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ตัวอยาง เครื่องมือการพัฒนา
รายละเอียดของเครื่องมือการพัฒนา
แบบ 70 Learning by Experience
1. Job Shadowing การติดตาม
การติดตามแมแบบที่เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับ หรือเปน Role
แมแบบ
Model ในเรื่องที่ตองการใหติดตามหรือสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
ของแมแบบ
2. Job Enlargement การเพิ่ม
เนนการมอบหมายปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นดวยลักษณะงานที่มีคา
ปริมาณงาน
งานไมแตกตางไปจากขอบเขตงานที่รับผิดชอบอยูในปจจุบัน เพียงแต
ปริมาณของงานที่ตองรับผิดชอบจะเพิ่มหรือขยายขอบเขตงานมากขึ้น
3. Job Enrichment การเพิ่มคางาน การพัฒนาที่เนนการออกแบบลักษณะงาน โดยใหเปนงานที่แตกตาง
จากเดิมที่เคยปฏิบัติ เนนการมอบหมายงานที่ยาก หรือทาทายมากขึ้น
ตองใชความคิดริเริ่ม การคิดเชิงวิเคราะห การวางแผนงานมากกวา
เดิมที่เคยปฏิบัติ เนนใหพนักงานเกิดความชํานาญในงานที่หลากหลาย
ขึ้น (Skill Variety) และเกิดความรับผิดชอบในงานของตน (Task
Identify)
4. Project Assignment การ
เนนการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริง การเรียนรูจะเกิดขึ้นจากการมี
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม เนนการมอบหมายใหบุคลากร
มอบหมายโครงการ
รับผิดชอบโครงการระยะยาว ไมสามารถทําใหเสร็จภายในวันหรือสอง
วัน เปนโครงการพิเศษที่บุคลากรจะตองแยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบัติ
หรือเปนโครงการที่เพิ่มขึ้นจากงานประจําที่รับผิดชอบ
5. Job Rotation การหมุนเวียนงาน การพัฒนาบุคลากรกอใหเกิดทักษะการทํางานที่หลากหลาย (Mullti Skill) เนนการสลับเปลี่ยนงานในเชิงแนวนอน (Lateral Moves) จาก
งานหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่ง มากกวาการเลื่อนตําแหนงงานที่เนนการ
ทํางานทีส่ ูงขึ้นตามตําแหนงงานที่สูงขึ้น (Vertical Moves)
6. Site Visit การดูงานนอกสถานที่ การใหพนักงานไปดูระบบงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานที่
เฉพาะแหงใดแหงหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่ง ในชวง
เวลาสั้นๆ
7. On the Job Learning การ
การพัฒนาบุคลากรดวยการฝกปฏิบัติจริง จากสถานที่จริง เปนการให
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง
คําแนะนําเชิงปฏิบัติในลักษณะตัวตอตัว (One-on-One) หรือเปน
กลุมเล็กๆ ในพื้นที่การทํางาน ในชวงเวลาการทํางานปกติ
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1. Coaching การสอนงาน
การพัฒนาพนักงานใหมีความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ
ความสามารถเฉพาะตัว (Personal Attribute) ดวยวิธีการหรือ
เทคนิคตาง ๆ ที่วางแผนไวเปน อยางดี ทําการสอนใหเปนไปตาม
แผนงานที่กําหนดขึ้น จนกระทั่งสามารถฝกใหพนักงานปฏิบัติงาน
ตามที่สอนใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว โดยผานกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ (Interactive Process) ระหวางผูสอนงานและพนักงาน
โดยมากการสอนงานมักจะเปนกลุมเล็กหรือรายบุคคล (One-on-One
Relationship and Personal Support)
2. Mentoring การเปนพี่เลี้ยง
การพัฒนาแบบมีสวนรวม (Developmental Partnership) จาก
บุคคลที่ตองทําหนาที่แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ขอมูลตางๆ
และมุมมองสวนบุคคลเพื่อสงเสริม สนับสนุน และผลักดันใหอีกฝายมี
ความพรอมในการทํางาน พรอมที่จะเจริญเติบโตและมีความกาวหนา
ในสายอาชีพ โดยมุงเนนการใหกําลังใจ เนนเรื่องอารมณ ความรูสึก
ของ Mentee (บุคคลที่ตองดูแล) ซึ่งองคกรบางแหงเรียกแนวทางการ
พัฒนาแบบนี้วา “Buddy”
3. Meeting การประชุม
การเรียนรูจากการรับฟงแนวคิดหรือผลงานใหมๆ รวมถึงการหารือ
หรือระดมความคิดเห็นกันในหัวขอใดหัวขอหนึ่งจากผูอื่น ทั้งภายใน
และภายนอกองคการ เชน การเขารวมประชุมสัมมนา เพื่อกําหนด
บทบาทและทิศทางของสายทรัพยากรบุคคลตามแผนธุรกิจโดยประชุม
รวมกับผูบริหาร และผูแทนฝายทรัพยากรบุคคลของบริษัทในเครือ
ทั้งหมด
4. Counseling การใหคําปรึกษา
การใหคําแนะนําเมื่อเกิดปญหาขึ้นจากการทํางานในองคกร โดยผูให
คําปรึกษาจะทําหนาที่วิเคราะหสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น และหาทาง
เลือกวิธีการและแนวทางในการแกไขปญหาใหเหมาะสม
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1. Training การฝกอบรม
กระบวนการที่จะชวยสงเสริมและเพิ่มพูนความรู ทักษะ และ
ความสามารถในการทํางานของพนักงานใหสามารถปฏิบัติงานใน
หนาที่ความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งการฝกอบรมจะเนนใหเกิดการเรียนรูระยะสั้นภายใต
ระยะเวลาและสถานที่ที่จํากัด โดยทั่วไปรูปแบบของการฝกอบรมนั้น
จะแบงออกเปน 2 รูปแบบ ดังนี้
- การฝกอบรมภายในที่บริษัทจัดใหมีขึ้น (In-House Training)
- การฝกอบรมภายนอกที่หัวหนางานสงพนักงานหรือพนักงาน
ขอเขารับการ ฝกอบรมจากสถาบันหรือหนวยงานภายนอก
(Public Training/Off-House Training)
2. Self-Learning การเรียนรูดวย
การเนนใหพนักงานมีความรับผิดชอบในการแสวงหา เรียนรู และ
ตนเอง
พัฒนาตนเองผานชองทางการเรียนรูและสื่อตางๆ ที่ตองการได
ตลอดเวลา
*หมายเหตุ เครื่องในการพัฒนาบุคลากรมีมากมายหลายวิธี ที่นําเสนอเปนเพียงตัวอยางเทานั้น
*************************
ขอขอบคุณ ความรูและเนื้อหาสาระจากหนังสือ
เรื่อง เทคนิคการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
บนพื้นฐานแนวคิด 70 : 20 : 10 Learning Model
โดย ดร.อาภรณ ภูวิทยพันธุ
งานพัฒนาและฝกอบรม กองการเจาหนาที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

