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รายงานผลการบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคลประจ าปี 2564 

 

การพฒันาบุคลากรและการฝึกอบรม 

บมจ. อสมท ได้มุ่งเน้นใหอ้งค์กรพฒันาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยัง่ยนื โดยพฒันาและปรบัปรุง
ระบบการบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาความรู้
ความสามารถของพนักงานใหท้ างานใหบ้รรลุตามเป้าหมายการด าเนินธุรกจิขององค์กร และมคีวามกา้วหน้าใน
วชิาชพี 

โดยไดด้ าเนินการวางแผนการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์วเิคราะหใ์หม้คีวามสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ พนัธ
กจิ ค่านิยมและแผนยุทธศาสตร์องค์กร ตลอดจนแผนงานและโครงการของหน่วยงานต่างๆ ประกอบกบัการ
ส ารวจความจ าเป็นในการพฒันาบุคลากร เพื่อน ามาใชใ้นการวางแผนการพฒันาพนักงานทุกระดบัใหม้ีความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ และมุ่งเน้นการสรา้งทกัษะใหม่และการเพิม่พูนทกัษะเดมิ (Reskill & Upskill) ให้
พนักงานทุกคนพรอ้มรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงที่อาจมผีลกระทบต่อธุรกจิ เพิม่ความรูค้วามสามารถในการ
ปฎิบตัิงานและความก้าวหน้าในวิชาชีพตามสายงานและสอดคล้องตามสมรรถนะที่องค์กรต้องการ (MCOT 
Competency)  ประกอบกบัทศิทางการด าเนินธุรกจิของ บมจ.อสมท จะต้องมุ่งเน้นการท าธุรกจิทีม่กีารเติบโต
และมอีนาคต เช่น ด้านดจิทิลั เปลีย่นวธิคีดิในการด าเนินธุรกจิ โดยต้องท าความเขา้ใจทัง้กลุ่มผู้ชมและลูกค้า 
ก่อนที่จะด าเนินการผลิต Content หรือขายโฆษณาให้กับลูกค้า และต้องพัฒนาในเชิงความคิดสร้างสรรค ์
(Creativity) แนวคิดเชิงธุรกิจ (Business Mindset) และความเข้าใจในธุรกิจหลัก (Core Business)  และ
ความสามารถดา้น Digital ดา้นเทคโนโลย ีและการสรา้งความเป็นเจา้ของร่วม (Ownership & Accountability 
in Results) เพื่อใหพ้นักงานสามารถท าไดต้ามเป้าหมาย 

บมจ.อสมท ได้ด าเนินการพฒันาบุคลากรและผู้น า อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรบัการเติบโตขององค์กร 
และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรรองรบัสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency), เทคโนโลย ี
(Technology) ที่ทนัสมยั ส าหรบัในปี 2564 นี้ ถึงแม้จะยงัมสีถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 แต่ 
บมจ.อสมท ก็ได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้และการพฒันา โดยปรบัเปลี่ยนการสอนรูปแบบ Classroom บาง
หลกัสูตรเป็นการจดัการอบรมแบบ Virtual Classroom เพื่อใหพ้นักงานมสี่วนร่วมการเรยีนรู ้แบบ Real-Time 
ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวความคิด และประสบการณ์ของผู้เข้าอบรมกบัวทิยากร โดยผ่านระบบ VDO 
Conference เช่น Zoom Meeting , Google Meet อกีทัง้ยงัพฒันาสือ่การเรยีนรูด้จิทิลัในรปูแบบต่าง ๆ อาทิ 
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 e-learning, Online Learning แหล่งการเรยีนรูต้่างๆ จากภายนอก รวมทัง้รวบรวมความรูต้่างๆ ผ่านช่องทาง 
Facebook Group ทัง้ทางด้าน Business, Technology, Soft skill, Life Style และอื่น ๆ เพื่อเป็นช่องทางใน
การพฒันาตนเองใหแ้ก่พนักงานอกีดว้ย โดยแบ่งหลกัสตูรออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

1. Leadership Development, Business & People Management เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อม
และพฒันาผูบ้รหิารและพนักงานกลุ่มศกัยภาพใหม้ทีกัษะ ความรู ้ความสามารถ ทัง้ในเรื่องการบรหิารคนและ
บรหิารงาน โดยการเรยีนรูผ่้านการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์กบัวทิยากร รวมทัง้เป็นการเรยีนรู้
แบ่งปันประสบการณ์การท างานจากผูบ้รหิารระดบัสงูทัง้จากภายในและภายนอกองค์กร ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรนี้ 
ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารและพนักงานทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้ร่วมโครงการ MCOT’s Future Learder 

2. Core Course เป็นหลกัสูตรเพื่อพฒันาศกัยภาพพนักงานทุกคนตามกลุ่มระดบัต าแหน่งงานหรอื
สายอาชพี โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มหลกัสูตรเร่งด่วนตามกลยุทธ์องค์กร กลุ่มหลกัสูตร Core Competency กลุ่ม
หลกัสตูรตามสายอาชพี (Functional Competency) 

3. Common Knowledge เป็นหลกัสูตรเพื่อพฒันาศกัยภาพพนักงานใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบันโยบายและ
ขอ้กฎหมายต่างๆ รวมทัง้การเสรมิสร้างค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร การปลูกฝังให้พนักงานมจีรยิธรรมและ
เตรยีมพรอ้มต่อการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ เช่น Agile Team เป็นตน้ 

งบประมาณ 
ซึ่งในปี 2564 บมจ. อสมท ไดด้ าเนินการจดัอบรมและพฒันาผู้บรหิารและพนักงาน โดยใชเ้ครื่องมอื

การพฒันาทีห่ลากหลาย คดิเป็นจ านวนชัว่โมงการพฒันาโดยเฉลีย่ของพนักงาน 41.85 ชัว่โมงต่อคนต่อปี โดย
ค่าใช้จ่ายในการอบรมทัง้หมด 2,672,450.65 บาทต่อปี คิดเป็นจ านวนเงินเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการอบรม 
2,769.38 บาทต่อคนต่อปี นอกจากนี้ยงัเน้นการส่งเสรมิการเรยีนรู้แบบ Self-Learning และ Online Course 
ผ่านระบบ E-learning ของ บมจ. อสมท และส่งผู้บรหิารและกลุ่มพนักงาน เขา้รบัการเสรมิทกัษะและเรยีนรู้
ภายใต้ Platform YourNextU โดยมรีูปแบบการเรยีนการสอนแบบ Blended Learning ซึ่งเป็นการเรยีนรู้เพื่อ
พฒันาศกัยภาพใหม่ๆ ใหส้ามารถกา้วทนัโลกทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา ปรบัเปลีย่นมุมมองกระบวนการคดิและ
การท างานแบบยดืหยุ่น สรา้ง Sense of urgency กลา้ทีจ่ะน าเสนอสิง่ใหม่ๆ และแลกเปลีย่นแนวคดิกบัผูอ้ื่น 

บมจ. อสมท ยังคงให้ความส าคัญในการดูแลผู้มีศักยภาพโดดเด่น (Talent Management) อย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านการด าเนินการโครงการ MCOT’s Future Leader Program ซึ่งเป็นรุ่นที ่2 เพื่อพฒันาบุคลากรให้
มคีวามพร้อมในการปฏิบตัิงานที่มคีวามยากและท้าทาย รวมทัง้โครงการใหม่ๆ ที่มคีวามส าคญัตามกลยุทธ ์
และเป็นการพฒันาและดแูลรกัษากลุ่มผูป้ฏบิตังิานทีม่ศีกัยภาพสงู เน้นการพฒันาศกัยภาพแบบผสมผสาน การ
ลงมือปฏิบัติจริง  (Action Learning)  และเรียนรู้จากประสบการณ์ความส าเร็จของผู้อื่น  (Experiential 
Learning)  การเขา้คลาสเพื่ออบรมโดยวทิยากรผู้เชี่ยวชาญ การเรยีนรู้แบบ Online และการมอบหมายงาน
โครงการ (Project-Based Learning)  โดยน าองค์ความรูท้ี่ไดร้บัมาปรบัใช้ในการพฒันาต่อยอดเป็นผลติภณัฑ์
หรอืบรกิารใหม่ขององคก์ร 
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ปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

ทัง้นี้ สถานการณ์การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ ท าใหร้ปูแบบการท างานเปลีย่นแปลงไปรวมถงึ
ความรบัผดิชอบและกระบวนการท างานใหม่ต้องมคีวามรวดเรว็และตอบสนองต่อการด าเนินธุรกจิ รวมทัง้การ
พฒันาทักษะที่จ าเป็นและสอดคล้องกบัความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบนั (Essential Skills) ทิศทางการ
บริหารงานทรพัยากรมนุษย์ ในปี 2565 จึงต้องให้ความส าคัญเร่งด่วนในการพัฒนาการรู้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) เพื่อใหพ้นักงานมทีกัษะพืน้ฐานในการน าเครื่องมอื อุปกรณ์ และเทคโนโลยทีีม่อียู่ในปัจจุบนัมาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์สูงสุด ส าหรบัการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน หรือใช้เพื่อการพัฒนา
กระบวนการท างาน หรอืระบบงานในองค์กรให้มีความทนัสมยั สามารถสร้างคุณค่า (Value Creation) และ
ความคุ้มค่าในการด าเนินงาน (Economy of Scale) โดยเทคโนโลยดีิจทิลัได้สรา้งการเปลี่ยนแปลงทัง้ในด้าน
วฒันธรรมและพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งการเรยีนรู้และพฒันาจะเลือกตามความสนใจและความสามารถของ
ตนเอง สามารถเรยีนรูแ้ละรบัขอ้มูลข่าวสารได้พร้อมๆ กนัจากหลายแหล่ง ให้ความส าคญักบัรูป เสยีง วดีทิศัน์ 
เกมสแ์ละสือ่สงัคมออนไลน์ มากกว่าตวัหนังสอื สามารถเชื่อมโยงสิง่ต่างๆ ไดใ้นหลายมติ ิมปีฏสิมัพนัธแ์บบทนัที 
การเรยีนรูจ้ ึงเป็นไปอย่างรวดเรว็ ประกอบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 19  (Covid – 19)   
ท าใหก้ารพฒันาทรพัยากรบุคคลต้องปรบัตวัใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั  โดยน าสื่อ Social 
Networking และ Video-Streaming มาปรบัใชเ้พื่อให้เกดิการเรยีนรู ้พฒันา แบ่งปันความคดิ เรยีนรูไ้ด้ทุกที่ ทุก
เวลา เพื่อใหส้อดรบักบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 

นอกจากนี้ย ังเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Self-Learning และ Online Course ผ่านระบบ E-
learning ของ บมจ. อสมท และสง่ผูบ้รหิารและกลุ่มพนักงาน เขา้รบัการเสรมิทกัษะและเรยีนรูภ้ายใต ้Platform 
YourNextU โดยมีรูปแบบการเรยีนการสอนแบบ Blended Learning ซึ่งเป็นการเรยีนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพ
ใหม่ๆ ใหส้ามารถกา้วทนัโลกทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา ปรบัเปลีย่นมุมมองกระบวนการคดิและการท างานแบบ
ยดืหยุ่น สรา้ง Sense of urgency กลา้ทีจ่ะน าเสนอสิง่ใหม่ๆ และแลกเปลีย่นแนวคดิกบัผูอ้ื่น 

 
การบริหารทรพัยากรมนุษย ์ด้านโครงสร้างอตัราก าลงั 

การบริหารโครงสร้างอัตราก าลังถูกก าหนดเป้าหมายในเรื่องสัดส่วนค่าใช้จ่ ายบุคคลต่อรายได้
ด าเนินการซึ่งก าหนดไวอ้ยู่ที ่56% ซึ่งผลในการบรหิารอตัราก าลงัจะเหน็ไดว้่าในสิน้ปี 2564 สดัส่วนค่าใช้จ่าย
บุคคลต่อรายไดด้ าเนินการสามารถท าไดอ้ยู่ที ่43.52% ซึง่ดกีว่าเป้าหมายทีถู่กวางไวใ้นปี 2564  
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ปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 19 (Covid – 19) ท าให้รายได้จากการด าเนิน

ธุรกจิลดลง ซึ่งมผีลท าให้สดัส่วนค่าใช่จ่ายบุคคลลดลงตามไปดว้ย ซึ่งท าให้เป็นปัญหาในการสรรหาบุคลากร
ใหม่เพื่อเขา้ท างาน ทัง้นี้ ควรเพิม่การหารายไดม้ากยิง่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหารายได้จากธุรกจิเดมิทีม่อียู่ หรอื
รายไดจ้ากผลติภณัฑ์หรอืบรกิารใหม่ขององค์กร เพราะหากมรีายได้เพิม่มากขึน้กส็ามารถสรรหาบุคลากรเขา้
มาท างานไดม้ากขึน้ตามไปดว้ย  

 
 
         ทีม่า : ส านักทรพัยากรมนุษย ์


