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วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

 ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สืบ
เน่ืองจาก ตวัผูเ้ขยีนได้มโีอกาสปฏบิตัหิน้าทีใ่นทมีทีป่รกึษา
ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง เพื่อด�าเนินการจัดท�า 

ข้อก�าหนด และควบคมุการพฒันาระบบสารสนเทศทรพัยากรบคุคล 
(Human Resource Information System) ซึ่งเรียกย่อๆ ว่า ระบบ 
HRIS ท�าให้ได้มีโอกาสเกบ็เกีย่วประสบการณ์ และได้รบัการถ่ายทอด
ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 
ดังกล่าวซึ่งมีจ�านวนบุคลากรหลายพันคน จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ซ่ึงได้รับทราบว่าหน่วยงานมีความคาดหวังอย่างมากในเรื่องการน�า
เอาระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้าน
ทรพัยากรบคุคลได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ลดภาระทีค่่อนข้างหนกั
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน HR และใช้ข้อมูลสารสนเทศจาก
ระบบ HRIS ดังกล่าวสนับสนุนผู้บริหารในการวางแผนเรื่องอัตรา
ก�าลัง รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน 
งานสวัสดิการ ฯลฯ

ปัจจุบัน มีหลายองค์การท่ีเริ่มด�าเนินการเพื่อน�าเอา IT มา 
สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคลเช่นเดียวกัน ซึ่งมีความแตกต่าง
กนัในมติขิองขนาด และจ�านวน รวมถึงวตัถุประสงค์หลักบางประการ 

โดยระบบ HRIS นี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลที่ถือว่าเป็นทรัพยากรที่

ส�าคัญยิ่งในการด�าเนินงานขององค์การ และ
ส่งผลให้ศักยภาพในการแข่งขนัขององค์การ
สูงขึ้น ดังนั้นเรามาท�าความรู้จักกับระบบ

สารสนเทศทรัพยากรบุคคล HRIS ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  

การบริหารทรัพยากร

มนุษย์ 
(Human Resource 

Man a g emen t : 

HRM)

การบริหารทรัพยากร
มนษุย์ หมายถงึ การน�าหลกัการบรหิารงานบคุคล มาใช้เชือ่มโยงกบั
ความสัมพันธ์ของการด�าเนินงาน และพฤติกรรมของบุคคลใน
องค์การ เน้นที่การพัฒนาบุคคล และการจัดการด้านศักยภาพของ
บคุคลทีเ่กดิจากประสบการณ์ เพือ่น�าไปสูค่วามส�าเรจ็ขององค์การ ซ่ึง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยหลักการส�าคัญ ดังนี้

1) หลักความรู ้  บุคคลทุกคนที่ เข ้ามาปฏิบัติหน้าที่ใน
องค์การ จะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ หากผู้ใดพัฒนา
ตนเอง ผู้นั้นจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่

2) หลกัความสามารถ บคุคลใดทีม่คีวามสามารถสร้างผลงาน
ทีม่มีลูค่าสงูสุด บคุคลนัน้จะมมีลูค่าสงูสุดด้วย ซึง่จะต้องพฒันาบุคคล
นั้น โดยการจัดฝึกอบรมให้อย่างเต็มที่

3) หลกัความม่ันคง ต้องท�าให้บคุลากรเป็นผูม้คีวามมัน่คงใน
งานอาชีพ โดยมีการวางแผนอัตราก�าลังคน การวางแผนพัฒนางาน
อาชีพ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในความรู้ และความ
สามารถของตน

4) หลักความเป็นกลางทางการเมือง บางครั้งที่องค์การมี 
ผู้มีอิทธิพล และมีต�าแหน่งสูงว่าผู้อื่น ก็อาจส่งผลให้บุคลากรรายอื่น
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้องค์การ

เมื่อ IT เข้ามามีบทบาทกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลHRIS
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1.  การวางแผนความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การ

2.  การพัฒนาลูกจ้างให้สามารถท�างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

3.  การควบคุมนโยบายตลอดจนแผนงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

สารสนเทศทีไ่ด้จากการประมวลผลของระบบจะเกดิขึน้ตาม
รปูแบบทีก่�าหนด และมกีารท�าซ�า้ๆ ตามจ�านวน และเงือ่นไขของภาระ
หน้าที ่ต�าแหน่งงาน ตามโครงสร้างทีอ่งค์การก�าหนดไว้ โดยทัว่ไปจะ
ประกอบด้วยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ดังนี้

➲ สารสนเทศเชิงปฏิบัติการ คือ สารสนเทศที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ และมีการน�าเสนอต่อผู้บริหารระดับล่าง ดังนี้

➠ สารสนเทศด้านการคัดเลือก ประกอบด้วย ผลการ
สัมภาษณ์ผู ้สมัครงาน รายชื่อผู ้สมัครที่ผ ่านการคัดเลือก และ
จดหมายแจ้งผลการสัมภาษณ์

➠ สารสนเทศด้านการบรรจุเข้ารับต�าแหน่งงาน ประกอบ
ด้วย สถิติการเข้ามอบตัวของผู้ผ่านการคัดเลือก ค�าส่ังบรรจุ และ 
แต่งตั้งบุคลากร

➠ สารสนเทศด้านประวัติบุคลากร ประกอบด้วย ประวัต ิ
ส่วนตัวของบุคลากร และประวัติการท�างาน อาจถูกน�ามาใช้ส�าหรับ
การวางแผนอัตราก�าลังคน การสรรหา และพัฒนาบุคลากร

➠ สารสนเทศด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบ
ด้วย ข้อมูลผลงาน และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคล 
มักถูกใช้ส�าหรับการพัฒนาบุคลากร การโยกย้ายงาน และเลื่อน
ต�าแหน่ง

➠ สารสนเทศด้านการจ่ายเงนิเดอืน ประกอบด้วย โครงสร้าง
เงินเดือน อัตราเงินเดือนของแต่ละบคุคล อัตราภาษีเงินได้ ถกูน�ามา
ใช้ส�าหรับการควบคุมเงินเดือนจ่าย

         

เกิดภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
➠ การสรรหา คือ การเสาะแสวงหาบุคคลผู้ที่มีความรู้ และ

ความสามารถที่เหมาะสมกับงาน โดยท�าได้ 2 รูปแบบ คือ การสรรหา
บุคลากรจากภายใน และภายนอกองค์การ

➠ การพัฒนา คือ การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความ
สามารถ ทศันคต ิและประสบการณ์เพิม่เตมิ ทัง้ในรปูการฝึกอบรม การ
ศึกษา และการพัฒนาอาชีพ

➠ การธ�ารงรักษา คือ ความพยายามขององค์การที่ท�าให้
บุคลากรมีความพึงพอใจในการท�างาน สร้างบรรยากาศให้บุคลากรมี
ขวัญ และก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

➠ การใช้ประโยชน์ คอื การใช้บคุลากรให้เหมาะสมกบังาน เพือ่
ให้องค์การได้รับประโยชน์สูงสุด 

โดยการด�าเนนิงานตามหลกัการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล
ขององค์การจะส่งผลให้

1.  ผู้บริหารสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์

2.  ผู้บริหารสามารถจัดสรรบุคคลให้เหมาะสมกับงาน
3.  บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง
4.  บุคลากรท�างานได้เต็มศักยภาพ และมีความพอใจกับ 

ผลงานที่ได้รับ
5.  บุคลากรได้รับการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และสภาพการ

ท�างานที่ดีขึ้น
6.  องค์การบรรลุเป้าหมายในการท�างาน และด�าเนินการได้

อย่างต่อเนื่อง
7.  องค์การมีโอกาสท่ีจะพัฒนาความร่วมมือ และร่วมใจใน

การท�างานกับบุคลากร
ซึง่เม่ือน�าเอาระบบสารสนเทศทรพัยากรบคุคลมาสนบัสนนุการ 

ด�าเนนิงานตามหลกัการข้างต้น จงึหมายถึงการร้อยเรยีงความต้องการ
ที่สอดคล้องกับหลักการ และการปฏิบัติจริง เพื่อให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถลดภาระในการ
ด�าเนินงานดังกล่าวลงด้วยการใช้ IT เป็นเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นการก�าหนดกระบวนงานทีเ่ก่ียวข้องเพือ่ให้ระบบสารสนเทศด�าเนนิ
การตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในกระบวนการนั้นๆ โดยอัตโนมัติ ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย�า และน่าเชื่อถือ 

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Human 

Resource Information System: HRIS)

Kenneth C. Laudon ศาสตราจารย์ด้าน Information Systems 
ได้ให้ค�าจ�ากัดความ “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย์” ว่า หมายถึง ระบบท่ีใช้สนับสนุนการท�างานภายใต้กิจกรรม
ด้านต่างๆ ของการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ เช่น การน�าเสนอข้อมลูของ
ลูกจ้างที่มีความสามารถ การจัดเก็บข้อมูลของลูกจ้างที่มีอยู ่ใน
ปัจจุบัน เป็นต้น เป็นระบบท่ีถูกออกแบบเพื่อใช้สนับสนุนงานด้าน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ ต่อฉบับหน้าอ่าน


