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ตัวอยาง เครื่องมือการพัฒนา 

แบบ 70 Learning by Experience  

รายละเอียดของเครื่องมือการพัฒนา 

1. Job Shadowing การติดตาม

แมแบบ 

การติดตามแมแบบท่ีเปนบุคคลท่ีไดรับการยอมรับ หรือเปน Role 

Model ในเรื่องท่ีตองการใหติดตามหรือสังเกตพฤติกรรมการทํางาน

ของแมแบบ 

2. Job Enlargement การเพ่ิม

ปริมาณงาน 

เนนการมอบหมายปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนดวยลักษณะงานท่ีมีคา

งานไมแตกตางไปจากขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบอยูในปจจุบัน เพียงแต

ปริมาณของงานท่ีตองรับผิดชอบจะเพ่ิมหรือขยายขอบเขตงานมากข้ึน 

3. Job Enrichment การเพ่ิมคางาน การพัฒนาท่ีเนนการออกแบบลักษณะงาน โดยใหเปนงานท่ีแตกตาง

จากเดิมท่ีเคยปฏิบัติ เนนการมอบหมายงานท่ียาก หรือทาทายมากข้ึน 

ตองใชความคิดริเริ่ม การคิดเชิงวิเคราะห การวางแผนงานมากกวา

เดิมท่ีเคยปฏิบัติ เนนใหพนักงานเกิดความชํานาญในงานท่ีหลากหลาย

ข้ึน (Skill Variety) และเกิดความรับผิดชอบในงานของตน (Task 

Identify) 

4. Project Assignment การ

มอบหมายโครงการ 

เนนการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริง การเรียนรูจะเกิดข้ึนจากการมี
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม เนนการมอบหมายใหบุคลากร
รับผิดชอบโครงการระยะยาว ไมสามารถทําใหเสร็จภายในวันหรือสอง
วัน เปนโครงการพิเศษท่ีบุคลากรจะตองแยกตัวจากเดิมท่ีเคยปฏิบัติ
หรือเปนโครงการท่ีเพ่ิมข้ึนจากงานประจําท่ีรับผิดชอบ  

5. Job Rotation การหมุนเวียนงาน การพัฒนาบุคลากรกอใหเกิดทักษะการทํางานท่ีหลากหลาย (Mullti - 

Skill) เนนการสลับเปลี่ยนงานในเชิงแนวนอน (Lateral Moves) จาก

งานหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่ง มากกวาการเลื่อนตําแหนงงานท่ีเนนการ

ทํางานท่ีสูงข้ึนตามตําแหนงงานท่ีสูงข้ึน (Vertical Moves) 

6. Site Visit การดูงานนอกสถานท่ี การใหพนักงานไปดูระบบงานและข้ันตอนการปฏิบัติงานของสถานท่ี

เฉพาะแหงใดแหงหนึ่ง เพ่ือวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่ง ในชวง

เวลาสั้นๆ 

7. On the Job Learning การ

เรียนรูจากการปฏิบัติจริง 

การพัฒนาบุคลากรดวยการฝกปฏิบัติจริง จากสถานท่ีจริง เปนการให

คําแนะนําเชิงปฏิบัติในลักษณะตัวตอตัว (One-on-One) หรือเปน

กลุมเล็กๆ ในพ้ืนท่ีการทํางาน ในชวงเวลาการทํางานปกติ 
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ตัวอยาง เครื่องมือการพัฒนา 

แบบ 20 Learning by Exchange  

รายละเอียดของเครื่องมือการพัฒนา 

1. Coaching การสอนงาน การพัฒนาพนักงานใหมีความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ

ความสามารถเฉพาะตัว (Personal Attribute) ดวยวิธีการหรือ

เทคนิคตาง ๆ ท่ีวางแผนไวเปน อยางดี ทําการสอนใหเปนไปตาม

แผนงานท่ีกําหนดข้ึน จนกระท่ังสามารถฝกใหพนักงานปฏิบัติงาน

ตามท่ีสอนใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว โดยผานกระบวนการ

ปฏิสัมพันธ (Interactive Process) ระหวางผูสอนงานและพนักงาน 

โดยมากการสอนงานมักจะเปนกลุมเล็กหรือรายบุคคล (One-on-One 

Relationship and Personal Support) 

2. Mentoring การเปนพ่ีเลี้ยง การพัฒนาแบบมีสวนรวม (Developmental Partnership) จาก

บุคคลท่ีตองทําหนาท่ีแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ขอมูลตางๆ 

และมุมมองสวนบุคคลเพ่ือสงเสริม สนับสนุน และผลักดันใหอีกฝายมี

ความพรอมในการทํางาน พรอมท่ีจะเจริญเติบโตและมีความกาวหนา

ในสายอาชีพ โดยมุงเนนการใหกําลังใจ เนนเรื่องอารมณ ความรูสึก

ของ Mentee (บุคคลท่ีตองดูแล) ซ่ึงองคกรบางแหงเรียกแนวทางการ

พัฒนาแบบนี้วา “Buddy” 

3. Meeting การประชุม การเรียนรูจากการรับฟงแนวคิดหรือผลงานใหมๆ รวมถึงการหารือ

หรือระดมความคิดเห็นกันในหัวขอใดหัวขอหนึ่งจากผูอ่ืน ท้ังภายใน

และภายนอกองคการ เชน การเขารวมประชุมสัมมนา เพ่ือกําหนด

บทบาทและทิศทางของสายทรัพยากรบุคคลตามแผนธุรกิจโดยประชุม

รวมกับผูบริหาร และผูแทนฝายทรัพยากรบุคคลของบริษัทในเครือ

ท้ังหมด 

4. Counseling การใหคําปรึกษา การใหคําแนะนําเม่ือเกิดปญหาข้ึนจากการทํางานในองคกร โดยผูให

คําปรึกษาจะทําหนาท่ีวิเคราะหสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึน และหาทาง

เลือกวิธีการและแนวทางในการแกไขปญหาใหเหมาะสม 
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แบบ 10 Learning by Education  

รายละเอียดของเครื่องมือการพัฒนา 

1. Training การฝกอบรม กระบวนการท่ีจะชวยสงเสริมและเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และ

ความสามารถในการทํางานของพนักงานใหสามารถปฏิบัติงานใน

หนาท่ีความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

ยิ่งข้ึน ซ่ึงการฝกอบรมจะเนนใหเกิดการเรียนรูระยะสั้นภายใต

ระยะเวลาและสถานท่ีท่ีจํากัด โดยท่ัวไปรูปแบบของการฝกอบรมนั้น

จะแบงออกเปน 2 รูปแบบ ดังนี้ 

- การฝกอบรมภายในท่ีบริษัทจัดใหมีข้ึน (In-House Training) 

- การฝกอบรมภายนอกท่ีหัวหนางานสงพนักงานหรือพนักงาน

ขอเขารับการ ฝกอบรมจากสถาบันหรือหนวยงานภายนอก 

(Public Training/Off-House Training) 

2. Self-Learning การเรียนรูดวย

ตนเอง 

การเนนใหพนักงานมีความรับผิดชอบในการแสวงหา เรียนรู และ

พัฒนาตนเองผานชองทางการเรียนรูและสื่อตางๆ ท่ีตองการได

ตลอดเวลา 

*หมายเหตุ เครื่องในการพัฒนาบุคลากรมีมากมายหลายวิธี ท่ีนําเสนอเปนเพียงตัวอยางเทานั้น 

************************* 

ขอขอบคุณ ความรูและเนื้อหาสาระจากหนังสือ 

เรื่อง เทคนิคการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

บนพ้ืนฐานแนวคิด 70 : 20 : 10 Learning Model 

โดย ดร.อาภรณ ภูวิทยพันธุ 

 

งานพัฒนาและฝกอบรม กองการเจาหนาท่ี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 


