รายงานผลการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี 2564
การพัฒนาบุคลากรและการฝึ กอบรม
บมจ. อสมท ได้มุ่งเน้นให้องค์กรพัฒนาไปสู่การเป็ นองค์กรแห่งความยังยื
่ น โดยพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานให้ทางานให้บรรลุตามเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจขององค์กร และมีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ
โดยได้ดาเนินการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ วิเคราะห์ให้มคี วามสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธ
กิจ ค่านิยมและแผนยุทธศาสตร์องค์กร ตลอดจนแผนงานและโครงการของหน่ วยงานต่างๆ ประกอบกับการ
สารวจความจาเป็ นในการพัฒนาบุคลากร เพื่อนามาใช้ในการวางแผนการพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มี ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และมุ่งเน้นการสร้างทักษะใหม่และการเพิม่ พูนทักษะเดิม (Reskill & Upskill) ให้
พนักงานทุกคนพร้อมรับมือกับความเปลีย่ นแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ เพิม่ ความรูค้ วามสามารถในการ
ปฎิบตั ิงานและความก้าวหน้ าในวิชาชีพตามสายงานและสอดคล้องตามสมรรถนะที่องค์กรต้องการ (MCOT
Competency) ประกอบกับทิศทางการดาเนินธุรกิจของ บมจ.อสมท จะต้องมุ่งเน้นการทาธุรกิจทีม่ กี ารเติบโต
และมีอนาคต เช่น ด้านดิจทิ ลั เปลีย่ นวิธคี ดิ ในการดาเนินธุรกิจ โดยต้องทาความเข้าใจทัง้ กลุ่มผู้ชมและลูกค้า
ก่อนที่จะด าเนิ น การผลิต Content หรือขายโฆษณาให้กับ ลู กค้า และต้องพัฒ นาในเชิงความคิด สร้างสรรค์
(Creativity) แนวคิ ด เชิง ธุ ร กิ จ (Business Mindset) และความเข้ า ใจในธุ ร กิ จ หลัก (Core Business) และ
ความสามารถด้าน Digital ด้านเทคโนโลยี และการสร้างความเป็ นเจ้าของร่วม (Ownership & Accountability
in Results) เพื่อให้พนักงานสามารถทาได้ตามเป้ าหมาย
บมจ.อสมท ได้ดาเนินการพัฒ นาบุคลากรและผู้นา อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร
และพัฒ นาขีด ความสามารถบุ ค ลากรรองรับ สมรรถนะหลัก ขององค์ ก ร (Core Competency), เทคโนโลยี
(Technology) ที่ทนั สมัย สาหรับในปี 2564 นี้ ถึงแม้จะยังมีสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แต่
บมจ.อสมท ก็ได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒ นา โดยปรับ เปลี่ยนการสอนรูป แบบ Classroom บาง
หลักสูตรเป็ นการจัดการอบรมแบบ Virtual Classroom เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมการเรียนรู้ แบบ Real-Time
ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวความคิด และประสบการณ์ ของผู้เข้าอบรมกับ วิทยากร โดยผ่ านระบบ VDO
Conference เช่น Zoom Meeting , Google Meet อีกทัง้ ยังพัฒนาสือ่ การเรียนรูด้ จิ ทิ ลั ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ
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e-learning, Online Learning แหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ จากภายนอก รวมทัง้ รวบรวมความรูต้ ่างๆ ผ่านช่องทาง
Facebook Group ทัง้ ทางด้าน Business, Technology, Soft skill, Life Style และอื่น ๆ เพื่อเป็ น ช่ องทางใน
การพัฒนาตนเองให้แก่พนักงานอีกด้วย โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. Leadership Development, Business & People Management เป็ น หลักสูต รเตรีย มความพร้อม
และพัฒนาผูบ้ ริหารและพนักงานกลุ่มศักยภาพให้มที กั ษะ ความรู้ ความสามารถ ทัง้ ในเรื่องการบริหารคนและ
บริหารงาน โดยการเรียนรูผ้ ่านการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประสบการณ์กบั วิทยากร รวมทัง้ เป็ นการเรียนรู้
แบ่งปั นประสบการณ์การทางานจากผูบ้ ริหารระดับสูงทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กร ผูเ้ ข้าอบรมหลักสูตรนี้
ได้แก่ ผูบ้ ริหารและพนักงานทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ MCOT’s Future Learder
2. Core Course เป็ นหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคนตามกลุ่มระดับตาแหน่ งงานหรือ
สายอาชีพ โดยแบ่งออกเป็ น กลุ่มหลักสูตรเร่งด่วนตามกลยุทธ์องค์กร กลุ่มหลักสูตร Core Competency กลุ่ม
หลักสูตรตามสายอาชีพ (Functional Competency)
3. Common Knowledge เป็ นหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับนโยบายและ
ข้อกฎหมายต่างๆ รวมทัง้ การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร การปลูกฝั งให้พนักงานมีจริยธรรมและ
เตรียมพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิดขึน้ เช่น Agile Team เป็ นต้น
งบประมาณ
ซึ่งในปี 2564 บมจ. อสมท ได้ดาเนินการจัดอบรมและพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน โดยใช้เครื่องมือ
การพัฒนาทีห่ ลากหลาย คิดเป็ นจานวนชั ่วโมงการพัฒนาโดยเฉลีย่ ของพนักงาน 41.85 ชั ่วโมงต่อคนต่อปี โดย
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการอบรมทัง้ หมด 2,672,450.65 บาทต่ อ ปี คิด เป็ น จ านวนเงิน เฉลี่ย ค่ า ใช้จ่ า ยในการอบรม
2,769.38 บาทต่อคนต่อปี นอกจากนี้ยงั เน้ นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Self-Learning และ Online Course
ผ่านระบบ E-learning ของ บมจ. อสมท และส่งผู้บริหารและกลุ่มพนักงาน เข้ารับการเสริมทักษะและเรียนรู้
ภายใต้ Platform YourNextU โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Blended Learning ซึ่งเป็ นการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพใหม่ๆ ให้สามารถก้าวทันโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ปรับเปลีย่ นมุมมองกระบวนการคิดและ
การทางานแบบยืดหยุ่น สร้าง Sense of urgency กล้าทีจ่ ะนาเสนอสิง่ ใหม่ๆ และแลกเปลีย่ นแนวคิดกับผูอ้ ่นื
บมจ. อสมท ยังคงให้ ค วามส าคัญ ในการดู แ ลผู้มีศัก ยภาพโดดเด่ น (Talent Management) อย่ า ง
ต่อเนื่อง ผ่านการดาเนินการโครงการ MCOT’s Future Leader Program ซึ่งเป็ นรุ่นที่ 2 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานที่มคี วามยากและท้าทาย รวมทัง้ โครงการใหม่ๆ ที่ มคี วามสาคัญตามกลยุทธ์
และเป็ นการพัฒนาและดูแลรักษากลุ่มผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ศี กั ยภาพสูง เน้นการพัฒนาศักยภาพแบบผสมผสาน การ
ลงมื อ ปฏิ บ ั ติ จ ริง (Action Learning) และเรีย นรู้ จ ากประสบการณ์ ค วามส าเร็จ ของผู้ อ่ื น (Experiential
Learning) การเข้าคลาสเพื่ออบรมโดยวิทยากรผู้ เชี่ยวชาญ การเรียนรู้แบบ Online และการมอบหมายงาน
โครงการ (Project-Based Learning) โดยนาองค์ความรูท้ ่ไี ด้รบั มาปรับใช้ในการพัฒนาต่อยอดเป็ นผลิตภัณฑ์
หรือบริการใหม่ขององค์กร
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ทัง้ นี้ สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีทเ่ี กิดขึน้ ทาให้รปู แบบการทางานเปลีย่ นแปลงไปรวมถึง
ความรับผิดชอบและกระบวนการทางานใหม่ต้องมีความรวดเร็วและตอบสนองต่อการดาเนินธุรกิจ รวมทัง้ การ
พัฒ นาทักษะที่จาเป็ นและสอดคล้องกับ ความต้องการในสถานการณ์ ปัจจุบนั (Essential Skills) ทิศทางการ
บริห ารงานทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ในปี 2565 จึงต้ อ งให้ค วามส าคัญ เร่ งด่ ว นในการพัฒ นาการรู้ดิจิทัล (Digital
Literacy) เพื่อให้พนักงานมีทกั ษะพืน้ ฐานในการนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทม่ี อี ยู่ในปั จจุบนั มาใช้ให้
เกิด ประโยชน์ สู ง สุ ด ส าหรับ การสื่อ สาร การปฏิบ ัติ งาน และการท างานร่ ว มกัน หรือ ใช้ เ พื่อ การพัฒ นา
กระบวนการทางาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัย สามารถสร้างคุณค่า (Value Creation) และ
ความคุ้มค่าในการดาเนินงาน (Economy of Scale) โดยเทคโนโลยีดิจทิ ลั ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงทัง้ ในด้าน
วัฒ นธรรมและพฤติกรรมของมนุ ษย์ ซึ่ งการเรียนรู้และพัฒ นาจะเลือกตามความสนใจและความสามารถของ
ตนเอง สามารถเรียนรูแ้ ละรับข้อมูลข่าวสารได้พร้อมๆ กันจากหลายแหล่ง ให้ความสาคัญกับรูป เสียง วีดทิ ศั น์
เกมส์และสือ่ สังคมออนไลน์ มากกว่าตัวหนังสือ สามารถเชื่อมโยงสิง่ ต่างๆ ได้ในหลายมิติ มีปฏิสมั พันธ์แบบทันที
การเรียนรูจ้ ึงเป็ นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (Covid – 19)
ทาให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลต้องปรับตัวใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั โดยนาสื่อ Social
Networking และ Video-Streaming มาปรับใช้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา แบ่งปั นความคิด เรียนรูไ้ ด้ทุกที่ ทุก
เวลา เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปั จจุบนั
นอกจากนี้ ย ัง เน้ น การส่ ง เสริม การเรีย นรู้แ บบ Self-Learning และ Online Course ผ่ า นระบบ Elearning ของ บมจ. อสมท และส่งผูบ้ ริหารและกลุ่มพนักงาน เข้ารับการเสริมทักษะและเรีย นรูภ้ ายใต้ Platform
YourNextU โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Blended Learning ซึ่งเป็ นการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาศักยภาพ
ใหม่ๆ ให้สามารถก้าวทันโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ปรับเปลีย่ นมุมมองกระบวนการคิดและการทางานแบบ
ยืดหยุ่น สร้าง Sense of urgency กล้าทีจ่ ะนาเสนอสิง่ ใหม่ๆ และแลกเปลีย่ นแนวคิดกับผูอ้ ่นื
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ด้านโครงสร้างอัตรากาลัง
การบริห ารโครงสร้า งอัต ราก าลัง ถู ก ก าหนดเป้ า หมายในเรื่อ งสัด ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ยบุ ค คลต่ อ รายได้
ดาเนินการซึ่งกาหนดไว้อยู่ท่ี 56% ซึ่งผลในการบริหารอัตรากาลังจะเห็นได้ว่าในสิน้ ปี 2564 สัดส่วนค่าใช้จ่าย
บุคคลต่อรายได้ดาเนินการสามารถทาได้อยู่ท่ี 43.52% ซึง่ ดีกว่าเป้ าหมายทีถ่ ูกวางไว้ในปี 2564
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เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (Covid – 19) ทาให้รายได้จากการดาเนิน
ธุรกิจลดลง ซึ่งมีผลทาให้สดั ส่วนค่าใช่จ่ายบุคคลลดลงตามไปด้วย ซึ่งทาให้เป็ นปั ญหาในการสรรหาบุคลากร
ใหม่เพื่อเข้าทางาน ทัง้ นี้ ควรเพิม่ การหารายได้มากยิง่ ขึ้นไม่ว่าจะเป็ นการหารายได้จากธุรกิจเดิมทีม่ อี ยู่ หรือ
รายได้จากผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ขององค์กร เพราะหากมีรายได้เพิม่ มากขึน้ ก็สามารถสรรหาบุคลากรเข้า
มาทางานได้มากขึน้ ตามไปด้วย

ทีม่ า : สานักทรัพยากรมนุษย์
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