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บทที ่ 5 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
หมายถึง ระบบท่ีใชส้นบัสนุนการท างานภายใตกิ้จกรรมดา้น
ต่าง ๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ด้้านต่าง ๆ ดงัน้ี

1. การวางแผนความตอ้งการทรัพยากรมนุษย์
2. การพฒันาลูกจา้งใหท้ างานอยา่งมีประสิทธิภาพ
3. การควบคุมนโยบายตลอดจนแผนงานดา้นการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์



การบริหารทรัพยากรมนุษย์

การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการใน
การสรรหา คดัเลืือก บรรจุ และบ ารุงรักษา บุคคลเพือ่
ประโยชน์ต่อองคก์ร

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง การน าเอา
หลกัการบริหารงานบุคคลมาใชเ้พื่อเช่ือมโยงกบัการ
ด าเนินงาน โดยเนน้ท่ีการพฒันาบุคคลเพื่อน าไปสู่
ความส าเร็จขององคก์ร



องค์ประกอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผูบ้ริหาร

การบริหาร
(POSCD)

ทรัพยากร
มนุษย์



หลกัการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลกัความรู้

หลกั
ความสามารถ

หลกัความมัน่คง

หลกัความเป็น

กลางจากการเมือง



กจิกรรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1. การสรรหา  (Recruitment) การสรรหาจากภายในและ

ภายนอกองคก์าร
2. การพฒันา (Development) การฝึกอบรม สมัมนา 

พฒันาอาชีพ
3. การธ ารงรักษา (Retention) การสร้างขวญัและก าลงัใจ 

ความพึงพอใจในการท างาน บรรยากาศในการท างาน
4. การใช้ประโยชน์ (Utilization) การใชบุ้คคลให้

เหมาะสมกบังาน (Put the right man on the right job)



ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1. ผูบ้ริหารสามารถเพ่ิมขีดความสามารถดา้นการวางแผนทรัพยากร

มนุษย์
2. สามารถจดัสรรบุคคลใหเ้หมาะสมกบังาน
3. บุคลากรไดรั้บการพฒันาตนเอง
4. บุคลการไดท้ างานเตม็ศกัภาพ
5. บุคลากรมีสภาพการท างานท่ีดีข้ึน
6. องคก์รบรรลุเป้าหมายในการท างาน
7. องคก์รพฒันาความร่วมมือในการท างาน



สารสนเทศเพือ่การบริหารทรัพยากรมนุษย์
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เก่ียวขอ้ง กบั

กระบวนการดา้นการวางแผนก าลงัคน การวา่จา้งงานและการ
ประเมินผลการท างานของบุคลากร ซ่ึงจ าแนกได ้ 3  ประเภท 
ไดแ้ก่

1. สารสนเทศเชิงปฏิบติัการ
2. สารสนเทศเชิงกลวิธี
3. สารสนเทศเชิงกลยทุธ์



สารสนเทศเชิงปฏิบัตกิาร
คือ สารสนเทศท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ของการ

บริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละน าเสนอต่อผู้บริหารระดับล่าง
1. สารสนเทศดา้นการคดัเลือก
2. สารสนเทศดา้นการบรรจุเขา้รับต าแหน่ง
3. สารสนเทศดา้นประวติับุคลากร
4. สารสนเทศดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน
5. สารสนเทศดา้นการจ่ายเงินเดือน



สารสนเทศเชิงกลวธีิ
คือ สารสนเทศท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ของการ

บริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละน าเสนอต่อผู้บริหารระดับกลาง
1. สารสนเทศดา้นการสรรหา
2. สารสนเทศดา้นการวิเคราะห์งาน
3. สารสนเทศดา้นการควบคุมต าแหน่ง
4. สารสนเทศดา้นการสวสัดิการและผลประโยชน์
5. สารสนเทศดา้นการพฒันาและฝึกอบรม



สารสนเทศเชิงกลวธีิ

คือ สารสนเทศท่ีไดรั้บจากวางแผนงานของผู้บริหาร
ระดบัสูง

1. สารสนเทศดา้นการวางแผนอตัราก าลงั
2. สารสนเทศดา้นการเจรจาต่อรองแรงงาน



กระบวนการทางธุรกจิของระบบสารสนเทศ

1. ระบบวางแผนอตัราก าลงัคน
2. ระบบวิเคราะห์งาน
3. ระบบสรรหาและคดัเลือก
4. ระบบบุคลากร
5. ระบบจ่ายค่าจา้งและเงินเดือน
6. ระบบประเมินผลการปฏิบติังาน
7. ระบบพฒันาและฝึกอบรม
8. ระบบสวสัดิการและผลประโยชน์



1.ระบบวางแผนอตัราก าลงัคน (Manpower Planning)

ขอ้มูลภายใน

ขอ้มูลภายนอก

ขอ้มูล
อตัราก าลงั

คน

โปรแกรมการวางแผน
อตัราก าลงัคน

แผนอตัราก าลงัคน ผูบ้ริหารระดบักลาง
ผูบ้ริหารระดบัสูง



2. ระบบวเิคราะห์งาน (Job Analysis)

ขอ้มูลภายใน

ขอ้มูลภายนอก

ขอ้มูล
วิเคราะห์งาน

โปรแกรมการ
วิเคราะห์งาน

JS & JD ผูบ้ริหารระดบัล่างผู้บริหารระดบักลาง

ขอ้มูล
ต าแหน่งงาน



3. ระบบสรรหาและคดัเลอืก (Job Analysis)

ขอ้มูลภายใน

ขอ้มูลภายนอก

โปรแกรมรับ
สมคัรงาน รายงาน

สถิติผู ้
สัมภาษณ์

จดหมายเรียกสัมภาษณ์

เจ้าหน้าที่สรรหา

ขอ้มูล
ผูส้มคัร

ประกาศรับสมัครงาน

ผูส้มคัรงาน

ใบสมคัรงาน

กรรมการสอบ
สัมภาษณ์

ผู้สมัครออนไลน์



4. ระบบบุคลากร
(การบรรจุเข้าท างาน / การบันทึกเวลาการท างาน

ผูผ้า่นการคดัเลือก

ค าสั่งบรรจุ
บุคลากร

ขอ้มูลประวติับุคลากร

โปรแกรมบุคลากร

ขอ้มูล
ผูส้มคัรท่ีผา่น
การคดัเลือก

บตัรประจ าตวั

ขอ้มูล
บุคคลากร

ขอ้มูล
ต าแหน่งงาน



5. ระบบบุคลากรจ่ายค่าจ้างและเงนิเดอืน

รายงานสรุปการ
จ่ายเงินเดือน

ผูบ้ริหาร

บุคลากร

โปรแกรมเงินเดอืน

ใบจ่ายเงิน
เดือน

ขอ้มูล
บุคลากร

ขอ้มูลการ
ท างาน

ขอ้มูลภาษี

ขอ้มูลค่า
ลดหยอ่น

ขอ้มูล
เงินเดือน ขอ้มูลเงินเดือน

น าส่งธนาคาร

ธนาคาร



6. ระบบผลการปฏิบัตงิาน

รายงาน
ประเมินผล

การ
ปฏิบติังาน

โปรแกรม
ปรับเงินเดือน

บุคลากร

โปรแกรม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ขอ้มูลการ
ประเมิน

ขอ้มูล
ผลงาน

ขอ้มูลการ
ท างาน

ขอ้มูล
บุคลากร

ใบประเมิน

ประเมินผลออนไลน์

ผูป้ระเมิน

ขอ้มูลผล
การประเมิน

ผลการประเมิน



7. ระบบพฒันาและฝึกอบรม

รายงาน
ประเมินผล
การฝึกอบรม

บุคลากร

โปรแกรมพฒันา
บุคลากร

ขอ้มูลการ
ประเมิน

ขอ้มูล
ต าแหน่งงาน

ขอ้มูล
วิเคราะห์งาน

ขอ้มูล
บุคลากร

จดหมายแจง้การ
ฝึกอบรม

แผนการ
ฝึกอบรม

โปรแกรมการ
ฝึกอบรม

ผูบ้ริหาร



8. ระบบสวสัดกิารและผลประโยชน์

รายงานการ
ขอใชสิ้ทธิ

บุคลากร

โปรแกรม
สวสัดกิารฯ

ขอ้มูล
บุคลากร

ขอ้มูล
สวสัดิการ ขอ้มูล

ผลประโย
ชน์

รายงาน
ประกนัสงัคม

ผูบ้ริหารบุคลากร

หลกัฐานการ
เบิกเงิน

ขอ้มูลการ
ใชสิ้ทธิ สนง.

ประกนัสังค
ม



เทคโนโลยทีางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

1. โปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. การใชง้านอินทราเน็ต
3. การบริหารทรัพยากรมนุษยท์างอิเลก็ทรอนิกส์



เทคโนโลยทีางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

1. โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หมายถึง ซอฟตแ์วร์เชิงพาณิชยท่ี์ถกูพฒันาข้ึนใชง้านเฉพาะดา้น
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์เช่น โปรแกรมบนัทึกเวลาการ
ท างาน โปรแกรมจ่ายเงินเดือน โปรแกรมการบริหารดา้นทุน
มนุษย ์(การฝึกอบรม)



เทคโนโลยทีางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. การใช้งานอนิทราเน็ต สามารถลดปริมาณกระดาษลง

อยา่งเห็นไดช้ดัเจน เน่ือจากขอ้มูลต่าง ๆ จะถกูแสดงบนหนา้
จอคอมพิวเตอร์ เช่น หมายเลขโทรศพัท ์คู่มือการท างาน คู่มือ
ฝึกอบรม แบบฟอร์มต่าง ๆ 

ส่งผลต่อการลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในดา้นการส่ือสารของ
บุคลากรและการด าเนินงานต่าง ๆ ภายในองคก์ร



เทคโนโลยทีางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางอเิลก็ทรอนิกส์ เป็นช่อง
ทางการส่ือสารภายนอกองคก์ร ท่ีตอ้งส่ือสารกบั ผูส้มคัรงาน 
ส านกังานจดัหางาน หรือแมแ้ต่การใชบ้ริการวา่จา้งออนไลน ์การ
ฝึกอบรมออนไลน์ ซ่ึงอาจมีการน าเอาเทคโนโลยไีปใชด้งัน้ี

1. การจดัองคก์รเสมือนจริง (Video Conferencing)
2. การสรรหาอิเลก็ทรอนิกส์ (การสรรหาออนไลน)์
3. เวบ็ศูนยร์วมดา้นบริหารทรัพยากรมนุษย์
4. การประเมินผลการปฏิบติังานทางอิเลก็ทรอนิกส์
5. การเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ (Distance Learning)



เทคโนโลยทีางการบริหารทรัพยากรมนุษย์



ช้ินงานบทที ่5
1. ใหน้กัศึกษาเขา้คน้หาขอ้มูลในต าแหน่งงานท่ีตวัเองสนใจหรือเหมาะสม
กบัสาขาวิชาท่ีนกัศึกษาเรียน จากเวบ็ไซตห์างานออนไลน์ เช่น 

www.jobnorththailand.com
www.cmprice.com
www.jobthai.com
หรือ เวบ็ไซตอ่ื์น ๆ 

2. พร้อม Print  หนา้เวบ็ไซตท่ี์หาขอ้มูลต าแหน่งมาคนละ 2 ต าแหน่งงาน

http://www.jobnorththailand.com
http://www.cmprice.com
http://www.jobthai.com

