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ในยุคสมัยนีซ้ึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารทางอิเลคโทรนิค หรือบางทีเ รียกได้ว่าเป็นยุค e-Information 

(Electronic Information) ก็วา่ได้ การน าเคร่ืองมือทางอิเลคโทรนิคเข้ามาใช้จึงมีบทบาทอย่างมากต่อการจดัการและการ

บริหารข้อมูลในองค์กร ทัง้นีก็้เพื่อความคล่องตวัและความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินงาน ซึ่งสื่อทางอิเลคโทรนิคที่เรา

มกัจะพบเห็นมากที่สดุ นัน่ก็คือสื่อทาง Web ที่นิยมน ามาใช้โดยผ่านทาง "Internet" และ "Intranet" เพื่อการบริหารและ

จดัการกบัข้อมลูต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย เช่น ข้อมลูประวตัิบริษัท ข้อมลูทางการตลาด ข้อมลูรายละเอียดของสินค้าและ

การบริการ เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าข้อมูลบุคลากรก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่มีความส าคญัและเป็นข้อมูลที่ควรจะน ามาใ ช้เฉพาะส าหรับ

ภายในองค์กรเทา่นัน้ ซึง่ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์และพนกังานในองค์กรเองยอ่มสามารถเข้าถึงและจดัการกบัข้อมลู ดงักลา่ว

ได้ ทัง้นีก้ารบริหารข้อมลูด้านบคุลากรผา่นทาง Web นัน้ องค์กรสามารถใช้บริการจากบริษัท Outsource ในการท าหน้าที่

ดแูลและรักษา Server ส าหรับการบริหารและจดัการกบัคลงัข้อมลูด้านบคุลากร หรือองค์กรอาจใช้ Server ของตนเองใน

การจัดการและบริหารข้อมูลที่เก่ียวข้องกับบุคลากรต่าง ๆ ก็ย่อมได้ ทัง้นีจ้ะขึน้อยู่กับความพร้อม ความต้องการ และ

งบประมาณที่มีอยูข่องแตล่ะองค์กรเป็นหลกั 

ข้อมลูด้านบคุลากรอะไรบ้างที่เราสามารถบริหารและจัดการได้โดยผ่านทาง Web….ขอให้พิจารณาดูเป็นทีละ

ฟังก์ชัน่ ดงันี ้

1. ระเบียบข้อบังคับการท างาน (Rule and Regulation) : พนกังานสามารถดไูด้ว่ากฎระเบียบบริษัทที่เก่ียวข้องกบั

งานบคุคลเป็นอยา่งไรบ้างโดยเฉพาะพนกังานเข้าใหม่ คณุอาจไม่จ าเป็นต้องรอรับระเบียบข้อบงัคบัการท างานจาก

วนัปฐมนิเทศน์พนกังานใหม.่.เพียงเข้าไปท่ี Web ของบริษัท คณุก็สามารถเข้าถึงข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว 

2. คลังข้อมูลของพนักงาน (Employee Inventory): จะประกอบไปด้วย 3 กลุม่งานหลกั ได้แก่ 

2.1 สถานะทัว่ไปของพนกังาน เป็นข้อมลูเก่ียวกับที่อยู่ เบอร์โทรศพัท์ ประวตัิการศึกษา ประวตัิการท างาน ข้อมลูคู่

สมรส/ครอบครัว ข้อมูลเอกสารส าคัญต่างๆ และบุคคลอ้างอิง ทัง้นีพ้นกังานสามารถตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมลูดงักลา่วและสามารถแก้ไข และ Update ข้อมลูได้ด้วยตนเอง  



2.2 สถานะปัจจบุนัของพนกังาน เป็นข้อมลูเก่ียวกบัความเคลือ่นไหวของพนกังานที่ท างานอยู่ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น

ประวตัิการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน ประวตัิการขึน้เงินเดือน ประวตัิการลา ประวตัิการลงโทษ ฯลฯ ซึ่งข้อมลูสว่น

นีจ้ะท าให้พนักงานรู้ถึงสถานะของตนเองได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลากรอกแบบฟอร์มและน าส่งฝ่าย

ทรัพยากรมนษุย์ตรวจสอบและบนัทกึสถานะตา่ง ๆ ตามที่ขอ และสง่กลบัไปยงัผู้ขอ 

2.3 ค าบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลหลกั ๆ ได้แก่ ต าแหน่งงาน หน่วยงานที่

สงักัด หน้าที่งานหลกั ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในรายละเอียด ผงัโครงสร้างต าแหน่งงาน และคุณสมบตัิที่

จ าเป็นของต าแหนง่งาน ทัง้นีค้ าบรรยายลกัษณะงานจะถกูก าหนดขึน้ทัง้ในระดบัของต าแหนง่งานและตวับคุคล 

3. การสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน (Recruitment and Selection) : จะประกอบไปด้วย 2 กลุม่งานหลกั คือ  

3.1 การสรรหาพนกังานจากภายใน สว่นนีจ้ะเช่ือมโยงกับคลงัข้อมลูของพนกังาน ซึ่งจะท าให้ฝ่ายทรัพยากร มนษุย์

สามารถตรวจสอบคณุสมบตัิและประวตัิการท างานต่าง ๆ ของพนกังานในปัจจุบนัเพื่อสรรหาพนกังานจากภายใน

องค์กรตามความต้องการของหนว่ยงานตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

3.2 การสรรหาพนักงานจากภายนอก เป็นการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ สมัครทัง้หมด หากคุณต้องการสรรหา

พนกังานจากภายนอก ก็เพียงแตเ่ข้าไปท่ีฟังก์ชัน่ของการจดักลุม่คณุสมบตัิที่เหมาะสมของผู้สมคัรกบัคณุสมบตัิที่คุณ

ต้องการ เพียงเทา่นัน้คณุก็จะได้รายช่ือของผู้สมคัรที่ถือได้วา่เป็น Short List ...นอกจากนัน้ ฟังก์ชัน่นีย้งัช่วยท าให้คณุ

สามารถบนัทกึผลการทดสอบและการสมัภาษณ์จากกรรมการหรือคณะกรรมการสมัภาษณ์ และพิจารณาผู้สมคัรที่มี

คณุสมบตัิเหมาะสมที่สดุกบัต าแหนง่งานท่ีคณุต้องการได้ 

4. การลาประเภทต่าง ๆ : คณุสามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มการลาผา่นทาง Web ซึง่แบบฟอร์มดงักลา่วจะถกูจดัสง่

ไปยังบุคคลที่เก่ียวข้อง (ขึน้กับนโยบายการลาของแต่ละองค์กร) โดยอัตโนมัติ ทัง้นีจ้ะมีระบบการเตือนไปยังผู้ที่

เก่ียวข้องรับทราบและพิจารณาการลาของคณุ และในท่ีสดุคณุจะรับทราบถึงผลการพิจารณาอนมุตัิหรือไม่อนมุตัิการ

ลาได้อยา่งรวดเร็ว โดยคณุไมต้่องเสยีเวลารอคอยหรือติดตามวา่หวัหน้าคณุจะรับทราบหรือไม่….ปลอ่ยให้เป็นหน้าที่

ของระบบที่ท างานบน Web ก็แล้วกนั นอกจากนีค้ณุยงัสามารถตรวจสอบประวตัิการลาได้โดยเข้าไปที่ฟังก์ชัน่ของ

คลงัข้อมลูพนกังานในสว่นของสถานะปัจจบุนัของพนกังาน….แล้วคณุก็จะรู้วา่คณุมีประวตัิการลาเป็นอยา่งไร เพื่อวา่

คณุจะได้วางแผนการลาของคณุเองได้ 

5. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : ฟังก์ชั่นนีจ้ะเป็นเคร่ืองมือส าหรับช่วยในการหาความจ าเป็น (ไม่ใช่ความ

ต้องการ) ในการฝึกอบรม และการขออนมุตัิเข้าฝึกอบรม (ตามแผนและนอกแผนการฝึกอบรม) ก็ย่อมท าได้ หลกัการ

ก็คล้าย ๆ กบัการขออนมุตัิการลา….กรอกข้อมลูผ่านทาง Web ซึ่งข้อมลูต่าง ๆ จะถกูจดัสง่ไปยงับคุคลที่เก่ียวข้อง

โดยอตัโนมตัิ นอกจากนีฟั้งก์ชั่นนีย้งัจะช่วยท าให้คุณสามารถประเมินความสามารถในการจัดฝึก อบรมพนกังาน 

(Competency Gap Assessment) โดยฟังก์ชัน่นีส้ามารถค านวณและสรุปผลการประเมินใน แต่ละปัจจยัที่ใช้ในการ

ประเมิน รวมทัง้สรุปผลรวมของแตล่ะคนได้อยา่งถกูต้องแมน่ย า 

6. การบริหารเงนิเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ : คณุสามารถตรวจสอบด ูPay Slip ของคณุเองได้โดยการเปิดหน้าจอ

ผ่านทาง Web ซึ่งคุณสามารถดขู้อมลูการจ่ายเงินเดือน ณ ปัจจุบนัหรือข้อมูลย้อนหลงัได้ นอกจากนีค้ณุสามารถ



ตรวจสอบสทิธ์ในสวสัดิการตา่ง ๆ ของตวัคณุเอง รวมถึงการขออนมุตัิใช้สทิธิในสวสัดิการตา่ง ๆ ได้โดยผา่นทาง Web 

เช่นเดียวกนั 

7. การประเมินผลการท างาน : ฟังก์ชัน่นีจ้ะช่วยท าให้หวัหน้างานประเมินผลการปฏิบตัิงานได้ง่ายขึน้ไมว่า่จะใช้ปัจจยั

ในการประเมินแบบใดก็ตาม (ปัจจุบนัจะนิยมใช้ปัจจยัประเมินตามแบบของ KPIs : Key Performance Indicators, 

Balanced Scorecard, Competency) และไม่ว่าจะเป็นการประเมินด้วยวิธีการใดก็ตาม (หวัหน้าประเมินผู้ เดียว, 

หวัหน้าและตนเองประเมินตามหลกัการประเมิน 180 องศา, ผู้ประเมินหลายคนร่วมกนัประเมินตามหลกัการประเมิน 

360 องศา) ซึง่ข้อมลูตา่ง ๆ ที่มีการประเมินจะถกูค านวณและสรุปผลการปฏิบตัิงานได้อยา่งรวดเร็วและถกูต้อง 

การบริหารและจดัการข้อมลูด้านบคุลากรผ่านทาง Web นัน้จะท าให้หน่วยงานทรัพยากรมนษุย์ท างานได้ง่ายและ

สะดวกรวดเร็วขึน้ ซึ่งจะท าให้หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์มีเวลามากพอที่จะท างานในเชิงกลยุทธ์มากขึน้ มีเวลาที่จะ

วางแผนและคิดหาแนวทางและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อพฒันาและปรับปรุงคุณภาพของพนกังานให้มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบตัิงานมากขึน้ 

 

 

 


