
วิธีการพัฒนาบุคลากรสําหรับ
การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

(Human Resource Development Methods
for Individual Development Plan)



วิธีการพัฒนา (Development Methods)

• Books
• Courses
• Workshops 

(classroom or 
online)

• Challenging tasks
• Special projects
• Applying new knowledge
• Secondments

• Sharing ideas
• Seeking feedback
• Interacting with 

others; this can 
include coaching, peer 
learning, conferences



1. การมอบหมายงาน (Job Assignment)

การมอบหมายงานพิเศษที่นอกเหนือไปจาก
งานประจําแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

1) การเพิม่ปริมาณงาน (Job Enlargement) ท่ีขัน้ตอน
การทํางานคล้ายเดิมหรือแตกต่างเพียงเล็กน้อย 

2) การเพิม่คุณค่าในงาน (Job Enrichment) ท่ีมี
ความท้าทายมากขึน้ ต้องใช้การวางแผนและ
คิดวิเคราะห์มากกว่างานท่ีทําประจํา



1. การมอบหมายงาน (Job Assignment)

กระบวนมอบหมายงาน มีขัน้ตอน ดังนี้
1) กําหนดงานและวัตถุประสงค์ในการมอบหมายงานที่จะให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาทําแทน
2) กําหนดขอบเขตหน้าที่และอํานาจตัดสินใจในงาน 
3) พิจารณาบุคคลที่เหมาะสมกับคุณภาพความสําเร็จของงาน 

โดยเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์
มากพอ เพื่อประกันความสําเร็จและลดความเส่ียง

4) ทําความเข้าใจกับผู้รับมอบงาน แจ้งวัตถุประสงค์และสอบถาม
ความพร้อม แนะนําวิธีการขัน้ตอน เปิดโอกาสซักถามข้อ
สงสัย รวมถึงกระตุ้น จูงใจ ให้กําลังใจและสนับสนุน เมื่อผู้รับ
มอบงานได้ดําเนินการตามขัน้ตอนที่ทําความเข้าใจกันแล้ว

5) ติดตามความก้าวหน้าระหว่างดําเนินการและประเมินผลงาน
เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ



1. การมอบหมายงาน (Job Assignment)

เ หมา ะสําหรับ บุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อแบ่ง เบาภาร ะของ
หัวหน้างาน และเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับบุคลากรที่จะเลื่อน

ระดับจากบุคลากรระดับปฏิบัติการสู่ระดับบังคับบัญชา หรือจาก

บุคลากรระดับบังคับบัญชาสู่ระดับบริหารด้วย

WHO ?



2. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (On the Job Learning)

เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยการสอนงานที่หน้างานและการฝึก
ปฏิบัติจริง โดยมีผู้บังคับบัญชาหรือผู้เช่ียวชาญคอยอธิบายและให้

คําแนะนํา เช่น ขัน้ตอนการทํางาน วิธีปฏิบัติงาน เป็นต้น



2. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (On the Job Learning)

กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีขัน้ตอน ดังนี้
1) สํารวจกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นบุคลากรใหม่หรือมีประสบการณ์

ทํางานแล้วและมีความจําเป็นต้องพัฒนาทักษะใด 
2) วางแผน กําหนดขอบเขต ระยะเวลา ความคาดหวัง 

แผนการดําเนินงาน เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ 
สถานที่ รวมทัง้การจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่จําเป็น 

3) ส่ือสารให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชดัเจนก่อน 
เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาข้อมูลและเตรียมพร้อมในการเรียนรู้
และเตรียมคําถามเพื่อสอบถามประเด็นที่ไม่เข้าใจไว้ล่วงหน้า 

4) ลงมือฝึกปฎิบัติ โดยมีการอธิบายและสาธิตการทํางานใน
รายละเอียดอย่างเป็นขัน้ตอน 

5) ประเมินติดตามผลการทํางานอย่างใกล้ชิด และให้แจ้งข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback) แก่บุคลากร และให้คําแนะนําหากเกิด
ความผิดพลาดอย่างทันท่วงที



2. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (On the Job Learning)

มักใช้สําหรับบุคลากรใหม่ที่เพิง่เข้าทํางาน สับเปลี่ยน โอนย้าย 
เลื่อนตําแหน่ง มีการปรับปรุงงานหรือต้องอธิบายงานใหม่ๆ 

WHO ?



3. การติดตามแม่แบบ (Job Shadow)

การติดตาม / สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
ของผู้เช่ียวชาญ เพื่อเรียนรู้งานในระยะสัน้

จากแม่แบบในสถานการณ์จริง 



3. การติดตามแม่แบบ (Job Shadow)

กระบวนการติดตามแม่แบบ มีขัน้ตอน ดังนี้
1) กําหนดงานและแม่แบบ ผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณาว่าจะให้บุคลากร

ติดตามสังเกตในเรื่องใด แล้วหาแม่แบบที่จะเป็นตัวอย่างให้บุคลากร
ติดตามและเรียนรู้การทํางาน 

2) ผู้บังคับบัญชาต้องวางแผนระยะเวลาร่วมกับแม่แบบ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจตรงกันระหว่างแม่แบบและบุคลากรที่ติดตาม ควรกําหนดงาน/
รายการที่ต้องเรียนรู้จากแม่แบบ (จัดทํา Check list) และแจ้งให้
แม่แบบ และบุคลากรทราบก่อนเริม่ติดตามสังเกตการทํางาน

3) สื่อสารและให้คําแนะนํา ชี้แจงถึงการปฏิบัติตนในช่วงระหว่างการ
ติดตามสังเกต โดยเฉพาะการจดบันทึกขัน้ตอนการปฏิบัติงาน การพูด 
หรือมุมมองต่างๆ ที่ได้จากแม่แบบ 

4) ติดตามสังเกตแม่แบบ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในสิง่ที่ได้เห็นจากแม่แบบ 
5) ติดตามประเมินผลการเรียนรู้และความสามารถในทักษะการทํางานของ

ผู้ติดตามแม่แบบ



3. การติดตามแม่แบบ (Job Shadow)

เหมาะสําหรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง หรือบุคลากร
ที่กําลังเตรียมเลื่อนตําแหน่งจากบุคลากรระดับปฏิบัติการสู่ระดับบังคับ

บัญชา หรือจากบุคลากรระดับบังคับบัญชาสู่ระดับบริหาร

WHO ?



4. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)

การเปลี่ยน หรือเวียนไปเรียนรู้งานด้านอื่นๆ ตามระยะเวลาที่กําหนด
เพื่อให้มีสมรรถนะที่หลากหลายมากยิง่ขึน้ มีทัง้การเปลี่ยนตําแหน่ง

งานและการเปลี่ยนหน่วยงาน



4. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)

กระบวนการหมุนเวียนงาน มีขัน้ตอน ดังนี้
1) สํารวจการจัดแบ่งกลุ่มงานและพิจารณาว่าแต่ละกลุ่มงานสามารถหมุนเวียน

งานไปยังหน่วยงานใดได้ก่อน และบุคลากรคนนัน้สามารถหมุนเวียนงานไป

ทํางานในหน่วยงานใดได้บ้าง  ทัง้นีค้วรเป็นความสมัครใจของบุคลากรด้วย
2) วางแผนเพื่อให้บุคลากรสามารถปรับตัวกับลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงไปและ

สภาพแวดล้อมการทํางานที่ต่างไปจากเดิม หากเป็นการหมุนเวียนข้าม
หน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาของสองหน่วยงานต้องเป็นพี่เลีย้งและให้คําปรึกษา
แนะนําอย่างใกล้ชิด

3) ฝึกอบรมงานก่อนการหมุนเวียนงานและระหว่างการหมุนเวียนงานเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กับบุคลากรในช่วงที่มีการเปลี่ยนงาน

4) ผู้บังคับบัญชาติดตามดูแลบุคลากรอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการตรวจสอบยืนยัน
ว่าบุคลากรสามารถรับผิดชอบงานที่เปลี่ยนไปจากเดิมได้

5) ผู้บังคับบัญชาควรประเมินผลการทํางานของบุคลากรเป็นระยะเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงผลงานให้ดียิง่ขึน้ รวมถึงให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) แก่บุคลากร
อย่างต่อเนื่อง



4. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)

บุคลากรทุกประเภทที่องค์กรต้องการให้ปฏิบัติงานในตําแหน่ง
งานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ หรือ

เพิม่พูนความรู้ความสามารถที่เป็นที่คาดหวังมากขึน้

WHO ?



5. กิจกรรมกลุ่ม (Group Activities)

การมอบหมายกิจกรรมระยะสัน้ ที่มีขัน้ตอนการดําเนินงานไม่ซับซ้อน 
และต้องอาศัย ความร่วมมือของกลุ่มบุคลากรที่เข้าร่วม เพื่อให้เกิด

การแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด นํา ไปสู่การ เรียนรู้ร่วมกัน เ ช่น 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Community of Practice)



5. กิจกรรมกลุ่ม (Group Activities)

กระบวนการติดตามแม่แบบ มีขัน้ตอน ดังนี้
1) ชี้แจงวัตถุประสงค์ และอธิบายรายละเอียดของ

กิจกรรม
2) กําหนดสมาชิกของทีม และแบ่งบทบาทหน้าท่ีของ

สมาชิกให้ชดัเจน
3) กําหนดสถานท่ีและเวลาในการทํากิจกรรมให้ชดัเจน 

ก่อนให้สัญญาณเริม่ปฏิบัติ
4) ผู้บังคับบัญชาติดตาม และร่วมสังเกตพฤติกรรมใน

การทํากิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
5) ปร ะ เ มินผลการ เ รี ยน รู้ แล ะ ใ ห้ ข้ อ มูล ป้อนก ลับ 

(Feedback) แก่บุคลากร



5. กิจกรรมกลุ่ม (Group Activities)

เหมาะสําหรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรทุกประเภท เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะที่เกิดจาก การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับบุคคลอื่น เช่น 

การเห็นใจผู้อื่น ความฉลาดทางสังคมและอารมณ์

WHO ?



6. การมอบหมายโครงการ (Project Assignment)

การมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการระยะยาวทัง้แบบเดี่ยวและแบบ
กลุ่ม ที่ต้องมีการกําหนดรายละ เอียดของ โครงการ ขอบ เขต 

ระยะเวลาหรือการใช้ทรัพยากร โดยเป็นงานเพิ่มจากงานประจําที่

รับผิดชอบ



6. การมอบหมายโครงการ (Project Assignment)

กระบวนการการมอบหมายโครงการ มีขัน้ตอน ดังนี้
1) การกําหนดกลุ่มเป้าหมายของบุคลากรที่ต้องการติดตามและ

ประเมินความสามารถ
2) การแต่งตัง้คณะกรรมการประเมิน และกําหนด Competency 

ที่ต้องการประเมิน
3) คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเพื่อกําหนดโจทย์โครงการ 

และส่ือสารให้บุคลากรผู้ถูกประเมินนําไปปฏิบัติ
4) การตรวจสอบและติดตามผลความสําเร็จของโครงการเป็น

ระยะ เพื่อตรวจสอบว่าการวางแผนงาน (Plan) ที่กําหนดขึน้
สามารถดําเนินงานได้จริงหรือไม่ ขัน้ตอนปฏิบัติ (Do) มี
ความเหมาะสมและมีความก้าวหน้าเพียงใด

5) การประเมินผลความสําเร็จของโครงการและให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) แก่บุคลากร



6. การมอบหมายโครงการ (Project Assignment)

เหมาะสําหรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง หรือ
บุคลากรที่กําลัง เตรียมเลื่อนตําแหน่งจากบุคลากรระดับ

ปฏิบัติการสู่ระดับบังคับบัญชา หรือจากบุคลากรระดับบังคับ

บัญชาสู่ระดับบริหาร

WHO ?



7. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)

การดูระบบและแนวทางการดําเนินงานขององค์กรที่
ประสบความสําเร็จ (Best Practice) ในด้านตา่งๆ

เพื่อเป็นแบบอย่าง และเพื่อนํามาปรับใช้ในองค์กร



7. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)

กระบวนการศึกษาดูงานนอกสถานที่มีขัน้ตอน ดังนี้
1) สํารวจ วิเคราะห์ความต้องการเพิ่มความรู้และทักษะในเรื่องใด

ของบุคลากร และความสามารถนัน้สามารถปรับปรุงและพัฒนา
ได้ด้วยการใช้วิธีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

2) กําหนดวัตถุประสงค์ สถานที่ที่จะดูงาน จากนั ้นแจ้งความ
ต้องการล่วงหน้าให้องค์กรภายนอกเตรียมข้อมูลให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ กําหนดวันเวลาที่มีระยะเวลาดูงานที่ชดัเจน

3) สื่อสาร แจ้งวัตถุประสงค์ กิจกรรมให้บุคลากรทราบแนวทางใน
การดูงาน เพื่อเตรียมตัง้คําถามในสิ่งที่อยากสอบถามเพิ่มเติมไว้
ล่วงหน้า

4) ปฏิบัติการดูงานนอกสถานที่ โดยจดบันทึกรายละเอียดและ
สอบถามสิง่ที่ต้องการทราบในระหว่างที่ดูงาน 

5) ผู้บังคับบัญชาประเมินติดตามผลจากรายงานสรุปของบุคลากรใน
ประเด็นว่าบรรลุวัตถุประสงค์การดูงาน ประโยชน์ที่ได้รับ และสิ่งที่
พบสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในงานหรือไม่



7. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)
เหมาะสําหรับบุคลากรทุกระดับ โดยเน้นที่การเปิดมุมมอง หรือปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของบุคลากรจากการได้ไปเห็นสิ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีของหน่วยงาน

อื่น โดยผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ไปดูงานได้แบ่งปันความรู้
และประสบการณ์กับเพื่อนร่วมงานด้วย

WHO ?



ระบบพี่เลีย้ง (Mentoring) 
การให้คําแนะนําปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการจากผู้มี
ประสบการณ์ ทัง้ในเรื่องท่ีเก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้องกับ
การทํางาน



การโค้ช (Coaching)
การตัง้คําถามปลายเปิดในเชิงบวก เพ่ือพัฒนาทัศนคติ
หรือฝึกให้ผู้ฟังคิดและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง



การฝึกอบรม (Training/Workshop)
การเข้าร่วมฝึกอบรมท่ีมีการกําหนดเนือ้หาหลักสูตร 
รูปแบบ และเวลาท่ีชดัเจน



การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning)
การฝึกฝนหรือปฏิบัติด้วยตนเอง จากช่องทางการเรียนรู้
ต่างๆ เช่น การอ่านหนังสือ การศึกษาออนไลน์



บุคลากรใหม่ที่เพิง่เข้าทํางาน 
สับเปลี่ยน โอนย้าย เลื่อนตําแหน่ง

ü การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
(On the Job Learning)

ü ระบบพี่เลีย้ง (Mentoring)



กลุ่มบุคลากรที่มีศกัยภาพสูง 
(Talent)

ü การมอบหมายงาน (Job Assignment)

ü การติดตามแม่แบบ (Job Shadow)

ü การมอบหมายโครงการ 
(Project Assignment)



บุคลากรทุกประเภท

ü การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)

ü กิจกรรมกลุ่ม (Group Activities)

ü ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)

ü การโค้ช (Coaching)

ü การฝึกอบรม (Training)

ü การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning)



วิธีการพัฒนาบุคลากรสําหรับ
การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

(Human Resource Development Methods
for Individual Development Plan)




