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จากฉบับที่แล้วต่อ

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

 ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จบ

ปัจจุบัน บริษัทซอฟต์แวร์ชั้นน�ามีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทรพัยากรบคุคลท่ีเป็นซอฟต์แวร์

ส�าเร็จรูปเฉพาะด้าน เพื่อรองรับกระบวนงานด้านทรัพยากรบุคคล
ขององค์การ ท�างานร่วมกับระบบฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง สามารถ
แบ่งประเภทได้ดังนี้

● โปรแกรมบันทึกเวลาการท�างาน อาศัยการท�างานร่วม
กนัของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ระบบการบนัทกึเวลาการท�างาน เพือ่
จัดการดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหน้าที่ มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลการบันทึกเวลาการท�างานเข้ากับโปรแกรมจ่ายเงินเดือน

● โปรแกรมการจ่ายเงินเดือน ส่วนใหญ่จะประกอบ
ด้วย ระบบข้อมูลบุคลากร ระบบการลางาน และระบบการจ่ายเงิน
เดือน รวมทั้งการออกเอกสาร และรายงานจากระบบ

● โปรแกรมการบริหารทุนด้านมนุษย์ เพื่อการวางแผน
อัตราก�าลัง การประเมนิ การสรรหาผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้มคีวาม
สามารถเหมาะสมกับต�าแหน่งงานที่ก�าหนด

ปัจจุบันด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี กฏหมาย และระเบียบที่
เก่ียวข้อง รวมถึงการยอมรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท�าให้การใช้งาน
ระบบ HRIS ภายในองค์การจะเป็นในรูปแบบของการประสานการ
ท�างานร่วมกันระหว่างบุคลากร และเจ้าหน้าที่ HR โดยใช้เอกสาร
อเิลก็ทรอนกิส์เป็นส่วนใหญ่ รวมถงึการแจ้งข้อมลู ข่าว ประชาสมัพนัธ์ 
ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับงานบุคคลผ่านระบบเครือข่ายภายในองค์การ 
และการใช้งานระบบบริการตนเองด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อแก้ไข
ปรับปรุงข้อมูลบุคคลากร การลา การใช้สิทธิสวัสดิการ การยื่นค�าร้อง
ต่างๆ ตามรูปแบบที่องค์การก�าหนด

ซอฟต์แวร์สำาเร็จรูป HRIS 

ซอฟต์แวร์ส�าเร็จรูป HRIS ที่มีอยู่ท้องตลาดนั้น มีทั้งที่พัฒนา
ขึ้นโดยบริษัทของไทย อาทิ PisWin, HRII, HR Enterprise Puumsoft 
เป็นต้น และทีม่าจากต่างประเทศ เช่น PeopleSoft ของ Oracle, SAP 
HCM ของ SAP เป็นต้น ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์ส�าเร็จรูป HRIS ที่พัฒนาขึ้น
โดยบริษัทของไทยนั้น จะมีข้อได้เปรียบในเรื่องของภาษี สวัสดิการ 
ข้อก�าหนดทางกฎหมาย เป็นต้น ส่วนซอฟต์แวร์ส�าเร็จรูป HRIS ที่มา
จากต่างประเทศนั้นต้องมีการปรับแต่งค่าพื้นฐาน รวมถึงอาจต้อง
ด�าเนินการปรับปรุงเงื่อนไขข้อก�าหนดต่างๆ ให้สอดคล้อง และ 
เหมาะสมกับองค์การซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า แต่มีข้อได้เปรียบคือ
ความมเีสถยีรภาพของระบบสงู และความเชือ่มัน่จากกองค์การชัน้น�า
ที่มีการใช้งานทั่วโลก ทั้งนี้การเลือกใช้งานซอฟต์แวร์ส�าเร็จรูป HRIS 
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ Scale องค์การ จ�านวนบุคลากร และ
ความสอดคล้องกับกระบวนงานด้านทรัพยากรบุคคล

ปจัจยัในการพจิารณาคดัเลอืกซอฟตแ์วรส์ำาเรจ็รปู 

HRIS

1. ความสามารถในการรองรับงานประจ�าของเจ้าหน้าที่ 
HR ซอฟต์แวร์ส�าเรจ็รปู ทีน่�ามาใช้เพือ่การบรหิารทรพัยากรมนษุย์นัน้ 
โดยทั่วไปแล้ว จะมีระบบที่สนับสนุนงานประจ�าของ HR อยู่แล้ว ซึ่ง
จะแยกเป็นแต่ละระบบงานย่อย ให้องค์การสามารถเลอืกได้ตามความ

เมื่อ IT เข้ามามีบทบาทกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลHRIS
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ลักษณะของการเขียนสูตร โดยบริษัทผู้พัฒนาระบบจะต้องมีทีมงาน
ทีค่อยให้ค�าปรกึษาเมือ่จ�าเป็นประการทีส่�าคญัทีส่ดุ คอื เรือ่งของระบบ
ความปลอดภยัในการเข้าถึงฐานข้อมลู ซึง่ถือเป็นความลับขององค์การ
ระบบควรมีการป้องกันข้อมูลโดยการเข้ารหัส และก�าหนดระดับการ
เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีแอบเข้าไปใช้ข้อมูล 
นอกจากนีย้งัรวมถงึการส�ารองข้อมลูในกรณเีมือ่เกดิความเสยีหายกับ
ระบบ

4. ด้าน HR Information Center สิ่งหนึ่งที่ระบบ HRIS ควร
จะมีเพิ่มเติม โดยเฉพาะในองค์การที่มีระบบเครือข่ายภายใน (Net-
work) เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร และให้ข้อมูลกับบุคลากร
ภายในองค์การ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การกับ
บุคลากรในองค์การ โดยที่บุคลากรสามารถรับทราบถึงข้อมูลต่างๆ ที่
ควรรู้ได้ตลอดเวลา ในลักษณะของการบริการตนเอง 

งานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตอันใกล้ จะเป็น
งานที่ถูกขับเคลื่อนด้วยการใช้เครื่องมือในการบริหารที่สมัยใหม่ การ
เพิ่มศักยภาพในการบริหารงานประจ�า และเพิ่มบทบาทในการเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ดังนั้น วิธีการที่จะเปลี่ยน-
แปลงไปสู่เป้าหมายดังกล่าว คือ การท�าให้ภารกิจหลักของงานบรหิาร
ทรัพยากรมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปตามแนวคิดใหม่ ซึ่งอาจต้องเปลี่ยน
กรอบความคิดแบบเดิม ต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เป็นรูปแบบ
ใหม่ โดยจะเห็นได้ว่าหลายๆ องค์การมีแนวโน้มสูงมากที่งานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์แบบปัจจุบัน ซึ่งมีภารกิจงานประจ�าที่ คือ 80% ของ
งานบริหาร Admin ตามฟังก์ชั่นหลักต่างๆ เช่น ระบบงานเงินเดือน  
ค่าจ้าง สวัสดิการ ระบบฝึกอบรมพนักงาน จะถูกเปลี่ยน และทดแทน
ด้วยการ Outsourcing หรือถูกแทนที่ด้วยระบบสารสนเทศ และที่
ส�าคญัภาระงานใหม่ๆ ทีจ่ะเพิม่เข้ามา คอื งานในเชงิของการใช้กลยทุธ์
เพื่อพัฒนาองค์การตามระบบงานอนาคต โดยใช้เครื่องมือสมัยใหม่
มาบริหารบุคลากร และองค์การ สิ่งเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนแปลงอย่าง
เป็นรูปธรรม ในอนาคตอันใกล้ และจะเป็นงานที่ท้าทาย ทันสมัย มี
บทบาทต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
เพิ่มเติมศักยภาพในการแข่งขันขององค์การให้สูงขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 

● siamhrm.com

● hrcenter.co.th

● thailandindustry.com

● forum.datatan.net

● kmitnbxmie8.com

● e-hrit.com

● sap.com

● oracle.com

จ�าเป็น แต่สิ่งที่พึงพิจารณาก็ คือ ความสามารถในการท�างาน 
ประสานกันระหว่างแต่ละระบบงานย่อย และความสามารถในการ 
ลดเวลาการท�างานเมื่อเทียบกับรูปแบบเดิมลงได้

2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ซอฟต์แวร์
ส�าเร็จรูปโดยทั่วไปที่มีราคาไม่แพงนักมักจะไม่มีส่วนท่ีสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร (Executive Information System) ดังนั้น การ
ทีผู่บ้ริหารต้องการดูข้อมลูเกีย่วกบั อัตราก�าลัง, อัตราการ Turn Over, 
ค่าใช้จ่ายด้านบคุลากร, แผนการพฒันาบคุลากร, การก�าหนด Career 
Path ฯลฯ แล้วระบบสามารถแสดงผลออกมาได้ในทันทีอาจจะอยู่ใน
รูปแบบของรายงาน หรือกราฟ ก็จะท�าให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ การท่ีมีระบบ Work Flow ก็ยิ่งท�าให้กระบวนการส่ือสาร
ภายในองค์การ มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

3. ด้านเทคนิค และการบริการ ซอฟต์แวร์ส�าเร็จรูปที่ดี จะ
ต้องช่วยลดเวลาในการท�างานแบบเดิมขององค์การลงได้ ทั้งยังลด
จ�านวนเอกสารต่างๆ ลงได้ด้วยเช่นกัน ข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐาน ระบบ
ควรจัดเตรียมไว้ให้ เช่น ทะเบียนจังหวัด, ทะเบียนการวุฒิการศึกษา, 
ตารางภาษี, ฯลฯ 

เพื่อผู้ใช้จะได้ไม่เสียเวลากรอก ข้อมูลด้านตัวเลขก็ควรมีการ
ค�านวณอัตโนมัติ เช่น อายุบุคลากร, อายุงาน โดยระบบควรจะต้อง
สามารถค�านวณให้จนถึง ณ เวลาปัจจุบัน นอกจากน้ี ควรที่จะมี
โปรแกรมเสริมอืน่ๆ เช่น โปรแกรมการสร้างผงัองค์การ, โปรแกรมการ
พมิพ์บตัรพนกังาน, โปรแกรมการออกหนังสือเวยีน หรอืเอกสารรบัรอง
ต่างๆ และต้องมีความยืดหยุ่นต่อเง่ือนไข และนโยบายขององค์การ 
เช่น เงื่อนไขในการจ่ายค่าตอบแทน, เงื่อนไขในการจ่ายสวัสดิการ ซึ่ง
ในส่วนน้ี โปรแกรมท่ีดจีะใช้วธิกีารเปิดให้ผูใ้ช้ก�าหนดเงือ่นไขเองได้ ใน
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