แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบ ุคคล ของ รฟม.
ส ุพาณี สอนซื่อ
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ รฟม. ตัง้ แต่เริ่มจัดตัง้ รฟม.ปี 2535
จนถึงปี 2550 รฟม.ใช้วิธีการหาหลักสูตรและข้อมูลการจัดฝึ กอบรมจากหน่วยงานภายนอก
ที่จดั ฝึ กอบรม โดยยังไม่ได้หาความจําเป็ นและความต้องการที่แท้จริงของ รฟม. อีกทัง้ ยังไม่ได้
มีการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็ นรูปธรรม ในทางปฏิบตั จิ ะขออนุมตั กิ ารจัด
ฝึ กอบรมเป็ นครัง้ คราวไป อีกทัง้ ในขณะนัน้ งบประมาณด้านการฝึ กอบรมมีจาํ กัด ทําให้การ
สรรหาวิทยากรหรือการออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาคนใน รฟม.ให้ตรงกับความจําเป็ น และ
ภารกิจนัน้ เป็ นไปได้ยาก
ต่อมาตัง้ แต่ปี 2550 เป็ นต้นมา มีระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ โดยทริส
มาประเมิ น ผลด้า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุค คล (การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุค คล) และมี
ข้อเสนอแนะให้ รฟม.นําเครื่ อ งมือในการพัฒนาฯ ต่าง ๆ มาใช้ เช่น การนํา Competency
มาใช้ใ นการประเมิน ผลการปฏิ บัติง าน และใช้ใ นการพัฒ นาฯ โดยการออกแบบหลักสูต ร
ฝึ กอบรม (Competency base training) ส่งเสริมให้มีการจัดทํา Training Road map มีการ
ส่งเสริมพัฒนาคนเก่ง Talent management การเตรียมบุคลากรสําหรับตําแหน่งสําคัญ
(Succession plan) การเตรียมความพร้อมในตําแหน่งที่สงู ขึน้ (pre position training) การ
วางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ Career path การพัฒนาสายอาชีพ Career
Development ซึ่ง รฟม.ได้นาํ เครื่องมือต่าง ๆ ในใช้ในด้านการพัฒนาทรัพพยากรบุคคคล
อย่างต่อเนือ่ ง ทําให้ รฟม.ได้รบั คะแนนด้านการพัฒนาฯ สูงขึน้ ตามลําดับ ดังนี้

ปีงบประมาณ

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

คะแนนที่ได้

1.95 2,21 2,48 3,36 3,92 3.86 3.79 SEPA N/A

ระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจฯ ทําให้ รฟม.ตระหนักและเห็นความสําคัญในการ
พัฒนาทรัพพยากรบุคคลฯ มากยิ่งขึน้ โดยได้นาํ เครื่องมือดังกล่าวมา เพื่อเสริมสร้างให้
พนักงานมีความสามารถที่จะขับเคลื่อนองค์กร ให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างองค์ความรูแ้ ละพัฒนาบุคลากร
ซึ่งกําหนดให้การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเป็ นกลไกในการบริหารองค์กรสู่ความเป็ นเลิศ รฟม.จึงได้มกี ารจัดทํา ระบบสมรรถนะ
(Competency) เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร และกําหนดหลักสูตรฝึ กอบรม
(Competency base Training) ให้สามารถเพิ่มสมรรถนะบุคลากรได้ ทัง้ นี้ จะเน้นพัฒนาให้
พนักงานมี Competency สอดรับต่อการดําเนินงานของ รฟม.ครอบคลุมทุกตําแหน่ง ทัง้ ด้าน
Core Competency, Managerial Competency, Function Competency และ Technical Competency
รวมทัง้ วิเคราะห์หาความจําเป็ นในการฝึ กอบรม เพื่อแก้ไขปั ญหาเร่งด่วน ทําให้เกิดความ
ชัดเจน และมีการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างเป็ นรูปธรรม

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ รฟม. เริ่มจากการวิเคราะห์/ความจําเป็ น
ในการฝึ กอบรม (Training Needs Assessment) การออกแบบหลักสูตรตามสมรรถนะ
(Competency Base Training) ดําเนินการตามแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Action plan)
และติดตามและประเมินผลการฝึ กอบรม (Evaluation Training) ดังนี้

1. วิเคราะห์/ความจําเป็นในการฝึกอบรม(TrainingNeeds Assessment)
1.1 แบบสอบถามหาความจําเป็ นในการฝึ กอบรม (Training Need
Survey) โดยให้แต่ละฝ่ าย/สํานัก เป็ นผูพ้ ิจารณาหาความจําเป็ นในการส่งพนักงานไปเข้ารับ
การฝึ กอบรมต้องสอดคล้องกับ Function/Technical Competency การหาความจําเป็ นในการ
พัฒนาในส่วนนี้ จะเน้นการส่งพนักงานไปฝึ กอบรมภายนอก (Public Training) ในโครงการ
พัฒนาสมรรถนะประจําหน่วยงาน/ตําแหน่งงาน Function/Technical Competency เนือ่ งจาก
เป็ นความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะหน่วยงาน/ตําแหน่งงาน
1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก รฟม. (SWOT)
สภาพแวดล้อมภายนอกได้แก่ นโยบายของรัฐบาล (TRIS SEPA) โดยผลการประเมินการ
ดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประจําปี 2557 มีขอ้ สังเกตให้ รฟม.ควรมีมาตรการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจใหม่ในอนาคต เช่น การเตรียมผูบ้ ริหารและบุคลากร
ที่มีความรูค้ วามสามารถเกี่ยวกับธุรกิจต่อเนื่องเชิงพาณิชย์อื่นเพิ่มเติม การแลกเปลี่ยนองค์
ความรูก้ ับผูร้ ับสัมปทานการเดินรถ การปรับแก้กฎหมาย กฎระเบียบให้เอื้อต่อการดําเนิน
ธุร กิ จ ใหม่ เป็ นต้น ซึ่ ง นโยบายของรัฐ บาลต้อ งการให้มี ก ารถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ข องผูร้ ั บ

สัมปทาน และต้องการให้พัฒนาพนักงาน รฟม.ให้สามารถเดินรถได้เอง พร้อมกันนี้ยังต้อง
พิจารณาในส่วนสภาพแวลล้อมภายใน ได้แก่แผนวิสาหกิจ รฟม.(ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ฯลฯ)
นโยบายของผูบ้ ริหาร รฟม. เพื่อกําหนดทิศทางแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
ความรู้ ความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ขององค์กรต่อไป
2 ออกแบบหลักสูตรตามสมรรถนะ (Competency Base Training)
ในส่วนนี้ จะเป็ นการการนําสมรรถนะหลัก (Core Competency)
สมรรถนะบริหาร (Managerial Competency) สมรรถนะประจําหน่วยงาน/ตําแหน่งงาน
Function Competency และ Technical Competency มาออกแบบหลักสูตรการฝึ กอบรม ซึ่ง
หลักสูตรดังกล่าวจะเหมาะกับ รฟม. ตรงกับความจําเป็ นและความต้องการสอดคล้องกับ
ภารกิจของ รฟม. ออกแบบมาเฉพาะพนักงาน รฟม.เท่านัน้ (Taylor made) ตามงบประมาณที่
ได้รบั ในปี นัน้ ๆ โดยการฝึ กอบรมดังกล่าว รฟม.เป็ นผูด้ าํ เนินการจัดเอง (In house Training)
เช่น โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
ผูบ้ ริหาร โครการวางแผนเตรียมบุคลากรสําหรับตําแหน่งสําคัญ โครงการพัฒนาบุคลากร
ที่มศี กั ยภาพสูง โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่
3 ดําเนินการตามแผนการพัฒนาทรัพยากรบ ุคคล (Action plan)
เป็ นการดําเนินการจัดฝึ กอบรมตามแผนพัฒนาทรพัยากรุบคคล
ซึ่งผ่านการอนุมตั จิ าก ผูว้ ่าการ จะเริ่มตามปี งบประมาณ ในวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน
ของทุกปี เป็ นแผนพัฒนาฯ ระยะสัน้ 1 ปี
4 ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม (Evaluation Training) ได้แก่
4.1 การประเมินผลความรู้ (Learning) โดยการทดสอบความรูก้ อ่ น
และหลังการฝึ กอบรม (pre-post test) ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในส่วนของการเรียนรู้ จะใช้
การประเมินผลความรู้ ในหลักสูตรที่อบรมตาม Training Road Map หรือหลักสูตรที่ใช้เวลา
การอบรมฝึ กอบรมมากกว่า 1 วัน ซึ่งผูจ้ ดั ต้องการวัดความรูข้ องผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม เช่น
หลัก สูต รพัฒ นาบุค ลากรตามสมรรถนะหลัก หลัก สูต รพัฒ นาบุค ลากรตามสมรรถนะ
ผูบ้ ริหาร
4.2 การประเมินผลการฝึ กอบรม (Reaction) ซึ่ งเป็ นการวัดผล
ปฏิกิริยา (Reaction) โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นในความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับเข้าการ
ฝึ กอบรม ทั น ที เ มื่ อ เสร็ จ สิ้ น การฝึ กอบรมในแต่ล ะหลัก สูต ร ในหั ว ข้อ ดัง นี้ ความคิ ด เห็ น
เกีย่ วกับเนือ้ หาหลักสูตร ความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาการฝึ กอบรม ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิทยากร ความคิดเห็ นเกี่ยวกับสถานที่ ความคิดเห็ นเกี่ยวกับการดําเนินงานผูจ้ ัดฝึ กอบรม
เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงการฝึ กอบรมหลักสูตรในอนาคต
4.3 การติดตามผลการฝึ กอบรม ((Behavior) ใช้แบบสอบถามติดตาม
ผลการฝึ กอบรมในส่วนการตระหนักรับร ้ ู (Awareness)
จะเห็นได้ว่า แนวทางการพัฒนาทรัพยากรุบคคล ดังกล่าวข้างต้นที่บรรจุอยู่ในแผนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล จะเน้นการฝึกอบรมในห้องเรียน (In house Training – Public Training) เป็ น
การพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ ที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิงานจนกระทัง่
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบตั งิ านไปในทิศทางที่ รฟม.ต้องการในส่วนของแผนกพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ก็มงุ่ มัน่ ตัง้ ใจ ในการที่จะพัฒนาเครื่องมือและออกแบบหลักสูตรการฝึ กอบรมให้
เหมาะสมสอดคล้องรองรับกับภารกิจของรฟม.ในอนาคตต่อไป
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