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องค์กรดิจิทัล
Digital Firm



คือ องค์กรที่เกือบทุกส่วนขององค์กร โดยเฉพาะในส่วนที่มีการติดต่อ
กับลูกค้า บริษัทผู้สนับสนุนวัตถุดิบ และพนักงาน เป็นการบริหาร
จัดการในระบบดิจิทัล กระบวนการหลักทางธุรกิจ สามารถท าให้
ประสบผลส าเร็จได้โดยการใช้เครือข่ายดิจิทัล ที่ครอบคลุมกว้างขวาง
ทั่วทั้งองค์กร หรือเชื่อมโยงเข้ากับองค์กรอื่นจ านวนมาก

องค์กรดิจิทัล(Digital Firm) 
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- การลดจ านวนระดับชั้นผู้บริหาร ลดจ ำนวนชั้น เพ่ิมอ ำนำจกำรตัดสินใจ
- การแยกสถานท่ีท างานออกจากงานท่ีท า เช่น กำรประชุมทำงไกล (Tele-Conference)
กำรท ำงำนนอก Office ผ่ำนระบบ Internet
- การทบทวนกระบวนการท างาน กำรใช้ระบบสำรสนเทศช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำงำน 
เพิ่มประสิทธิภำพของกำรท ำงำนให้สูงข้ึน
- การเพ่ิมการคล่องตัวขององค์กร ช่วยให้องค์กรขนำดเล็กปฏิบัติงำนได้มีประสิทธภิำพ
เทียบเท่ำกับองค์กรขนำดใหญ่ ในขณะเดียวกันช่วยให้องคก์รขนำดใหญ่สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ดีอย่ำงองค์กรขนำดเล็กสำมำรถท ำได้ 

ทางเลือกใหม่ส าหรับการออกแบบโครงสร้างองค์กรดิจิทัลและองค์กรเครือข่าย
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- วิธีการบริหารองค์กรท่ีเปล่ียนไป  เช่น ผู้บริหำรสำมำรถเห็นรำยงำนยอดขำยทั่วประเทศ 
หรือยอดขำยของบริษัทคู่แข่ง ได้ในเวลำไม่นำน กำรน ำระบบ Enterprise Resource Planning 
(ERP) ซ่ึงเป็นระบบกำรบริหำรงำนธุรกจิที่รวม กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน แผนกำรผลิต 
แผนกำรขำย และแผนกำรเงินเข้ำด้วยกัน
- การก าหนดขอบเขตการท างานใหม่ ระบบสำรสนเทศที่มีกำรเช่ือมต่อผ่ำนระบบ
เครือข่ำยช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแลกเปล่ียนข้อมูล   เช่น รำยกำรสั่งซ้ือสินค้ำ หรือ
ช ำระเงินในรูปแบบ Electronic ระหว่ำงองค์กร โดยไม่ต้องรอออกเอกสำร ซ่ึงองค์กรจะ
เชื่อมต่อระบบสำรสนเทศขององค์กรหนึ่งเข้ำกับระบบสำรสนเทศของอีกองค์กรหนึ่ง โดยทั้ง
สององค์กรสำมำรถใช้ข้อมูลข่ำวสำรร่วมกัน และเป็นกระบวนกำรที่เกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ

ทางเลือกใหม่ส าหรับการออกแบบโครงสร้างองค์กรดิจิตอลและองค์กรเครือข่าย
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ตัวอย่าง องค์กรดิจิทัล
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ตัวอย่าง องค์กรดิจิทัล
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ตัวอย่าง องค์กรดิจิทัล
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Information system are more than computer

กำรใช้ระบบสำรสนเทศให้ได้อย่ำงมีประสิทธิผล จ ำเป็นจะต้องมีควำมเข้ำใจใน
โครงสร้ำงองค์กร กำรบริหำรงำน และเทคโนโลยีข่ำวสำร
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 Organization
ระบบสำรสนเทศเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร บำงองค์กรกำรท ำงำนขึ้นกับระบบ
สำรสนเทศ  เช่น ธนำคำร มหำวิทยำลัย โรงพยำบำล 
องค์กรโดยทั่วไปประกอบด้วยหน้ำที่หลักคือ กำรขำยและกำรตลำด, กำรผลิต , 
กำรเงิน,  กำรบัญชี, กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

Dimensions of Information System
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 Management
ผู้บริหำรสำมำรถน ำระบบสำรสนเทศไปชว่ยในกำรแก้ไขปัญหำได้ โดยผู้บริหำรแต่ละระดับจะมรีะบบ
สำรสนเทศท่ีน ำเสนอในรูปแบบที่ต่ำงกัน
Senior Managers : ก ำหนดแผนกลยุทธร์ะยะยำวทำงกำรผลิตสินค้ำและบรกิำร หรือท ำกำร
ตัดสินใจในกลยุทธ์ระยะยำวขององค์กรเกี่ยวกับกำรผลิตสินคำ้และบริกำร         
Middle Managers : พัฒนำแผนกำรปฏบิัตงิำนเพ่ือรองรับแผนกำรระยะยำวท่ี Senior Managers 
ก ำหนด หรือน ำโปรแกรมและแผนงำนต่ำงๆจำก Senior Managers ไปด ำเนินงำนให้เกดิผลสัมฤทธิ์  
Operational Managers : ควบคุมรับผดิชอบกำรปฏิบัติงำนท่ีเกดิขึ้นประจ ำวันให้เป็นไปด้วยควำม
เรยีบร้อยและมีประสิทธภิำพ

Dimensions of Information System
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 Technology
- Computer Hardware 
- Computer Software  เช่น C, PASCAL, MS office, Accounts receivable, Payroll, Inventory, Point of Sale 
และอ่ืนๆ   
- Storage technology  
Magnetic disk เช่น  Floppy disk, Hard disk
Optical disc เช่น CD-ROM, CD-RW, DVD, HD DVD, Blu-ray Disc 
Magnetic Tape 
Flash memory เช่น Flash Drive 
- Communication technology เช่น Network (LAN, MAN,WAN, Internet) และอ่ืนๆ 

Dimensions of Information System
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- การลดจ านวนระดับชั้นผู้บริหาร ลดจ ำนวนชั้น เพ่ิมอ ำนำจกำรตัดสินใจ
- การแยกสถานท่ีท างานออกจากงานท่ีท า เช่น กำรประชุมทำงไกล (Tele-Conference) , กำร
ท ำงำนนอก Office ผ่ำนระบบ Internet
- การทบทวนกระบวนการท างาน กำรใช้ระบบสำรสนเทศช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำงำน เพ่ิม
ประสิทธิภำพของกำรท ำงำนให้สูงข้ึน
- การเพ่ิมการคล่องตัวขององค์กร ช่วยให้องค์กรขนำดเล็กปฏิบัติงำนได้มีประสิทธภิำพเทียบเท่ำ
กับองค์กรขนำดใหญ่ ในขณะเดียวกันช่วยให้องค์กรขนำดใหญ่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำได้ดีอย่ำงองค์กรขนำดเล็กสำมำรถท ำได้ 

ทางเลือกใหม่ส าหรับการออกแบบ
โครงสร้างองค์กรดิจิตอลและองค์กรเครือข่าย
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-วิธีการบริหารองค์กรทีเ่ปล่ียนไป
เช่น ผู้บริหำรสำมำรถเห็นรำยงำนยอดขำยทั่วประเทศ หรือยอดขำยของบริษัทคู่แข่งได้ในเวลำไม่นำน 

กำรน ำระบบ Enterprise Resource Planning(ERP) ซ่ึงเป็นระบบกำรบริหำรงำนธุรกิจที่รวม กำร
วำงแผนกำรด ำเนินงำน แผนกำรผลิต แผนกำรขำย และแผนกำรเงินเข้ำด้วยกัน
- การก าหนดขอบเขตการท างานใหม่ 
ระบบสำรสนเทศที่มีกำรเช่ือมต่อผ่ำนระบบเครือข่ำยช่วยเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแลกเปล่ียนข้อมูล   
เช่น รำยกำรสั่งซ้ือสินค้ำ หรือช ำระเงินในรูปแบบ Electronic ระหว่ำงองค์กร โดยไม่ต้องรอออก
เอกสำร ซ่ึงองค์กรจะเช่ือมต่อระบบสำรสนเทศขององค์กรหนึง่เข้ำกับระบบสำรสนเทศของอีกองค์กร
หนึ่ง โดยทั้งสององค์กรสำมำรถใช้ข้อมูลข่ำวสำรร่วมกัน และเป็นกระบวนกำรที่เกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ

ทางเลือกใหม่ส าหรับการออกแบบ
โครงสร้างองค์กรดิจิตอลและองค์กรเครือข่าย
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- ระบบสารสนเทศสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบบสารสนเทศน าเสนอประสิทธิภาพผ่านการให้บริการต่างๆ เช่น ตู้
ATM, ระบบโทรศัพท์ หรือเครื่องบินที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม
- ระบบ Internet ช่วยในการเผยแพร่ข่าวสารไปสู่คนทั่วโลก
- ระบบสารสนเทศช่วยองค์กร ให้สามารถเรียนรู้รูปแบบการซื้อสินค้า 
และความชอบของลูกค้า

สรุปข้อดีของระบบสารสนเทศ
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- สามารถบันทึกรายละเอียดส่วนบุคคลได้อย่างง่ายดายซึ่งอาจเป็นการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
- ระบบสารสนเทศถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวาง ความล้มเหลวของ
ระบบงานอาจน าไปสู่ความล้มเหลวขององค์กร เช่นระบบขนส่งมวลชน
หยุดท างาน
- ระบบ Internet อาจถูกน ามาใช้ในการถ่ายทอดข้อมูลหรือโปรแกรมที่
ละเมิดลิขสิทธ์ิได้ 

ข้อเสียของระบบสารสนเทศ
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- สามารถบันทึกรายละเอียดส่วนบุคคลได้อย่างง่ายดายซึ่งอาจเป็นการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
- ระบบสารสนเทศถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวาง ความล้มเหลวของ
ระบบงานอาจน าไปสู่ความล้มเหลวขององค์กร เช่นระบบขนส่งมวลชน
หยุดท างาน
- ระบบ Internet อาจถูกน ามาใช้ในการถ่ายทอดข้อมูลหรือโปรแกรมที่
ละเมิดลิขสิทธ์ิได้ 

ข้อเสียของระบบสารสนเทศ
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The emerging digital firm : Electronic Business
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หมายถึง การมี Asset ที่เป็น Digital ขององค์กร หรือการท า Product 
หรือ Channel ที่เป็น Digital ออกมา ไม่ว่าจะตั้งแต่เว็บไซต์ไปจนถึงการ
ท า Social Media 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงธุรกิจตัวเอง โดยใช้ Digital มาเป็นหัวใจในการ
ด าเนินงานของบริษัท ซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงกันทั้งองค์กร ท้ายที่สุดแล้ว ใน
การท า Digital Transformation ในองค์กรนั้นจะไม่มีต าแหน่งที่เป็น 
Digital specialist หรือใช้ค าว่า Digital marketing อีกต่อไปเนื่องจาก
ต าแหน่งเหล่านี้ได้กลมกลืนเข้าไปกับองค์กรแล้ว

Digital Transformation 
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เนื่องจำกทุกๆฝ่ำยงำน มีกระบวนกำรที่เช่ือมต่อหรือส่งผลกระทบต่อกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์
และบริกำรให้กับลูกค้ำ จึงต้องได้รับกำรเปลี่ยนแปลง รวมถึงสินทรัพย์และเทคโนโลยีที่ใช้ วิธีกำร
ท ำงำน  ตลอดจนข้อมูลที่ส่ือสำรออกไป ในองค์กรส่วนใหญ่  กำรปฏิรูประบบดิจิทัลจะเร่ิมต้นจำก
ส่วนงำนที่ต้องเผชิญหน้ำกับลูกค้ำก่อน เช่น ฝ่ำยกำรตลำด กำรขำย หรือฝ่ำยสนับสนุน เม่ือมำถึง
กำรด ำเนินงำนและกระบวนกำรภำยในต่ำงๆ คุณก็จะต้องเริ่มท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลลูกค้ำด้วย
เช่นกัน ส่ิงส ำคัญคือ คุณต้องด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับส่ิงที่ลูกค้ำคำดหวังอยู่ในขณะน้ี และ
คำดหวังในอนำคต ตัวอย่ำง เช่น กำรเปล่ียนแปลงในปัจจุบนัส่วนใหญ่เกิดจำกควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำในกำรท ำธุรกรรมจำกโทรศพัท์มือถือ แต่จะมีกำรเปล่ียนแปลงอะไรบ้ำงเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต 
(IoT)? จะเปลี่ยนวิธีที่ลูกค้ำท ำธรุกิจได้อย่ำงไร? คุณอำจจะค่อยๆเร่ิมเปล่ียนตั้งแต่ตอนนี้ โดยไม่
จ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดในภำยภำยภำคหน้ำ

ท าไม?  ถึงจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหมดทั้งองค์กร
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ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล
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การที่จะพัฒนาองค์กรให้ประสบความส าเร็จได้นั้น ทรัพยากร
บุคคล ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากประการหนึ่ง ที่มีส่วนสนับสนุนให้
องค์กรเกิดความ ก้าวหน้า ดังนั้น การจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรบุคคลให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรต้อง
ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีงานที่จะต้องควบคุมอยู่หลายๆ ส่วน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล
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ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (human resource information
system) หรือ HRIS หรือระบบสานสนเทศส าหรับบริหารงานบุคคล 
(personnel information system) หรือ PIS เป็นระบบสารสนเทศท่ีถูกพัฒนา
ให้สนับสนุนการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การวางแผน การจ้าง
งาน การพัฒนาและการฝึกอบรม ค่าจ้างเงินเดือน การด าเนินการทางวินัย 
ช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิภาพ โดยท่ีข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
กับทรัพยากรบุคคลจะมีดังน้ี

ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล
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1.  ข้อมูลบุคลากร  เป็นข้อมูลของสมำชิกแต่ละคนขององค์กำร ซ่ึงประกอบด้วยประวัติ
เงินเดือนและ สวัสดิกำร เป็นต้น

2.  ผังองค์การ  แสดงโครงสร้ำงองค์กำร กำรจัดหน่วยงำนและแผนก ำลังคน ซ่ึงแสดงทั้ง
ปริมำณและกำรจัดสรรทรัพยำกรบุคคล

3.  ข้อมูลจากภายนอก  ระบบบริหำรทรัพยำกรบคุคลมิใช่ระบบปิดท่ีควบคุมและดูแล
สมำชิกภำยในองค์กำรเท่ำนัน้ แต่จะเกี่ยวข้องกับสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ สังคม และ
กำรเมือง  ซ่ึงต้องกำรข้อมูลจำกภำยนอกองค์กำร เช่น กำรส ำรวจเงินเดือน อัตรำกำรว่ำงงำน 
อัตรำเงินเฟ้อ เป็นต้น

ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล
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การจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นงานส าคัญที่มิใช่เพียงแต่การ
ปฏิบัติงาน ประจ าวันที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลบุคลากรและค่าจ้าง
แรงงานเท่านั้น แต่ต้องเป็นการด าเนินงานเชิงรุก (proactive) การ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานช่วย ให้งาน
ทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพขึ้น โดยที่การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคลต้องพิจารณาปัจจัยส าคัญ 5 ประการดังต่อไปนี้

ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล
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1.  ความสามารถ  (capability) หมายถึง
ควำมพร้อมขององค์กำรและบุคคลในกำรประยกุต์เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยต้องพิจำรณำ
ควำมสำมำรถของบุคลำกร 3 กลุ่มคือ

- ผู้บริหำรระดับสูงต้องพร้อมท่ีจะสนับสนุนด้ำนนโยบำย ก ำลังคน ก ำลังเงิน และวัสดุ
อุปกรณ์ในกำรพัฒนำระบบสำนสนเทศขององค์กำร

- ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และตื่นตัวในกำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำประยุกต์ เพ่ือให้กำรท ำงำนในหน่วยงำนมีควำมคล่องตัวข้ึน

- ฝ่ำยสำรสนเทศที่ต้องท ำควำมเข้ำใจและออกแบบระบบงำนให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้ใช้ในแต่ละกลุ่ม

ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล
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2.  การควบคุม (control) หมายถึง
กำรพัฒนำ HRIS จะให้ควำมส ำคัญกับควำมปลอดภัยของสำรสนเทศโดยเฉพำะกำร

เข้ำ ถึงและควำมถูกต้องของข้อมูล เนื่องจำกข้อมูลด้ำนทรัยพำกรบุคคลจะเก่ียวข้องกับควำม
เป็นส่วนตัวของสมำชิกแต่ละคน ซ่ึงจะมีผลต่อช่ือเสียงและผลได้-ผลเสียของบุคคล จึงต้องมี
กำรจัดระบบกำรเข้ำถึงและจัดกำรข้อมูลที่รัดกุม  โดยอนุญำตให้ผู้มีหน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงำนสำมำรถ เข้ำถึงและปรับปรุงสำรสนเทศในส่วนงำนของตนเท่ำนั้น

ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล
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3.  ต้นทุน (cost)
ปกติกำรด ำเนินงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลจะมีต้นทุนท่ีสูง ขณะเดียวกันก็จะไม่เห็น

ผลตอบแทนที่ชัดเจน ตัวอย่ำงเช่น กำรเปล่ียนแปลงขององค์กำรทั้งในด้ำนกำรขยำยตัวและหด
ตัวซ่ึงจะมีผลกระทบต่อบุคลำกร ดังนั้นฝ่ำยบริหำรและทรัพยำกรบุคคลสมควรมีข้อมูลท่ี
เหมำะสมในกำรตัดสินใจ เป็นต้น ขณะเดียวกัน กำรลงทุนในด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศจะมี
ค่ำใช้จ่ำยสูง ซ่ึงฝ่ำยบริหำรสมควรต้องพิจำรณำผลตอบแทนที่ได้รับจำกกำรพัฒนำระบบว่ำ
คุ้มค่ำกับต้นทุนทีใ่ช้ไปหรือไม่

ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล
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4.  การติดต่อส่ือสาร (communication) หมายถึง
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศต้องศึกษำกำรไหลเวียนของสำรสนเทศ (information 

flow) ภำยในองค์กำรและควำมสัมพันธร์ะหว่ำงองค์กำรกบัสภำพแวดล้อมภำยนอก ตลอดจน
เตรียมกำรในกำรส่ือสำรข้อมูล เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องรับทรำบ เกิดควำมเข้ำใจและทัศนคติที่ดีกับ
กำรน ำระบบสำรสนเทศมำประยกุตใ์ช้

ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล
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5.  ความได้เปรียบในการแข่งขัน (competitive advantage) 
ปัจจุบันกำรพัฒนำ HRIS ไม่เพียงแต่ช่วยให้กำรด ำเนินงำนขององค์กำรมีประสิทธภิำพ

ข้ึน  แต่ยังมีส่วนส ำคัญในกำรสร้ำงศักยภำพและควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันให้แกธุ่รกิจ

** ต้องยอมรับว่ำ คนเป็นหัวใจส ำคัญของธุรกิจ แต่ทรัพยำกรบุคคลเป็นทรัพยำกรมีค่ำใช้จำ่ย
สูงที่ธุรกิจ ต้องรับภำระทั้งทำงตรงและทำงอ้อม เช่น เงินเดือน สวัสดิกำร และข้อมูลผูกพันใน
สัญญำจ้ำงงำน HRIS เป็นระบบสำรสนเทศที่น ำเสนอข้อมูลกำรตัดสินใจซ่ึงเกิดประโยชน์แก่
องค์กำรและสมำชิกแต่ละคน ซ่ึงจะช่วยให้ผู้บริหำรสำมำรถตัดสินใจเกี่ยวกับงำนด้ำนทรัพยำกร
บุคคลอย่ำงถูกต้องขึ้น

ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล
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o ปัจจุบันองค์กรต่ำงๆ ให้ควำมส ำคัญในเร่ืองของบุคคลำกรมำกขึน้ เน่ืองจำกบุคคลำกรที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถคือ 
Key Success Factor ที่จะชว่ยให้องค์กรประสบควำมส ำเร็จในธุรกจิ ดังนั้นบทบำทกำรท ำงำนของ HR ในปัจจุบัน
และอนำคตต้องเป็นมำกกว่ำเจำ้หน้ำที่ ที่ท ำเงินเดือนให้กับพนักงำนในองคก์ร HR จะต้องปรับหน่วยงำนตนเองให้รับ
กับกลยุทธข์ององค์กร ชว่ยสนับสนุนกลยุทธข์ององค์กรให้ด ำเนนิไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ และประสิทธผิล ไม่วำ่จะ
เป็นเร่ืองของ

- กำรลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนนิงำน
- กำรประยุกต์ใชป้ระโยชนจ์ำกเทคโนโลยีใหม่ๆ เพรำะไม่เพยีงชว่ยให้ HR เป็นอสิระจำกงำนด้ำนธุรกำร

เทำ่นั้นแต่ยังชว่ยยกระดับกำรท ำงำนของบุคลำกรในองค์กร
- กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรที่มคีวำมสำมำรถพเิศษ (Talent Management)
- กำรพัฒนำเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบุคคลำกร (Human Resource Development :HRD)
- กำรเพิ่มผลงำนของบุคคลำกร (Human Performance Enhancement : HPE)  

เพ่ือให้ตอบสนองกับควำมต้องกำรขององค์กรต่ำงๆ

ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล
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ตัวอย่างระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล
- กำรตรวจสอบเวลำกำรมำท ำงำนในแต่ละวันกำรตรวจสอบสิทธิใน

กำรลำ กำรขำดงำน กำรมำสำย ของบุคลำกรในองค์กร
- จ ำนวนชั่วโมงท ำงำน 
- จ ำนวนชั่วโมงล่วงเวลำ 
- กำรค ำนวณเงินเดือนหรือรำยได้อ่ืนๆ
- วิธีกำรค ำนวณเรื่องอ่ืนๆ 

ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล
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o ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
- กำรน ำส่งเงินเดือนให้กับธนำคำรเพื่อเข้ำบัญชีของพนักงำน 
- กำรส่งรำยงำนต่ำงๆ ให้กับหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น รำยงำนด้ำนภำษี

เงินได้ หรือกองทุนประกันสังคม เป็นต้น 
- นอกจำกนี้ ส่ิงที่ขำดไม่ได้ในงำนด้ำนบุคลำกรคือ ระบบท่ีสนับสนุนกำรพัฒนำ

บุคลำกร, กำรประเมินผลกำรท ำงำน หรือกำรบริหำรงำนบุคคลแบบ Innovative 
เป็นต้น

ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล
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ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล

34

ประเมินการปฏิบัติงาน
การรับสมัครงานและ
คัดเลือกคนเข้าท างาน

บริการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง

การลางาน / ขาดงานระบบเงินเดือนระบบบริหารบุคลากร

ระบบการจ่ายรายได้พิเศษ

การฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง



• เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูล และแต่ละองค์กร
จะมรีะบบโครงสร้ำงที่แตกตำ่งกันปัจจุบันมี
กำรพัฒนำโปรแกรมที่รองรับควำมยืดหยุ่น
กับผู้ใช้งำน ซึ่งสำมำรถก ำหนดโครงสร้ำง
องค์กรเองมีกำรแสดง Organize Chart ให้
ต ำมที่ ผู้ ใ ช้ ไ ด้ ก ำ หนด ไ ว้  ร วมถึ ง  Job 
Description ของพนักงำนแต่ละต ำแหน่ง 
อัตรำกำรหักเงินประกันสังคม อัตรำกำร
หัก กองทุนเงินทดแทนที่จะต้องน ำค่ำจ้ำง
ทั้งปีกับอัตรำเงินสมทบไปแสดงในกท.20 
ก.ในระบบ Payroll กรณีที่บริษัทมีกองทุน
ส ำรองมำกกว่ำ 1 กองทุนเ พ่ือจัดสรร
กองทุนกับพนักงำน แต่ละคน และสำมำรถ
ก ำหนดใช้งำนกับระบบอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้

35

ระบบการบริหารโครงสร้างองค์กร



• เป็นระบบที่ช่วยในกำรคัดสรรพนักงำน 
ให้แต่ละองค์กรสำมำรถหำพนักงำนที่ม ี
คุณภำพสอดคล้องกับกำรท ำงำนในแต่
ละหน่วยงำน ตั้งแต่กำรสรรหำพนักงำน 
กำรสอบ กำรสัมภำษณ์ กำรประเมินผล
กำรสอบ รวมถงึกำรแจ้งเตือนทำง Email 
เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำย ลดขั้นตอนกำรท ำงำน,
กำรติดต่อสื่อสำรเป็นไปด้วยควำม
สะดวกรวดเร็ว
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ระบบการรับสมัครและคัดสรรพนักงาน



• เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
พนักงำนอย่ำงระเอียด ซึ่ งผู้ ใช้
สำมำรถค้นหำข้อมูลได้  อย่ำง
อิสระง่ำยต่อกำรใช้งำน สะดวก 
รวดเร็ว เช่น พนักงำนที่ลำออกไป
แล้วกลับเข้ำมำท ำงำนใหม่โดย ไม่
ต้ อ ง บั น ทึ ก ป ร ะ วั ติ ใ ห ม่  ก ำ ร
ตรวจสอบพนักงำนครบสัญญำ
จ้ำงงำนหรือต่อสัญญำจ้ำงงำน
ใหม่โดย อ้ำงอิงจำกสัญญำเดิม 
เป็นต้น
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ระบบการบริหารพนักงาน



• เป็นระบบกำรบริหำรควบคุมเวลำ
กำรท ำงำนของพนักงำนตลอดจน
กำรประมวลผล เวลำ เพ่ือส่งข้อมูล
เข้ำระบบ Payroll ทั้งรำยบุคคลหรือ 
แบบกลุ่มโดยระบบจะตรวจสอบ
ข้อมูลที่มีกำรผูกเงื่อนไขกัน ไว้ได้
อย่ำงถูกต้องโดยที่ มีควำมแม่นย ำใน
กำรประมวลผล สูตรในกำรค ำนวณ
กะกำรท ำงำนในวันเดียวกันหรือข้ำม
วันโดยที่มีระบบป้องกัน หรือแจ้ง
เตือนกรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกผู้
ใช้ไดเ้ป็นอย่ำงดี

38

ระบบการบริหารควบคุมเวลาการท างานของพนักงาน



• เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
พนักงำนอย่ำงระเอียด ซึ่ งผู้ ใช้
สำมำรถค้นหำข้อมูลได้  อย่ำง
อิสระง่ำยต่อกำรใช้งำน สะดวก 
รวดเร็ว เช่น พนักงำนที่ลำออกไป
แล้วกลับเข้ำมำท ำงำนใหม่โดย ไม่
ต้ อ ง บั น ทึ ก ป ร ะ วั ติ ใ ห ม่  ก ำ ร
ตรวจสอบพนักงำนครบสัญญำ
จ้ำงงำนหรือต่อสัญญำจ้ำงงำน
ใหม่โดย อ้ำงอิงจำกสัญญำเดิม 
เป็นต้น
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ระบบการบริหารพนักงาน



• เป็นระบบกำรค ำนวณกำรจ่ำยเงินเดือน
และค่ำแรงของพนักงำน รวมไปถึง
รำยกำรหักทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง และ
ยังสำมำรถรองรับเง่ือนไขกำรค ำนวณ
ต่ำงๆ ได้หลำกหลำย และมีรูปแบบงวด
กำรจ่ำยเงินที่มำกขึ้น  โดยระบบจะ
ตรวจสอบ ข้อมูลกับนวนเงินได้อย่ำง
ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย ำ ทั้งนี้ผู้ ใช้ยัง
สำมำรถให้ระบบกรองข้อมูลเพ่ือรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดกำรลดหย่อน
และกำรค ำนวนภำษีทั้ง ปัจจุบันและ
อนำคตตลอดจนกำรจัดเก็บหรือโอน
ข้อมูลเพ่ือน ำส่งกรมสรรพำกร,ส ำนักงำน 
ประกัน สังคมหรือกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
รวมถึงกำรโอนข้อมูลผ่ำนธนำคำรต่ำงๆ
ได้ทุกธนำคำร
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ระบบการค านวณการจ่ายเงินเดือน



• เป็นระบบที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกำรขออนุมัติต่ำงๆ ซึ่ง
ระบบจะเก็บรวบรวมเอกสำรกำรขอ
อนุมัตขิองหนำ้จอต่ำงๆ ที่รอกำรอนุมัติ
จำกผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติจะก ำหนดสิทธิ์ใน
กำรอนุมัติ โดยที่หน้ำจอนั้นสำมำรถ
อนุมัติใครได้บ้ำง ก ำหนด Flow กำร
อนุมัติได้เองว่ำกำรอนุมัติแต่ละเร่ืองจะ
ให้อนุมัติกี่ระดับขั้น ตรวจสอบติดตำม
สถำนะของเอกสำรแต่ละรำยกำรได้ว่ำ
ปัจจุบันติดอยู่ที่ใคร หรือว่ำก ำลังรอ
ใครอนุมัติ สำมำรถก ำหนดให้มีกำร
แจ้งเตือนหลังจำกที่ผู้อนุมัติได้ท ำกำร
อนุมัต ิเอกสำรเรียบร้อยแล้วได้อีกด้วย
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ระบบการจัดเก็บข้อมูลการอนุมัติต่างๆ



• เป็นระบบที่ใช้ในกำรก ำหนดข้อมูล
ทั่วๆไปของบริษัทซึ่งข้อมูลที่ก ำหนด
ใน General Setup จะอ้ำงอิงไปใช้ใน
ระบบต่ำงๆ ของโปรแกรม เช่น กำร
อ้ำงอิงรหัสแผนก รหัสงำน รหัส
รำยได้ รหัสค่ำ ใช้จ่ำยมำบันทึก
ข้อมูลรำยวัน กำรก ำหนดงวดกำร
จ่ำยเพ่ือรองรับข้อมูลกำรบันทึก
รำยวันของทุกระบบ  และ กำร
ก ำหนดเลขที่เอกสำร ซึ่งจะน ำเลขที่
เอกสำรที่ก ำหนดไปบันทึกข้อมูลใน
ระบบต่ำงๆ เป็นต้น
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ระบบการจัดเก็บข้อมูลทั่วไปขององค์กร



• เป็นระบบที่สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลและ
สรุปผลให้อยู่ในรูปแบบของรำยงำน หรือ 
กรำฟต่ำงๆ ซึ่งโปรแกรมสำมำรถจัดท ำ
งบประมำณ ค่ำใช้จำยพนักงำนประจ ำปีได้, 
ติดตำมรำยงำนกำรใช้สวัสดิกำรมำกที่สุด 
และ Cost ที่เกิดขึ้น, ออกรำยงำนวิเครำะห์
จ ำนวนเงินที่พนักงำนขอเบิก หรือ บริษัท
จ่ำยให้พนักงำนไปเป็นรำยปี, แสดงรำยงำน
อัตรำก ำลังคนย้ำยเข้ำ - ย้ำยออก จำก
หน่วยงำน หรือ เข้ำงำน - ลำออก, เรียกดู
ร ำยงำนวิ เ คร ำะห์  Cost ของกำรปรั บ
เงินเดือนในแต่ละแผนก หรือ หน่วยงำนใน
แต่ละปี เพ่ือน ำไปใช้ในกำรก ำหนดนโยบำย
ก ำลังคนในปีต่อไปและยังสำมำรถเรียกดู
รำยงำนวิเครำะห์กำรประเมินผลงำนของ
พนักงำนในแต่ละปีได ้
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ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล



• เป็นระบบกำรฝึกอบรมทั้งภำยใน และ
ภำยนอก สำมำรถสร้ำงหลักสูตรกำร
อบรมได้ หลำกหลำย รูปแบบตำมแต่ละ
องค์กรหลักสูตรทุกหลักสูตรสำมำรถดู
ค่ำใช้จ่ำยใน กำรอบรม ผู้อบรม,ผู้ผ่ำน
กำรอบรม รวมถึงกำรดูประวัติกำร
อบรมของพนักงำนแต่ละคนได้ว่ำผ่ำน
กำรอบรม หลักสูตรใดมำแล้ว รวมถึงม ี
รำยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในกับทำงรำชกำร 
ระบบ training จึงเป็น ระบบที่ช่วยให้
ฝ่ำยอบรมสำมำรถท ำงำนได้ง่ำย เป็น
ขั้ นตอนตั้ งแต่ เ ริ่ มหลักสูตร  จนปิด
หลักสูตร ได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ
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ระบบการฝึกอบรม



• เป็นระบบสวัสดิกำรของพนักงำน 
โดยสำมำรถสร้ำงรูปแบบสวัสดิกำร
ได้เองตำมแต่ละองค์กร  รวมถึงเรื่อง
ของกำร ถือครองทรัพย์ สิ นของ
พนั ก ง ำน  ร ะบบสวั สดิ กำ รช่ ว ย
ควบคุมตั้งแต่กำรขอสวัสดิกำร กำร
เบิกสวัสดิกำร  จนถึ งกำร คืนค่ ำ
สวัสดิกำร ซึ่งสำมำรถก ำหนดได้ว่ำ
ต้องกำรคืนเป็นเงินสด หรือผ่ำน 
ระบบเงินเดือน โดยโปรแกรมจะท ำ
กำรส่งค่ำเข้ำระบบเงินเดือนให้โดย
อัตโนมัต ิระบบสวัสดิกำรจึง ช่วยงำน
ฝ่ำยบุคคลให้ท ำงำนได้ง่ำยขึ้น
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ระบบสวัสดิการของพนักงาน



• ระบบกำรแจ้งเตือน (Alert) ข้อมูล
ต่ำงๆ ที่ ส ำคัญท ำ ให้ฝ่ำยบุคคล,
ผู้บริหำรได้ทรำบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
พนักงำนได้อย่ำงรวดเร็ว ทันต่อ
เหตุกำรณ์ เพื่อลดขั้นตอนกำรท ำงำน 
กำร Alert สำมำรถ Alert เมื่อ Login 
เ ข้ ำ สู่ ร ะ บ บ  ใ น รู ป แ บ บ  E-mail 
สำมำรถตั้งค่ำ กำรเตือนก่อนถึงวัน
ครบก ำหนดได้ กำรเตือนวันส ำคัญ
ของพนักงำน รวมถึงกำรเตือนในกำร
กำรขออนุมัติต่ำงๆ ท ำให้ฝ่ำยบุคคล 
ฝ่ำยบริหำรสำมำรถท ำงำนได้อย่ำง
สะดวกรวดเร็ว
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ระบบการแจ้งเตือน



• Employee Self-Service (ESS) คือ 
ระบบบริหำรงำนบุคคล ยกระบบงำนที่มี
ส่วนเกี่ยวขอ้งกับพนักงำนโดยตรง และมี
ควำมถี่ ในกำรใช้งำนบ่อยเข้ำสู่ระบบ 
ESS พนักงำนสำมำรถจัดกำรข้อมูล
ต่ำงๆ ได้ด้วยตนเอง ผ่ำนเครือข่ำย 
ออนไลน์ (Web Browser) เช่น กำรเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กร กำรปรับปรุง
ข้อมูลส่วนตัว บันทึกร้องขอ อนุมัติต่ำงๆ 
ซึ่งผู้บริหำรสำมำรถเข้ำไปพิจำรณำ
อนุมัติกำรร้องขอผ่ำนระบบ ESS ได้ ซึ่ง
กำรเข้ำถึงข้อมูลจะถูกก ำหนดสิทธิ์ของ
ผู้ใช้งำนอย่ำงเป็นระบบเพ่ือป้องกันควำม 
ปลอดภัยของฐำนข้อมูล
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ระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง



• เป็นระบบที่แยกมำจำกระบบ Welfare 
เพ่ือช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรจัดกำร
สวัสดิกำร เ งิ นกู้ ของพนักงำน โดย
สำมำรถก ำหนดเง่ือนไขเงินกู้ต่ำงๆได้
มำกขึ้น แล้วจัดสรรให้กับพนักงำนแต่ละ
คน สำมำรถรองรับกำรค ำนวณดอกเบี้ย
แบบลดต้ นลดดอก  ก ำหนดอั ตร ำ
ดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดได้ และสำมำรถ 
Adjust ยอดจ่ำยหรือช ำระเงินกูแ้ต่ละงวด
ได้ และประมวลรำยได้-รำยหักที่เกี่ยว
ก้องกับสวัสดิกำรเงินกู้ทั้งหมด เข้ำสู่
ระบบ Payroll
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ระบบการจัดสวัสดดิการเงินกู้ต่างๆ ของพนักงาน



• เป็นระบบที่ใช้ในกำรประมวลผลขอ้มูลของ
ระบบต่ำงๆ  เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้จำกกำร
ประมวลผลนั้นไปแสดงเป็นรำยงำนเชิง
วิ เครำะห์ข้ อมูล  ส ำหรับฝ่ ำยบริหำร 
วิเครำะห์ข้อมูล Cost ส ำหรับวิเครำะห์
ค่ำใช้จ่ำยของแต่ละหน่วยงำน วิเครำะห์
โครงสร้ำงบุคคลำกรภำยในองค์กร เป็น
ต้น และสำมำรถก ำหนดจ ำนวนชั่วโมง/วัน 
ในกำรท ำงำนก ำหนดรูปแบบไตรมำส 
สำมำรถก ำหนดรูปแบบกำรประมวลผล 
แบบจ ำนวนวันในแต่ละเดือน โดยสำมำรถ
เลือก Module ในกำรก ำหนดเองได้ เพ่ือ
ช่วยในกำรตัดสินใจของฝ่ำยบริหำรในกำร
พัฒนำองค์กร 
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ระบบการจัดการและประมวลผลข้อมูล



o จะเห็นได้ว่ำ ระบบงำนที่สลับซับซ้อนต่ำงๆ ดังที่กล่ำวมำข้ำงต้นนั้น เป็นวิธีกำรท ำงำนที่ยุ่งยำก ส ำหรับวิธีกำรท ำงำน
แบบเดิมๆ ที่อำศัยคนเป็นหลัก ดังนั้น กำรที่จะลดขั้นตอนเพื่อให้กำรท ำงำนสะดวกและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังได้ข้อมูล
ที่ถูกตอ้งแม่นย ำ จึงจ ำเป็นต้องหำเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มปีระสิทธภิำพ เข้ำมำช่วยในกำรท ำงำน ซึ่งใน
ปัจจุบันเรำคงไม่อำจปฏิเสธเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีกำรพัฒนำและก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว หลำยองค์กรได้น ำ
คอมพิวเตอร์มำช่วยพัฒนำระบบงำนโดยเฉพำะในด้ำนฐำนข้อมูล และกำรประมวลผลที่รวดเร็ว เรียกว่ำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (Human Resource Infomation System; HRIS) แทบจะทุกองค์กรใน
ปัจจุบัน จะมีหน่วยงำนใหม่เกิดขึ้น ซึ่งจะดูแลและรับผิดชอบงำนด้ำนเทคโนโลยีเหล่ำนี้โดยเฉพำะ องค์กรใหญ่ๆ อำจ
มีหน่วยงำนส ำหรับพัฒนำระบบของตนเอง ซึ่งจะได้ Application ที่ตรงกับควำมต้องกำรมำกที่สุดแต่ในขณะเดียวกัน 
ก็มีระบบส ำเร็จรูป ที่มีผู้พัฒนำขึ้นมำให้เลือกใช้มำกมำย ควำมสำมำรถของกำรท ำงำนก็แตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับ
ผู้พัฒนำระบบ เพรำะเขำต้องกำรให้ระบบของเขำนั้นครอบคลุมส ำหรับทุกองค์กรเป็นหลักดังนั้น กำรเลือกหำระบบ
ส ำเร็จรูปจึงต้องมีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมให้ดี

ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล
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o ความสามารถของระบบที่ควรจะมี
• สำมำรถสร้ำงเงื่อนไขในกำร พิมพ์รำยงำนได้ไมจ่ ำกัด และสำมำรถเก็บบันทกึเงื่อนไขที่ใช้เป็นประจ ำในแต่ละ

รำยงำนได้
• ข้อมูลประวัติของพนักงำนควรจะต้องครบถว้น สมบูรณ์แบบ มีประสิทธิภำพ และมีควำมทันสมัยตลอดเวลำ
• มีระบบกำรรักษำ ควำมปลอดภัยของข้อมูล สำมำรถก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำใช้งำนโปรแกรม หรือกำรเรียกใช้

ข้อมูล ส ำหรับผู้ใช้งำนแต่ละคนได้
• สำมำรถพมิพ์รำยงำนได้ทัง้ภำษำไทยและอังกฤษ ขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรน ำไปใชข้ององคก์ร
• สำมำรถก ำหนดเง่ือนไขในกำรค้นหำข้อมูลได้หลำยรูปแบบ เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรท ำงำน
• ระบบกำรติดตอ่กับผูใ้ช้ (user Interface) ควรจะเข้ำใจง่ำย แม้พื้นฐำนควำมรู้ของผู้ใชจ้ะแตกต่ำงกันก็ตำม
• ควรมคีวำมสำมำรถในด้ำนเครือข่ำย เพ่ือตอบสนองกำรท ำงำนร่วมกันของหน่วยงำนในองคก์ร ซึ่งอำจจะ

แบ่งแยกเป็นหลำยสำขำ
• และต้องมีระบบกำรส ำรองข้อมูล (Data backup and restore) เพ่ือปอ้งกันปัญหำที่อำจเกดิขึ้นในกรณฉีุกเฉิน ฯลฯ

ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารงานบุคคลท่ีดี
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o อ ง ค์ ป ร ะ ก อบขอ ง ร ะ บบ ง า นบ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร มนุ ษ ย์ 

จะเห็นว่ำองค์ประกอบของระบบสำรสนเทศทรัพยำกรมนุษย์นั้น จะประกอบด้วย 2 
ระบบงำนหลัก คือ ระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ซ่ึงจะเกี่ยวข้องกับ บุคลำกรใน
สำยงำน นโยบำย ระบบงำน ระเบียบวิธีปฏิบัติต่ำงๆ และผู้ ใ ช้บริกำร กับ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ทำงด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ ที่ได้รับกำรออกแบบพัฒนำ 
เพ่ือเข้ำมำสนับสนุนระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ให้สำมำรถท ำงำนได้
โดยสะดวก รวดเร็วและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงำน พนักงำนผู้ใช้บริกำร และผู้บริหำรระดับสูงที่สำมำรถน ำข้อมูลจำกระบบมำใช้
ในกำรตัดสินใจเชิงธุรกิจ

ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารงานบุคคล
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o งำนบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในยุคศตวรรษที่ 20 คือ งำนที่ถูกขับเคลื่อนด้วยกำรใช้เคร่ืองมือในกำรบริหำร
สมัยใหม่ กำรเพิ่มศักยภำพในกำรบริหำรงำนประจ ำ และเพิ่มบทบำทในกำรเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจให้แก่
ผู้บริหำรระดับสูง ดังนั้นวิธีกำรที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว คือ กำรท ำให้ภำรกิจหลักของงำน
บริหำรทรัพยำกรมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปตำมแนวคิดใหม่ ซึ่งอำจต้องเปลี่ยนกรอบควำมคิดแบบเดิม ต้อง
พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบใหม่ มีแนวโน้มสูงมำกที่งำนบริหำรทรัพยำกรมนุษย์แบบปัจจุบัน ซึ่งมี
ภำรกจิงำนประจ ำท่ี คือ 80% ของงำนบริหำร Admin ตำมฟังกช์ั่นหลักตำ่งๆ เช่น ระบบงำนเงินเดือน ค่ำจ้ำง 
สวัสดิกำร ระบบฝึกอบรมพนักงำน จะถูกเปลี่ยนทดแทนด้วยระบบ Outsourcing หรือถูกแทนที่ด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และที่ส ำคัญงำนใหม่ๆ ที่จะเพิ่มเข้ำมำ คือ งำนในเชิงของกำรใช้กลยุทธ์เพ่ือพัฒนำ
องค์กำรตำมระบบงำนอนำคต โดยใช้เคร่ืองมือสมัยใหม่มำบริหำรคนและองค์กำร ซึ่งในจะเห็นได้ว่ำ สิ่ง
เหล่ำนี้จะถูกเปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็นรูปธรรม ภำยในทศวรรษนี้ จะเป็นงำนที่ท้ำทำย มีควำมทันสมัย มี
บทบำทต่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพองค์กำรให้สูงขึ้น และจะช่วยปฏิวัติภำพลักษณ์ในวิชำชีพนี้ให้ดูดียิ่งขึ้น

ระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า
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o กำรออกแบบโครงสร้ำงของงำนบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ต้องก ำหนดไว้กับคนที่มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงดี หรือควรก ำหนดไว้อยู่ภำยใต้กำรบังคับ
บัญชำสั่งกำรของผู้บริหำรระดับสูงของแต่ละองค์กร เพ่ือที่จะท ำให้สำยกำรบังคับบัญชำสั้นลง 
แนวทำงที่ควรจะด ำเนินกำร หำกเป็นธุรกิจภำคกำรผลิต ซ่ึงมีผู้จัดกำรโรงงำนเป็นผู้บริหำร
สูงสุด ก็ควรที่จะออกแบบโครงสร้ำงงำนทรัพยำกรมนุษย์ ได้รำยงำนตรงต่อผู้จัดกำรโรงงำน 
นั้นๆ จึงจะท ำให้ประสิทธิภำพกำรบริหำรได้ดีย่ิงข้ึน แต่ก็ยังมีสถำนประกอบกำรบำงแห่งซ่ึง
ฝำกงำนบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ไว้กับส่วนงำนอ่ืนๆ ได้แก่ ฝ่ำยบัญชี ฝ่ำยธุรกำร เป็นต้น

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคของการแข่งขัน 
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o กำรสร้ำงรำกฐำนองค์กรให้มีควำมมั่นคงด้วย JA JS JD โดยกำรที่องค์กรจะต้องมีกำร
ทบทวนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์งำน [Job Analysis] กำรก ำหนดคุณสมบัติบุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำน [Job Specification] และกำรก ำหนดหน้ำที่งำน [Job Description] ให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ขององค์กรและสถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลง โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงแล้วในปัจจุบัน
จะต้องน ำเรื่องของขีดควำมสำมำรถ [Competency] เข้ำมำประกอบกำรด ำเนินกำรให้
ครบถ้วนซึ่งเกี่ยวข้องกับ ควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถ ที่ส่งผลให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้
เป็นอย่ำงดี เรำพบว่ำในปัจจุบันยังมีหลำยองค์กรที่มีสภำพของลักษณะงำนที่ซ้ ำซ้อนกัน
เกิดข้ึนมำกมำย ซ่ึงเมื่อจะแก้ปัญหำก็จะนึกถึงเครื่องมือทำงกำรจัดกำร [Management 
Tools] ไม่ ว่ำจะเป็นทั้ง Balanced Scorecard , Key Performance Indicators , Six Sigma

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคของการแข่งขัน 
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o Balanced Scorecard
คือระบบกำรบริหำรงำนและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร และไม่ใช่เฉพำะเป็นระบบกำรวัดผล
เพียงอย่ำงเดียว แต่จะเป็นกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ (vision) และแผนกลยุทธ์ (strategic plan) 
แล้วแปลผลลงไปสู่ทุกจุดขององค์กรเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของแต่ละฝ่ำยงำน
และแต่ละคน โดยระบบของ Balanced Scorecard จะเป็นกำรจัดหำแนวทำงแก้ไขและ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน โดยพิจำรณำจำกผลที่เกิดข้ึนของกระบวนกำรท ำงำนภำยใน
องค์กร และผลกระทบจำกลูกค้ำภำยนอกองคก์ร มำน ำมำปรับปรุงสร้ำงกลยุทธ์ให้มี
ประสิทธิภำพดีและประสิทธิผลดียิ่งข้ึน 

เคร่ืองมือทางการจัดการ [Management Tools] 
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จะท ำให้เรำไดเ้ห็นภำพขององค์กรใน 4 มุมมอง และน ำไปสู่กำรพัฒนำเคร่ืองมือวัดผล โดยวิธกีำรรวบรวม
ข้อมูลและน ำผลที่ได้มำวเิครำะห์ มุมมองทั้ง 4 ดังกล่ำว ประกอบดว้ย
1. The Learning and Growth Perspective เป็นมุมมองด้ำนกำรเรียนรูแ้ละกำรเติบโต เช่น กำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถของพนักงำน, ควำมพึงพอใจของพนักงำน, กำรพัฒนำระบบอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำน 
เป็นต้น
2. The Business Process Perspective เป็นมุมมองด้ำนกระบวนกำรท ำงำนภำยในองค์กรเอง เช่น กำรคดิค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ, กำรจัดโครงสร้ำงองค์กรที่มีประสิทธภิำพ, กำรประสำนงำนภำยในองค์กร, กำรจัดกำรด้ำน
สำยงำนผลิตที่มีประสิทธภิำพ เป็นต้น
3. The Customer Perspective เป็นมุมมองด้ำนลูกคำ้ เช่น ควำมพึงพอของลูกค้ำ, ภำพลักษณ,์ กระบวนกำร
ด้ำนกำรตลำด, กำรจัดกำรด้ำนลูกค้ำสัมพันธ์ เป็นต้น
4. The Financial Perspective เป็นมุมมองด้ำนกำรเงิน เช่น กำรเพิ่มรำยได้, ประสิทธภิำพในกำรผลิตที่มีตน้ทุน
ต่ ำและมกีำรสูญเสียระหว่ำงผลิตน้อย, กำรหำแหล่งเงินทุนที่มีตน้ทุนต่ ำ เป็นตน้

เคร่ืองมือ Balanced Scorecard
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โดยผู้พัฒนำเครื่องมือน้ี (Norton และ Kaplan) ยืนยันหนักแน่นวำ่ ควำมสมดุล (Balance) ในกำร
พัฒนำองค์กรนั้น สำมำรถวัด และประเมินได้จำกกำรมองผ่ำนมมุมองของระบบกำรวัดและ
ประเมินผลใน 4 ด้ำนหลัก คือ

- มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective; F)
- มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective; C)
- มุมมองด้านการด าเนินการภายใน (Internal Perspective; I)
- มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนาการ (Learning and Growth; L)

เคร่ืองมือ Balanced Scorecard
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o Key Performance Indicators (KPI)
คือ เครื่องมือท่ีใช้วัดผลกำรด ำเนินงำนหรือประเมินผลกำรด ำเนินงำนใน
ด้ำนต่ำงๆ ขององค์กร ซึ่งสำมำรถ แสดงผลของกำรวัดหรือกำรประเมิน
ในรูปข้อมูลเชิงประมำณเพื่อสะท้อนประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำร 
ปฏิบัติงำนขององค์กรหรือหน่วยงำนภำยในองค์กร

เคร่ืองมือทางการจัดการ [Management Tools] 
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o ขั้นตอนการสร้าง KPI
1. ก ำหนดวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่องค์กรต้องกำร (What to measure?)
2.ก ำหนดปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จหรือปัจจัยวิกฤต (Key Success Factor or Critical 
Success Factor) ที่สัมพันธ์ กับวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ท่ีองค์กรต้องกำร เช่น 
ปัจจัยด้ำนคุณภำพ ปริมำณ ต้นทุน กำรส่งมอบ ควำมพึงพอใจ ควำมปลอดภัย 
และกำรเพ่ิมผลผลิต
3. ก ำหนดตัวดัชนีชี้วัดท่ีสำมำรถบ่งชี้ควำมส ำเร็จ/ประสิทธิภำพ/ประสิทธิผลจำก
กำรด ำเนินกำรตำม วัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่องค์กรต้องกำร (How to 
measure?) ซ่ึงสำมำรถแสดงเป็นข้อมูลในเชิง ปริมำณและก ำหนดสูตรในกำร
ค ำนวณรวมทั้งหน่วยของดัชนีชี้วัดแต่ละตัว

เคร่ืองมือ Key Performance Indicators (KPI)
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o ขั้นตอนการสร้าง KPI
4. กลั่นกรองดัชนีชี้วัดเพื่อหำดัชนีชี้วัดหลัก โดยจัดล ำดับและก ำหนดน้ ำหนัก
ควำมส ำคัญของดัชนีช้ีวัดแต่ ละตัว
5. กระจำยดัชนีชี้วัดสู่หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
6. จัดท ำKPI Dictionary โดยระบุรำยละเอียดท่ีส ำคัญของดัชนีชี้วัดแต่ละตัว เช่น 
ชื่อของดัชนีชี้วัดค ำจ ำกัด ควำมหรือนิยำมของดัชนีชี้วัด สูตรในกำรค ำนวณ 
หน่วยของดัชนีชี้วัด ผู้เก็บข้อมูล ควำมถี่ในกำร รำยงำนผล เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ
ร่วมกันของผู้ท่ีเกี่ยวข้องไรกำรน ำดัชนีชี้วัดไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน

เคร่ืองมือ Key Performance Indicators (KPI)
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o ลักษณะของดัชนีชี้วัดท่ีดี
1. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภำรกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร
2. ควรแสดงถึงส่ิงที่มีควำมส ำคัญต่อองค์กรและหน่วยงำนเท่ำนั้น ซ่ึงดัชนีช้ีวัดท่ีมี
ควำมส ำคัญต่อองค์กร และหน่วยงำน มี 2 ลักษณะ คือ

- ดัชนีชี้วัดท่ีแสดงผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญขององค์กร
- ดัชนีชี้วัดกิจกรรมหรืองำนที่ส ำคัญซ่ึงหำกผิดพลำดจะก่อให้เกิดปัญหำรำ้ยแรงใน

องค์กรหรือ หน่วยงำน
3. ประกอบด้วยดัชนีช้ีวัดทั้งที่เป็นด้ำนกำรเงิน และดัชนีชี้วัดไม่ใช่ด้ำนกำรเงิน
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o ลักษณะของดัชนีชี้วัดท่ีดี
4. ประกอบด้วยดัชนีช้ีวัดท่ีเป็นเหตุและดัชนีชี้วัดที่เป็นผล
5. ต้องมีบุคคลหรือหน่วงงำนรับผิดชอบดัชนีชี้วัดทุกตัวที่สร้ำงข้ึน
6. ดัชนีชี้วัดท่ีสร้ำงข้ึนควรเป็นดัชนีชี้วัดท่ีองค์กรหรือหน่วยงำนสำมำรถควบคุมผลงำนได้ไม่
น้อยกว่ำร้อย ละ 80
7. เป็นดัชนีชี้วัดที่สำมำรถวัดผลได้ และบุคคลทั่วไปเข้ำใจ ไม่ใช่มีเพียงผู้จัดท ำเท่ำนั้นที่เข้ำใจ
8. ต้องช่วยให้ผู้บริหำรและพนักงำนสำมำรถติดตำมกำรเปล่ียนแปลงที่ส ำคัญขององค์กรได้ 
นอกเหนือจำก กำรใช้ดัชนีช้ีวัดเพ่ือกำรประเมินผลงำน
9. ตัวดัชนีช้ีวัดท่ีดีจะต้องไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งภำยในองค์กร
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o เกณฑ์การทดสอบคุณภาพของดัชนีชีวัด
1. ควำมพร้อมของข้อมูล ประเมินว่ำดัชนีช้ีวัดแต่ละตัวมีข้อมูลเพียงพอหรือไม่
2. ควำมถูกต้องของข้อมูล ประเมินว่ำข้อมูลที่มีอยู่ของดัชนีชี้วัดแต่ละตัวเป็นข้อมูลที่ทันสมัย
และเป็น ข้อมูลในปัจจุบันหรือไม่
3. ต้นทุนในกำรจัดหำหรือจัดเก็บข้อมูล ประเมินว่ำกำรหำหรือเก็บข้อมูลส ำหรับดัชนีช้ีวัดแต่
ละตัวใช้ ต้นทุนมำกน้อยเพียงใด และคุ้มค่ำหรือไม่
4. ควำมชัดเจนของดัชนีชี้วัด ประเมินว่ำดัชนีช้ีวัดแต่ละตัวมีควำมชัดเจนและทุกฝ่ำยที่
เกี่ยวข้องเข้ำใจ ตรงกันหรือไม่
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o เกณฑ์การทดสอบคุณภาพของดัชนีชีวัด
5. ดัชนีชี้วัดแต่ละตัวสะท้อนให้เห็นผลกำรด ำเนินงำนที่แท้จริงหรือไม่ หรือแสดงให้เห็นสิงที่
ต้องกำรจะวัดจริงหรือไม่
6. สำมำรถน ำดัชนีชี้วัดไปใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนกับองคก์รหรือหน่วยงำนอ่ืนหรือ
ผลกำร ด ำเนินงำนในอดีตได้หรือไม่
7. ดัชนีชี้วัดแต่ละตัวสัมพันธ์กับดัชนีชี้วัดอ่ืนในเชิงเหตุและผลหรือไม่
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o Six Sigma
หมำยถึง วิธีกำรทำงสถิตทิี่เป็นระบบ (Systematic) เพ่ือลดควำมผันแปร (Variation) ใน
กระบวนกำรผลิต (Process) และผลิตภัณฑ์ (Product) โดยมุ่งหวังคุณภำพท่ีเป็นเลิศ เพ่ือ
กำรลดต้นทุนและเพ่ิมผลก ำไร โดยต้นทุนที่ซิกซ์ซิกมำให้ควำมสนใจกคื็อ ต้นทุนคุณภำพ 
(Cost of Quality) เป็นกระบวนกำรในกำรพัฒนำคุณภำพ โดยกำรลดข้อบกพร่อง หรือ
ควำมสูญเสียต่อสินค้ำและบริกำร คุณภำพในควำมหมำยของทฤษฎีนี้ จะเกิดข้ึนได้ เมื่อมี
กำรลดข้อบกพร่องหรือลดต้นทุนโดยอำศัยวิธีกำรทำงสถิติ ในรูปแบบ กำรกระจำย
แนวโน้มออกจำกมำตรฐำนกลำง 
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o ขั้นตอนการด าเนินงาน Six Sigma ประกอบด้วย DMAIC 
- Define คน้หำและก ำหนดปัญหำส ำคัญในกระบวนกำรโดยระบุหรืออธบิำยลักษณะของปัญหำให้
ชัดเจน พรอ้มก ำหนดเป้ำหมำยในกำรแก้ไข
- Measure ประเมินและวัดผลปัญหำเพ่ือวิเครำะห์จุดวกิฤตที่มผีลต่อคุณภำพของผลิตภัณฑห์รือบริกำร
โดยใช้ข้อมูลจริงและเช่ือถือได้
- Analyze วิเครำะหส์ำเหตุหรือปัจจัยที่กอ่ให้เกิดปัญหำโดยใชห้ลักกำรทำงสถิต ิคือ วิเครำะหป์ัญหำ 
ตั้งสมมติฐำน ระบุปัจจัยส ำคัญและสำเหตุที่แทจ้รงิที่ท ำให้เกิดควำมผิดพลำด
- Improve แก้ไขปัญหำและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน โดยก ำหนดแผนกำรปรับปรุงที่มีเปำ้หมำย
ชัดเจน
- Control ตรวจตดิตำมและควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำมผิดพลำดหรือปัญหำซ้ ำ และเพื่อรักษำ
ระดับคุณภำพส ำเร็จไว้ให้ย่ังยืน
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o แนวคิดท่ีส าคัญของ Six Sigma
1. ยึดลูกคำ้เป็นจุดศูนยก์ลำงในกำรแก้ปัญหำ
2. เน้นกำรแก้ปัญหำเชงิรุกไมใ่ชต่ั้งรับ
3. ต้องกำรผูน้ ำที่เข้มแข็งและกำรบริหำรงำนเชิงกลยุทธ์ในกำรสรำ้งปรือเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่ง
ผลลัพธ์ของงำน
4. เน้นให้พนักงำนสรำ้งผลงำน มีควำมคิดสรำ้งสรรคแ์ละนวัตกรรม โดยก ำหนดหัวข้อกำรปรับปรุงขึน้เอง    
5. เป็นกำรท ำงำนรว่มกันแบบข้ำสำยงำน รว่มคิด ร่วมท ำ กอ่ให้เกิดกำรท ำงำนเป็นทีม
6. กระตุน้และสรำ้งจติส ำนกึเพ่ือกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ืองในองคก์ร
7. ก ำหนดผลลัพธท์ี่จะได้รับจำกโครงกำรปรับปรุงต่ำงๆ
8. สร้ำงตัวชีว้ัดผลกำรปรับปรุงทุกโครงกำรโดยมุ่งเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพที่เน้นควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
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o ประโยชน์ในการน า Six Sigma ไปใช้ในองค์กร
1. สำมำรถแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบ และเสริมสร้ำงกลยุทธ์ใหม่ให้ธุรกจิ
2. บริหำรจัดกำรและพัฒนำองค์กรโดยใช้ข้อมูลจรงิ และใช้หลักกำรทำงสถิติซ่ึงเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสำกล 
3. สร้ำงทีมงำนในองค์กรให้แข็งแกร่ง โดยประสำนควำมร่วมมอืของพนักงำนแต่ละส่วนซ่ึงมี
ผลกำรปฏิบัติงำนโดดเด่น และสำมำรถวัดผลได้
4. เพ่ิมผลประกอบกำรด้ำนกำรเงินจำกโครงกำรประหยัดต้นทุน เพ่ิมผลก ำไรจำกกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และขยำยกำรด ำเนินงำนเพ่ือเพ่ิมผลก ำไร พร้อมทั้งมุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมพึง
พอใจของลูกค้ำ
5. พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพสูงข้ึน และปรับองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
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