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การนาํเอาระบบสารสนเทศมาใชในงานทรัพยากรมนษุยของกองทัพอากาศ 

 
                           ในการประชุมกรมกาํลังพลทหารอากาศครั้งที่ผานมา ผูบังคับบัญชาไดแจงใหทราบเกี่ยวกับ 
การอนุมัติงบประมาณใหกรมกําลังพลทหารอากาศนาํเอาระบบสารสนเทศมาใชในงานทรัพยากรมนษุยของ
กองทัพอากาศ ซ่ึงมีมูลคาคอนขางสูงพอสมควรเมื่อเทียบกับขีดจํากดัของงบประมาณในภาพรวมของกองทัพอากาศ  
แสดงใหเห็นถงึการเล็งเห็นความสาํคัญของผูบริหารกองทัพอากาศในการที่จะนาํเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช 
ในการพฒันากองทัพอากาศ และโอกาสที่กรมกาํลังพลทหารอากาศจะไดรับโอกาสเชนนี้ ไมนาจะไดมาโดยงายนกั 
ผูเขียนในฐานะขาราชการคนหนึ่งของกรมกําลังพลทหารอากาศ ที่อุตสาหไดรับทนุของกองทัพอากาศไปเลาเรียน 
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนษุยและองคกร ซ่ึงมีวิชานี้บรรจุอยูมาบาง ก็อดที่จะมีความหวงใยถึงโครงการนี้อยูบาง 
เพราะขาราชการกรมกําลังพลทหารอากาศ สวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องนี้ ทําใหไมใหความรวมมือ
เทาที่ควร ดังนั้น ดวยอยากจะเห็นโครงการนี้ประสบความสําเร็จในการนํามาใชงานอยางจริงจัง จึงขออนุญาตนําเอา
ความรูที่รํ่าเรียนมานําเสนอใหผูที่เกี่ยวของไดนาํมาใชเปนขอมูล ดังนี้ 

 ประโยชนของการนาํระบบสารสนเทศมาใช 

       Vincent R.Ceriello (p.13) กลาววา การนาํระบบอัตโนมัติมาใชในงาน HR มีประโยชนดังตอไปนี ้
  1.   การทํางานมีความถกูตองแมนยาํของขอมูลมากขึ้น (Increase data accuracy) 
        ระบบคอมพิวเตอรทํางานไดอยางถกูตองและเชื่อถือได /สามารคิดคํานวณไดอยางถูกตอง  

      แมนยํากวา และมีรายละเอียดครบถวน/ ขอมูลตรงตามความตองการของผูใชงาน 
2.   การทํางานไดรวดเร็วขึน้ (Increase processing speed) 

ระบบคอมพิวเตอรสามารถคาํนวณ แยกขอมูล รวบรวมขอมูล ปรับปรุงขอมูลและรายงานไดรวดเร็ว
กวาการใชมือทํา นอกจากนี ้ยังมีความยืดหยุนและสามารถปรับเปลี่ยนใหตรงตามความตองการใน
การใชงานไดงาย 

3.   สามารถทาํงานไดหลายอยางและซบัซอน (Create more useful, sophisticated results) 
คอมพิวเตอรสามารถทํางายที่ยุงยากและซบัซอนดีกวามนษุยทํา เชน คอมพิวเตอรชวยในการ
คัดเลือกคน/ ชวยคิดคาใชจาย/ ชวยตัดสินใจเกี่ยวกับการงานแผนอาชพี/ การจัดโครงสรางองคกร 

4.    เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน (Increase productivity) 
ระบบคอมพิวเตอรสามารถรวบรวมขอมูลทุกรายการมาใชประโยชน สําหรับผูบริหารในการ
ตัดสินใจวางแผนและควบคมุการบริหารองคกร 
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 ขัน้ตอนในการระบบคอมพิวเตอรมาใชในงานทรัพยากรมนษุย   

       Steps in Computerizing Human Resource 
 ในการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน องคกรไมอาจลอกเลียนแบบมาจากองคกรอ่ืน ๆ ได ดังนั้น 
ในการนําเอาระบบคอมพิวเตอรมาใชในงานทรัพยากรมนษุยจึงจําเปนตองพิจารณาถึง ขอบเขต/ เนื้อหา/ โครงสรางและ
ขั้นตอนการดําเนินการที่เหมาะสม ซ่ึง Vincent R.Ceriello (p20) ไดกลาวไววา ขั้นตอนในการนําระบบคอมพิวเตอรมาใช
ในงาน HR ท่ีประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 5 ขัน้ตอนดังตอไปนี ้

1. การวางแผนระบบ 
2. การออกแบบระบบ 
3. การคัดเลือกผูจําหนายระบบ 
4. การนาํระบบไปสูการปฏิบัติ 
5. การบํารุงรักษาและการประเมินระบบ  

 
1.  การวางแผนระบบ (System planning) 

: เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการกระบวนการการจัดการ HRMS   การติดตั้งระบบ HRMS ควรอยูบนพื้นฐาน 2 
ประการที่เชื่อมโยงกันคือ 1) ความเขาใจในในการดําเนนิธุรกิจในปจจุบัน/ เงื่อนไขขององคกรและสภาพแวดลอมที่จําเปน
ตอการแกไขหรือการสนับสนุน  และ 2) ความเขาใจในขดีความสามารถของระบบคอมพิวเตอรในงาน HR  การวางแผน
เปนสิ่งที่จําเปนเพราะระบบที่ดียอมมาจากการวางแผนที่ดี ดังนั้นในการวางแผนการดําเนินงานจะตองม่ันใจวา ทีม
ดําเนินงานโครงการ (project team) ไดดําเนินการตามขั้นตอนอยางระมัดระวัง 

ขัน้ตอนการวางแผนงาน MRMS 
1.   จัดตั้งทีมดําเนินงานโครงการ (Establishing the project team) 

งาน HRMS ที่ประสบผลสําเร็จตองการผูจัดการโครงการที่สามารถปฏบิัติงานไดเต็มเวลา (full – time  
project manager)  สําหรบัทีม  

HRMS (หรือ HRSC) มีหนาที่รับผิดชอบในการวางแผน/ การออกแบบ/ และการปฏิบัติ โดยในการดําเนินงานทีม HRMS 
อาจดําเนินการดวยตนเอง/ ผูใตบังคับบัญชา/ ผูปฏิบัติงานดาน HR / IS หรือ ใชที่ปรึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับการ
ออกแบบและติดตั้งระบบ   ทีมผูรับผิดชอบในการดําเนนิงานนี้ควรประกอบดวย ผูจัดการโครงการ (Project Manager)ที่
จะตองรับผิดชอบดูแลโครงการทั้งหมด / เจาหนาที่ HR เชน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานสรรหาวาจาง, เจาหนาทีฝ่กอบรม, 
เจาหนาที่สวัสดิการ/ เจาหนาที่ฝาย IT/ ผูจําหนาย/ รวมทัง้ ผูจัดการจากฝายอื่นที่เกี่ยวของ (ที่ไมใช HR manager) 
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        2.   การจําแนก/กําหนดความตองการของระบบ (Defining system requirements) 

     เปนการพิจารณาถึงเปาหมายและความจําเปนขอมลูในการบริหารจัดการ ท้ังในปจจุบันและใน
อนาคต 5 – 10 ป  Vincent R.Ceriello (p.22) กลาวในเรื่องนี้วา ขัน้ตอนแรกในการนําระบบมาใชคือ การจําแนก/กําหนด
ความตองการใหชัดเจน ไมวาจะเปน HRMS ในรูปแบบใด ส่ิงที่องคกรจะตองคํานึงถึงคือ ผูใช/ ผูวางแผน/ ผูจัดการ 
จะตองเริ่มตนดวยการตอบคําถามที่วา “ ระบบที่จะติดตั้งควรจะทําอะไรไดบาง”  ดังนั้น องคกรจึงตองมีการวิเคราะหถึง
ความจาํเปน/ความตองการที่แทจริง โดยอาจแยกเปน   

- ความจาํเปน (need) ซึ่งหมายถึงความตองการดานขอมูลและรายงานในปจจุบนั และ 
- ความตองการ (requirement) ซ่ึงจะมีความหมายที่กวางสําหรับการวางแผน หมายถึงความ

ตองการทั้งในปจจุบันและในอนาคต   
                        ในขั้นตอนนีมุ้งเนนที่วัตถปุระสงคของโครงการวาเปนอยางไร มากกวาจะคํานึงถึงวาระบบจะทาํใหบรรลุ
วัตถุประสงคไดอยางไร 
 

    3.   การวิเคราะหความเปนไปได (Performing a feasibility analysis) 
ในขัน้ตอนนี้จะเปนการพิจารณาตอไปวาถึงความตองการระบบขององคกรและคาใชจายในการ

ดําเนินงาน  การวิเคราะหความเปนไปได (feasibility analysis) อาจกระทําไดหลายแนวทาง เชน การรักษาระบบเดิม
ตอไป/ ซ้ือระบบใหมสําเร็จรูปที่ไมสามารถปรับปรุงไดอีก(ไมยืดหยุน)/  ซ้ือระบบใหมที่มีราคาแพงแตปรับปรุงได   
การวิเคราะหในขัน้ตอนนี้ประกอบดวย 

1. การประเมินดานเทคนิค (technical) 
เปนการประเมินในแงมุมฟงกช่ันในการทาํงานและเทคนิคของระบบ/ การทบทวนระบบที่ใชอยูใน
ปจจุบันและตลาดผูใหบริการ เพื่อกําหนดและหา software ที่จะตอบสนองความตองการ รวมทั้ง 
ความเปนไปไดในการพฒันาระบบในอนาคต 

2. การประเมินดานการบริหารจัดการ (administrative) 
เปนการประเมินดานการบริหารจัดการ ทีม HRMS/ จํานวนพนักงานที่ใช/ ผูที่ไดรับผลกระทบ/ การ
ฝกอบรม/ ผูใหบริการ/ การดําเนินงาน-การติดตามงาน  

3. การประเมินดานเศรษฐกิจ (economic evaluation) 
เปนการประเมินในแงของความคุมคาทางเศรษฐกิจ 

  บุญอนันต พินยัทรัพย (2547) กลาวไวในเรื่อง การวิเคราะหความเปนไปไดน้ีวา เปนการวิเคราะหถึง
วัตถุประสงค การศึกษาหาขอมูลท้ังในและนอกองคกร รวมถึงคาจางที่ปรึกษา/ คาจัดทําระบบ / การใช software และ 
hardware/ การเลือกผูขาย/ software อุปกรณตาง ๆ ท่ีตองใช รวมถึงคาจางอื่น ๆ เชน ผูเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี 
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           สําหรับในการประมาณการงบประมาณนี้ Vincent R.Ceriello (p.55) ไดกลาววา ควรจาํแนกออกเปน 

1. งบประมาณในการหาและพัฒนา ( Acquisition and development cost)  
                                 : คา hardware/ software/ เงินเดือนทีมปฏิบัติงานโครงการ/ และคาที่ปรึกษา 

2. งบประมาณการนาํระบบไปปฏิบัติการ ( Implementation cost) 
   : คาถายโอนขอมูล/ คาฝกอบรม/ เงินเดือนเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงาน/ และแบบฟอรมตาง ๆ 
3. งบประมาณในการดําเนนิงาน (Operation cost) 

                                : เงินเดือนเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงาน/ คาฝกอบรม/ คาบริการจากหนวยงานภายนอก/ คาแบบฟอรม/  
                    คาบํารุงรักษา/ และคาปรับระบบ (upgrade) 
 
2.  การออกแบบระบบ (System design) 

: ขั้นตอนการออกแบบ รวมทั้งการพัฒนาสินคาที่ทาํขึน้มาเพื่อจัดทําระบบ ผูออกแบบจะตองสืบหา 
software เพื่อตัดสินใจในการดําเนินการหรือซ้ือ software ที่ตองการ  รวมทั้ง ในขั้นตอนนี้ ทมีดําเนนิงานโครงการจะตอง
พิจารณาถึง software ที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยีในปจจุบันขององคกรและเปาหมายขององคกรใน
อนาคตดวย     การออกแบบจําเปนตองไดรับขอมูลความตองการ (จากการวางแผน) อยางเพียงพอจึงจะทําใหการ
ออกแบบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  กระบวนการออกแบบ ประกอบดวย  
  1.  การจําแนก/กําหนดแนชดัถึงขอมูลท่ีจาํเปนโดยการออกแบบโครงสรางของขอมูล/ เนื้อหา และการ

ควบคุม 
2.  การคัดเลือก/ สราง /หรือปรับ software ที่จะติดตั้ง/ ปฏิบัติงาน/ และนําเสนอขอมูลไดตามที่ตองการ 
3.  การเลือกอุปกรณ (hardware) ที่จะทาํให software ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ/ หรือ การ

ติดตั้ง software ที่จะปฏิบัติงานลงบนอุปกรณที่เหมาะสม 

บุญอนันต พินยัทรัพย (2547) กลาวไววา การออกแบบระบบจะรวมถึงการพัฒนาระบบ ซึ่งอาจจะ
พัฒนาเองหรือเลือกซื้อ software สําเร็จรูป เชน payroll benefit/ compensation ซ่ึงขึ้นอยูกับความตองการขององคกร  
ขั้นตอนในการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงานมีดังนี ้

1. การวิเคราะหระบบตัดสินใจ (Analyze the Design System) 
เปนการวิเคราะหวาสารสนเทศที่ตองการในการตัดสินใจในดานการจัดการนัน้คืออะไร/ การ
ตัดสินใจในแตละขัน้ตอนนั้นมาจากบุคคลที่รับผิดชอบหรือไม/ มีการทาํตามระดับทีถู่กตองหรือไม/ 
ถูกตองตามแผนกหรือไม (Analyze Information Requirement) 
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2. การวิเคราะหความตองการสารสนเทศ 

ผูตัดสินใจตองทราบถึงสารสนเทศที่จําเปนที่จะตองใชในการตัดสินใจเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
3. การรวบรวมการตัดสินใจ ( Aggregate the Decision) 

หลังจากที่ไดกาํหนดหนาที่การงานและความตองการแลว ในการสรางระบบที่มีการซ้ําซอนกันนอย
ที่สุด และควรจะมีการตัดสนิใจที่คลายคลึงกันภายใตผูจัดการเพียงคนเดียว 

4. การออกแบบวิธีการประมวลผลสารสนเทศ ( Design Information processing) 
ในขัน้นี้ผูเชี่ยวชาญภายใน หรือท่ีปรึกษาภายนอก จะชวยในการพฒันาระบบดวยการรวบรวมขอมูล 
เก็บขอมูล สงขอมูล การไดรับการสั่งการ ซึ่งควรมีการวาดแผนผังของรายละเอียดของความตองการ
ในระบบทั้งหมด และควรจะมีที่มาและชนิดของขอมูล สถานทีข่องผูใชและแหลงที่เก็บขอมูล รวมทั้ง 
ระบบเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมที่ใชดวย 
  

3. การคัดเลือกผูขาย (Vendor selection) 
:  ผูขายในทีน่ี้ หมายถึง ผูจัดหา software   การประเมินผูขายรวมถึงการพัฒนาและการระบุการกอสราง 
รวมทั้ง โครงรางความตองการ  

(Request For Proposal : RFP) RFP ควรครอบคลมุความตองการทั้ง hardware และ software  ในขัน้ตอนนี้ ผูขาย
สามารถยื่นประมูลตามระบบ และฝายบริหารจะสามารถเลือกผูขายทีเ่หมาะสมที่สุด และทําสัญญาซื้อขายตอไป  
Vincent R.Ceriello กลาววา การประเมินผูขายประกอบดวย  

1) การประเมินจากการตอบกลับของ RFP (Evaluating RFP Response) 
เปนการประเมินจาก RFP ที่ผูขายนําเสนอในหัวขอตาง ๆ : เอกสารที่ประกอบ/ โปรแกรม/ การบริการ/ 
ราคา/ และการรับประกันวาผูขายรายใดมขีอเสนอที่ตรงกับความตองการมากที่สุด 

2) การประเมินจากการสาธิต (Evaluating Product Demonstration) 
เปนการประเมนจากการที่ใหผูขายสาธิตถึงคุณสมบัติ/ความสามารถในการใชงานของโปรแกรม/สินคาที่
นําเสนอวา สามารถใชงานไดจริง มีความถูกตอง แมนยาํ และตรงกับความตองการหรือไม 

3) การตรวจสอบรายการอางอิง ( Checking Reference) 
เปนการประเมินรายการชื่อลูกคาที่ผูขายไดนํามาอางอิง โดยการสอบถามถึงความพึงพอใจและปญหาที่
เกิดขึ้น เชน ดานระบบ/ การใชงาน/ คุณภาพการฝกอบรม/ การบริการหลังการขาย/ การปรับปรุงระบบ
เพ่ิมเติม ตลอดจนการชวยเหลือเมื่อเกิดปญหา เปนตน เพ่ือเปนขอมูลประกอบดารตัดสินใจ  
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  บุญอนันต พินยัทรัพย (2547) ไดกลาวไวในเรื่องนี้วา การเลือกผูจัดหาระบบไดแก ผูขายโปรแกรม
สําเร็จรูป ผูใหบริการหลังการขาย ผูขายคอมพิวเตอรทั้งระบบ และผูพัฒนาระบบ หรือหาองคกรทีม่ีการบริการและมีการ
ขายหลายอยางรวมกัน โดยในการเลือกผูขาย ควรคํานงึถึงเรื่องตอไปน้ีคือ ประสบการณการดําเนนิงานของผูขาย/ ผล
การดําเนินงานในการขายและติดตั้งระบบใหกับองคกร/ การรับประกนัสินคาและบริการหลังการขาย/ การฝกอบรมการ
ใชโปรแกรม/ และราคา 
 
4. การนาํระบบไปสูการปฏบิัติ  (System implementation) 
      :  เปนการนํา HRMS จากแผนงานไปสูการใชงานจริง ระบบจะทํางานผาน mainframe/ คอมพิวเตอรกลาง/ เคร่ือง
คอมพิวเตอร รวมทั้ง การติดตั้ง software  นอกจากนี้ส่ิงที่สําคัญในขัน้ตอนนี้คือ การฝกอบรมพนักงานผูปฏิบัติงานกับ
ระบบ/ ผูใชและผูวิเคราะห ขัน้ตอนการนาํระบบไปปฏิบัติมีดังนี้ 

1. การวางแผนการปฏิบัติงาน (Implementation planning) 
เพื่อจําแนกวัตถุประสงคที่ชัดเจน/ กําหนดระยะเวลาดําเนินงาน/ มอบหมายผูรับผิดชอบ/ จัดสรร
ทรัพยากรตาง ๆ / และกําหนดเครื่องมือในการติดตาม กํากับ การดําเนินงาน (Gantt chart/ CPM/ 
PERT) 

2. การพัฒนานโยบายและขัน้ตอนการปฏิบติังาน (Policy and procedure development) 
จะตองใหระบบใหมทีจ่ะนาํไปปฏิบัติมีความสอดคลองกับนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบติงานที่มีอยู
เดิมทั้งในสวนของ HR และ IS  ภายใตวัตถุประสงคเดียวกัน 

3. การฝกอบรมทีมงาน (Project team training) 
รายละเอียดในขอ การฝกอบรมผูใชงาน 

4. การติดตั้ง ( Installation) 
การติดตั้งในทีน่ี้เปนการดําเนินงานดานเทคนิค หมายถึง การติดตั้งอุปกรณ (Hardware 
Installation) และการติดตั้งซอฟตแวร (Software Installation) 

5. การปรับแตง (Modification) 
เมื่อมีการติดตั้งระบบ (ฮารดแวร/ซอฟตแวร) แลว ใบบางครั้งอาจมีการปรับแตงในบางสวนใหตรง
และเหมาะสมกับความตองการในการใชงานมากยิ่งขึ้น  

6. การมีปฏิสัมพันธกับระบบ (Interface) 
เมื่อมีการนําระบบไปใชงาน อาจมีความจาํเปนตองพัฒนา/ปรับปรุง/แกไข เพ่ือใหสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานจริงมากยิ่งขึ้น เชน เรื่องขอมูล/ การไหลของขอมูล/ รูปแบบการบันทึกและการเก็บขอมลู/ 
การกําหนดรหสั  

7. การถายโอนขอมูล (Conversion) 
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หมายถึง การถายโอนขอมูลจากฐานขอมลูในระบบเดิมไปสูระบบใหมที่ไดดําเนนิการ จึงควรมีการ
จัดเตรียมแผนในการถายโอนขอมูล 

8. การฝกอบรมผูใชงาน (User Training) 
ขั้นตอนในการฝกอบรมนับไดวาเปนขัน้ตอนที่สําคัญและจําเปนขัน้ตอนหนึ่งในการนาํระบบไปสูการ
ปฏิบัติ ซ่ึงจําเปนตองมีการฝกอบรมอยางเพียงพอเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานกับระบบใหมได  

9. การทดสอบการควบคุม (Controlled testing) 
เปนการทดสอบวาระบบใหมสามารถปฏิบติังานไดตรงตามคุณสมบัติท่ีกําหนดหรือไม จะเปนการ
ทดสอบการใชคําสั่ง/ การปฏิบัติงาน/ การประมวลผล/ อ่ืน ๆ วามีความเที่ยงตรงหรือไม อยางไร 

10. การทดสอบ (Parallel testing) 
เปนการทดสอบเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของทั้งระบบเกาและระบบใหมวา ระบบใหมสามารถ
ปฏิบัติไดแมนยําและถกูตองเทากับระบบเกาหรือไม อยางไร 
 

5. การบาํรุงรักษาและการประเมนิระบบ (System maintenance and evaluation) 
    :  การบํารุงรักษาและการประเมินระบบ เปนขั้นตอนทีเ่กิดขึ้นตลอดในวงจรชีวิตของระบบ ( system’s life cycle)  การ
บํารุงรักษาจะกระทําหลังจากมีการสงมอบและการใชงานไดผล ซึ่งสวนใหญเปนการบํารุงรักษาดาน software แตรวมถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานดวย  สวนในการประเมินปญหาและความตองการ  ผูปฏิบัติงาน HRMS จะตองทําการตรวจสอบ
และประเมินกบัผูใช/ ที่ปรึกษา และผูที่ปฏิบัติงานกับระบบ  ควรจะตองทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธกีารจัดเก็บ
ขอมูล/ การทบทวนการประมาณคาใชจาย-ผลที่ไดรับ (cost – benefit estimate) / การปรับในสวนของผูปฏิบัติงาน/ 
คาใชจายในการปฏิบัติงาน 
 
 การฝกอบรมในการนาํระบบ HRIS ไปปฏิบัติ (Vincent R.Ceriello. p. 270) 

 ในการนําเอาระบบ HRIS ไปปฏิบัติ ขั้นตอนการฝกอบรมถือวามีความสําคัญที่สุดเพื่อการนําระบบไปปฏิบัตินัน้
บังเกิดผล ขั้นตอนการฝกอบรมประกอบดวย 

1. แผนการฝกอบรม (Training Plan) 
ผูประสานงานตองประสานกบัทีมปฏิบัติงานโครงการ เพื่อจัดเตรียมแผนการฝกอบรม ประกอบดวย 
- จําแนกชนิดของผูใชที่จําเปนตองเขารับการฝกอบรม 
- ประมาณการจํานวนผูเขารับการฝกอบรม 
- เตรียมขอมูลตางๆ /ทักษะทีผู่เขารับการฝกอบรมตองรับทราบ 
- จัดหาสื่อท่ีเหมาะสม 
- จัดหาวิทยากร 
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- กําหนดวนั เวลาการฝกอบรม 
- จัดเตรียมวัสดุในการฝกอบรม 
แผนการฝกอบรม ควรจัดใหเหมาะกับผูเขารับการฝกอบรมและระยะเวลาที่เหมาะสม ผูใชงานแตละคนยอม
ตองการการฝกอบรมทีแ่ตกตาง 

กันออกไป รวมทั้งผูใชงานทีต่างกันยอมตองการชนิดของการฝกอบรมที่ตางกันดวย 
 
 2.  กลุมเปาหมายและเนื้อหาในการฝกอบรม (Target group and Content) 

- ทีมปฏิบัติงานโครงการและวทิยากร (HRMS Project team members andTrainers)  
                        จะตองเรียนรูในระบบทั้งหมดกอนบุคคลอื่น เพ่ือเตรียมตอบคําถามตาง ๆ แกผูใชงาน  การฝกอบรม 
                        ทีมโครงการนี้จะตองใหการฝกอบรมใหมคีวามเขาใจในระบบเปนพิเศษ เพ่ือใหสามารถตัดสินใจใน 
                        การปฏิบัติงานจริงได  การฝกอบรมควรประกอบดวยการทบทวนเอกสารดาน HRIS ท้ังในสวนของผูใช  
                        และผูปฏิบัติงานทางดานเทคนิค, การศึกษาระบบ, การศึกษาดูงาน, ขั้นตอนการปฏิบัติงาน, การทดสอบ 
                        ระบบ, ความสัมพันธระหวางโมดูลใหม, การออกแบบหนาจอและรปูแบบของรายงาน,  

- เจาหนาที่ผูสนบัสนุนดานเทคนิค (Technical support staff)  
จําเปนตองเรียนรูนูเกี่ยวกับการปฏิบัติการและความเชื่อมโยงของโปรแกรมในการติดตั้ง/ การใชงาน/
และการดูแลรกัษาระบบใหมที่จะมาใช 

- ผูจัดการ HR และเจาหนาทีว่ิเคราะหระบบ ( HR manager and Analysers) 
จะตองเรียนรูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของระบบที่จะนํามาใชกับการปฏิบัติงาน 
จะตองคุนเคยกับรายงานตาง ๆ ของระบบและขั้นตอนในการแกไข/เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง จะตองเรียนรู
เกี่ยวกับการจัดการกับขอมลูในการสรางรปูแบบของรายงานเชนspreadsheet/ กราฟ/ และ เมตริกซ 

- ผูจัดการอาวโุส (Senior manager) 
                         จะตองเรียนรู/ตระหนักถงึความสามารถทั่วไปของระบบและความรูพ้ืนฐานของวาระบบสามารถทําอะไร 
                         ไดและทําอะไรไมได 
                    -    ผูใชงาน (Users) 
                         จะตองไดรับการฝกอบรมที่หลากหลาย ทั้งนี้ขึน้อยูกบัหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ผูใชงาน 
                         จําเปนตองเรียนรูในการใชเมนูและหนาจอ สวนใหญจะตองเรียนรูในการปอนขอมลูและการเรียกดู 
                         ขอมูล บางสวนอาจจําเปนตองเรียนรูการสั่งรายงานในรูปแบบตาง ๆ / ดังนั้น การวางแผนการฝกอบรม 
                         จึงควรจัดใหเหมาะกับความตองการและความจาํเปนของแตละบุคคลและกลุมงาน 



 

ระบบสารสนเทศในงานทรพัยากรมนุษย (Human Resource Information System)                                                     นาวาอากาศโทสพุรหม  ทําจะดี 
 

9
การฝกอบรมผูใชงาน ควรดําเนินการกอนทีจ่ะนําระบบมาใชงานจริง ซ่ึงควรประกอบดวยเนื้อหาใน  

2 สวนคือ ( p.275) 
  1.  เนื้อหาในสวนความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและหนาที่ของผูใช 
                ประกอบดวย ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร และซอฟตแวร/ คําจํากัดความ/ อุปกรณตาง ๆและ
ประโยชนทีไ่ดรับ/ หนาที่ความรับผิดชอบของผูใช (รวมอุบัติเหตุและการปองกันความเสียหาย) / ขั้นตอนเกี่ยวกบัความ
ปลอดภัยของขอมูล และ การนําเขาสูทรัพยากรตาง ๆ เชน คูมือการปฏิบัติงาน/ รูปแบบรายงานตาง ๆ 

2.  เนื้อหาในสวนของระบบ HRIS โดยเฉพาะ 
                 เนื้อหาในสวนนี้เนนหนกัในสวนของระบบทีจ่ะสามารถทาํใหผลการปฏบิัติงานดีขึน้ เปนการน เสนอใหเห็นถึง
ระบบ HRIS และผลกระทบตองาน HR / รายละเอียดของระบบที่นํามาใช/ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานกับระบบ/ เมนูหลัก
และเมนูยอย/ การปอนขอมลู/ การพิมพรายงาน/ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานดาน HR ในแตละดาน  

3.   ส่ือการฝกอบรม (Training media) 
ส่ือในการฝกอบรมมีหลายรปูแบบ เชน การบรรยาย/ วิดีโอเทป/ สไลด/ การติว และการถายทอด
ประสบการณ (hand-on experience) ซ่ึงพบวา การฝกอบรมแบบการถายทอดประสบการณไดผลที่สุด คือ
การฝกอบรมแบบใชคอมพิวเตอรเปนพื้นฐาน (Computer-based training) โดยมีวทิยากรคอยใหคําแนะนาํ
ในการใชงาน นอกจากนี้ ควรเตรียมวัสดุส่ิงพิมพในการฝกอบรมซ่ึงมีเนื้อหาตาง ๆ เกี่ยวกับระบบ/ การใช
งาน/ หนาจอ/ เอกสารรายงาน/ ตัวอยาง/ คําสั่งตาง ๆ ในการใชงาน เปนตน ประกอบการฝกอบรมดวย  

4.   การประเมินผลการฝกอบรม 
หลังจากการฝกอบรมแลว ผูเขารับการฝกอบรมจะตองไดรับการประเมินผลโดยใชแบบประเมิน ซ่ึง
ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกบัประเด็นสําคัญ ๆ /คุณคา/ และความเกี่ยวของกับงาน รวมทั้ง เปดโอกาสใหผู
เขารับการฝกอบรมไดประเมินวัสดุอุปกรณ/ ขั้นตอนการฝกอบรม/ และวิทยากร ดวยหลังจากนัน้ ประเมิน
จากการปฏิบัติงานจริงวา ผูเขารับการฝกอบรมสามารถปฏิบัติไดเรียบรอยและถกูตองหรือไม อยางไร 
รวมทั้ง มีปญหาเกิดขึน้ในขณะปฏิบัติงานกับระบบหรือไม ความถี่ในการเกิดปญหา เปนตน 
  

 การบาํรุงรักษาและการยกระดบัระบบ HRMS 
 Vincent R.Ceriello กลาววาการบํารุงรักษา หรือการดูแลรักษาระบบเปนงานที่เกิดขึน้ตลอดชวงวงจรการทาํงาน
ของระบบ ดวยเหตุผลที่วา ความตองการดานขอมูลและรายงานตาง ๆ ขององคกรสามารถเปลี่ยนแปลงไดเสมอ บาง
องคกรอาจใชงบประมาณถงึ 80% ในการบํารุงรักษาและประเมินผลระบบขององคกร เพื่อใหระบบสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูใชที่มีการเปลี่ยนแปลงได การบํารุงรักษาไดแก 1) การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคที่ไมเกี่ยวของกับ
หนาที่งานดาน HR  2) การแกไขความผิดพลาดในโปรแกรมหรือขอมลู  3) การเปลี่ยนแปลงคําจาํกัดความของขอมูล 
(ขนาด/ชนิด/รหัส)  4) การปรับแตงระบบเพ่ือใหพรอมในการใชงาน 5) การปรับระบบเพ่ือใหการทํางานรวดเร็วยิง่ขึ้น 
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1. รูปแบบของการบํารุงรักษา 

การบํารุงรักษาระบบ แบงออกเปน 3 รูปแบบไดแก 
1) การบํารุงรักษาแบบ Corrective 

เปนการบํารุงรักษาในลักษณะของการซอม/แกไขปญหา ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นจากการออกแบบทีไ่มถูกตอง (ซ่ึง
อาจมาจากการจําแนกความตองการที่ไมชัดเจนและเหมาะสม) , การพัฒนา (จากการกําหนดรหัสผิดพลาด) 
หรือปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน  ในขั้นตอนกอนการนําระบบไปสูการปฏิบัติความผิดพลาดดังกลาวนี้
อาจจะยังไมเกิดขึ้นในการทดสอบระบบ ซ่ึงความผิดพลาดสวนใหญเกิดจากความบกพรองในการกําหนด
ความตองการที่ชัดเจน ดังนั้น การบํารุงรักษาแบบ Corrective จึงมักจะตองกระทําในระยะแรกของการใช
งานของระบบ 

2) การบํารุงรักษาแบบ Adaptive 
เปนการปรับปรุงระบบใหสอดคลองและตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงทางทเคโนโลยี/ ขอกาํหนดทาง
กฎหมาย/ หรือปจจัยภายนอก เชน การซอมแซมหรือระบบใหมจากผูจําหนาย การบํารุงรักษาแบบนี้อาจ
เปนการเพิ่มหนาที่งานใหมของระบบหรือการปรับขีดความสามารถในการใชงาน เชน การเพ่ิมขนาดของซิป
โคดจาก 5 เปน 9 คุณลักษณะ/ การเปลี่ยนการคํานวณใหมเพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายใหมกําหนด เปน
ตน ซ่ึงโดยปกติแลวการบํารงุรักษาแบบนีจ้ะไมกระทาํกอนการบาํรุงรักษาแบบ Corrective   

3) การบํารุงรักษาแบบ Perfective 
เปนการปรับระบบเพื่อใหเปนไปตามความตองการของผูใชและเจาหนาที่ทางเทคนิค การบํารุงรักษาแบบนีม้ี
ลักษระเปนการปรับปรุงหรือการเพิ่มหนาทีใ่นการใชงานของระบบ เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานใหไดมากที่สุด เชน การเพิ่มไฟล/ การเพ่ิมหนาจอหรือรายงาน/ การปรับตารางกําหนดเวลาในการ
พิมพรายงาน  
  

2. ปจจัยทีท่ําใหการบํารุงรักษาประสบความสําเร็จ 
ระบบการบํารุงรักษาภายใน (In-House System) 
 เปนการบํารุงรักษาโดยทีมโครงการหรือบํารุงรักษาขององคกร ในการจัดทีมบํารุงรักษาระบบภายใน มี
คําแนะนําดังตอไปนี ้

- ออกแบบและกําหนดวัตถปุระสงค / แนวทางในการบํารุงรักษา 
- ใหผูปฏิบัติงานในงานบํารุงรักษา (Maintenance staff) มีสวนรวมในการออกแบบการบํารุงรักษาและ

ในการจัดตั้งทมีงานในการบาํรุงรักษาระบบ 
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- จดบันทกึ การพัฒนาระบบ/ กลยุทธในการตัดสินใจ/ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น/ การแกไขปญหาตาง ๆ  

จะทําใหเจาหนาที่ผูทาํการบํารุงรักษาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ ถาไดทบทวนบนัทกึ 
ตาง ๆ นี้อยางสม่ําเสมอ 

- จัดทําเอกสารที่ครอบคลุม/กระชับ/ และเขาใจไดงาย 
- รวมกับเจาหนาที่ผูทําการบํารุงรักษาในขณะที่มีการทดสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ การประเมินผล

ระบบ  กอนทีร่ะบบจะไดรับการยอมรับใหนํามาปฏิบัติงาน ควรไดรับการยอมรับจากเจาหนาที่ฝาย
บํารุงรักษาดวยระบบการบาํรุงรักษาจากภายนอก (Vendor System) 

 ในกรณีที่เปนการบํารุงรักษาโดยการวาจางบุคคลภายนอก (Vendor) ทีมโครงการจะมีความยืดหยุน 
                         นอยลงในการจัดการบํารงุรักษา เนื่องจากผูรับจางจะจัดเตรียมวิธีการบํารุงรักษาอยูแลว ดังนัน้ ขั้นตอน 
                         ที่จะทําใหเกิดความมัน่ใจในการบาํรุงรักษาระบบดวยวธิีนี้มีดังนี ้

- จัดทําขอกาํหนด (criteria) และการเปรียบเทียบ (benchmark) ในการบํารุงรักษา ใหเปนสวนหนึ่งใน 
RFP และการประเมินผูรับจาง 

- ทดสอบวาผูรับจางมีความเขาใจในระบบหรือไมโดยการตั้งคําถามเกี่ยวกับระบบทีใ่ชงานอยูในปจจุบัน 
- ประเมินโปรแกรมการบํารุงรักษา รวมถึงการตัดสินใจของผูรับจางในการปรับปรุงระบบ/ วิธีการในการ

ปรับปรุง/ ความถี่ในการ update / และคาใชจาย 
- ใชตัวเปรียบเทียบในการบาํรุงรักษา ( Maintenance benchmark) ในการประมาณการคาใชจายตาง ๆ  
- จัดทําสัญญาในการบาํรุงรักษาระบบภายใตการบํารุงรักษาที่จําเพาะเจาะจงและราคาที่กาํหนด  
-  

3. เครื่องมือที่เปนประโยชนในการบํารุงรักษา 
1.   Fourth-Generation Languages 
2.   Data Dictionaries 
3.   Local Area Network (LAN) 
4.   Decision Support System (DSS) 
5.   Early Development of the HRSC 
 

4. ขั้นตอนในการบํารุงรักษา 
1.    การทาํความเขาใจกับเปาหมายและวัตถุประสงคของระบบ HRMS 
       : การทาํความเขาใจทัง้ระบบ/ การศึกษาเอกสาร/ การตรวจสอบบันทกึการพฒันาและการบํารุงรักษา  
2. การประเมินศักยภาพของการเปลี่ยนแปลง 
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: การจัดหมวดหมูของการเปลี่ยนแปลง/ การประเมินความเปนไปได/ การประมาณการงบประมาณ/
ประโยชนทีไ่ดรับ/คุณคา 

3. การออกแบบการเปลี่ยนแปลงที่ไดรับการอนุมัติ 
:  การตกลงทาํสัญญา/ การออกแบบเบื้องตน/ การขจัดผลกระทบตาง ๆ/ การปรับปรุงบันทึกใหเปนปจจุบัน 

4. การนาํการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 
:  การศึกษาการออกแบบ/ การเปลี่ยนแปลงรหัส/การปรบัปรุงเอกสารตาง ๆ ใหเปนปจจุบัน/ การฝกอบรม/ 
การทดสอบระบบ 

5. การประเมินผลการบํารุงรักษา:  การควบคุมคาใชจาย/ การควบคุมจํานวนบุคลากรและคุณภาพ/ การ
ควบคุมตามบนัทกึการบาํรุงรักษาและคํารองขอ/ การทดสอบตามกําหนดเวลา 

 
             จะเห็นไดวาแนวทางการนําเอาระบบสารสนเทศมาใชในงานทรัพยากรมนษุยตามหลักทฤษฎขีอง Vincent 
R.Ceriello จะมีขั้นตอนตาง ๆ ที่จําเปนมากมาย และตองไดรับความรวมมือจากขาราชการและหนวยงานทัว่ทั้งองคกร 
จึงเปนเร่ืองจําเปนที่เราควรจะไดทาํการศึกษาและไปใชประกอบการปฏบิัติอยางจริงจัง เพื่อประโยชนทีก่องทัพอากาศจะ
ไดรับสูงสุด  
 
 
 


