บริหารข้ อมูลบุคลากรผ่ านทาง Web ได้ อย่ างไร?

บทความโดย : อาภรณ์_ภูว่ ิทยพันธุ์
อีเมล : p_arporn11@yahoo.com

ในยุ ค สมัย นี ซ้ ึ่ ง เป็ นยุ ค ของข้ อมู ล ข่ า วสารทางอิ เ ลคโทรนิ ค หรื อ บางที เ รี ย กได้ ว่ า เป็ นยุ ค e-Information
(Electronic Information) ก็วา่ ได้ การนาเครื่ องมือทางอิเลคโทรนิคเข้ ามาใช้ จึงมีบทบาทอย่างมากต่อการจัดการและการ
บริ หารข้ อมูลในองค์กร ทังนี
้ ้ก็เพื่อความคล่องตัวและความสะดวกรวดเร็ วในการดาเนินงาน ซึ่งสื่อทางอิเลคโทรนิคที่เรา
มักจะพบเห็นมากที่สดุ นัน่ ก็คือสื่อทาง Web ที่นิยมนามาใช้ โดยผ่านทาง "Internet" และ "Intranet" เพื่อการบริ หารและ
จัดการกับข้ อมูลต่าง ๆ ได้ อย่างมากมาย เช่น ข้ อมูลประวัติบริ ษัท ข้ อมูลทางการตลาด ข้ อมูลรายละเอียดของสินค้ าและ
การบริ การ เป็ นต้ น
จะเห็นได้ ว่าข้ อมูลบุคลากรก็เป็ นอีกข้ อมูลหนึ่งที่มีความสาคัญและเป็ นข้ อมูลที่ควรจะนามาใช้ เฉพาะสาหรับ
ภายในองค์กรเท่านัน้ ซึง่ ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์และพนักงานในองค์กรเองย่อมสามารถเข้ าถึงและจัดการกับข้ อมูล ดังกล่าว
ได้ ทังนี
้ ้การบริ หารข้ อมูลด้ านบุคลากรผ่านทาง Web นัน้ องค์กรสามารถใช้ บริ การจากบริ ษัท Outsource ในการทาหน้ าที่
ดูแลและรักษา Server สาหรับการบริ หารและจัดการกับคลังข้ อมูลด้ านบุคลากร หรื อองค์กรอาจใช้ Server ของตนเองใน
การจัดการและบริ หารข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับบุคลากรต่าง ๆ ก็ ย่อมได้ ทัง้ นี ้จะขึ ้นอยู่กับความพร้ อม ความต้ องการ และ
งบประมาณที่มีอยูข่ องแต่ละองค์กรเป็ นหลัก
ข้ อมูลด้ านบุคลากรอะไรบ้ างที่เราสามารถบริ หารและจัดการได้ โดยผ่านทาง Web….ขอให้ พิจารณาดูเป็ นทีละ
ฟั งก์ชนั่ ดังนี ้
1. ระเบียบข้ อบังคับการทางาน (Rule and Regulation) : พนักงานสามารถดูได้ ว่ากฎระเบียบบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับ
งานบุคคลเป็ นอย่างไรบ้ างโดยเฉพาะพนักงานเข้ าใหม่ คุณอาจไม่จาเป็ นต้ องรอรับระเบียบข้ อบังคับการทางานจาก
วันปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่..เพียงเข้ าไปที่ Web ของบริ ษัท คุณก็สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ ว
2. คลังข้ อมูลของพนักงาน (Employee Inventory): จะประกอบไปด้ วย 3 กลุม่ งานหลัก ได้ แก่
2.1 สถานะทัว่ ไปของพนักงาน เป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ข้ อมูลคู่
สมรส/ครอบครัว ข้ อมูลเอกสารสาคัญต่างๆ และบุคคลอ้ างอิง ทัง้ นี ้พนักงานสามารถตรวจสอบความถูกต้ องของ
ข้ อมูลดังกล่าวและสามารถแก้ ไข และ Update ข้ อมูลได้ ด้วยตนเอง

2.2 สถานะปั จจุบนั ของพนักงาน เป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับความเคลือ่ นไหวของพนักงานที่ทางานอยู่ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็ น
ประวัติการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน ประวัติการขึ ้นเงินเดือน ประวัติการลา ประวัติการลงโทษ ฯลฯ ซึ่งข้ อมูลส่วน
นีจ้ ะทาให้ พนัก งานรู้ ถึง สถานะของตนเองได้ อย่า งรวดเร็ ว โดยไม่ต้ อ งเสียเวลากรอกแบบฟอร์ ม และน าส่ง ฝ่ าย
ทรัพยากรมนุษย์ตรวจสอบและบันทึกสถานะต่าง ๆ ตามที่ขอ และส่งกลับไปยังผู้ขอ
2.3 คาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ซึ่งจะประกอบไปด้ วยข้ อมูลหลัก ๆ ได้ แก่ ตาแหน่งงาน หน่วยงานที่
สังกัด หน้ าที่งานหลัก ขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบในรายละเอียด ผังโครงสร้ างตาแหน่งงาน และคุณสมบัติที่
จาเป็ นของตาแหน่งงาน ทังนี
้ ้คาบรรยายลักษณะงานจะถูกกาหนดขึ ้นทังในระดั
้
บของตาแหน่งงานและตัวบุคคล
3. การสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน (Recruitment and Selection) : จะประกอบไปด้ วย 2 กลุม่ งานหลัก คือ
3.1 การสรรหาพนักงานจากภายใน ส่วนนี ้จะเชื่อมโยงกับคลังข้ อมูลของพนักงาน ซึ่งจะทาให้ ฝ่ายทรัพยากร มนุษย์
สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติการทางานต่าง ๆ ของพนักงานในปั จจุบนั เพื่อสรรหาพนักงานจากภายใน
องค์กรตามความต้ องการของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม
3.2 การสรรหาพนักงานจากภายนอก เป็ นการบันทึกข้ อมูลต่าง ๆ ของผู้สมัครทัง้ หมด หากคุณ ต้ องการสรรหา
พนักงานจากภายนอก ก็เพียงแต่เข้ าไปที่ฟังก์ชนั่ ของการจัดกลุม่ คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้สมัครกับคุณสมบัติที่คุ ณ
ต้ องการ เพียงเท่านันคุ
้ ณก็จะได้ รายชื่อของผู้สมัครที่ถือได้ วา่ เป็ น Short List ...นอกจากนัน้ ฟั งก์ชนั่ นี ้ยังช่วยทาให้ คณ
ุ
สามารถบันทึกผลการทดสอบและการสัมภาษณ์จากกรรมการหรื อคณะกรรมการสัมภาษณ์ และพิจารณาผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่สดุ กับตาแหน่งงานที่คณ
ุ ต้ องการได้
4. การลาประเภทต่ าง ๆ : คุณสามารถเข้ าไปกรอกแบบฟอร์ มการลาผ่านทาง Web ซึง่ แบบฟอร์ มดังกล่าวจะถูกจัดส่ง
ไปยังบุคคลที่เกี่ ยวข้ อง (ขึน้ กับนโยบายการลาของแต่ละองค์ กร) โดยอัตโนมัติ ทังนี
้ ้จะมีระบบการเตือนไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้ องรับทราบและพิจารณาการลาของคุณ และในที่สดุ คุณจะรับทราบถึงผลการพิจารณาอนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิการ
ลาได้ อย่างรวดเร็ ว โดยคุณไม่ต้องเสียเวลารอคอยหรื อติดตามว่าหัวหน้ าคุณจะรับทราบหรื อไม่ ….ปล่อยให้ เป็ นหน้ าที่
ของระบบที่ทางานบน Web ก็แล้ วกัน นอกจากนี ้คุณยังสามารถตรวจสอบประวัติการลาได้ โดยเข้ าไปที่ฟังก์ชนั่ ของ
คลังข้ อมูลพนักงานในส่วนของสถานะปั จจุบนั ของพนักงาน….แล้ วคุณก็จะรู้วา่ คุณมีประวัติการลาเป็ นอย่างไร เพื่อว่า
คุณจะได้ วางแผนการลาของคุณเองได้
5. การฝึ กอบรมและพัฒนาพนั กงาน : ฟั งก์ ชั่นนีจ้ ะเป็ นเครื่ องมือสาหรับช่วยในการหาความจาเป็ น (ไม่ใช่ความ
ต้ องการ) ในการฝึ กอบรม และการขออนุมตั ิเข้ าฝึ กอบรม (ตามแผนและนอกแผนการฝึ กอบรม) ก็ย่อมทาได้ หลักการ
ก็คล้ าย ๆ กับการขออนุมตั ิการลา….กรอกข้ อมูลผ่านทาง Web ซึ่งข้ อมูลต่าง ๆ จะถูกจัดส่งไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
โดยอัตโนมัติ นอกจากนี ้ฟั งก์ ชั่นนี ้ยังจะช่วยทาให้ คุณสามารถประเมินความสามารถในการจัดฝึ ก อบรมพนักงาน
(Competency Gap Assessment) โดยฟั งก์ชนั่ นี ้สามารถคานวณและสรุปผลการประเมินใน แต่ละปั จจัยที่ใช้ ในการ
ประเมิน รวมทังสรุ
้ ปผลรวมของแต่ละคนได้ อย่างถูกต้ องแม่นยา
6. การบริหารเงินเดือนและสวัสดิการต่ าง ๆ : คุณสามารถตรวจสอบดู Pay Slip ของคุณเองได้ โดยการเปิ ดหน้ าจอ
ผ่านทาง Web ซึ่งคุณสามารถดูข้อมูลการจ่ายเงินเดือน ณ ปั จจุบนั หรื อข้ อมูลย้ อนหลังได้ นอกจากนี ้คุณสามารถ

ตรวจสอบสิทธ์ในสวัสดิการต่าง ๆ ของตัวคุณเอง รวมถึงการขออนุมตั ิใช้ สทิ ธิในสวัสดิการต่าง ๆ ได้ โดยผ่านทาง Web
เช่นเดียวกัน
7. การประเมินผลการทางาน : ฟั งก์ชนั่ นี ้จะช่วยทาให้ หวั หน้ างานประเมินผลการปฏิบตั ิงานได้ ง่ายขึ ้นไม่วา่ จะใช้ ปัจจัย
ในการประเมินแบบใดก็ตาม (ปั จจุบนั จะนิยมใช้ ปัจจัยประเมินตามแบบของ KPIs : Key Performance Indicators,
Balanced Scorecard, Competency) และไม่ว่าจะเป็ นการประเมินด้ วยวิธีการใดก็ตาม (หัวหน้ าประเมินผู้เดียว,
หัวหน้ าและตนเองประเมินตามหลักการประเมิน 180 องศา, ผู้ประเมินหลายคนร่วมกันประเมินตามหลักการประเมิน
360 องศา) ซึง่ ข้ อมูลต่าง ๆ ที่มีการประเมินจะถูกคานวณและสรุปผลการปฏิบตั ิงานได้ อย่างรวดเร็ วและถูกต้ อง
การบริ หารและจัดการข้ อมูลด้ านบุคลากรผ่านทาง Web นันจะท
้
าให้ หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ทางานได้ ง่ายและ
สะดวกรวดเร็ วขึ ้น ซึ่งจะทาให้ หน่วยงานทรั พยากรมนุษย์ มีเวลามากพอที่จะทางานในเชิ งกลยุทธ์ มากขึน้ มีเวลาที่จะ
วางแผนและคิดหาแนวทางและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุ ง คุณภาพของพนักงานให้ มีประสิทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานมากขึ ้น

