
แนวทางการพฒันาทรพัยากรบคุคล ของ รฟม. 

 

สพุาณี สอนซ่ือ 

 

  แนวทางในการพฒันาทรพัยากรบคุคล ของ รฟม.  ตัง้แตเ่ร่ิมจดัตัง้ รฟม.ปี 2535 

จนถึงปี 2550 รฟม.ใชวิ้ธีการหาหลกัสตูรและขอ้มลูการจดัฝึกอบรมจากหนว่ยงานภายนอก

ท่ีจดัฝึกอบรม โดยยงัไมไ่ดห้าความจาํเป็นและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ รฟม. อีกทัง้ยงัไมไ่ด ้

มกีารจดัทาํแผนพฒันาทรพัยากรบคุคลอย่างเป็นรปูธรรม ในทางปฏิบตัจิะขออนมุตักิารจดั

ฝึกอบรมเป็นครัง้คราวไป อีกทัง้ในขณะนัน้งบประมาณดา้นการฝึกอบรมมจีาํกดั ทาํใหก้าร

สรรหาวิทยากรหรือการออกแบบหลกัสตูรเพ่ือพฒันาคนใน รฟม.ใหต้รงกบัความจาํเป็น และ

ภารกจินัน้ เป็นไปไดย้าก 

  ตอ่มาตัง้แตปี่ 2550 เป็นตน้มา  มีระบบการประเมินผลรฐัวิสาหกิจ โดยทริส 

มาประเมินผลดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล (การพัฒนาทรัพยากรบุคคล) และมี

ขอ้เสนอแนะให ้รฟม.นาํเคร่ืองมือในการพัฒนาฯ ต่าง ๆ มาใช ้เช่น การนาํ Competency 

มาใชใ้นการประเมินผลการปฏิบัติงาน และใชใ้นการพัฒนาฯ โดยการออกแบบหลักสตูร

ฝึกอบรม (Competency base training) ส่งเสริมใหม้ีการจดัทาํ Training Road map  มีการ

ส่งเสริมพัฒนาคนเก่ง Talent management การเตรียมบคุลากรสาํหรับตาํแหน่งสาํคัญ 

(Succession plan) การเตรียมความพรอ้มในตาํแหนง่ท่ีสงูขึน้ (pre position training) การ

วางแผนเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพ Career path  การพัฒนาสายอาชีพ Career 

Development ซ่ึง รฟม.ไดน้าํเคร่ืองมือต่าง ๆ ในใชใ้นดา้นการพัฒนาทรัพพยากรบคุคคล 

อย่างตอ่เนือ่ง ทาํให ้รฟม.ไดร้บัคะแนนดา้นการพฒันาฯ สงูขึน้ตามลาํดบั ดงันี ้

 

 

ปีงบประมาณ 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

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

 

ระบบการประเมนิผลรฐัวิสาหกจิฯ ทาํให ้ รฟม.ตระหนกัและเห็นความสาํคญัในการ

พฒันาทรพัพยากรบคุคลฯ มากย่ิงขึน้ โดยไดน้าํเคร่ืองมอืดงักลา่วมา เพ่ือเสริมสรา้งให้

พนกังานมคีวามสามารถท่ีจะขบัเคลื่อนองคก์ร ใหบ้รรลตุามวิสยัทศันแ์ละยทุธศาสตรก์าร

เสริมสรา้งองคค์วามรูแ้ละพฒันาบคุลากร ซ่ึงกาํหนดใหก้ารบริหารและพฒันาทรพัยากร

บคุคลเป็นกลไกในการบริหารองคก์รสู่ความเป็นเลิศ รฟม.จึงไดม้กีารจดัทาํ ระบบสมรรถนะ 

(Competency) เพ่ือกาํหนดแนวทางการพฒันาบคุลากร และกาํหนดหลกัสตูรฝึกอบรม 

(Competency base Training) ใหส้ามารถเพ่ิมสมรรถนะบคุลากรได ้ ทัง้นี ้ จะเนน้พฒันาให้

พนกังานม ี Competency สอดรบัตอ่การดาํเนนิงานของ รฟม.ครอบคลมุทกุตาํแหนง่ ทัง้ดา้น 

Core Competency, Managerial Competency, Function Competency และ Technical Competency 

รวมทัง้วิเคราะหห์าความจาํเป็นในการฝึกอบรม เพ่ือแกไ้ขปัญหาเร่งดว่น ทาํใหเ้กดิความ

ชดัเจน และมกีารจดัทาํแผนพฒันาทรพัยากรบคุคล อย่างเป็นรปูธรรม  

 



แนวทางการพฒันาทรพัยากรบคุคล ของ รฟม. เร่ิมจากการวิเคราะห/์ความจาํเป็น

ในการฝึกอบรม (Training Needs Assessment) การออกแบบหลกัสตูรตามสมรรถนะ 

(Competency Base Training)  ดาํเนนิการตามแผนการพฒันาทรพัยากรบคุคล (Action plan) 

และตดิตามและประเมนิผลการฝึกอบรม (Evaluation Training) ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

   

1. วิเคราะห/์ความจําเป็นในการฝึกอบรม(TrainingNeeds Assessment) 

                         1.1 แบบสอบถามหาความจาํเป็นในการฝึกอบรม (Training Need 

Survey) โดยใหแ้ตล่ะฝ่าย/สาํนกั เป็นผูพิ้จารณาหาความจาํเป็นในการสง่พนกังานไปเขา้รบั

การฝึกอบรมตอ้งสอดคลอ้งกบั Function/Technical Competency  การหาความจาํเป็นในการ

พฒันาในสว่นนี ้ จะเนน้การสง่พนกังานไปฝึกอบรมภายนอก (Public Training) ในโครงการ

พฒันาสมรรถนะประจาํหนว่ยงาน/ตาํแหนง่งาน Function/Technical Competency  เนือ่งจาก

เป็นความรู ้ความสามารถ ทกัษะเฉพาะหนว่ยงาน/ตาํแหนง่งาน 

   1.2  การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก รฟม. (SWOT) 

สภาพแวดลอ้มภายนอกไดแ้ก่ นโยบายของรัฐบาล (TRIS SEPA)  โดยผลการประเมินการ

ดาํเนินงานตามบันทึกขอ้ตกลงประจาํปี 2557 มีขอ้สังเกตให ้รฟม.ควรมีมาตรการเตรียม

ความพรอ้มเพื่อรองรับการดาํเนนิธรุกิจใหมใ่นอนาคต เชน่ การเตรียมผูบ้ริหารและบคุลากร

ท่ีมีความรูค้วามสามารถเกี่ยวกบัธรุกิจต่อเนื่องเชิงพาณิชยอ่ื์นเพ่ิมเติม การแลกเปลี่ยนองค์

ความรูก้ับผูร้ับสัมปทานการเดินรถ การปรับแกก้ฎหมาย กฎระเบียบใหเ้อ้ือต่อการดาํเนิน

ธรุกิจใหม่ เป็นตน้ซ่ึงนโยบายของรัฐบาลตอ้งการให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีของผูร้ับ



สัมปทาน  และตอ้งการใหพ้ัฒนาพนกังาน รฟม.ใหส้ามารถเดินรถไดเ้อง พรอ้มกนันี้ยังตอ้ง

พิจารณาในส่วนสภาพแวลลอ้มภายใน ไดแ้ก่แผนวิสาหกิจ รฟม.(ภารกิจ ยทุธศาสตร ์ฯลฯ) 

นโยบายของผูบ้ริหาร รฟม.  เพ่ือกาํหนดทิศทางแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบคุคลใหม้ี

ความรู ้ความสามารถในการขบัเคลื่อนองคก์รใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศันข์ององคก์รตอ่ไป 

2 ออกแบบหลกัสตูรตามสมรรถนะ (Competency Base Training)  

   ในสว่นนี ้จะเป็นการการนาํสมรรถนะหลกั (Core Competency)  

สมรรถนะบริหาร (Managerial Competency) สมรรถนะประจาํหน่วยงาน/ตาํแหนง่งาน  

Function Competency และ Technical Competency  มาออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรม ซ่ึง

หลักสตูรดังกล่าวจะเหมาะกับ รฟม. ตรงกับความจําเป็นและความตอ้งการสอดคลอ้งกับ

ภารกจิของ รฟม. ออกแบบมาเฉพาะพนกังาน รฟม.เท่านัน้  (Taylor made) ตามงบประมาณท่ี

ไดร้บัในปีนัน้ ๆ โดยการฝึกอบรมดงักล่าว รฟม.เป็นผูด้าํเนนิการจดัเอง (In house Training) 

เช่น โครงการพัฒนาบคุลากรตามสมรรถนะหลัก  โครงการพัฒนาบคุลากรตามสมรรถนะ

ผูบ้ริหาร โครการวางแผนเตรียมบคุลากรสาํหรบัตาํแหนง่สาํคญั   โครงการพัฒนาบคุลากร

ท่ีมศีกัยภาพสงู  โครงการพฒันาบคุลากรใหม ่

3 ดําเนินการตามแผนการพฒันาทรพัยากรบคุคล (Action plan) 

   เป็นการดาํเนนิการจดัฝึกอบรมตามแผนพฒันาทรพยัากรบุคคล  

ซ่ึงผา่นการอนมุตัจิาก ผูว่้าการ  จะเร่ิมตามปีงบประมาณ ในวนัท่ี 1 ตลุาคม – 30 กนัยายน 

ของทกุปี  เป็นแผนพฒันาฯ ระยะสัน้ 1 ปี  

   4 ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม (Evaluation Training)  ไดแ้ก ่ 

                       4.1 การประเมินผลความรู ้(Learning)  โดยการทดสอบความรูก้อ่น

และหลงัการฝึกอบรม (pre-post test) ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมในส่วนของการเรียนรู ้จะใช ้

การประเมินผลความรู ้ในหลกัสตูรท่ีอบรมตาม Training Road Map หรือหลกัสตูรท่ีใชเ้วลา

การอบรมฝึกอบรมมากกว่า 1 วัน ซ่ึงผูจ้ดัตอ้งการวัดความรูข้องผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม เชน่ 

หลักสตูรพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก  หลักสตูรพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ

ผูบ้ริหาร   

   4.2 การประเมินผลการฝึกอบรม (Reaction) ซ่ึงเป็นการวัดผล

ปฏิกิริยา (Reaction)   โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นในความพึงพอใจของผูเ้ขา้รบัเขา้การ

ฝึกอบรม  ทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในแต่ละหลักสตูร ในหัวขอ้ดังนี้ ความคิดเห็น

เกีย่วกบัเนือ้หาหลกัสตูร  ความคิดเห็นเกี่ยวกบัระยะเวลาการฝึกอบรม ความคิดเห็นเกี่ยวกบั

วิทยากร ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานท่ี ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาํเนินงานผูจ้ัดฝึกอบรม 

เพ่ือนาํผลการประเมนิมาปรบัปรงุการฝึกอบรมหลกัสตูรในอนาคต 

      4.3 การตดิตามผลการฝึกอบรม ((Behavior)  ใชแ้บบสอบถามตดิตาม

ผลการฝึกอบรมในสว่นการตระหนกัรบัร ู ้(Awareness) 

 

          จะเห็นไดว่้า แนวทางการพฒันาทรพัยากรบุคคล ดงักลา่วขา้งตน้ท่ีบรรจอุยู่ในแผนการพฒันา

ทรพัยากรบคุคล จะเนน้การฝึกอบรมในหอ้งเรยีน (In house Training – Public Training)  เป็น

การพฒันาบคุลากรใหม้ ีความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ ทศันคต ิ ท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังานจนกระทัง่

เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมในการปฏิบตังิานไปในทิศทางท่ี รฟม.ตอ้งการในสว่นของแผนกพฒันา

ทรพัยากรบคุคล ก็มุง่มัน่ ตัง้ใจ ในการท่ีจะพฒันาเคร่ืองมอืและออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรมให้

เหมาะสมสอดคลอ้งรองรบักบัภารกิจของรฟม.ในอนาคตตอ่ไป 

                              ---------------------------------- 



     

 


