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ทรัพยากรบุคคล
แม้ วา่ ในปั จจุบนั ได้ มีการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บข้ อมูลทะเบียนประวัตพิ นักงานในระบบโปรแกรมซอฟแวร์
ทังชนิ
้ ด ยี่ห้อหรื อรุ่นต่างๆ มากมาย เพื่อใช้ ในการจัดเก็บเป็ นฐานข้ อมูลซึง่ เป็ นการประหยัดพื ้นที่และลดการใช้ เอกสารการ
จัดเก็บข้ อมูลส่วนตัวของพนักงาน แต่ในยามที่จาเป็ น เอกสารที่เกี่ยวกับประวัติของพนักงานก็ยงั มีความสาคัญ ไม่ว่าจะ
เป็ นพยานหลักฐานสืบค้ นตัวบุคคล หลักฐานทางคดี รวมทังยั
้ งเป็ นความจาเป็ นทางด้ านกฎหมายแรงงานที่บงั คับให้ มีการ
จัดทาทะเบียนลูกจ้ าง
ผู้เขียนได้ พบเห็นการปฎิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( HR) เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารแฟ้ม
ประวัติข้อมูล และเห็นว่ามีความแตกต่างกันมากในทางปฎิบตั ิและการนามาใช้ ประโยชน์ ด้ วยคงจะเป็ นการปฎิบตั ิที่สืบ
ต่อๆกันมาไม่มีตาราหรื อใครเคยเขียนแนะนาชี ้แนะในสิ่งที่ควรจะเป็ น หรื อไม่ก็ได้ รับการถ่ายทอดมาอย่างไรก็ทาอย่างนัน้
หรื ออาจจะคิดวางระบบวิธีการปฎิบตั ิกนั เอาเอง จึงได้ นาวิธีการปฎิบตั ิมาเปรี ยบเทียบกัน ดังนี ้
บริ ษัท แรก เป็ นบริ ษัทขนาดเล็ก มีการจัดเก็บข้ อมูลพนักงาน ประกอบด้ วยเอกสารที่สาคัญคือ เอกสารใบ
สมัคร หนังสือสัญญาจ้ าง และเอกสารหลักฐานอื่นๆที่ทางราชการออกให้ ก็นามาจัดเก็บไว้ เป็ นอย่างดี ในแต่ละปี ก็ไม่มี
เอกสารอื่นใดอีกมาเพิ่มเติมหรื อปรับปรุงข้ อมูลอะไร และในด้ านการนามาใช้ ประโยชน์ก็ไม่ได้ มีวิธีการที่ชดั เจน
บริ ษัทที่สอง เป็ นบริ ษัทต่างชาติขนาดใหญ่ มีพนักงานจานวนมาก มีระบบการจัดเก็บข้ อมูล และเห็นว่ามีการ
จัดการใช้ ประโยชน์ที่ดี ที่ควรจะนามาศึกษาเป็ นตัวอย่างที่ดี
เอกสารที่จดั เก็บประกอบด้ วย
1. ใบสมัครงานและผลการทดสอบคัดเลือก
2. หนังสือสัญญาจ้ างงาน
3. หลักฐานที่ทางราชการออกให้
4. เอกสารคาบรรยายลักษณะงาน
5. รายการข้ อมูลการดาเนินการด้ านบุคคลในด้ านอัตราเงินเดือน ค่าจ้ าง การปรับปรุ งค่าตอบแทนประเภท
ต่างๆ การโอนย้ ายพนักงาน การเปลีย่ นแปลงหน้ าที่งาน การเลือ่ นตาแหน่ง
6. เอกสารประเมินผลการปฎิบตั ิงานในทุกรอบระยะเวลา
7. เอกสารหนังสือเตือน บันทึกการสอบสวนและการลงโทษพนักงาน (ในกรณีที่มี)
8. หนังสือยกย่องชมเชยหรื อประกาศเกียรติคณ
ุ พนักงาน(ในกรณีที่มี)
9. รายการหรื อเอกสารเปลีย่ นแปลงข้ อมูลพนักงาน ซึง่ อาจจะมีการปรับปรุ งเป็ นรายปี )
การนาไปใช้ ประโยชน์

ในกรณีที่มีการจัดเก็บเอกสารที่สาคัญหลายประเภทดังนันเมื
้ ่อมีการใช้ ประโยชน์ บุคคลสาคัญที่จะมีโอกาสได้
ศึกษา ทาความเข้ าใจเกี่ยวกับรายการต่างๆ ในแฟ้มประวัติของพนักงานก็คือ “หัวหน้ างาน” ของพนักงานบุคคลนันๆ
้
เพราะเราต้ องยอมรับในข้ อเท็จจริ งว่า “อานาจในการบริ หารงานบุคคลในองค์การเป็ นของหัวหน้ างาน ” ตามขันตอน
้
กระบวนการต่างๆ ของระบบการบริ หารงานบุคคล (แต่ควรมีการกาหนดว่าในหัวหน้ างานในระดับใดบ้ างที่มีสิทธิได้ ยืม
เอกสารแฟ้มประวัติของพนักงาน เช่นระดับหัวหน้ าแผนก) หัวหน้ างานที่มีโอกาสเข้ ามาตรวจสอบดูประวัติข้อ มูลพนักงาน
การนาไปใช้ ประโยชน์มีได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1.

2.

3.

4.

5.

การสรรหาพนักงานจากภายในองค์การ เพื่อเลือกบุคคลเข้ ามาทางานในหน่วยงานของตนเองจากพนักงาน
ภายใน หรื อในกรณีที่ต้องดูประกอบการสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกพนักงานภายใน
การประเมิ น ผลงาน ก่ อ นการประเมิ น ผลงานหัว หน้ า งาน โดยเฉพาะหัว หน้ า งานที่ ม ารั บ ต าแหน่ง ใน
หน่ ว ยงานใหม่ ควรที่ จ ะศึ ก ษาผลการบัน ทึ ก การท างานในรอบระยะเวลาที่ ผ่ า นมาของพนัก งาน
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาที่เพิ่งรู้ จักกันเป็ นครัง้ แรกประกอบด้ วย เพื่อให้ ได้ ข้อมูลข้ อเท็จจริ งที่ถูกต้ องและทาความ
รู้จกั ลูกน้ องของตนเองให้ มากขึ ้น
การเลือ่ นระดับตาแหน่ง หัวหน้ าควรศึกษาข้ อมูลผลการทางานย้ อนหลัง ในด้ านการประเมินผลงาน ค่าจ้ าง
เงินเดือน หรื อศักยภาพของพนักงานคนนันๆ
้ ในรอบระยะเวลาก่อนๆ เปรี ยบเทียบกับอีกหลาย คน
การดาเนินการทางวินยั ในกรณี ที่จะต้ องศึกษาดูประวัติพนักงานเกี่ยวกับการทาผิดในอดีต หรื อการทา
ความดีอื่นๆ ที่อาจจะนามาประโยชน์ในการพิจารณาโทษ
การมอบหมายงานหรื อการคัดเลือกพนักงานเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการทางาน อย่างใดอย่างหนึง่ ฯลฯ

หากมีการกาหนดแนวทางปฎิบตั ิไว้ ก็สามารถทาให้ หวั หน้ างานสามารถศึกษารายละเอียด และเข้ าใจบทบาท
หน้ าที่ทางด้ านการบริ หารงานทรัพยากรบุคคลมากขึ ้น แต่ในขณะเดียวกัน หลายบริ ษัท ไม่มีแนวทางปฎิบตั ิเกี่ยวกับเรื่ อง
ดังกล่าว ก็จะมีการปกปิ ดข้ อมูลแฟ้มประวัติพนักงานมิให้ ใครได้ ศกึ ษาดูอีก นอกจากเฉพาะผู้บริ หารระดับสูงหรื อเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายบุคคลที่มีหน้ าที่เก็บรักษาไว้ เท่านัน้ ซึ่งในบางครัง้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบุคคลก็มิได้ เข้ าใจจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการเก็บและ
นามาใช้ ประโยชน์ ประเภท “เขาสัง่ ให้ เก็บก็มีหน้ าที่เก็บรักษาไว้ ทา่ นัน้ ”
ดังนัน้ การใช้ ประโยชน์จากแฟ้มประวัติพนักงานจึงเป็ นการนามาใช้ งานร่ วมกันระหว่าง หัวหน้ างานกับฝ่ าย
บุคคล แต่ก็จะต้ องมีความเคร่งครัดในเรื่ องความรับผิดชอบ เพราะประวัติของพนักงานแต่ละบุคคลเป็ นเรื่ องของความลับ
การนาไปใช้ ควรมีความเคร่งครัด เช่น กาหนดว่าหัวหน้ างานในระดับใด มีอานาจในการศึกษา เปิ ดดูได้ และการเปิ ดดูควร
จะทาในสานักงานของฝ่ ายทรั พยากรบุคคล หรื ออยู่ในความรั บผิดชอบของหัวหน้ าฝ่ าย จะนาไปวางไว้ ให้ บุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้ องหรื อบุคคลที่มีฐานะตาแหน่งตา่ กว่าได้ แอบเปิ ดดู ก็ไม่ควรอย่างยิ่ง แม้ กระทัง่ บุคคลที่เป็ นเจ้ าของแฟ้มประวัติหาก
ไม่มีเหตุจาเป็ นจริ งๆ ก็ไม่ควรให้ เปิ ดดูโดยพลการ เพราะข้ อมูลหรื อการบันทึกเหตุผลบางอย่างในแฟ้มประวัติเป็ นความเห็น
ที่อยูใ่ นอานาจของนายจ้ าง หัวหน้ างานหรื อฝ่ ายบุคคลเท่านัน้
ข้ อ คิด และแนวทางปฎิบัติที่ ดี เช่ นนี ้ สามารถท าให้ เ ราน าไปปรั บ ปรุ งระบบการบริ หารจัดการแฟ้มประวัติ
พนักงานได้ มากขึ ้น และทาให้ หวั หน้ างานได้ เข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ทางด้ านการบริ หารงานบุคคลและมีข้อมูลที่จะใช้ ใน
การพิจารณาดาเนินการด้ านบุคคลได้ อย่างถูกต้ อง ในขณะที่การทาหน้ าที่ในการบริ การดังกล่าวของเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบุคคล
คือบทบาทการเป็ นผู้สนับสนุนอานวย ความสะดวก(Facilitator) นัน่ เอง

