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บทที่ 2 
เร่ือง HRIS กับการบริหารคนในองคการ 
(Implemented HRIS In Organization) 

 

  ทรัพยากรบคุคล หรือ ทรัพยากรมนุษย  ถือเปนปจจัยที่สําคัญมากประการหนึง่ ที่มี
สวนสนับสนนุใหองคกรเกดิความกาวหนาและประสบความสําเร็จ ดังนั้น การจัดการในเรือ่งที่
เกี่ยวของกับทรัพยากรบุคคลใหไดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเปนเรื่องทีทุ่กองคกรตองใหความสําคญั
เปนอยางยิ่ง ซ่ึงมีงานที่จะตองควบคุมอยูหลายๆ สวน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเชน งาน
ในเรื่องของการตรวจสอบเวลาการมาทํางานในแตละวัน, การตรวจสอบสิทธิในการลา, จํานวน
ช่ัวโมงทํางาน, จํานวนชัว่โมงลวงเวลา, การคํานวณเงินเดือนหรือรายไดอ่ืนๆ, วิธีการคํานวณ 
ตลอดจนการประสานงานกบัหนวยงานภายนอก เชน การนําสงเงินเดือนใหกับธนาคารเพื่อเขาบัญชี
ของพนักงาน หรือการสงรายงานตางๆ ใหกับหนวยงานราชการที่เกีย่วของ เชน รายงานดานภาษี
เงินได หรือกองทุนประกันสังคม เปนตน นอกจากนี้ ส่ิงที่ขาดไมไดในงานดานบุคลากรก็คือ ระบบ
ที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร, การประเมินผลการทาํงาน หรืองานทางดานการสรรหาบุคลากร 
เปนตน 

  จะเห็นไดวา ระบบงานที่สลับซับซอนตางๆ ดังที่กลาวมาขางตนนั้น เปนวิธีการทํางาน
ที่ยุงยาก สําหรับวิธีการทํางานแบบเดิมๆ ที่อาศัยคนเปนหลัก ดังนั้น การที่จะลดขั้นตอนเพื่อใหการ
ทํางานสะดวกและรวดเร็วขึน้ อีกทั้งยังไดขอมูลที่ถูกตองแมนยํา จงึจําเปนตองหาเครื่องมือหรือ
เทคโนโลยีสมัยใหมที่มปีระสิทธิภาพ เขามาชวยในการทํางาน ซ่ึงในปจจุบันเราคงไมอาจปฏิเสธ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ซ่ึงมีการพัฒนาและกาวหนาอยางรวดเร็ว หลายองคกรไดนําคอมพิวเตอร
มาชวยพัฒนาระบบงาน โดยเฉพาะในดานฐานขอมูล และการประมวลผลที่รวดเร็ว เรียกวา ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Infomation System; HRIS) แทบ
จะทุกองคกรในปจจุบัน จะมีหนวยงานใหมเกิดขึน้ ซ่ึงจะดแูลและรบัผิดชอบงานดานเทคโนโลยี
เหลานี้โดยเฉพาะ องคกรใหญๆ อาจมีหนวยงานสําหรับพัฒนาระบบของตนเอง ซ่ึงจะได 
Application ที่ตรงกับความตองการมากทีสุ่ด แตในขณะเดยีวกัน ก็มรีะบบสําเร็จรูป ที่มีผูพัฒนา
ขึ้นมาใหเลือกใชมากมาย ความสามารถของการทํางานกแ็ตกตางกัน ขึน้อยูกับผูพัฒนาระบบ เพราะ
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เขาตองการใหระบบของเขานั้นครอบคลุมสําหรับทุกองคกรเปนหลัก ดังนั้น การเลือกหา
ระบบสําเร็จรูป จึงตองมีการพิจารณาความเหมาะสมใหด ี 
 

1. ลักษณะของ HRIS 
 

                   ปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทตอการทํางานเกือบทุกวงการ 
และกําลังรุกเขามามีบทบาทตอกิจกรรมชีวติประจําวนัของผูคนในสังคมเมืองมากยิ่งขึ้น ซ่ึงเรารูจัก
กันดีคือ ระบบอินเตอรเน็ต (Internet) ทําใหมีการตดิตอส่ือสารกันแบบไรพรมแดนในรูปแบบตางๆ 
และกย็ังมีผลตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดเขามามบีทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย ไม
วาจะเปนการรับสมัครงานผานเครือขายอินเตอรเน็ต การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อจายคาจาง/
เงินเดือน เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มความเร็วและความถูกตองของขอมูล 

            งานทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนกจิกรรมงานที่เกิดจากการวิเคราะห 
สังเคราะหในการบริหารทรัพยากรมนษุย คือ เมื่อรูวาจะทําอะไร  (What)ทําไมตองทํา(Why) ซ่ึง
ลวนแลวแตเปนเรื่องที่ใชความคิด เพื่อกําหนดเปนลําดบัขั้นตอนของกิจกรรมงานนัน้ที่จะใหบรรลุ
ความคิดนั้น ซ่ึงเปนเรื่องของกระบวนการทํางานที่มีทั้งในลักษณะขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
กระบวนการทาํงานที่เปนเชิงปริมาณเทานัน้ที่เทคโนโลยสีารสรเทศสามารถประยุกตใชไดดีสวน
กระบวนการทาํงานที่เปนเชิงคุณภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศไมสามารถประยุกตใชไดเต็มที่ อยาง
มากก็ชวยไดในการเก็บบนัทึกในรูปของขอความ(Text File) เทานั้น 

            กระบวนการเปนเสมือนกลไกของงาน ซ่ึงมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนงานให
สัมฤทธิผลเมื่อพนักงานเขาใจเนื้อหาสาระและจัดการกบังานในหนาที่ได ถือวามีความรู
ความสามารถในเชิงจดัการ (Know-How) และเมื่อเขาใจอยางดีแลว ก็ทําการโยงเขากับ
ความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหกระบวนการของงานเปนลักษณะอัตโนมัติ จึง
จะไดช่ือวา เปนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Human Resources 
Management by Information Technology) เทากับเปนการยกมาตรฐานงานขึ้นอีกระดับหนึ่ง เปน
การเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารงานภายในไดเปนอยางดี 
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 1.1  ลักษณะของระบบ HRIS ท่ีดี  
1.1.1  สามารถสรางเงื่อนไขในการพิมพรายงานไดไมจํากัด และสามารถเก็บ

บันทึกเงื่อนไขที่ใชเปนประจาํในแตละรายงานได  
1.1.2    ขอมูลประวัติของพนักงานควรจะตองครบถวน สมบูรณแบบมี

ประสิทธิภาพ และมีความทนัสมัยตลอดเวลา  
1.1.3  มีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล สามารถกําหนดสิทธิในการ

เขาใชงานโปรแกรม หรือการเรียกใชขอมลู สําหรับผูใชงานแตละคนได  
1.1.4  สามารถพิมพรายงานไดทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ขึน้อยูกับความ

ตองการนําไปใชขององคกร  
1.1.5  สามารถกําหนดเงื่อนไขในการคนหาขอมูลไดหลายรูปแบบ เพื่อความ

รวดเร็วในการทํางาน  
1.1.6  ระบบการติดตอกับผูใช (User Interface) ควรจะเขาใจงาย แมพื้น

ฐานความรูของผูใชจะแตกตางกันก็ตาม  
1.1.7  ควรมีความสามารถในดานเครือขาย เพื่อตอบสนองการทํางานรวมกัน

ของหนวยงานในองคกร ซ่ึงอาจจะแบงแยกเปนหลายสาขา  
1.1.8  ตองมีระบบการสํารองขอมูล (Data backup and restore) เพื่อปองกัน

ปญหาที่อาจเกดิขึ้นในกรณีฉกุเฉิน 
 

2. บทบาทของ HRIS ที่มีตอการบริหารทรัพยากรมนุษยและองคการ 
             

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือวาเปนเครือ่งมือสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากร
มนุษย แตถาจะใชเครื่องมือนี้ใหเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากจะใชเพื่อจัดการกับกระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษยแลว ยังชวยในการจัดเก็บบันทกึขอมูลที่เปนกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ 
โดยจะจัดเก็บในรูปของขอความ (Text File) ซ่ึงจะชวยเพิ่มความสะดวกในการสืบคนมากกวาที่จะ
เก็บในรูปของเอกสาร (Hard Copy)  เมื่อเราพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใหสามารถบันทึกขอมูล
ดังกลาวได  ฝายบริหารทรัพยากรมนษุยสามารถสงผานขอมูลเหลานี้ผานเครือขายอินทราเน็ต ทําให
พนักงานสามารถศึกษาทําความเขาใจไดทุกเวลาตามตองการ ในขณะเดยีวกัน ฝายจดัการจะทําการ
แกไขเพิม่เติมก็สามารถดําเนินการไดสะดวกมากขึ้น 
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      โปรแกรมสําเร็จรูประบบนี้ทําหนาทีจ่ดัเก็บและสงผาน สวนรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
อาจเปนขอมูล ขอความ และ/หรือภาพ (สี/ขาวดํา) ผสมผสานกัน เพื่อใหเปนที่สนใจของผูใชไดยิ่งด ี
และถาสามารถทําใหเชื่อมโยงกับฐานขอมูลพนักงานได ก็จะทําใหกระบวนการงานบริหาร
ทรัพยากรมนษุยมีความเปนอัตโนมัติมากขึ้นอีก 

     2.1  ระบบงานยอยท่ีควรจะตองมีใน HRIS  
2.1.1  ระบบทะเบียนประวัตพิื้นฐานของพนักงาน (Personal base system)  
2.1.2  ระบบบันทึกเวลาเขา-ออกของพนักงาน (Time attendance system)  
2.1.3  ระบบการจายคาจางและเงินเดือน (Payroll system)  

              2.1.4  ระบบการประเมินผลงานและการเลื่อนชัน้ตําแหนง (Promotion and 
Evaluation system)  

2.1.5  ระบบการพัฒนาและฝกอบรม (Training and development system)  
2.1.6  ระบบการจัดสวัสดิการพนักงาน (Welfare system)  
2.1.7  ระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (Recruitment system) 

      ดังที่กลาวมาแลวขางตนวา เปนระบบงานที่คอนขางจะซับซอนและเสียเวลามาก ดังนั้น 
ระบบการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เกีย่วกับโครงสรางองคกร, ขอมูลประวัตพินักงาน, การกําหนดคา
เร่ิมตนของระบบ และรหัสพื้นฐานตางๆ เชน รหัสหนวยงาน, รหสัตําแหนง เปนตน ซ่ึงขอมูล
พื้นฐานเหลานี ้ จะถูกนําไปใชรวมกับระบบงานอื่นๆ ไดดวย ในลักษณะของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
(Relationship database) ระบบขอมูลพื้นฐานนี้ จะเปนสวนชวยในการเชื่อมโยงระบบอื่นๆ เขา
ดวยกัน เนื่องจากเปนการแบงการใชฐานขอมูล 

 
  2.2  ระบบบันทึกเวลาเขา-ออกของพนักงาน (Time Attendance)  
  ในปจจุบนัไดมีการพัฒนาเครื่องบันทึกเวลา จากที่เคยใชเครื่องตอกบัตรมาเปนเครื่องรูด

บัตร มีการเก็บบันทึกขอมลูเวลาไวในหนวยความจําของเครื่องรูดบัตร ซ่ึงสามารถจะดึงขอมลู
เหลานั้นเขาสูคอมพิวเตอรเพื่อประมวลผลได ทาํใหไมตองเสยีเวลาในการไปเก็บบัตรตอกมา
ตรวจสอบ แลวก็ตองนํากลบัไปไวที่เดิมอีก จากความกาวหนาดังกลาว ระบบ HRIS ที่ดี จึงควรมี
ความสามารถในการบริหารเวลาในระบบงานดวย โดยอาจเพิ่มเติมความสามารถอื่นๆ เขาไปดวย 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เชน  สามารถใชงานรวมกับเครื่องรูดบัตรไดทุกยี่หอ , สามารถ
กําหนดแผนการทํางานของพนักงานไดลวงหนา ไมวาจะเปนพนกังานรายเดือน รายวัน หรือ
พนักงานทีต่องมีการเขากะทีแ่ตกตางกัน , สามารถตรวจสอบเวลาการทํางานที่ขามวนัได เชน การ
เขาทํางานกะในคืนวนัหนึ่ง และไปเลิกงานในตอนเชาของอีกวันหนึ่ง , มีรายงานขอผิดพลาดตางๆ 
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ไดหลากหลาย เชน พนักงานไมรูดบัตรเขาหรือออก รายงานการมาสาย หรือเลิกงานกอนเวลา ,
สามารถแสดงสถิติการหยุดงาน การปวยลาขาดสาย ของพนักงานแตละคน หรือเปนหนวยงาน ใน
แตละชวงเวลา อาจสามารถแสดงเปนกราฟเพื่อเสนอผูบริหารได , มีระบบเอกสารสําหรับรองรับ
การปรับปรุงขอมูลเวลา ในกรณีที่จําเปนตองแกไขขอมลู เชน ใบแลกกะ, ใบปรับเวลาการทํางาน, 
ใบบันทึกกรณลืีมรูดบัตร, ใบบันทึกการลา เปนตน  

 
 
 
 
 
 

     2.3  ระบบการจายคาจางและเงินเดือน (Payroll system) 
     ระบบการจายคาจางและเงินเดือนของแตละองคกร อาจมีรูปแบบที่แตกตางกัน อีกทั้ง

เงื่อนไขในการคิดคํานวณกไ็มเหมือนกัน นอกจากนี ้ รายไดบางประเภทอาจกําหนดตวัเลขในการ
คํานวณไวแตกตางกัน ซ่ึงอาจขึ้นอยูกับตําแหนงงาน หรือชวงเวลาทํางานในวันนัน้ๆ เชน คากะ, 
คาอาหาร, เบี้ยเล้ียงการเดินทาง เปนตน โดยที่เงื่อนไขเหลานี้ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได 
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในอนาคต ดังนั้น ในระบบของการจายเงนิเดอืน ผูใชงานจงึควร
ที่จะสามารถกาํหนดเงื่อนไข และสูตรการคํานวณรายไดหรือเงินหกัตางๆ ไดเองตลอดเวลา โดยไม
ตองทําการแกไขที่ตัวโปรแกรมแตอยางใด ความสามารถของระบบนี้ที่ควรจะมี ไดแก  

2.3.1  สามารถจัดสงขอมูลการจายเงินเดือนพนักงาน ในรปูแบบที่ตองการ
ของแตละธนาคารได สําหรับการจายเงนิเดือนผานทางธนาคาร  

2.3.2  สามารถจัดสงขอมูลใหกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของได เชน ขอมูล
กองทุนประกนัสังคม, รายงานดานภาษีสําหรับสงกรมสรรพกร เปนตน  

2.3.3  สามารถกําหนดเงื่อนไขสําหรับการหักกองทนุสํารองเลี้ยงชีพไดหลาย
อยาง และสามารถกําหนดรูปแบบของรายงานไดตามทีแ่ตละกองทุนกําหนดรูปแบบไว  

2.3.4  สามารถที่จะ import-export data ที่เกีย่วกับรายได ในรูปแบบไฟลอ่ืนๆ 
ได เชน ในรูปของไฟล Excel เปนตน  
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2.3.5  สามารถพิมพรายงานดานภาษไีดครอบคลุมทุกรูปแบบ เชน ภงด.1, 
ภงด.1ก, ภงด.91, 50 ทวิ เปนตน  
 

     2.4  ระบบการประเมินผลงานและการเลื่อนชั้นตาํแหนง (Promotion and Evaluation 
system)     

      ระบบการประเมินผลงานในปจจุบันของแตละองคกร จะมีรูปแบบที่หลากหลาย จนไม
อาจถือวาเปนมาตรฐานได เพราะแตละระบบก็มีขอด-ีขอเสียที่แตกตางกัน มีความเหมาะสมกับแต
ละองคกรไมเหมือนกนั ดังนั้น ระบบ HRIS ที่ดีจึงควรมีความยืดหยุนในเรื่องดังกลาว ระบบควรที่
จะสามารถสรางใบประเมินได โดยที่หวัขอการประเมินนัน้สามารถกําหนดไดตามกลุมของ
พนักงาน ซ่ึงจะมีความแตกตางกันทั้งในเรือ่งหัวขอที่พึงประเมิน เงื่อนไข และการใหคะแนน และ
หลังจากที่ทําการประเมินจนไดผลคะแนนออกมาแลว ก็นาที่จะมีรูปแบบจําลองวิธีการปรับ
เงินเดือน หรือการจายเงนิโบนัส เพื่อควบคุมใหอยูในงบประมาณทีก่ําหนด หรือนําผลที่ไดจาก
แบบจําลองตางๆ เหลานั้นมาเปรียบเทียบกันกอนทีจ่ะมีการตัดสินใจปรับเงินเดือนหรือจายโบนสั 
นอกจากนี้ ยังจะตองมีการเกบ็บันทึกประวตัิการประเมินผลงาน, ประวตัิการเลื่อนชั้นตําแหนง, การ
ทําความดีหรือถูกลงโทษ, ประวัติการปรับเงินเดือน หรือการจายเงนิโบนัสไวทุกครัง้โดยอัตโนมัต ิ
เพื่อสามารถเรียกดูประวัตกิารประเมินผลยอนหลังไดเมื่อตองการ ดังนัน้ ความสามารถเดนๆ ที่พึงมี
ในระบบนี้ไดแก  

2.4.1  สามารถกําหนดหวัขอในการประเมนิไดไมจํากัด สามารถจัดกลุมหรือ
แยกวัตถุประสงคในการประเมินตางๆ กนัไดตามความตองการ เชน ประเมินเพื่อขึน้เงินเดือน, 
ประเมินเพื่อเล่ือนตําแหนง หรือประเมินเพือ่จายโบนัส เปนตน  

2.4.2  สามารถกําหนดหวัขอการประเมินไดไมจํากดั และสามารถสรางใบ
ประเมินออกมาได  

2.4.3  สามารถตั้งเงื่อนไข หรือสูตรคํานวณคะแนนสําหรับการประเมินได  
2.4.4  สามารถสรางแบบจําลองการปรับเงินเดือนไดหลายรูปแบบ เพื่อให

ผูบริหารนํามาประกอบการตดัสินใจ  
2.4.5  สามารถเก็บบันทึกประวัตกิารประเมินผล, การปรับเงินเดือน หรือการ

เล่ือนตําแหนง พรอมทั้งเหตผุลในการปรับ เปนตน  
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  2.5  ระบบการพัฒนาและฝกอบรม (Training and development system)  
     หลายๆ องคกรในปจจุบนั ตางพยายามมุงพัฒนาคุณภาพการทํางาน ทั้งการผลิตและ

บริการ เพื่อใหไดการรับรองมาตรฐานที่ทัว่โลกยอมรับ เชน มาตรฐาน ISO เพราะการไดมาซึ่งการ
รับรองมาตรฐานนั้น จะทําใหสามารถแขงขันในธุรกิจ และไดรับการยอมรับวา องคกรนั้นๆ มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ จากกระแสในเรื่องของการมุงสูมาตรฐานสากลนี้เอง มีขอกําหนดให
องคกรจะตองจัดการในเรื่องของการพัฒนาและฝกอบรมใหเปนระบบ สามารถยืนยันและสอบกลับ
ไดวา บุคคลนั้น ไดรับการฝกอบรมในงานที่ตองรับผิดชอบมาอยางถูกตอง องคกรจะตองกําหนด 
Job Description ของแตละตําแหนงงาน ซ่ึงประกอบดวย หนาที่ที่ตองรับผิดชอบ, อํานาจในการ
บริหาร, คุณสมบัติของบุคลากร และหลักสูตรที่จะตองไดรับการฝกอบรม เปนตน เพื่อใหบุคลากรมี
คุณภาพเหมาะสมกับตําแหนงงาน การทีจ่ะตรวจสอบวาบุคลากรผูใด ไดผานการอบรมครบตาม
ขอกําหนดแลวหรือไมนัน้ เปนเรื่องที่ตองใชเวลาและกําลังคนเปนอยางมาก ระบบ HRIS ที่ดี จึง
ควรที่จะตองมโีมเดลที่รองรับในเรื่องนี้ เชน การเก็บประวัติการฝกอบรมของบุคลากรแตละคน เพื่อ
ใชตรวจสอบวา ไดผานการฝกอบรมในเรือ่งใดมาบางแลว และยังมหีลักสูตรใดทีย่ังไมไดรับการ
ฝกอบรม ระบบควรที่จะสามารถสรางรายงานออกมาไดโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ หลังจากฝกอบรม
แลว ระบบกต็องสามารถบันทึกผลการประเมินผลไวได เพื่อนําขอมลูเหลานี้ มาวิเคราะหคาใชจาย 
หรือคัดเลือกบคุลากรในการสงเสริมใหมีการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนตําแหนงในอนาคต ดังนั้น 
องคประกอบที่ควรจะมใีนระบบนี้ ไดแก  

2.5.1  สามารถจัดทําแผนการฝกอบรมของพนักงานแตละคน หรือแตละ
ตําแหนงงานออกมาไดโดยอัตโนมัติ พรอมทั้งประมาณการคาใชจายตางๆ เพื่อใหสามารถจัดเตรียม
งบประมาณได  

2.5.2  บันทึกประวัตแิละผลการฝกอบรมของพนักงานแตละคน วาเคย
ฝกอบรมในหลักสูตรใดมาบาง และสามารถที่จะพิมพรายงานออกมาได  

2.5.3  สามารถเก็บบันทึกผลการประเมินการฝกอบรมในแตละหลักสูตร ทั้ง
ในเรื่องของวทิยากร, ผลที่ไดรับ, เนื้อหา, คาใชจาย ฯลฯ เพื่อนํามาวเิคราะหสําหรับการวางแผน
ฝกอบรมในครั้งตอๆ ไป  

2.5.4  สามารถพิมพรายงานสรุปคาใชจายในการจัดฝกอบรม ตามเงื่อนไข
ตางๆ เชน แยกเปนแตละหนวยงาน, แยกตามหลักสูตร, หรือแยกเปนปงบประมาณ ฯลฯ เพื่อ
นําเสนอผูบริหารได  
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  2.6  ระบบการจัดสวัสดิการพนักงาน (Welfare system)  
           ในองคกรตางๆ จะมกีารจัดสวัสดกิารอื่นๆ ใหกบัพนักงาน นอกเหนือจากคาจาง

และเงินเดือน ทั้งในรูปที่เปนตัวเงนิและมใิชตัวเงนิ ประเภทของสวัสดกิารก็มีแตกตางกันไปตามแต
ความสามารถขององคกร สวัสดิการบางอยางมีการจํากัดจํานวนการใช บางอยางจํากดัวงเงนิในการ
ใช และสวสัดิการบางอยางก็จํากดัเฉพาะบางตําแหนงเทานั้น ความสามารถของระบบที่จะมา
ควบคุมในเรื่องการจัดสวัสดกิาร จึงควรประกอบดวย  

2.6.1  รายงานประเภทของสวัสดิการตางๆ ที่องคกรจัดใหกับพนักงาน 
ตลอดจนเงื่อนไขในการใชสวัสดิการนัน้ๆ  

2.6.2  สามารถแจงเตือนใหทราบไดวา พนกังานคนใดไดใชสวัสดิการใดเกิน
กวาที่องคกรกาํหนดแลว พรอมทั้งสามารถรายงานรายละเอียดตางๆ ได  

2.6.3  ในกรณกีารเบิกคารักษาพยายบาล สามารถที่จะนํามาวิเคราะหถึงโรค
หรืออาการที่เกิดขึ้นบอยๆ กบัพนักงาน เพือ่วางแผนปองกันได  

2.6.4  สามารถสรุปคาใชจายในการจดัสวัสดิการแตละป เพื่อนําไปวางแผน
งบประมาณปตอไป  

2.6.5  สามารถเชื่อมโยงกับระบบการจายเงนิเดือนได โดยไมตองไปทําการ
บันทึกขอมูลใหม  

2.6.6  สามารถแจงใหทราบถึงความผิดพลาด เมื่อมีการขอใชสวัสดิการใดๆ ที่
ผิดเงื่อนไขที่องคกรกําหนด เชน พนักงานระดับลาง ไมสามารถขอเบิกสวัสดิการที่จดัไวสําหรับ
ผูบริหารได เปนตน  
 

  2.7  ระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (Recruitment system) 
      เมื่อมีการลงทุนนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในองคกร ก็ควรที่จะมีการวาง

แผนการใชเทคโนโลยีเหลานั้น ใหเกิดประโยชนสูงสุด ระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ก็
เปนอีกตวัอยางหนึ่งที่สามารถประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชได ระบบนี้จะแยกขอมูลออก
จากระบบอื่นๆ ที่กลาวมาแลวขางตน เนื่องจากผูสมัครแตละคนยังไมผานการคัดเลือกเขาเปน
พนักงานขององคกร แตอยางไรก็ตามเมื่อผานกระบวนการคัดเลือกแลว เชน การทดสอบหรือการ
สัมภาษณ ระบบจะสามารถโอนขอมูลพนักงานนั้น เขาสูระบบไดโดยอัตโนมัติ ผูใชไมจําเปนตอง
ไปบันทึกประวัติพนกังานซ้าํอีก ดังนั้น ระบบจึงควรมีความสามารถรองรับในเรื่อง  
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2.7.1  การออกรายงาน หรือแบบฟอรมรายชื่อผูสมัคร เพื่อนําไปใชในการ
สอบสัมภาษณ โดยสามารถกําหนดเงื่อนไขตางๆ ในการออกรายงานได เชน ตําแหนงที่สมัครงาน, 
ชวงอายุของผูสมัคร, ระดับการศึกษา, เพศ เปนตน  

2.7.2  สามารถบันทึกรายละเอียดผลของการสัมภาษณ หรือผลของการ
ทดสอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการคดัเลือก  

2.7.3  สามารถโอนขอมูลที่เกี่ยวของตางๆ เขาสูระบบกลาง โดยไมตองทําการ
บันทึกขอมูลใหม  

 
  2.8  ระบบยอยอ่ืนๆ (Other) 

      จากการทีค่วามกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบันเปลี่ยนไปอยางเร็วมาก การทํางาน
แบบตางคนตางทํา เปลี่ยนไปเปนการทํางานรวมกนับนเครือขายคอมพิวเตอร ดังนั้น เมื่อองคกรได
นํา HRIS เขามาใชงานแลว จึงควรวางแผนการใชใหคุมคา เชน อาจจะนํามาใชสําหรับ การประกาศ
ขอมูลขาวสารตางๆ แทนการออกเปนหนังสือเวยีนเหมือนแตกอน, การนํามาใชสําหรับการ
ติดตอส่ือสารภายในองคกร ในรูปแบบของการสง E-Mail, การนํามาใชในเก็บขอมูลสําหรับผูมา
ติดตอ, หรืออ่ืนๆ ซ่ึงแลวแตวา องคกรจะกําหนดนโยบายอยางไร พึงจําไวเสมอวา การลงทุนนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในองคกรนัน้ ในชวงเริ่มแรกจะเปนการลงทุนที่มีมูลคาคอนขางสูง 
ซ่ึงถาองคกรนํามาใชประโยชนไดไมเต็มที ่ ผูบริหารจะมองวาเปนการลงทุนที่สูญเปลา ดังนั้น
ผูรับผิดชอบในเรื่องนี้ จึงตองพิจารณาใหรอบคอบ กอนการตัดสินใจจดัหาระบบเขามาใชในองคกร  

 

3. ประโยชนดานตางๆของระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
                    
                   การจัดทําระบบสารสนเทศดานทรัพยากรมนุษยอยางครบถวน  จะสามารถชวยทําให
เกิดความถูกตองและลดความวิตกกังวลของกระบวนการตัดสินใจ  เพราะระบบที่มีประสิทธิภาพจะ
สามารถแสดงรายงานสําคัญๆ และสามารถพยากรณดานทรัพยากรมนุษยที่มีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติการดานธุรกิจได  และทําใหมีประโยชนดานตางๆ ดังนี ้

      3.1  ลดคาใชจายในการสรรหาผูสมัครงาน (Applicant search expenditures)  
                    3.2  การบริหารความเสี่ยง (Rick management) 
                    3.3  การบริหารดานการฝกอบรม (Training management) 
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                    3.4  การวางแผนดานการเงิน (Financial planning) 
                   3.5  การวิเคราะหการลาออก (Turnover analysis) 
                   3.6  การวางแผนสืบทอดตําแหนง (Succession planning) 
                   3.7  การบริหารผลประโยชนที่ยืดหยุน (Flexible – benefils administration) 
                   3.8  รายงานและวิเคราะหการมาปฏิบัติงาน (Attendance reporting and analysis) 
                   3.9  การวางแผนทรัพยากรมนุษย(Human resource planning) 
                   3.10รายงานและการปองกันอบุัติเหต(ุAccident reporting and prevention) 
                   3.11การวางแผนกลยุทธ(Strategic Planning) 
 

4. กระบวนการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
  
 ฝายทรัพยากรมนุษยมีความรับผิดชอบในการสรางความสนใจ การพัฒนา และการ

สงวนรักษาบคุลากรขององคการ  ระบบสารสนเทศสําหรับฝายทรัพยากรมนุษย (Human Resources 
Information Systems) สนับสนุนในการเลือกสรรบุคลากรจัดการรักษาทะเบียนขอมูลบุคลากรใหมี
ความสมบูรณและสรางสรรกิจกรรมที่กระตุนใหบุคลากรเกิดความคดิสรางสรรและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน  

     การสนับสนุนในระดับการกําหนดกลยทุธ ระบบฯ จะกําหนดความตองการบคุลากร 
เชน ทักษะ ระดับการศกึษา ประเภทของตําแหนง จํานวนตําแหนง และคาใชจาย เปนตน สําหรับ
การวางแผนงานดานบุคลากรในระยะยาวใหแกองคกร ในระดับผูบริหาร ระบบฯ จะชวยผูบริหาร
ในการตรวจสอบและวิเคราะหการรับบุคลากรเขาทํางาน การจัดวางตําแหนงงานใหแกบุคลากร 
และการจายคาตอบทดแทนใหแกบุคลากรที่ถูกเลิกจาง ระบบฯ จะชวยระดับผูชํานาญในกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการออกแบบระบบงาน การฝกอบรม และการวางแผนแนวทางเติบโตในหนาทีก่ารงาน
ใหแกบุคลากร สวนในระดบัผูปฏิบัติงาน ระบบฯ จะชวยในการคดัเลือกพนักงานใหม และการจัด
วางบุคลากรเขาสูตําแหนงงานที่เหมาะสม ระบบฯ สนับสนุนการทํางานในระดับตางๆ ดังที่แสดง
ในตารางตอไปนี้ 
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ระบบงาน คําอภิบาย   ระดับการบริหารองคการ 
การฝกอบรมและการ
พัฒนา 

ตรวจสอบการฝกอบรม ทักษะ และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

ระดับผูปฏิบัติงาน 

การวางแผนการเติบโตใน
หนาที่การงาน 

ออกแบบแนวทางการเติบโตของ
พนักงาน ตัง้แตระดับทีเ่ร่ิมตนทํางาน
จนถึงระดับสูงสุดที่เปนไปได 

ระดับผูชํานาญการ 

การวิเคราะหคาสินไหม
ทดแทน 

ตรวจสอบชวงเงินเดือน การกระจายตัว
ของคาตอบแทนพนักงานเงนิเดือน 
และผลประโยชน 

ระดับผูบริหาร 

การวางแผนทรัพยากร
มนุษย 

วางแผนความตองการบุคลากรในระยะ
ยาวสําหรับองคการ 

ระดับผูกําหนดกลยุทธ 

 
     ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถประยุกตใชในขั้นตอนของกระบวนการทํางาน

ทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะภาคปฏิบัติที่พนักงานไดรับมอบสิทธิหนาที่ในการ
บริหารทรัพยากรมนุษยขององคการ จะตองมีความเขาใจงานบริหารทรัพยากรมนุษยอยางลึกซึง้ 
และยังตองเขาใจถึงความสามารถและขอจํากัดของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปพรอมกันดวย 

     ในการปฏบิัติงานจริง กจิกรรมที่ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยตองปฏิบัติมีอยู 3 ลักษณะ
งานคือ 

  4.1  งานที่ตองปฏิบัติเปนปกติ  ถือไดวาเปนงานประจาํ 
                4.2  งานพัฒนา  ทาํใหระบบการจัดการที่เดิมมอียูแลวดีขึ้น  หรือเปนเครื่องมือที่ใชใน

การทํางานเปนตน 
                4.3  งานที่คิดคนขึน้ใหม  เปนการสรางงานใหม จัดระบบกระบวนการปฏิบัติเสียใหม 

หรือระบบการบริหารแบบใหม 
                   โดยที่กจิกรรมการบริหารทรัพยากรมนษุย (Human resource management  activities) 
หมายถึง การปฏิบัติและนโยบายในการใชทรัพยากรมนุษยของธุรกิจเพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคของ
องคการ หรือเปนกิจกรรมการออกแบบเพือ่สรางความรวมมือกับทรัพยากรมนษุยขององคการ การ
พัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจดัการกระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุยสามารถ
จําแนกออกเปนระบบยอยในลักษณะที่เปนอิสระตอกัน ไดแก 
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      4.1.1  ระบบการรับสมัครงาน (Recruitment Module) 
      4.1.2  ระบบฐานขอมูลพนักงาน(Staff Data Module) 
      4.1.3  ระบบการจายคาจางเงินเดือน(Payroll Module) 
      4.1.4  ระบบสวัสดิการ(Welfare Module) 
      4.1.5  ระบบพัฒนาพนกังาน(Development Module) 
      4.1.6  ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(Performance Appraisal Module) 
      4.1.7  ระบบการวางแผนกําลังคน(Manpower Planning Module) 
      4.1.8  ระบบการจัดสรรงบประมาณการปรับเงินเดือน(Salary Increase Budget) 
      4.1.9  ระบบบริหารคาจางคาตอบแทน(Remuneration Module) 
      4.1.10ระบบสนับสนุนงานบริหารทรัพยากรมนษุย(Support System Module) 
 

5.  ขอมูลท่ีจาํเปนในการจางงาน 
        
                   ขอมูลจากขั้นตอนการวิเคราะหงานสามารถบันทึกดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เชน ขอมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการจางงาน ทั้งนี้เพื่องายตอการเรียกใช แกไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเตมิ
ขอมูล ฯลฯ  โดยอาศัยความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีกใชหรือสืบคน 
ขอมูลเบื้องตนที่ใชประกอบการวิเคราะหและสรรหา มีดังตอไปนี ้
      5.1  ภารกิจของบริษัท (Mission) 
      5.2  โครงสรางการบริหาร ไมวาจะเปนโครงสรางองคการ โครงสรางตําแหนง 
โครงสรางเงินเดือน  
      5.3  ลักษณะขอบขายงานของฝาย สวน หรือแผนก (Job Statement) 
      5.4  ขอบขายหนาทีแ่ละลักษณะงานของแตละตําแหนง (Job Description & Job 
Specification) 
       5.5  ตําแหนงงานและคณุสมบัติที่ตองการรับสมัคร (Qualification) 
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      การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเก็บบันทึกขอมูลดังกลาวขางตน ควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 
      1.  สามารถเชื่อมโยงและดูขอมูลพื้นฐานได และฝายบริหารทรัพยากรมนุษยสามารถใช
เปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหงานไดทกุเวลาที่ตองการ และขอมูลดังกลาวบางสวนใชเปน
ขอมูลขาวสารใหผูสมัครหรือผูที่สนใจสามารถเขาไปอานได 

     2.  การเขาถึงขอมูลพื้นฐานนี ้บริษัทตองการใหพนักงานทุกคนรับรูและเขาในภารกิจ 
นโยบายของบริษัท 
      3.  สามารถสั่งพิมพขอมูล รายงาน เพื่อใชในการวิเคราะหงาน การพฒันากําลังคน หรือ
ปรับปรุงโครงสรางทางการบริหาร เปนตน 
 
6.  คอมพิวเตอรทําหนาที่รับสมัครงาน 
 
                   โดยใหผูสมัครบันทึกขอมูลประวัติของตนเองบนจอคอมพิวเตอร การที่จะใช
คอมพิวเตอรทาํหนาที่รับสมัครงาน ควรประกอบดวย ลักษณะดังตอไปนี้ 

      6.1  สามารถใหเปนชองทางของการโฆษณาประชาสัมพันธ เปนการแบงเบาภาระ
คาใชจายในการสรรหากําลังคนไดในทางออม 

      6.2  เอกสารสมัครงานสามารถพิมพจากเครื่องคอมพิวเตอรไดทุกเวลาเมื่อตองการ 
      6.3  เมื่อเอกสารสมัครงานหมดความจาํเปนสามารุลบทิ้งไดทันที ไมตองเปลืองพื้นที่

จัดเก็บ หรือเสียเวลาทําลาย 
                   6.4  ขอมูลประวัติของผูสมัครสามารถโอนไปเปนฐานขอมูลพนักงาน และฐานขอมูล
เพื่อประมวลผลคาจางเงินเดอืนโดยไมตองปอนขอมูลใหม 
 
7.  การวางแผนกําลังคน 

การวางแผนเปนเรื่องที่ซับซอนบางครั้งตกอยูภายใตสถานการณที่เคล่ือนไหวพลิกผัน
อยูตลอดเวลา  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมอาจนํามาใชในขั้นตอนนี้ไดเต็มที่ แตคงนํามาชวยได
ในกระบวนการสรางแบบจําลองตามความคิดของคนเทานั้น การวางแผนกําลังคนตองพิจารณา
กระบวนการคดิวิเคราะห เพือ่ใหเหน็ภาพไดชัดเจน โดยพิจารณาจากองคประกอบดังตอไปนี ้

     7.1  นโยบาย ภารกจิ และเปาหมายของบริษัท 
     7.2  ตลาดแรงงาน 
     7.3  กลุมคนเปาหมาย 
     7.4  คาใชจายกําลังคน ทั้งระยะสั้นระยะยาว 
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  ทั้งนี้เมื่อวิเคราะหภาพรวมของบริษัทไดแลว (Macro Analysis) จึงวิเคราะหเจาะลึกไป
ยังฝายงานตางๆ (Micro Analysis)  ขอมูลที่อาจใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะห มีดังตอไปนี ้

- อัตราการเขาออกของพนักงาน 
- จํานวนชั่วโมงการขาด ลา และมาสาย 
- จํานวนชั่วโมงของการไมเขามาทํางานเนื่องจากขอ 2 เทียบกับจาํนวนชัว่โมงการ

ทํางาน 
- คาใชจายตอหวัและแนวโนม 
- รายไดตอตอหวัและแนวโนม 
- อายุงานเฉลี่ยของพนักงานในแตละระดับตําแหนง และอายุงานเฉลี่ยของพนักงานทั้ง

บริษัท 
ขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนอยางมากในการเพิ่มกําลังคน ตัวอยางเชน ฝายงานใดมี

จํานวนชั่วโมงการทํางาน(Working Hour) ขาดไปมากกวา 160 ช่ัวโมงตอเดือนอยางตอเนื่อง แสดง
ใหเห็นวาฝายงานนั้นยังไมสมควรเพิ่มกําลังคน เพราะถือวายังทํางานไมเต็มศักยภาพ หรือคนอาจ
มากกวางาน  

 
• วิธีการสรรหากําลังคน 
 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทในงานสรรหากําลังคนอยู 3 กิจกรรมงาน
หลักคือ 

1.  ประกาศรับสมัครงานผานเครือขายอินเตอรเน็ต  ทําใหไมตองสิ้นเปลืองเวลาเดินทางมา
สมัครงานกับบริษัท ผูสมัครเพียงแคปอนขอมูลประวัตขิองตนเองสงกลับไปยังบรษิัทที่ตองการ
กําลังคนไดทนัที 

2.  การจัดเก็บขอมูลผูสมัครงานเขาสูระบบคอมพิวเตอรไดทันท ี
3.  คอมพิวเตอรทําหนาที่เปนผูรับสมัครงานและเปนในสมัครไปพรอมกนั โดยใหผูสมัคร

งานสามารถปอนขอมูลประวัติของตนเองผานหนาจอคอมพิวเตอรสมคัรงาน  และเมื่อผูสมัครงาน
ไดผานการคัดเลือกใหเปนพนักงาน ฝายบคุคลสามารถโอนขอมูลของผูสมัครเขาสูฐานขอมูล
พนักงานโดยอัตโนมัติ และจะมีการเพิ่มเตมิขอมูลบางสวนที่จําเปน เชน ตําแหนง ระดับตําแหนง 
เงินเดือน รหัสพนักงาน และเลขที่บัญชีเพื่อจายเงินเดือนเปนตน 

 
 



 31

• วิธีการพัฒนาพนักงาน 
 

เครื่องมือในการพัฒนาพนกังาน เพื่อช้ีใหเห็นถึงความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 
และทําใหผูที่คิดพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรปูไดเขาใจกระบวนการของเครื่องมือทั้ง 4 จะทําใหมกีาร
ยกระดับมาตรฐานของโปรแกรมสําเร็จรูปการบริหารทรัพยากรมนษุยของไทยใหทดัเทียมประเทศ
ที่เจริญ 

1.  วิธีใหการศึกษา 
การพัฒนาพนกังานที่ดีอีกวิธีหนึ่ง คือ การเรียนรูดวยตนเอง บนเครือขายอินเตอรเน็ต

นอกจากจะใชเปนศูนยเก็บขอมูลของพนักงานของบริษัท โดยมีโปรแกรมสําเร็จรูปทางการ
บริหารงานทรัพยากรมนษุยประมวลผลจัดการอยูแลว ยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางพนักงานดวยกันเองภายในบริษัท รวมทั้งขอมูลที่
จําเปนในการบริหารงานเชน ระเบยีบ ขอบังคับการบริหารทรัพยากรมนษุย กฎหมายแรงงาน 
ประกาศหรือคาํส่ังตางๆ ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมลูระบบสนับสนุนการบริหารงาน
ทรัพยากรมนษุย  

เมื่อบริษัทใหความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เขามาชวยในกระบวนการทํางานแลว 
บริษัทตองมีแผนการพัฒนาพนักงานใหมคีวามรูความเขาใจถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยี และรู
ถึงความสามารถและขอจํากดัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดวย รวมทั้งตองระลึกอยูเสมอวา
เทคโนโลยีจะตามสมองคน คิดเองไมเปน สรุป ไดคือ คิดแทนคนไมได แตสามารถทํางานแทนและ
ตามความคิดคนได เมื่อความคิดและวิธีการนั้นเริ่มนิ่งหรือคงที่แลว 

2.  วิธีการฝกอบรม 
ปจจุบันไดมีการพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรปูสําหรับงานฝกอบรม เพื่อชวยลดขั้นตอนและยน

เวลาในการจัดเตรียมการฝกอบรมและการบริหารจัดการฝกอบรม ในเรือ่งตอไปนี ้
- ประวัติการฝกอบรมของพนักงานแตละคน 
- การวางแผนฝกอบรมพนักงาน 
- กําหนดประเภทการฝกอบรม (ภายในและภายนอก) 
- ประวัตวิิทยากรและคาจาง 
- คาใชจายในการฝกอบรม 
- สรุปหลักสูตรของพนักงานแตระดับตําแหนงงานวาไดรับการฝกอบรมตามแผนพัฒนา

ตามสายงานครบถวนหรือยงั 
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- ความสามารถของระบบตองสามารถดึงเอาขอบขายการทาํงานของแตละตําแหนงมา
ศึกษาไดทุกเวลาที่ตองการ 

- การติดตามและประเมนิผลการฝกอบรม 
3.  วิธีการประเมินผลการปฏบิัติงาน 

  ผลการปฏิบัติงานที่ไดจากแรงงานและแรงสมองของพนักงานนัน้อยูในระดบัใด 
เชน ดีมาก ดี มาตรฐาน หรือต่ํากวามาตรฐาน อยางไรก็ตาม ไมวาผลของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจะออกมาดีหรือไมดี หรือไมไดมาตรฐาน จะมีองคประกอบหลักๆ อยู 3 สวน ดังนี ้
 3.1   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Appraisal Form) นอกจากจะตองสรางแบบ    
ประเมินผลที่มีความนาเชื่อถือแลว ยังตองมีขอมูลของพนักงานทีจ่ําเปนดวย 

3.2   ผูประเมินผลการปฏิบัติงานหรือผูบังคับบัญชา 
3.3   ผูถูกประเมินผลการปฏิบัติงานหรือพนักงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฝายบริหารทรัพยากรมนษุยยงัจัดการดวยมอื
(Management by Manual) เสียสวนใหญ เพราะยังไมมีการพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปที่ระบบมี
ความสามารถเชื่อมตอระหวางโปรแกรมสําเร็จรูปประเมนิผลการปฏิบัติงานกับโปรแกรมสําเร็จรูป
การจายคาจาง/เงินเดือนใชกนัอยางจริงจังและแพรหลาย 

4.  วิธีการวางแผนความกาวหนาในอาชีพ 
ความกาวหนาในอาชีพการงานในองคกรนัน้ ขึ้นอยูกับองคประกอบตอไปนี ้
- ตัวพนกังานมคีุณภาพหรือไม 
- ผูบังคับบัญชามีภาวะผูนําหรือไม 
- บริษัทหรือองคกรนิยมชมชอบการบริหารแบบสากลหรอืแบบครอบครัวพวงเครือญาติ 

ความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยไดในการบันทึกขอมูลโครงสรางทางการบริหาร
และขอมูลระบบสนับสนุน เชน หลักสูตรฝกอบรมสัมมนาในแตละตําแหนงงานเทานั้น และฝาย
บริหารทรัพยากรมนุษยสามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการบันทึกและประมวลผล
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหความกาวหนาในหนาทีก่ารงานเชน 

4.1   อัตราเขาออก (Turn Over Rate) ถาอัตราการเขาออกสูง โอกาสเลื่อนตําแหนงจะมีมาก
ตามไปดวย แตประสิทธิภาพและความตอเนื่องของงานจะขาดหายไป 

4.2   สัดสวนและลักษณะของการโอนยาย 
4.3   ประวัติการดํารงตําแหนง 
4.4   การจัดกลุมงาน (Job Family) 
4.5   การจัดสายความกาวหนา แสดงในรูปแบบโครงสรางตําแหนงงาน 
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4.6   หลักสูตรฝกอบรม และคุณสมบัติของแตละระดับตําแหนงงาน 
 
• วิธีการจายคาจางคาตอบแทน 
 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในการจัดการขอมลูการจายคาจาง/เงินเดือนอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการจัดการหนาที่ดานนี้สวนใหญเปนขอมลูเชิงปริมาณ (ตัวเลข) และมี
หลักเกณฑที่ชัดเจนแนนอน เชน อัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนง อัตราคาลวงเวลา ภาษีเงนิไดบคุคล
ธรรมดา คากะ คาพาหนะ คาน้ํามันรถ หรือคาเบี้ยเล้ียง เปนตน ความสามารถของโปรแกรมสําเร็จรูป
จะคํานวณไดถูกตอง และยงัสามารถพิมพรายงานเอกสารที่จําเปนไดอยางถูกตอง มคีวามเปนระเบียบ 
อานและทําความเขาใจไดงาย 

การประยกุตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงวิเคราะห ทําใหผูบริหารสามารถรูถึง
สถานะการจางของบริษัทตลอดเวลา ไมตองมาเสียเวลาในการเก็บรวบรวมและประมวลผล ทั้งนีเ้วลาที่
เสียไปมักเปนการเสียเวลาในการรวบรวมขอมูลของบริษัทตนเอง หรือฝากเวลาและผลการวิเคราะหให
ไวกับผูใตบังคับบญัชาคนใดคนหนึ่ง ทาํใหไดขอมูลที่ไมนาเชื่อถือหรือไมทันการณ นอกจากนี้
โปรแกรมสําเร็จรูปการบริหารคาตอบแทนยังใชเปนแบบจําลองประมวลผล (Worksheet) สําหรับการ
เล่ือนเงินเดือนประจําป โดยเชื่อมโยงเอาขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานจากฝายตนสังกัด เพื่อ
กําหนดงบประมาณในการปรับคาจาง/เงินเดือนประจําป หรือจะทําแบบจําลองใหอิสระจากขอมูล
คะแนนประเมนิผลการปฏิบัติงานจากฝายงานตางๆ เพื่อกําหนดทางเลือกและงบประมาณการเลื่อน
เงินเดือนประจําป เพื่อขออนุมัติจากกรรมการผูจัดการ  

โปรแกรมสําเร็จรูปการจายคาจาง/เงินเดือน (Payroll System) เปนการจัดการประมวลผล
ขอมูลพนักงาน 5 สวน ดังนี ้

1. ขอมูลประวัตพินักงานทีจ่ําเปนสําหรับการจายเงินเดือน 
2. ขอมูลหลักเกณฑในการคํานวณการจายเงนิเดือน ไดแก จํานวนวันตอเดือนที่ใชเปน

ฐานในการคํานวณ โครงสรางภาษีเงนิไดบุคคลธรรมกา และคาลดหยอน เปนตน 
3. ขอมูลที่มีการเคลื่อนไหวในแตละเดือน(Transactions Movement) เชน การปรับ

เงินเดือน การตกเบิกเงนิเดือน คาพาหนะ คาเบี้ยเล้ียง เปนตน 
4. ขอมูลรายไดพนักงานที่ผานการประมวลผลของโปรแกรมสําเร็จรูป มีดังตอไปนี ้
- เงินเดือน 
- โบนัส 
- เงินประจําตําแหนง 
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- เงิน (เดือน) ตกเบิกยอนหลัง 
- คากะ เปนตน 
5. รายการที่จําเปนประเภทตางๆ ไดแก 
- รายงานการจายเงินเดือนที่มขีอมูลครบตาม ขอ 4 
- รายงานการจายเงินเดือนผานธนาคาร และ/หรือแผนดิสเกต(Disk) 
- รายงานเงินประกันสังคม  
- รายงานเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เปนตน 
 

• วิธีการสรางระบบสนบัสนุน 
 

ระบบสนับสนุนงานบริหารทรัพยากรมนุษยแบงได เปน 3 ประเภท ไดแก 
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงาน 
3. ระเบียบ กฎเกณฑ หรือขอบงัคับ 
ในที่นี้จะขออภิบายเฉพาะสวนความสัมพนัธระหวางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

จัดการกับระเบียบ กฎเกณฑ หรือขอบังคับ  ปกติระเบียบ กฎเกณฑ หรือขอบังคับ จะถูกเขียนเปน
ลายลักษณอักษรอยูแลว และถูกจัดเปนหมวดหมู อาจจะเปนรูปเลมบาง การจัดเก็บในรูปของ
เอกสารแบบเดิมดูเหมือนจะเปนการขัดกบัแนวคดิ และสวนทางกับนโยบายสํานักงานไรกระดาษ 

เมื่อเราพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใหสามารถบันทึกขอมูลดังกลาวได ฝายบริหาร
ทรัพยากรมนษุยสามารถสงผานขอมูลเหลานี้ผานเครือขายอินเตอรเนต็ ทําใหพนักงานสามารถ
ศึกษาทําความเขาใจไดทุกเวลาตามตองการ ในขณะเดยีวกัน ฝายจดัการจะทําการแกไขเพิ่มเตมิก็
สามารถดําเนินการไดสะดวกรวดเรว็ โปรแกรมสําเร็จรูประบบนี้ทําหนาที่จัดเก็บและสงงาน สวน
รูปแบบทางสถาปตยกรรม อาจเปนขอมูล ขอความ และ/หรือภาพ ผสมผสานกัน เพื่อใหเปนที่
สนใจของผูใชไดดยีิ่งขึ้น และถาสามารถทําใหเชื่อมโยงกับฐานขอมูลพนักงานได ก็จะทําให
กระบวนการของงานบริหารทรัพยากรมนษุยมีความเปนอัตโนมัติมากขึ้นอีก 
 


