนดใหแกตัวชี้วัดแตละตัว จะตองแสดงเปนผลการ

ปฏิบัติงานเชิงปริมาณ โดยกําหนดเปนระดับของความสําเร็จ (Target Levels) เพ่ือ
ความจูงใจในการปฏิบัติงาน การกําหนดตัวเลขเปาหมาย ตองคํานึงถึงปจจัย
ดังตอไปน้ี 

1. ตัวชี้วัดดังกลาว ที่ตัวเลขเปาหมายนั้นสังกัดอยู เปนตัว “เหตุ” นําไปสู 
“ผล” ของตัวชี้วัดตัวอ่ืน ใน Scorecard ระดับองคกรหรือไม หากใช ตองกําหนด
ตัวเลขเปาหมายใหสอดคลองกัน ระหวางตัวชี้วัดที่เปนเหตุกับตัวชี้วัดที่เปนผล 
เชน  

Scorecard ระดับองคกร กําหนดตัวชี้วัดและตัวเลขเปาหมายวา รอยละ
ของเงินงบประมาณในการฝกอบรมเปรียบเทียบกับจํานวนงบประมาณทั้งหมด = 
3% เพราะฉะนั้น HR Scorecard ควรกําหนดตัวชี้วัดและเลขเปาหมายสําหรับ CSF 
ขาราชการไดรับการฝกอบรมโดยทั่วถึง ใหสอดคลองกัน โดยกําหนดวา คาใชจาย
โดยเฉลี่ยในการฝกอบรมของขาราชการรายบุคคล = เปาหมายอยูที่ 4,000 บาท 
(ซ่ึงเม่ือรวมกันทั้งองคกรแลว จะมีคาประมาณ 3% ของงบประมาณทั้งหมด)  
เปนตน  

2. ตัวเลขเดิม ของผลการปฏิบัติงานปจจุบัน (คา Baseline) อยูที่เทาไร 
ตองใชเปนขั้นต่ํา ในการกําหนดตัวเลขเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัว เชน รอยละ
ของขาราชการในกรมฯ ที่มีรายงานผลการประเมินสมรรถนะรายบุคคล
จากการประเมินแบบรอบดาน มีตัวเลข Baseline เม่ือปที่แลวหรือในปจจุบันอยู
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ที่ 20% ตัวเลขเปาหมายของ Scorecard ปน้ี ควรสูงกวา 20% ขึ้นไป ตามเจตจํานง
ของ CSF ที่ตัวชี้วัดนี้สังกัดอยู  หากไมมีขอมูล Baseline ใหเขียนลงใน Scorecard 
Template วา Unknown หรือ ไมมีขอมูล (ซ่ึงเกิดขึ้นบอย ในกรณีที่ CSFs ดังกลาว
เปนวิธีปฏิบัติทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบใหมที่สวนราชการไมเคย
ปฏิบัติมากอน เชน CSFs ที่เกี่ยวของกับรายการสมรรถนะ และการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน เปนตน) 

3. ตองกําหนดระดับของตัวเลขเปาหมายใหจูงใจผูปฏิบัติงาน โดยยึด
หลักวา ตองแสดงความคาดหวังทางผลการปฏิบัติงานใหชัดเจนวาผลการ
ปฏิบัติงานที่ไมดี คือเทาไร ผลการปฏิบัติงานที่ยอมรับได คือเทาไร  ผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม คือเทาไร เชน ต่ํากวาเปาหมายมาก (ระดับ 1) = 20%  ต่ํา
กวาเปาหมาย (ระดับ 2) =  25%  บรรลุเปาหมาย (ระดับ 3) =  30%  เกิน
กวาเปาหมาย (ระดับ 4) =  35%  และผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม (ระดับ 5) 
= 40%  เปนตน  ผูปฏิบัติงานทุกคนปรารถนาจะมีผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม 
และไดคะแนนสูง ทําใหเกิดความพยายามและลงมือปฏิบัติ CSFs ที่กําหนดไวใน 
Scorecard ใหสําเร็จผลตามเจตจํานง 

4. ตัวเลขเปาหมายตองไมสูงจนเกินกวาจะทําไดจริง และไมต่ําจนไมจูง
ใจใหเกิดความพยายาม 

 
การตอรองตัวเลขเปาหมาย (Target) 

ในระหวางการจัดทํา HR Scorecard จะปรากฏกระบวนการตอรองตัวชี้วัด 
และตัวเลขเปาหมายอยูตลอดเวลา แมกระทั่งในระหวางคณะทํางานดวยกันเอง  
เพราะแตละคนตางก็คิดถึงประโยชนและสวนไดเสียที่หนวยงานตนเองจะตอง
ไดรับหรือรับผิดชอบ  จึงมีขอแนะนํา ดังน้ี 

1. พยายามใหทุกคนมุงผลสัมฤทธิ์ที่องคกรตองการเปนหลัก เหนือ
ผลประโยชนของหนวยงานตน  ตัวเลขเปาหมายทาง HR ที่เปนเหตุกระทบตอผล
การปฏิบัติงานของตัวชี้วัดระดับองคกร  เปนตัวเลขเปาหมายที่ตอรองไมได ไมวา
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กรณีใด (เพราะมีการเซ็นรับคํารับรองการปฏิบัติราชการไปแลว) 

2. เปดโอกาสใหผูรับผิดชอบ หรือหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดดังกลาว 
ไดกําหนดตัวเลขเปาหมายขึ้นมาดวยตนเองกอน  แลวเสนอตอที่ประชุมใน
คณะทํางาน รวมทั้งมีการนําเสนอขออนุมัติตัวเลขเปาหมายใน HR Scorecard ตอ
ผูบริหารระดับสูง 

3. เม่ือเกิดการตั้งตัวเลขเปาหมายที่สูงเกินไป หรือต่ําเกินไป ผูนําการ
ประชุม หรือที่ปรึกษาตองเตือนใหสมาชิกทุกคนตระหนักถึงความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติทันที 

4. คณะทํางานที่เปนผูบริหารในหนวยงานดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตองกลาตัดสินใจ และแสดงทาทีใหชัดเจน เม่ือเกิดความไมแนนอนหรือ
ความคิดเห็นไมตรงกัน ในเรื่องตัวเลขเปาหมาย ทั้งนี้ หมายถึงความกลาในการ
ยืนยันตัวเลขเปาหมายของตัวชี้วัดบางตัว ที่ตองคงระดับสูงมากไวดวย  
แมผูปฏิบัติงานจะไมเห็นดวยก็ตาม 

5. การชวยกันคิดและอธิบายถึงวิธีการในทางปฏิบัติ ที่จะทําใหตัวเลข
เปาหมายที่สูงเปนจริงได  จะชวยทําใหผูปฏิบัติงานที่ รับผิดชอบตัวเลข
เปาหมายดังกลาว เปดใจยอมรับตอตัวเลขเปาหมายมากยิ่งขึ้น 

ทายที่สุด จะเปนการกําหนดตัวเลขน้ําหนักของตัวชี้วัด CSF และมิตแิตละ
ตัว เพ่ือการคํานวณคะแนนความสําเร็จในภาพรวมของ HR Scorecard ดวย  อีก
ทั้งยังตองกําหนดผูรับผิดชอบหรือเจาภาพของตัวชี้วัด หรือ CSF แตละตัวให
ชัดเจน โดยสามารถระบุไดทั้งในลักษณะชื่อผูปฏิบัติงานหรือชื่อหนวยงาน ทั้งน้ี 
เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการลดหลั่นเปาหมายลงสูเปาหมายผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล ของเจาหนาที่ในหนวยงานดานทรัพยากรบุคคลตอไป 
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แบบรายการแผนงานรองรับ 
ผลท่ีไดจะกระทบ/สอดคลอง/รองรับ (Impacts) 

KPI1 CSF1 
KPI2 

CSF5 KPI6 
ชื่อกระบวนงาน/

โครงการ 
 

เปาหมาย 
(Purpose) 

กิจกรรม/
ข้ันตอน 

ผลผลิต
รูปธรรม 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 

    

ชื่อกระบวนงาน/
โครงการ 

 

เปาหมาย 
(Purpose) 

กิจกรรม/
ข้ันตอน 

ผลผลิต
รูปธรรม 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
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