
บทท่ี 2 
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของสํานักงานประปา เขต 10

การประปาสวนภูมิภาค ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แบงเปน 6 หัวขอไดแก 
2.1  ความรูเกี่ยวกับขอมูลและสารสนเทศ 
2.2  ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.3  การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย   
2.4  ระบบสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล 
2.5 เอกสารของการประปาสวนภูมิภาค ท่ีเกี่ยวของกับระบบฯ 
2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
สาระสําคัญของแตละหัวขอมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้ 

 
2.1 ความรูเก่ียวกับขอมูลและสารสนเทศ 

 ความหมายของขอมูล สารสนเทศ และความแตกตางระหวางขอมูลและสารสนเทศแสดง
หลายทัศนะ ดังนี้ 
 ณัฎฐพันธ เขจรนันทน และไพบูรย เกียรติโกมล  (2545 : 40) ใหความหมายวา ขอมูล (data) 
หมายถึง ขอมูลดิบ (raw data) ท่ีถูกเก็บรวบรวมจากแหลงตางๆ ท้ังภายในภายนอกองคการ โดยขอ 
มูลดิบจะยังไมมีความหมายในการนําไปใชงาน หรือตรงตามความตองการของผูใช และสารสนเทศ 
(Information) หมายถึง ผลลัพธท่ีเกิดจากการประมวลผลขอมูลดิบท่ีถูกจัดเก็บไวอยางเปนระบบ 
โดยผลลัพธท่ีไดสามารถนําไปประกอบการทํางานหรือสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ซ่ึงเรา
สามารถกลาวโดยสรุปไดวา สารสนเทศเปนขอมูลท่ีมีความหมายหรือตรงตามความตองการของ
ผูบริหาร ประการสําคัญ สารสนเทศถูกนํามาชวยในการตัดสินใจในกิจกรรมการบริหารงานตางๆ 
เชน การเงิน การตลาด การผลิต หรือการจัดการ เปนตน ซ่ึงทําใหผูบริหารสามารถแกไขปญหาหรือ
ทางเลือกในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพข้ึน 
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 ณาตยา ฉาบนาค (2545 : 19) ใหความหมายวา ขอมูล (data) คือ ขอเท็จจริงตางๆ ท่ีมีอยูซ่ึง
จะปรากฏอยูได ท้ังในรูปของตัวเลข ภาษา  รูปภาพ  และสัญลักษณตางๆ  สวนสารสนเทศ
(Information) คือ ขอมูลท่ีไดรับการประมวลผลดวยวิธีการตางๆ แลว สามารถนํามาใชประโยชนได 
 ชัชวาล วงษประเสริฐ (2548 : 15) ใหความหมายวา ขอมูล (data) คือ ขอเท็จจริงท่ีมีอยูตาม
ธรรมชาติเปนกลุมของสัญลักษณ แทนปริมาณหรือการกระทําตางๆ ท่ียังไมผานการประเมินผลอาจ
อยูในรูปของตัวเลข ตัวหนังสือ และทายท่ีสุดก็คือ เปนวัตถุดิบของสารสนเทศ สวนสารสนเทศ 
(Information) คือ ขอมูลตางๆ ท่ีไดรับการประมวลผลแลว โดยวิธีการตางๆ เปนความรูท่ีตองการ
นําไปใชประโยชนเปนผลลัพธ หรือเอาทพุตของระบบประมวลผลขอมูล เปนส่ิงซ่ึงส่ือความหมาย
ใหผูรับเขาใจ และสามารถนําไปใช หรือทํากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงโดยเฉพาะได  
 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2545 : 17) อธิบายวาขอมูลและสารสนเทศ (Data and Information)
มีความแตกตางกัน ขอมูลคือขอมูลดิบ (Raw Data) ท่ีมีความหมายในตัวมันเองโดยยังไมไดกอให 
เกิดประโยชนซ่ึงแตกตางกับสารสนเทศที่มีการนําขอมูลดิบเหลานั้นมาผานการประมวลผลใดๆ 
เพื่อใหเกิดสารสนเทศและเปนประโยชนตอผูใช ดังรูป 2.1 

 
 
 
 

รูป 2.1  การนําขอมูลผานการประมวลผลเพ่ือใหไดมาซ่ึงสารสนเทศ 
ท่ีมา : โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2545 : 18) 

 
 รุจิจันทร พิริยะสงวนพงศ (2549 : 8) ใหความหมายวา ขอมูล (data) คือ คําพรรณนาถึง
ส่ิงของ เหตุการณ กิจกรรม และธุรกรรม ซ่ึงถูกบันทึก จําแนก และจัดเก็บไวภายในแหลงเก็บขอมูล 
แตยังไมมีการจัดโครงสรางเพ่ือถายโอนไปยังสถานท่ีเฉพาะเจาะจงโดยขอมูลอาจอยูในรูปแบบ 
ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ หรือเสียงก็ได และขอมูลอาจถูกจัดเก็บอยางเปนระบบภายในฐานขอมูล
ของระบบคอมพิวเตอร เพื่อการคนคืนขอมูลท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สวนสารสนเทศ 
(Information) คือ ขอมูลท่ีถูกจัดโครงสรางใหอยูในรูปแบบท่ีมีความหมายและมีมูลคาตอผูรับ โดย
มีการนําขอมูลผานกระบวนการการประมวลผล และจัดใหอยูในรูปแบบท่ีตรงกับความตองการของ
ผูใชงาน อีกท้ังสามารถนําไปใชประโยชนสําหรับการตัดสินใจได  
 จากความหมายของขอมูลและสารสนเทศดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา ขอมูล 
หมายถึง ขอเท็จจริง หรือขาวสารท่ีอยูในรูปแบบตางๆ เชน ตัวเลข ตัวอักษร ภาษาหรือสัญลักษณ

Data Process Information 
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ตางๆ ท่ีมีความหมายเฉพาะตัว ยังไมมีการวิเคราะหประมวลผล และไมสามารถนําไปใชประโยชน
หรือกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะได สวนสารสนเทศหมายถึง ขอมูลตางๆ ท่ีไดรับ
การวิเคราะหประมวลผลแลวดวยวิธีการตางๆ ใหอยูในรูปแบบท่ีมีความหมายสัมพันธกัน มี
ความหมายและมีคุณคาเพื่อวัตถุประสงคในการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งทันที ดังนั้นระบบ
ขอมูลสารสนเทศจึงหมายถึง กระบวนการจัดทําระบบขอมูลใหเปนหมวดหมูอยางมีระเบียบแบบ
แผน สามารถนําไปใชเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ วางแผน ควบคุมงานของผูบริหารและผูเกี่ยวของ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2.2  ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.1  ความหมายของการจัดการระบบสารสนเทศ 

 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2545 : 26)ไดอธิบายวาวงจรการพัฒนาระบบ (System Development 
Life Cycle) เปนวงจรที่แสดงถึงกิจกรรตางๆ ในแตละข้ันตอน ต้ังแตริเร่ิมจนกระท่ังสําเร็จ วงจรการ
พัฒนาระบบนี้จะทําใหเขาใจถึงกิจกรรมพื้นฐานและรายละเอียดตางๆ ในการพัฒนาระบบ โดยมีอยู 
7 ข้ันตอน ดังนี้ 

1) กําหนดปญหา (Problem Definition) 
2) วิเคราะห (Analysis) 
3) ออกแบบ (Design) 
4) พัฒนา (Development) 
5) ทดสอบ (Testing) 
6) ติดต้ัง (Implementation) 
7) บํารุงรักษา (Maintenance) 

 

 
   

รูป 2.2 วงจรการพัฒนาระบบ 
ท่ีมา: โอภาส เอ่ียมศิริวงศ (2545 : 26) 
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1) กําหนดปญหา (Problem Definition) 
 การกําหนดปญหา เปนข้ันตอนของการกําหนดขอบเขตของปญหา สาเหตุของ
ปญหาจากการดําเนินงานในปจจุบัน ความเปนไปไดกับการสรางระบบใหม การกําหนดความ
ตองการ (Requirements) ระหวางนักวิเคราะหระบบกับผูใชงาน โดยขอมูลเหลานี้ไดจากการ
สัมภาษณการรวบรวมขอมูลจากการดําเนินงานตางๆ เพื่อทําการสรุปเปนขอกําหนดท่ีชัดเจน ใน
ข้ันตอนนี้หากเปนโครงการท่ีมีขนาดใหญ อาจเรียกข้ันตอนนี้วา ข้ันตอนของการศึกษาความเปนไป
ได (Feasibility Study)  

 สรุปข้ันตอนกาํหนดปญหา คือ 
-  รับรูสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 
-  สรุปสาเหตุของปญหา และสรุปผลยื่นแกผูบริหารเพื่อพิจารณา 
-  ทําการศึกษาความเปนไปไดในแงมุมตาง ๆ เชน ดานตนทุน และทรัพยากร 
-  รวบรวมความตองการ (Requirements) จากผูท่ีเกี่ยวของดวยวิธีการตางๆ เชน 

การรวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ การสังเกต และแบบสอบถาม 
-  สรุปขอกําหนดตาง ๆใหมีความชัดเจน ถูกตอง และเปนท่ียอมรับท้ังสองฝาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูป 2.3 Requirements Gathering 

ท่ีมา: โอภาส เอ่ียมศิริวงศ (2545 : 28) 
 

Business Process 

Business 

Business Rules 

Business Model 
Requirements 

Gathering 

Requirement 
Specification 
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2)  วิเคราะห (Analysis) 
 การวิเคราะหข้ันตอนของการวิเคราะหการเนินงานของระบบปจจุบัน โดยการนํา 
Requirements Specification ท่ีไดมาจากข้ันตอนแรกมาวิเคราะหในรายละเอียด เพื่อทําการพัฒนา
เปนแบบจําลองลอจิคัล (Logical Model) ซ่ึงประกอบดวย แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow 
Diagram) คําอธิบายการประมวลผลขอมูล (Process Description) และแบบจําลองขอมูล (Data 
Model) ในรูปแบบของ ER – Diagram ทําใหทราบถึงรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานในระบบ 
วาประกอบดวยอะไรบาง มีความเกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกับส่ิงใด 

สรุปข้ันตอนวเิคราะห 
- วิเคราะหระบบงานเดิม 
- กําหนดความตองการของระบบใหม 
- สรางแบบจําลอง Logical Model ซ่ึงประกอบดวย Data Flow Diagram, System 

Flowchart 
- Process Description, ER - Diagram เปนตน 
- สรางพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูป  2.4 Application Analysis 

ท่ีมา: โอภาส เอ่ียมศิริวงศ (2545 : 29) 
 
 
 
 

 Analysis 

Requirement 
Specification 

Logical Model 
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3)  ออกแบบ (Design) 
 การออกแบบเปนข้ันตอนของการนําผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหทางลอจิคัล
พัฒนาเปน Physical Modelใหสอดคลองกัน โดยการออกแบบจะเริ่มจากสวนอุปกรณและ
เทคโนโลยีตางๆ และโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีนํามาพัฒนา การออกแบบจําลองขอมูล (Data 
Model) การออกแบบรายงาน (Output Design) การออกแบบจอภาพในการติดตอกับผูใชงาน (User 
Interface) การจัดทําพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ซ่ึงข้ันตอนของการวิเคราะหและ
ออกแบบจะมุงเนนถึงส่ิงตอไปนี้ 

- การวิเคราะห มุงเนนการแกไขปญหาอยางไร (What) 
- การออกแบบ มุงเนนการแกปญหาอยางไร (How) 

สรุปข้ันตอนการออกแบบ คือ 

- การออกแบบรายงาน (Output Design) 
- การออกแบบจอภาพ (Input Design) 
- การออกแบบขอมูลนําเขา และรูปแบบการรับขอมูล 
- การออกแบบผังระบบ (System Flowchart) 
- การออกแบบผังระบบ (Database Design) 
- การสรางตนแบบ (Prototype) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูป  2.5 Application Design 
ท่ีมา: โอภาส เอ่ียมศิริวงศ (2545 : 30) 

 
 

Design 

Logical Model 
Physical Model 
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4) พัฒนา (Development) 
 การพัฒนาเปนข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรม ดวยการสรางชุดคําส่ังหรือเขียน
โปรแกรมเพ่ือการสรางระบบงาน โดยโปรแกรมท่ีใชในการพัฒนาจะตองพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับเทคโนโลยีท่ีใชงานอยูซ่ึงในปจจุบันภาษาระดับสูงไดมีการพัฒนาในรูปแบบของ 4GL 
ซ่ึงอํานวยความสะดวกตอการพัฒนารวมท้ังการมี CASE (Computer Aided Software Engineering) 
ตางๆ มากมายใหเลือกใชตามความเหมาะสม               

สรุปข้ันตอนพัฒนา คือ 
- พัฒนาโปรแกรมท่ีไดจากการวิเคราะหและออกแบบไว 
- เลือกภาษาท่ีเหมาะสม และพัฒนาตอไดงาย 
- อาจจําเปนตองใช CASE Tools ในการพัฒนา เพื่อเพิ่มความสะดวก และการ

ตรวจสิบ หรือแกไขท่ีรวดเร็วข้ึนและเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
- สรางเอกสารโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 2.6 Coding / Testing and Implement 
ท่ีมา: โอภาส เอ่ียมศิริวงศ (2545 : 30) 

 
 
 
 
 
 

Coding / 
TestingImplement  

Physical Model Implement 
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5) ทดสอบ (Testing) 
 การทดสอบระบบ เปนข้ันตอนของการทดสอบระบบกอนท่ีจะนําไปปฏิบัติการใช
งานจริง ทีมงานจะทําการทดสอบขอมูลเบ้ืองตน ดวยการสรางขอมูลจําลองเพ่ือตรวจสอบการ
ทํางานของระบบ หากมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนก็จะยอนกลับไปในข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรม
ใหม โดยการทดสอบระบบน้ีจะมีการตรวจสอบอยู 2  สวน คือ การตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน 
(Syntax) และการตรวจสอบวัตถุประสงคงานตรงกับความตองการหรือไม 

สรุปข้ันตอนการทดสอบ คือ  
- ในระหวางการพัฒนาควรมีการทดสอบการใชงานรวมไปดวย 
- ในการทดสอบอาจมีการทดสอบดวยการใชขอมูลท่ีจําลองข้ึน 
- ทดสอบระบบดวยการตรวจสอบในสวนของ Verification และ Validation  
- จัดฝกอบรมการใชระบบงาน 

6) การติดต้ัง (Implementation) 
 ข้ันตอนตอมาหลังจากท่ีไดทําการทดสอบ จนมีความม่ันใจแลววาระบบสามารถทํา 
งานไดจริงและตรงกับความตองการของผูใชระบบ จากนั้นจึงดําเนินการติดต้ังระบบเพื่อใชงานจริง
ตอไป 

สรุปข้ันตอนการติดต้ัง คือ 
- กอนทําการติดต้ังระบบ ควรทําการศึกษาสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ี ท่ีจะติดต้ัง 
- เตรียมอุปกรณฮารดแวรและอุปกรณทางการส่ือสารและเครือขายใหพรอม 
- ข้ันตอนนี้อาจจําเปนตองใชผูเช่ียวชาญระบบ เชน System Engineer หรือทีมงาน

ทางดาน Technical Support  
- ลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และแอพพลิเคชันโปรแกรมใหครบถวน 
- ดําเนินการใชงานระบบงานใหม 
- จัดทําคูมือการใชงาน 

7)  บํารุงรักษา (Maintenance) 
 เปนข้ันตอนของการปรับปรุงแกไขระบบหลังจากท่ีไดมีการติดต้ังและใชงานแลว
ในข้ันตอนนี้อาจเกิดจากปญหาของโปรแกรม (Bug) ซ่ึงโปรแกรมเมอรจะตองรีบแกไขใหถูกตอง
หรือเกิดจากความตองการของผูใชงานท่ีตองการเพิ่มโมดูลในการทํางานอ่ืนๆ ซ่ึงท้ังนี้ก็จะเกี่ยวของ
กับ Requirements Specification ท่ีเคยตกลงกันกอนหนาดวย ดังนั้นในสวนงานนี้จะคิดคาใชจาย
เพิ่มหรืออยางไร เปนเร่ืองของรายละเอียดท่ีผูพัฒนาหรือนักวิเคราะหระบบจะตองดําเนินการกับ
ผูวาจางตอไป 
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สรุปข้ันตอนบํารุงรักษา คือ 
- อาจมีขอผิดพลาดบางอยางท่ีเพิ่งคนพบตองรีบแกไขโปรแกรมใหถูกตองโดย

ดวน 
-   ในบางคร้ังอาจมีการเพิ่มโมดูล หรือ อุปกรณบางอยาง 
-    การบํารุงรักษา หมายความรวมถึงการบํารุงรักษาท้ังดานซอฟตแวรและฮารดแวร 

(System Maintenance and Software Maintenance) 
2.2.2   ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย 

มีนักวิชาการหลายทานไดอธิบายความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยไว ซ่ึงขอ
กลาวโดยสรุป ดังนี้ 

วิชัย  โถสุวรรณจินดา (2546 : 2) ไดสรุปความหมายการบริหารทรัพยากรมนุษยไวใกล เคียง
กับ พยอม วงคสารศรี โดยหมายถึงกระบวนการท่ีผูบริหารใชศิลปะและกลยุทธดําเนินการสรรหา 
คัดเลือก และบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมใหปฎิบัติงานในองคกร พรอมท้ังสนใจการ
พัฒนาการบํารุงรักษาใหสมาชิกท่ีปฎิบัติงานในองคการ สามารถเพิ่มพูนความรูความสามารถ เพื่อ
การทุมเทการทํางานใหกับองคการ และสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

สุนันทา เลาหนันท (2546 : 5) ไดกลาวสรุปวา การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนกระบวน การ
ตัดสินใจและการปฎิบัติการที่เกี่ยวกับบุคลากรทุกระดับในหนวยงานเพื่อใหเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุดท่ีจะสงผลสําเร็จตอเปาหมายขององคกร กระบวนการตางๆ ท่ีสัมพันธเกี่ยวของ 
ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรมและการ
พัฒนา การประเมินผลการปฎิบัติงาน การจายคาตอบแทน และแรงงานสัมพันธ การพัฒนาองคการ
ตลอดจนการวิจัยดานทรัพยากรมนุษย 

 
2.2.3    ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 รุจิจันทร  พิริยะสงวนพงศ (2549 : 130)  สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง 
สารสนเทศท่ีไดจากการประมวลผลของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย ซ่ึงมัก
เกิดข้ึนซํ้าๆ กัน เปนวัฎจักร เร่ิมต้ังแตมีการสรรหาและวาจางบุคลากรเขาทํางาน จนกระทั่งบุคคลผู
นั้นพนสภาพจากการเปนบุคลากรของบริษัทไป ตัวอยางของสารสนเทศ ก็คือ สารสนเทศดานการ
วางแผนกําลังคน การวาจางงาน และการประเมินผลการทํางานของบุคลากร เปนตน 
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จากความหมายขางตน จะเห็นไดวา สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย มีความ
เกี่ยวของและสัมพันธกันกับกิจกรรมดานตางๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางเห็นไดชัดเจน 
เนื่องจากการดําเนินงานตามข้ันตอนตางๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษยจะนํามาซ่ึงขอมูลท่ีนําเขา
สูการประมวลผลของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย ท่ีนับเปนวิถีทางหนึ่งของ
การไดมาซ่ึงสารสนเทศน่ันเอง 

2.2.4    ประเภทของสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย 
รุจิจันทร พิริยะสงวนพงศ (2549  : 131) สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนษุย 

สามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภท ตามระดับของการบริหารงานในองคการ ดังนี ้
1)   สารสนเทศเชิงปฏิบัติการ คือ สารสนเทศท่ีไดรับจากการปฏิบัติงานดานตางๆ ของ

การบริหารงานทรัพยากรมนุษย และมีการนําเสนอตอผูบริหารระดับลาง ดังนี ้
1.1)   สารสนเทศดานการคัดเลือก คือ สารสนเทศท่ีประกอบดวย ผลการสัมภาษณ

ผูสมัครงาน รายช่ือผูสมัครท่ีผานการคัดเลือกและจดหมายแจงผลการสัมภาษณ 
สารสนเทศดานการบรรจุเขารับตําแหนงงาน คือ สารสนเทศท่ีประกอบดวยสถิติ

การเขามอบตัวของผูผานการคัดเลือก คําส่ังบรรจุและแตงต้ังบุคลากรที่อาจจัดเก็บอยูในระบบ
ประมวลภาพ (Image System) ใหผูใชสืบคนไดตามท่ีตองการ 

1.2)   สารสนเทศดานประวัติบุคคล คือ สารสนเทศที่ประกอบดวยประวิติสวนตัว
ของบุคลากรและประวัติการทํางาน ขอมูลทักษะความชํานาญงานของบุคลากรรายบุคคล ตลอดจน
ประวัติการโยกยายงานและการเล่ือนตําแหนง ซ่ึงอาจถูกนํามาใชสําหรับการวางแผนอัตรากําลังคน 
การสรรหา และการพัฒนาบุคลากร เชน รายงานสถิติบุคลากรแยกตามแผนกงาน หรือรายงานสรุป
การเคล่ือนไหวของบุคลากรประจําเดือน เปนตน 

1.3)   สารสนเทศดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ สารสนเทศท่ีประกอบดวย
ขอมูลผลงาน และผลการปฎิบัติงานของบุคลากรรายบุคคล ตลอดจนวิธีการท่ีใชในการวัดและ
ประเมินผลดวย โดยอาจจะอยูในรูปของรายงานการประเมินผลตางๆ เชน รายงานประเมินผลการ
ปฎิบัติงาน รายงานการปรับเงินเดือน และตารางสถิติคะแนนประเมินผลจําแนกตามสังกัด เปนตน 
ซ่ึงมักถูกนํามาใชสําหรับการพัฒนาบุคลากร การโยกยายงาน รวมท้ังการเล่ือนตําแหนงงาน 

1.4) สารสนเทศดานการจายเงินเดือน คือ สารสนเทศท่ีประกอบดวยโครงสราง
เงินเดือน อัตราเงินเดือนของแตละบุคคล อัตราภาษีเงินได ขอมูลคาลดหยอนสวนบุคคล รวมท้ัง
รายไดหลังหักภาษีของแตละบุคคล ซ่ึงอาจจะอยูในรูปแบบของใบจายเงินเดือน (Pay-in Slip) หรือ
รายงานขอมูลเงินเดือนนําสงธนาคาร ตลอดจนรายงานสรุปการจายเงินเดือน ซ่ึงมักถูกนํามาใช
สําหรับการควบคุมเงินเดือนจายใหอยูภายใตงบประมาณท่ีกําหนดไว 
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2)   สารสนเทศเชิงกลวิธี คือ สารสนเทศที่ไดรับจากการบริหารงานในดานตางๆ ของ
การบริหารทรัพยากรมนุษย และมีการนําเสนอตอผูบริหารระดับกลาง ดังนี้ 

2.1) สารสนเทศดานการสรรหา คือ สารสนเทศท่ีประกอบดวยแหลงจัดหาแรงงาน 
ประวัติ และคุณสมบัติของผูสมัครงาน รายงานสถิติผูสมัครงานในแตละตําแหนงงาน ตลอดจนการ
จัดพิมพจดหมายเรียกสัมภาษณ และแบบฟอรมการสัมภาษณ เพื่อใชสําหรับการคัดเลือกบุคลากร
ดวย 

2.2)  สารสนเทศดานการวิเคราะหงาน คือ สารสนเทศท่ีประกอบดวยคําพรรณนา
งาน และคุณลักษณะเฉพาะงาน ท่ีใชอธิบายถึงทักษะ ความรู ประสบการณ รวมท้ังคุณสมบัติของ
บุคลากรที่ตองการ ซ่ึงมักถูกนํามาใชสําหรับการควบคุมตําแหนง ตลอดจนมีการประเมินเพื่อ
กําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทน 

2.3) สารสนเทศดานการควบคุมตําแหนง คือ สารสนเทศท่ีประกอบดวยโครงสราง
ตําแหนงงาน บัญชีรายช่ือตําแหนงงาน และบัญชีรายช่ือตําแหนงงานวาง ซ่ึงมักถูกนํามาใชสําหรับ
การสรรหา การคัดเลือก และบรรจุเขารับตําแหนงงาน 

2.4) สารสนเทศดานการสวัสดิการและผลประโยชน คือ สารสนเทศ ท่ีประกอบ 
ดวยรายงานคาใชจายเกี่ยวกับสวัสดิการ คาตอบแทนและเงินชดเชย รายงานการใชสิทธิ ตลอกจน
ตารางผลประโยชน ซ่ึงมักถูกนํามาใชสําหรับการคาดการณถึงผลประโยชนท่ีไดรับจากการจายคา
สวัสดิการและคาตอบแทนในรูปแบบตางๆ ดวย 

2.5) สารสนเทศดานการพัฒนาและฝกอบรม คือ สารสนเทศท่ีประกอบดวย
แผนการฝกอบรม รายช่ือหลักสูตร รายช่ือวิทยากร รายช่ือผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการ
ฝกอบรม ตลอดจนผลสําเร็จสําหรับการฝกอบรมท่ีผานมา และหนังสือแจงผูท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงมักถูก
นํามาใชสําหรับการโยกยายงาน และการเล่ือนตําแหนงงาน 

3)   สารสนเทศเชิงกลยุทธ คือ สารสนเทศท่ีไดรับจากการวางแผนงานของผูบริหาร
ระดับสูง อีกท้ังมีการกําหนดเปาหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยในระยะยาว ซ่ึงจะตอง
พิจารณาถึงความตองการแรงงานใหมีความสอดคลองกับความตองการใชทรัพยากรอ่ืน และมี
ความสัมพันธกับตลาดแรงงานในอนาคต เพื่อม่ันใจไดวา องคการมีบุคลากรในจํานวนท่ีเหมาะสม
และในเวลาที่ถูกตอง ดังนั้น สารสนเทศท่ีไดรับลวนมีความเก่ียวของกับการวางแผนทรัพยากร
มนุษยท้ังส้ิน โดยจําแนกประเภทสารสนเทศเชิงกลยุทธไดเปน 2 ประเภท คือ 
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3.1) สารสนเทศดานการวางแผนอัตรากําลัง ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย ซ่ึงประกอบดวยแผนอัตรากําลังคนในระยะยาวและมักถูกนํามาใชสําหรับการวาง 
แผนความกาวหนาในงานอาชีพของบุคลากร การออกแบบโครงสรางองคการ รวมท้ังการวิเคราะห
อัตราทดแทน และอัตราหมุนเวียนแรงงานภายในและภายนอกองคการ 

3.2) สารสนเทศดานการเจรจาตอรองแรงงาน ซ่ึงถือเปนภาระงานหน่ึงของผู 
บริหารระดับสูง ท่ีจะตองเจรจาตอรองแรงงานกับสหภาพแรงงานเพ่ือสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางบุคลากรกับผูบริหารระดับสูง และระหวางบุคลากรกับบุคลากรดวยกันเอง ซ่ึงจะประกอบ 
ดวยสารสนเทศจากภายในบริษัทสวนหนึ่ง และจากแหลงภายนอก คือขอกําหนดของสหภาพ
แรงงานและขอตกลงคาจางของบริษัทคูแขงอีกสวนหนึ่ง ผูบริหารจึงจําเปนตองมีการส่ือสารเกี่ยว 
กับสารสนเทศน้ีกับบุคลากรและหนวยงานภายนอกเพ่ือความเขาใจอันดีระหวางกัน 

2.2.5 กระบวนการทางธุรกิจของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย  
 รุจิจันทร พิริยะสงวนพงศ (2549 : 133) จําแนกระบบยอยของระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารทรัพยากรมนุษยได 8 ระบบ ดังนี ้

1) ระบบงานวางแผนกําลังคน (Man Power Planning) ใชเปนเครื่องมือกําหนดความ
ตองการบุคลากรขององคการ ในสวนของอัตรากําลังคน และคุณสมบัติของบุคลากรท่ีตรงกับความ
ตองการของแตละงาน จากน้ัน จึงทําการพยากรณถึงความตองการบุคลากรในอนาคต ซ่ึงมีความ
สอดคลองกับอุปทานท่ีมีอยูในตลาดแรงงาน ณ ชวงเวลานั้น โดยคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจ คาใชจาย 
และเทคโนโลยีท่ีใช ตลอดจนความม่ันคงในงานอาชีพของบุคลากรดวย ผูบริหารระดับสูงจึงควร
ศึกษาและดูแลในเร่ืองนี้เปนพิเศษ โดยเฉพาะในสวนของอัตรากําลังท่ีเหมาะสมกับแตละงาน การ
จัดระบบดานการโยกยายหรือสับเปล่ียนหนาท่ีงาน โดยมีการคนคืนสารสนเทศจากระบบอ่ืน 
รวมท้ังอุปทานแรงงานจากตลาดแรงงานภายนอกองคการ 

 ในสวนกระบวนการทางธุรกิจของระบบวางแผนอัตรากําลังคน เร่ิมตนต้ังแต
ผูบริหารระดับสูงทําการสืบคนสารสนเทศจากภายในองคการผานระบบอินทราเน็ต อีกท้ังคนคืน
สารสนเทศจากภายนอกองคการผานระบบอินเตอรเน็ต หลังจากนั้น จะทําการนําเขาขอมูลผาน
โปรแกรมการวางแผนอัตรากําลังคน และนําออกสารสนเทศในรูปแบบของแผนอัตรากําลังคน ซ่ึง
ระบุถึงคุณสมบัติของบุคคลในแตละหนาท่ีงาน และหนาท่ีงานยอย หลังจากนั้น จึงสวนแผนอัตรา
กําลังคนใหผูบริหารระดับกลางทําการวิเคราะหงานตอไป 

2) ระบบวิเคราหงาน (Job Analysis) ในสวนนี้ครอบคลุมถึง กระบวนการดานการ
วิเคราะหงาน (Job Analysis) และการควบคุมตําแหนงงาน (Position Control) ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีตอ
เนื่องมาจากกิจกรรมของการวางแผนอัตรากําลังคนซ่ึงจําเปนตองใชสารสนเทศจากภายนอกสวน
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หนึ่ง คือ สารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับงานและตําแหนงงานของบริษัทคูแขง สารสนเทศจากหนวยงาน
ของรัฐในสวนของระเบียบขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังสารสนเทศดานขอตอรองจากสหภาพ
แรงงาน เพื่อใชรวมกับขอมูลภายในดวย 

ในสวนกระบวนการทางธุรกิจของระบบการวิเคราะหงาน เร่ิมท่ีผูบริหารระดับกลางนํา
แผนอัตรากําลังคนซ่ึงไดรับจากระบบวางแผนอัตรากําลัง มาวิเคราะหเพื่อจําแนกประเภทของงานตาม
โครงสรางและแผนกลยุทธขององคการ พรอมท้ังจัดทําคําพรรณนางาน (Job Description) คุณลักษณะ
เฉพาะงาน (Job Specification) บัญชีรายช่ือตําแหนงงานวาง เพื่อนําไปใชในการสรรหา คัดเลือก และ
บรรจุบุคคคลเขาทํางานในตําแหนงตางๆ ตอไป 

3) ระบบการสรรหาบุคลากร (Recruitment) สวนนี้จะครอบคลุมถึงกระบวนการดาน
การสรรหา และการคัดเลือก กอนท่ีจะบรรจุเขาทํางาน ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีตอเนื่องจากการวิเคราะห
งาน และการควบคุมตําแหนง โดยรับขอมูลบัญชีรายช่ือตําแหนงงานวาง คําพรรณนางาน และคุณ 
ลักษณะเฉพาะงานของตําแหนงงานท่ีวางมาวางแผน เพื่อปฏิบัติการสรรหา โดยในแผนจะระบุถึง
ตําแหนงงานและทักษะท่ีตองการสําหรับตําแหนงงานนั้น และใชขอมูลอัตราการหมุนเวียนของ
บุคลากร รวมท้ังความสําเร็จของการบรรจุแตงต้ังท่ีผานมา นอกจากนี้อาจตองใชสารสนเทศเพ่ิมเติม
จากสถานบันการศึกษา สํานักจัดหางาน และขอมูลประชาสัมพันธเพื่อรับสมัครงานประกอบดวย 
โดยองคการจะต้ังเปาหมายโดยการสรรหาคนจากภายนอก หรือจากภายในองคการก็อาจเปนได 

4) ระบบบุคลากร สวนนี้จะครอบคลุมถึงกระบวนการดานการบรรจุเขาทํางาน (Job 
Placement) การทะเบียนประวัติ (Personal’s Base) และการบันทึกเวลาเขา-ออก (Time Attendance) 
ซ่ึงสารสนเทศท่ีไดจากระบบบุคลากร จําเปนตองใชตลอดอายุการทํางานของบุคลากรแตละคน 
โดยจัดแบงขอมูลบุคลากรเปน 2 สวนคือ สวนท่ีเกี่ยวของกับประวัติสวนตัว รวมท้ังสวนท่ีเกี่ยวของ
กับประวัติการทํางาน รวมท้ังทักษะความชํานาญ การฝกอบรม การโยกยายงาน หรือเล่ือนตําแหนง
งาน โดยผูบริหารสามารถใชสารสนเทศสวนนี้ไดท้ังในการวางแผนระดับกลวิธีและระดับกลยุทธ
ได โดยเฉพาะในกรณีท่ีองคการตองการขยายกิจการหรือพัฒนาผลิตภัณฑใหมเขาสูตลาด 

5) ระบบการจายคาจางและเงินเดือน สวนนี้จะครอบคลุมถึงกระบวนการดานการจาย
คาจางและเงินเดือน รวมท้ังการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยท่ีระบบจายคาจางและ
เงินเดือนของแตละองคการอาจแตกตางกันไป และเง่ือนไขในการคิดคํานวณรายไดสุทธิเพื่อนํามา
คํานวณเงินเดือนจายบุคลากรก็อาจจะแตกตางกันแลวแตนโยบายดานการจายคาจางเงินเดือนของ
แตละองคการ 

6) ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ในสวนนี้จะครอบคลุมถึงกระบวนการดานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการปรับเงินเดือนในข้ันพื้นฐาน ตลอดจนนําสารสนเทศท่ีไดมาเปน
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ขอมูลนําเขาของการพัฒนาและฝกอบรม การเล่ือนช้ันตําแหนง หรือแมกระท้ังการโยกยายงานไป
ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอ่ืน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีแตละองคการเลือกใชอาจแตกตาง
กันไป ดังนั้นโปรแกรมประเมินผลงานท่ีดี ควรจะใหผูใชสามารถสรางใบประเมินผลงานและเลือก
วิธีประเมินผลงานได โดยกําหนดหัวขอการประเมิน เง่ือนไขของการประเมิน รวมท้ังวิธีการให
คะแนนไดตามท่ีผูใชตองการ ตลอดจนมีเคร่ืองมือชวยสรางแบบจําลองโครงสรางเงินเดือน ซ่ึง
นํามาใชงานดานการปรับเงินเดือนบุคลากรตามผลการปฏิบัติงานท่ีผานการประเมินเรียบรอยแลว 
อีกท้ัง ผูบริหารสามารถนํารายงานท่ีเปนผลลัพธของแบบจําลองโครงสรางเงินเดือนใหม มา
พิจารณาและเปรียบเทียบกอนตัดสินใจปรับเงินเดือน 

7) ระบบการพัฒนาและฝกอบรม ในสวนนี้ จะครอบคลุมถึงกระบวนการในสวนการ
จัดทําแผนการพัฒนา และฝกอบรมรวมท้ังการดําเนินการฝกอบรมบุคลากร โดยจะถือเปนหนาท่ี
สําคัญอยางหน่ึง ของการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีตองพัฒนาและฝกอบรมบุคลากร ใหเปนผูมี
ความรู และความสามารถในการทํางานไดอยางเต็มศักยภาพ โดยจะศึกษาขอมูลจากการประเมินผล
การปฏิบัติงาน การวิเคราะหงานและตําแหนงงาน รวมท้ังขอมูลทักษะและความสนใจของแตละ
บุคคล เพื่อนํามาจัดทําแผนการฝกอบรม หลักจากนั้น จึงดําเนินการฝกอบรมบุคลากรตามโครงการ
ฝกอบรมท่ีวางไว 

8) ระบบสวัสดิการและผลประโยชน ในสวนนี้ จะครอบคลุมถึงกระบวนการวางแผน
ดานผลประโยชนของบุคลากร และการจายคาสวัสดิการบุคลากร ตลอดจนผลประโยชนอ่ืน ซ่ึง
นอกเหนือจากคาจางแรงงาน เพื่อเปนการธํารงรักษาบุคลากรใหมีขวัญกําลังใจในการทํางาน และ
ปฎิบัติงานไดอยางเต็มความรูและความสามารถ โดยคาใชจายสวัสดิการอาจอยูในรูปแบบของคา
รักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร คาเครื่องแบบ และเงินใหกูยืม เปนตน สวนคาใชจายดานผล 
ประโยชนอาจอยูในรูปแบบของหุนปนผล คาตอบแทนการเกษียณอายุกอนครบกําหนด ตลอดจน
เงินประกันสังคม จึงจําเปนท่ีองคการจะตองสรางระบบการควบคุมคาใชจายดานนี้ ใหอยูภายใต
วงเงินงบประมาณท่ีกําหนดไว รวมท้ังมีระบบควบคุมการจายคาสวัสดิการและผลประโยชนใหเกิด
ความเปนธรรมแกบุคลากร 
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2.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย   
ณัฎฐพันธ เขจรนันทน และไพบูรย เกียรติโกมล (2545 : 203) การบริหารบุคคลหรือการ

บริหารทรัพยากรมนุษย เปนงานสําคัญท่ีมิใชเพียงแตการปฏิบัติงานประจําวันเกี่ยวกับการควบคุมดู 
แลบุคลากรและคาจางแรงงานเทานั้น แตตองเปนการดําเนินงานเชิงรุก (Proactive) การประยุกต
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงานชวยใหงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพข้ึน โดยท่ีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคลตองพิจารณาปจจัยสําคัญ 5 ประการตอไปนี้ 

1) ความสามารถ  (Capability) หมายถึงความพรอมขององคการท่ีจะกาวไปสูยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะในระบบปจจุบันมีขอมูลและสารสนเทศอยูมากมาย แตไมสามารถสราง
ขีดความสามารถใหจัดเก็บใหเปนระบบ การจัดการและวิเคราะหขอมูลใหอยูในรูปแบบท่ีผูบริหาร
ระดับสูงจะใชตัดสินใจในการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคลได ความสามารถในท่ีนี้ประกอบดวย 
ความสามารถของผูบริหารระดับสูง ความสามารถของฝายทรัพยากรบุคคล และความสามารถของ
ฝายสารสนเทศที่จะวางระบบ ออกแบบ และดําเนินการดานเทคโนโลยีใหระบบสารสนเทศดาน
ทรัพยากรมนุษย ดําเนินการไปสูเปาหมายท่ีองคการตองการไดอยางดีท่ีสุด 

2) การควบคุม (Control) การพัฒนาระบบสารสนเทศดานทรัพยากรมนุษย จะใหความ 
สําคัญ กับความปลอดภัยของสารสนเทศ โดยเฉพาะการเขาถึงและความถูกตองของขอมูล เนื่องจาก
ขอมูลดานทรัพยากรบุคคลจะเก่ียวของกับความเปนสวนตัวของสมาชิกแตละคน ซ่ึงจะมีผลตอ
ช่ือเสียงและลักษณะงานท่ีมีผลได - ผลเสียกับพนักงานและผูบริหารทุกคน ดังนั้น หากใครสามารถ
เขาถึงสารสนเทศหรือรูเกี่ยวกับสารสนเทศท่ีไมเกี่ยวของกันตนเอง อาจจะสรางความสับสนวุนวาย 
เกิดปญหาในดานนโยบายขององคการ ดังนั้น การควบคุมสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคลจึงมี
ความสําคัญและมีความจําเปนสูงตอองคการ การจัดระบบการเขาถึงและจัดการขอมูลท่ีรรัดกุม โดย
อนุญาตใหผูท่ีมีอํานาจตัดสินใจหรือมีความรับผิดชอบในแตละงานสามารถเขาถึงและปรับปรุง
สารสนเทศในสวนงานของตนเทานั้น  

3) ดานคาใชจาย (Cost) ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารฝายทรัพยากรบุคคลจําเปนตองมี
สารสนเทศดานคาใชจายกําลังคนเพื่อตัดสินใจ และสารสนเทศดานคาใชจาย ดังกลาวไดแก 
คาใชจายดานการลาออก (Turnover) ดานเงินเดือนและคาจาง ดานคาลวงเวลา เบ้ียเล้ียง คาครองชีพ 
ดานคารักษาพยาบาล หรือสวัสดิการพนักงาน ดานการพัฒนาพนักงาน คาใชจายในการเพิ่ม
กําลังคน คาใชจายตามกฎหมายหรือขอปฎิบัติของภาครัฐท่ีบริษัทจําเปนตองเสียใหถูกตอง 

4) ดานการส่ือสาร (Communication) หมายถึง การพัฒนาระบบสารสนเทศตองศึกษาการ
ไหลเวียนของสารสนเทศ (Information flow) ภายในองคการและความสัมพันธระหวางองคการกับ
สภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนเตรียมการในการส่ือสารขอมูล เพื่อใหผูเกี่ยวของรับทราบ ซ่ึงผูใช
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สารสนเทศนี้ประกอบดวย 3 ระดับ ไดแก ระดับองคกร ระดับฝายงาน และระดับบุคคล เพื่อใหเกิด
ความเขาใจและทัศนคติท่ีดีกับการนําระบบสารสนเทศมาประยุกตใช  

5) ความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive advantage) หมายถึง องคการสามารถใช
สารสนเทศดานทรัพยากรบุคคลเปนกลยุทธท่ีจะชนะในการแขงขัน เพราะรูถึงขีดความสามารถของ
กําลังตนท่ีมีอยู ตนทุนดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคล มีความพรอมดานทรัพยากรบุคคลท่ีสูงกวา มี
ความรวดเร็วและสามารถใชสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคลไดดีกวา 

 
2.4  ระบบสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล 
 ระบบสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล (human resource information system) หรือ HRIS 
หรือระบบสานสนเทศสําหรับบริหารงานบุคคล (personnel information system) หรือ PIS เปน
ระบบสารสนเทศท่ีถูกพัฒนาใหสนับสนุนการดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคล ต้ังแตการวางแผน 
การจางงาน การพัฒนาและการฝกอบรม คาจางเงินเดือน การดําเนินการทางวินัย ชวยใหการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิภาพ โดยท่ีขอมูลท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรบุคคลจะมีดังนี้ 

1) ขอมูลบุคลากร เปนขอมูลของสมาชิกแตละคนขององคการ ซ่ึงประกอบดวยประวัติ
เงินเดือนและ สวัสดิการ เปนตน  

2) ผังองคการ แสดงโครงสรางองคการ การจัดหนวยงานและแผนกําลังคน ซ่ึงแสดงท้ัง
ปริมาณและการจัดสรรทรัพยากรบุคคล  

3) ขอมูลจากภายนอก ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมิใชระบบปดที่ควบคุมและดูแล
สมาชิกภายในองคการเทานั้น แตจะเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และการ 
เมือง  ซ่ึงตองการขอมูลจากภายนอกองคการ เชน การสํารวจเงินเดือน อัตราการวางงาน อัตราเงิน
เฟอ เปนตน  

การจัดการทรัพยากรบุคคลเปนงานสําคัญท่ีมิใชเพียงแตการปฏิบัติงาน ประจําวันท่ี
เกี่ยวกับการควบคุมดูแลบุคลากรและคาจางแรงงานเทานั้น แตตองเปนการดําเนินงานเชิงรุก 
(proactive) การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงานชวย ใหงานทรัพยากรบุคคลมี
ประสิทธิภาพข้ึน โดยท่ีการพัฒนาระบบสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคลตองพิจารณาปจจัยสําคัญ 5 
ประการดังตอไปนี้ 

1) ความสามารถ (capability) หมายถึงความพรอมขององคการและบุคคลในกาประยุกต 
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตองพิจารณาความสามารถของบุคลากร 3 กลุมคือ 

-   ผูบริหารระดับสูงตองพรอมท่ีจะสนับสนุนดานนโยบาย กําลังคน กําลังเงิน และ
วัสดุอุปกรณในการพัฒนาระบบสานสนเทศขององคการ 



  
25 

-   ฝายทรัพยากรบุคคลตองมีความรู ความเขาใจ และต่ืนตัวในการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต เพื่อใหการทํางานในหนวยงานมีความคลองตัวข้ึน 

-   ฝายสารสนเทศท่ีตองทําความเขาใจและออกแบบระบบงานใหสอดคลองกับความ
ตองการขอผูใชในแตละกลุม 

2) การควบคุม (control) การพัฒนาระบบสารสนเทศดานทรัพยากรมนุษยจะใหความ 
สําคัญกับความปลอดภัยของสารสนเทศโดยเฉพาะการเขา ถึงและความถูกตองของขอมูล เนื่องจาก
ขอมูลดานทรัยพากรบุคคลจะเกี่ยวของกับความเปนสวนตัวของสมาชิกแตละคน ซ่ึงจะมีผลตอ
ช่ือเสียงและผลได-ผลเสียของบุคคล จึงตองมีการจัดระบบการเขาถึงและจัดการขอมูลท่ีรัดกุม โดย
อนุญาตใหผูมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในแตละหนวยงานสามารถเขาถึงและปรับปรุงสารสนเทศ
ในสวนงานของตนเทานั้น 

3) ตนทุน (cost) ปกติการดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคลจะมีตนทุนท่ีสูง ขณะเดยีวกนัก็
จะไมเห็นผลตอบแทนท่ีชัดเจน ตัวอยางเชน การเปล่ียนแปลงขององคการท้ังในดานการขยายตัว
และหดตัวซ่ึงจะมีผลกระทบตอบุคลากร ดังนั้นฝายบริหารและทรัพยากรบุคคลสมควรมีขอมูลท่ี
เหมาะสมในการตัดสินใจ เปนตน ขณะเดียวกันการลงทุนในดานเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีคาใช 
จายสูง ซ่ึงฝายบริหารสมควรตองพิจารณาผลตอบแทนท่ีไดรับจากการพัฒนาระบบวาคุมคากับ
ตนทุนท่ีใชไปหรือไม 

4) การติดตอส่ือสาร (communication) หมายถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศตองศึกษา
การไหลเวียนของสารสนเทศ (information flow) ภายในองคการและความสัมพันธระหวางองคการ
กับสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนเตรียมการในการส่ือสารขอมูล เพื่อใหผูเกี่ยวของรับทราบ เกิด
ความเขาใจและทัศนคติท่ีดีกับการนําระบบสารสนเทศมาประยุกตใช 

5) ความไดเปรียบในการแขงขัน (competitive advantage) ปจจุบันการพัฒนา HRIS ไม
เพียงแตชวยใหการดําเนินงานขององคการมีประสิทธิภาพข้ึน แตยังมีสวนสําคัญในการสราง
ศักยภาพและความไดเปรียบในการแขงขันใหแกธุรกิจ 

ปจจุบันเราตางยอมรับวา คนเปนหัวใจสําคัญของธุรกิจ แตทรัพยากรบุคคลเปนทรัพยากร
มีคาใชจายสูงท่ีธุรกิจ ตองรับภาระท้ังทางตรงและทางออม เชน เงินเดือน สวัสดิการ และขอมูล
ผูกพันในสัญญาจางงาน HRIS เปนระบบสารสนเทศท่ีนําเสนอขอมูลการตัดสินใจซ่ึงเกิดประโยชน
แกองคการและสมาชิกแตละคน ซ่ึงจะชวยใหผูบริหารสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับงานดานทรัพยากร
บุคคลอยางถูกตองข้ึน 
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2.5 เอกสารของการประปาสวนภูมิภาค ท่ีเก่ียวของกับระบบฯ 
2.5.1 โครงสรางขององคกรตามระเบียบการประปาสวนภูมิภาค 

โครงสรางขององคกรตามระเบียบ กปภ. วาดวยการจัดแบงสวนงานและการกําหนด
อํานาจหนาท่ีของสวนงาน พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2548 ไดจัดแบงสวนงาน
ของการประปาสวนภูมิภาค สวนสํานักงานประปาเขต 1-10 แสดงดังรูป 2.7 
 

 
รูป 2.7 ผังโครงสรางการบริหารงานการประปาสวนภูมิภาคระยะท่ี (2) ตามระเบียบ กปภ.วาดวย

การจัดแบงสวนงานและการกําหนดอํานาจหนาท่ีของสวนงาน  
พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2548 
ท่ีมา : สํานักตรวจการ การประปาสวนภูมิภาค 

 
2.5.2 การแตงต้ังและเล่ือนช้ันพนักงานการประปาสวนสวนภูมิภาค 

จากระเบียบ กปภ. วาดวยคุณสมบัติสําหรับตําแหนงฯ พ.ศ. 2534  ของพนักงานการ
ประปาสวนภูมิภาค ไดกลาวในสวนการแตงต้ังและเล่ือนช้ันพนักงาน ดังนี้ 

1)   การแตงต้ังเล่ือนช้ันพนกังานกรณีช้ันควบ เปนการเล่ือนช้ันพนักงานใหดํารงตําแหนง
ในช้ันท่ีสูงข้ึน โดยจะดํารงตําแหนงและอัตราเงินเดือนเดมิ ซ่ึงมีหลักเกณฑกําหนดไวดังนี ้

1.1)   ผูท่ีไดรับการแตงต้ังใหดาํรงตําแหนงในช้ันท่ี 1 ใหเล่ือนช้ันไดไมเกินช้ัน 4 
1.2)   ผูท่ีไดรับการแตงต้ังใหดาํรงตําแหนงในช้ันท่ี 2 ใหเล่ือนช้ันไดไมเกินช้ัน 5 
1.3)   ผูท่ีไดรับการแตงต้ังใหดาํรงตําแหนงในช้ันท่ี 3 ใหเล่ือนช้ันไดไมเกินช้ัน 6 
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1.4)   ผูท่ีไดรับการแตงต้ังใหดาํรงตําแหนงในช้ันท่ี 4 ใหเล่ือนช้ันไดไมเกินช้ัน 7 
1.5)   ผูท่ีไดรับการแตงต้ังใหดาํรงตําแหนงในช้ันท่ี 5 ใหเล่ือนช้ันไดไมเกินช้ัน 8 

2)   การแตงต้ังเล่ือนช้ันพนกังานเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในช้ันท่ีสูงข้ึน ใหแตงต้ัง
ตามหลักเกณฑดังนี ้

2.1)   การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในช้ัน 2 จะตองดํารงตําแหนงในช้ัน 1 มาแลว 
2.2)   การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในชั้น 3 - 9 จะตองดํารงตําแหนงในช้ันเดิมมาแลว

ไมนอยกวา 2 ป 
3)   การแตงต้ังเล่ือนช้ันพนักงานใหดํารงตําแหนงในช้ันท่ีสูงข้ึนไมวากรณีใดๆ พนักงาน

ผูนั้นจะตองไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาอัตราเงินเดือนข้ันตํ่าของช้ันท่ีจะไดรับการแตงต้ัง 
4)   การแตงต้ังเล่ือนช้ันพนักงานนอกจากกรณีช้ันควบจะกระทําไดตอเม่ือมีตําแหนงวาง

หรือในการขอปรับช้ันพนักงานใหสูงข้ึนของพนักงานท่ีไมใชผูบังคับบัญชาตามหลักเกณฑท่ี กปภ. 
กําหนด 

2.5.3  การแตงต้ังและการเล่ือนข้ันเงินเดือนของพนักงานการประปาสวนสวนภูมิภาค 
จากระเบียบ ขอบังคับ กปภ. วาดวยการกําหนดตําแหนงฯ ของพนักงาน พ.ศ. 2522 และ

มติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนมากท่ี สร 0202/ว 199 ลงวันท่ี 
18 กันยายน 2524 สวนของการเล่ือนข้ันเงินเดือนของพนักงานการประปาสวนภูมิภาค ดังนี้ 

1)  กรณีเล่ือนข้ันเงินเดือนไมเกิน 1 ข้ัน 
1.1) ในรอบปของการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเล่ือนข้ันเงินเดือน (1 กรกฎาคม 

ถึง 30 มิถุนายน) ไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีของตนเองดวยความสามารถ และดวยความอุตสาหะ จน
เกิดผลดีหรือความกาวหนาแกงาน 

1.2) ในรอบปของการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเล่ือนข้ันเงินเดือน (1 กรกฎาคม 
จนถึงวันออกคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือน) ตองไมถูกลงโทษทางวินัย เวนแตโทษภาคทัณฑ 

1.3) ในรอบปงบประมาณท่ีแลวมา (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน) ตองไมถูกส่ังพักงาน
เกิน 4 เดือน 

1.4) ในรอบปของการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเล่ือนข้ันเงินเดือน (1 กรกฎาคม 
ถึง 30 มิถุนายน) มีวันลากิจ ลาปวย รวมกันไมเกิน 45 วัน ยกเวนการลาคลอด ไมเกิน 90 วัน การลา
อุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบียเปนคร้ังแรกโดยได
รับเงินเดือนระหวางลา ลาปวยซ่ึงตองรักษาตัวเปนเวลานานรวมกันไมเกิน 125 วันหรือลาปวย
เพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหนาท่ีหรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติงาน
ตามหนาท่ี 



  
28 

1.5) ในรอบปของการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเล่ือนข้ันเงินเดือน (1 กรกฎาคม 
ถึง 30 มิถุนายน ) ตองไมลาบอยคร้ัง หรือไมมาทํางานสายเกิน 30 คร้ัง 

1.6) ในรอบปของการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเล่ือนข้ันเงินเดือน (1 กรกฎาคม 
ถึง 30 มิถุนายน ) ตองไมขาดงาน เวนแตเพราะเหตุสุดวิสัย 

1.7) ในรอบปงบประมาณท่ีแลวมา (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน) มีเวลาทํางานรวมกัน
ไมนอยกวา 8 เดือน 

1.8) ในรอบปงบประมาณท่ีแลวมา (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน) ถาเปนผูไดรับอนุญาต
ใหไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษาอบรมดูงาน ณ ตางประเทศ ตามระเบียบวาดวยการให
พนักงานไปศึกษาฝกอบรมและ ดูงาน ณ ตางประเทศไดปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณท่ีแลวมา
เปนเวลาไมนอยกวา 8 เดือน 

2)   กรณีเล่ือนข้ันเงินเดือนเกิน 1 ข้ัน 
2.1) ในรอบปงบประมาณท่ีแลวมา (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน) มีเวลาทํางานครบ 12 

เดือน 
2.2) ในรอบปของการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเล่ือนข้ันเงินเดือน (1 กรกฎาคม

ถึง 30 มิถุนายน) มีวันลากิจ ลาปวย รวมกันไมเกิน 15 วัน 
2.3) ในรอบปของการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเล่ือนข้ันเงินเดือน (1 กรกฎาคม

ถึง 30 มิถุนายน) ไมมาทํางานสายเกิน 10 คร้ัง 
2.4) ในรอบปของการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเล่ือนข้ันเงินเดือน (1 กรกฎาคมจนถึง

วันท่ีออกคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือน) ไมถูกลงโทษทางวินัย (ไมเวนโทษภาคทัณฑ) 
2.5) ในรอบปของการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเล่ือนข้ันเงินเดือน (1 กรกฎาคม 

ถึง 30 มิถุนายน) ไมมีการขาดงาน 
2.6) ในรอบปงบประมาณท่ีแลวมา ( 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน) ไมไดลาศึกษาอบรม

หรือดูงานท้ังในและนอกประเทศ ยกเวนการไปปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายหรือการ
ปฏิบัติงานหนาท่ีอ่ืนตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางท่ีไดทําไวกับนายจาง หรือตามสิทธิหรือ
หนาท่ีตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน 

2.7) ในรอบปของการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเล่ือนข้ันเงินเดือน (1 กรกฎาคม 
ถึง 30 มิถุนายน) ไดอุทิศเวลาปฏิบัติงานดวยความวิริยะอุตสาหะจนมีผลงานอยูในเกณฑดีเดนจน
เปนตัวอยางท่ีดีได หรือปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีมีการตอสู หรือท่ีตองเส่ียงอันตราย 

2.8) เปนกรณีพิ เศษ  หรือปฏิบัติงานเกินตําแหนงหนาท่ีจนเกิดประโยชนตอ
หนวยงานเปนพิเศษ 



  
29 

2.9) ปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีของตนเปนผลดีดวยหรือปฏิบัติงานโดยมีความคิด
ริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือไดคนควา หรือประดิษฐส่ิงใดส่ิงหนึ่งซ่ึงเปนประโยชน ตอ กปภ. เปน
พิเศษและหนวยงานไดดําเนินการตามความคิดริเ ร่ิมหรือไดรับรองใหใชการคนควาหรือ
ส่ิงประดิษฐนั้น หรือปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่ง จนสําเร็จ
เปนผลดียิ่งแกหนวยงานและประเทศชาติ หรือปฏิบัติงานดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อยเปน พเิศษ 
และไดผลงานอยางดียิ่ง 

3)   กรณีไมเล่ือนข้ันเงินเดือนและคาจาง 
3.1) เปนผูไดรับเงินเดือนเทาหรือสูงกวาข้ันสูงของเงินเดือนสําหรับตําแหนงท่ีดํารง

อยูแลว 
3.2) ในรอบปของการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเล่ือนข้ันเงินเดือน (1 กรกฎาคม 

ถึง 30 มิถุนายน) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีไมไดผลดีเทาท่ีควร หรือเม่ือประเมินผลงานในหนาท่ีแลวตํ่า
กวามาตรฐาน 

3.3) ในรอบปของการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเล่ือนข้ันเงินเดือน (1 กรกฎาคม 
จนถึงวันออกคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือน) ถูกลงโทษทางวินัยหรืออยูในระหวางการลงโทษทางวินัยเวน
แตโทษภาคทัณฑ 

3.4) ในรอบปงบประมาณท่ีแลวมา ( 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน) ถูกส่ังพักงานเกิน 4 
เดือน 

3.5) ในรอบปของการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเล่ือนข้ันเงินเดือน (1 กรกฎาคม 
ถึง 30 มิถุนายน ) มีวันลา ท้ังลากิจและลาปวยเกินกวา 45 วัน (ยกเวน การลาอุปสมบท หรือการลา
ไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบียเปนคร้ังแรก โดยไมรับเงินเดือนระหวาง
ลา การลาคลอดบุตรไมเกิน 90 วัน ลาปวยซ่ึงตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวกัน หรือ
หลายคราวรวมกันไมเกิน 125 วัน หรือลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหนาท่ี 
หรือในขณะเดินทางไป หรือกลับจากปฏิบัติงานตามหนาท่ี) 

3.6) ในรอบปของการพิจารณาความดี ความชอบเพื่อเล่ือนข้ันเงินเดือน (1 กรกฎาคม 
ถึง 30 มิถุนายน ) ลาบอยคร้ัง หรือมาทํางานสายเกิน 30 คร้ัง 

3.7) ในรอบปของการพิจารณาความดี ความชอบเพื่อเล่ือนข้ันเงินเดือน (1 กรกฎาคม 
ถึง 30 มิถุนายน ) มีการขาดงาน 

3.8) ในรอบปงบประมาณท่ีแลวมา (1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน) มีเวลาทํางานรวมกนั 
ตํ่ากวา 8 เดือน 
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3.9) ในรอบปงบประมาณท่ีแลวมา (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน) ไดรับอนุญาตไปศึกษา
ในประเทศหรือไปศึกษาอบรมดูงาน ณ ตางประเทศ ตามระเบียบวาดวยการใหพนักงานไป 

3.10)  ศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศโดยมีเวลาปฏิบัติงานต่ํากวา 8 เดือน 
 

2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ราตรี คําโมง (2543) ศึกษาเร่ือง “ระบบสารสนเทศบุคลากรของสถาบันราชภัฏเชียงใหม” 

โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางฐานขอมูลบุคลากรของสถาบันราชภัฏเชียงใหม เพื่อผลิตสารสนเทศ
บุคลากรจากฐานขอมูลบุคลากร และอํานวยความสะดวกในการคนหาขอมูลไดบุคลากรไดอยาง
รวดเร็ว โดยพัฒนาข้ึนบนระบบปฎิบัติการวินโดวส 98 (Windows 98) ใชภาษาคอมพิวเตอรวชิวลเบ
ซิก 5 (Visual Basic version 5) ในการพัฒนาระบบ ไดสรางฐานขอมูลบุคลากรเปนฐานขอมูลเชิง
สัมพันธบนไมโครซอฟทแอคเซส 97 (Microsoft Access 97) ผลจาการศึกษาซ่ึงไดเก็บรวบรวม
ขอมูลอยูในเกณฑเปนท่ีนาพอใจ 

เสกสรร คํายอง (2544) ศึกษาเร่ือง “ระบบฐานขอมูลบุคลากรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางซอฟตแวรระบบฐานขอมูล
บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม และเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลชวยในการตัดสินใจของ
ผูบริหาร โดยพัฒนาข้ึนบนระบบปฎิบัติการวินโดวส 98 (Windows 98) ใชโปรแกรมไมโครซอฟท
แอคเซส 97 (Microsoft Access 97) และโปรแกรมไมโครซอฟทวิชวลเบสิก 6 (Visual Basic 6) เปน
เคร่ืองมือในการเขียนโปรแกรม ผลจากการนําระบบฐานขอมูลบุคลากรนี้ไปใชในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงใหม ซ่ึงไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใชระบบ พบวา โปรแกรมระบบ
ฐานขอมูลบุคลากรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม สามารถ
นําไปใชงานไดจริงรอยละ 75.4 และกลุมผูบริหารมีความคิดเห็นวาสามารถนําไปใชงานไดจริงรอย
ละ 100 

มารศรี สังขทอง (2545) ศึกษาเร่ือง “ระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคลทาง
อินทราเน็ตของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” พบวา ผลจากการคนควาอิสระน้ี ได
ทดลองกับงานจริงในงานเจาหนาท่ีและงานนโยบายและแผนคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม จํานวนขอมูล 100 ระเบียน (records) และไดจากการประเมินผลการใชงานระบบจากการ
ตอบแบบสอบถามของกลุมประชากรท่ีใชงานจริงจํานวนท้ังส้ิน 22 คน พบวา ระดับประสิทธิภาพ
การใชงานมีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ 4.17 คือมีประสิทธิภาพการใชงานมาก กลาวคือ ระบบ
สารสนเทศการบริหารงานบุคคลทางอินทราเน็ตของคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม นี้ 
สามารถทํางานไดดี ผลิตสารสนเทศไดตามตองการ ประมวลผลทําไดดี สะดวกตอการใชงาน ชวย
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ลดข้ันตอนการปฎิบัติงานประจําโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนสอดคลองและเหมาะสมกับระบบงานได
เปนอยางดี และสามารถตอบสนองวัตถุประสงคของการศึกษาคร้ังนี้ไดตามความตองการ 

 


