แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)
ตอน – เครื องมือการพัฒนาบุคลากรด้ วย “การดูงานนอกสถานที – Side Visit”
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การดูงานนอกสถานที เป็ นเครื องมือการพัฒนาบุคลากรรูปแบบหนึง โดยมอบหมายให้ พนักงานไป
สัง เกตเหตุก ารณ์ การกระทํ า หรื อ บุ ค คลที ต้ องการในสถานที เฉพาะแห่ ง ใดแห่ ง หนึ ง เพื อวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ด
วัต ถุป ระสงค์ ห นึ ง ในช่ว งเวลาสันๆ ซึงการดูง านนอกสถานที มั ก นิ ย มใช้ กั บ พนั ก งานในระดับ บริ ห ารจัด การ
(Management Level) ขึนไป เป็ นการดูงานทีมีขอบเขตงานทีรับผิดชอบเหมือนกันหรื อเป็ นการดูงานจากลักษณะ
งานทีต้ องทํางานร่ วมด้ วย
การดูงานนอกสถานทีมีวัตถุประสงค์เพื อให้ พนักงานได้ เห็นประสบการณ์ใหม่ๆ การได้ เห็นรู ปแบบการ
ทํางานทีมีวิธีปฏิบัติทีเป็ นเป็ นเลิศ (Best Practice) เพือให้ ผ้ รู ับการพัฒนาได้ เรี ยนรู้ เรื องใหม่ ๆ ทีดีจากองค์การ
ภายนอก ซึงวิธีการดังกล่าวนีจะทําให้ พนักงานสามารถนําแนวคิดทีได้ รับจกการดูงานอกสถานทีไปประยุกต์ใช้ ใน
การปรับปรุ ง และพัฒนาความสามารถของตน อีกทังพนักงานยังสามารถนําความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ทีได้
รับรู้มาใช้ เพิมประสิทธิภาพในการทํางานให้ ดีขึน ทังนีการดูงานนอกสถานทีโดยทัวไปจะประกอบไปด้ วยการดูงาน
ภายในประเทศและการดูงานในต่างประเทศ
รู ปแบบการดูงานนอกสถานที - รูปแบบการดูงานนอกสถานทีประกอบด้ วย 2 รูปแบบ ดังต่อไปนี
1. การดูงานภายในบริ ษัทเดียวกัน หรื อบริษัทในเครื อ : การดูงานลักษณะนีเป็ นการดูงานนอกสถานทีจาก
องค์การเดียวกันหรื อเป็ นองค์การทีอยู่ในกลุม่ /เครื อเดียวกันทังในและต่างประเทศ เพือศึกษาดูงานเกียวกับวิธี/
รู ปแบบการปฏิบัติทีดีเลิศ (Best Practice) สามารถนํามาใช้ เป็ นตัวอย่างหรื อแม่แบบในการทํางานได้ ทังนี
การดูงานในรูปแบบนีค่อนข้ างสะดวกในการติดต่อประสานงาน และการแลกเปลียนข้ อมูล เนืองจากเป็ นการดู
งานภายในบริ ษัทเดียวกัน และพนักงานอาจคุ้นเคยรู้ จกั กันอยู่แล้ วจึงทําให้ การติดต่อเพือขอดูงานไม่ย่งุ ยาก
2. การดูงานภายนอกบริ ษัท: การดูงานภายนอกบริ ษัทเป็ นการเปิ ดประสบการณ์ให้ กับพนักงานได้ เห็นการ
ทํางานขององค์การภายนอกทีมีวิธีการปฏิบตั ิงานทีเป็ นเลิศ (Best Practice) เป็ นวิธีการปฏิบัติงานทีพนักงาน
ไม่เคยเห็นมาก่อน ซึงพนักงานสามารถนํามุมมองทีได้ รับมาปรับใช้ ในองค์การของตนได้ อย่างไรก็ตามการดู
งานภายนอกบริ ษัท พนักงานจะต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อมโดยมีขนตอนการประสานงานไว้
ั
ล่วงหน้ าหลาย
ขันตอน เช่น การติดต่อขอคิวจากองค์การภายนอกเพือขอดูงาน การจัดเตรี ยมการเดินทาง การจัดเตรี ยมของ
ทีระลึก และการขออนุญาตล่วงหน้ าหากต้ องการขอรถ่ายรูปหรื อบันทึกเสียง เป็ นต้ น

ขันตอนการ Site Visit – การดูงานนอกสถานทีนันมีขนตอนปฏิ
ั
บตั ิ ดังต่อไปนี
. ขันตอนการสํารวจ – ผู้บังคับบัญชาจะต้ องตรวจสอบก่อนว่าต้ องการเพิมความรู้ และทักษะในเรื องใด
ของพนักงาน และความสามารถนันสามารถปรั บปรุ งและพัฒนาได้ ด้วยการใช้ วิธีการดูงานนอกสถานที ไม่ว่าจะ

เป็ นการดูงานภายในบริ ษัททีอยูใ่ นสถานทีตังคนละแห่ง เช่นการไปดูงานในโรงงาน หรื อการดูงานกับบริ ษัทในเครื อ
หรื อบริ ษัทภายนอก ทังในและต่างประเทศ
. ขันการวางแผน – ผู้บงั คับบัญชาวางแผนการดูงานนอกสถานทีโดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ คือ
2. จุดประสงค์ เพือกําหนดขอบเขตของการไปดูงานนอกสถานทีตามจุดประสงค์หลักทีกําหนดขึน เพือให้
การดูงานเสร็ จตามเวลาทีต้ องการ
2.2 จุดทีจะดูงาน เพราะในการไปดูงานจะต้ องเลือกจุดทีจะไปทีดีทีสุด ใช้ เกณฑ์การพิจารณาในด้ านความ
เป็ นไปได้ ในการให้ ความรู้ ให้ ประโยชน์ และให้ ประสบการณ์ด้านใดบ้ าง มากเพียงใด ตรงตามทีต้ องการหรื อไม่
2.3 ควรแจ้ งวัตถุประสงค์ ความต้ องการก่อนล่วงหน้ า เพือให้ เจ้ าหน้ าทีสถานทีทีจะไปดูงาน ได้ มีเวลา
จัดเตรี ยมบุคลากรและวางแผนการต้ อนรับได้ ถกู ต้ อง
2.4 ระยะเวลา ควรวางแผนการออกเดินทาง และระยะเวลาในการดูงาน
3. ขันการสือสาร – ผู้บังคับบัญชาจะต้ องสือสารกับพนักงาน เพือทราบแนวทางในการดูงาน โดยให้
คํา แนะนํ า บอกถึ งกิจกรรมอะไรที พนักงานต้ อ งปฏิ บัติ แ ละวัต ถุป ระสงค์ ข องการดูงาน เพื อให้ พ นัก งานทราบ
จุดมุ่งหมายในแนวทางเดียวกัน และได้ มีการตังคําถามในสิงทีอยากสอบถามเพิมเติมไว้ ล่วงหน้ า
4. ขั นการปฏิบัติ - พนักงานทีไปดูงานนอกสถานที จะต้ องจดบันทึกรายละเอียด และสอบถามสิงที
ต้ องการทราบในระหว่างที ดูงาน นอกจากนีองค์ การบางแห่งได้ มีการมอบของทีระลึกให้ กับองค์ การภายนอก
ภายหลังเสร็ จสินการดูงานแล้ ว
5. ขันการประเมิน – ผู้บงั คับบัญชาประเมิน และติดตามผลจากรายงานสรุปของพนักงาน โดยประเมิน
ตามประเด็น ดังนี
- ประเมินว่าบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อไม่
- ได้ รับประโยชน์อะไรบ้ าง
- รายละเอียด Best Practices ทีพบ และสิงทีพบสามารถนํามาประยุกต์ใช้ ได้ อย่างไร
- ข้ อสังเกตอืนๆ
- ความคิดเห็นของพนักงาน
สรุ ป ว่ า เครื องมื อ การพั ฒนาพนั ก งานโดยวิ ธีก ารดูงานนอกสถานที คือ พนั ก งานตังแต่ ร ะดับ จัด การ
(Management Level) ขึนไปไม่ว่าจะเป็ นผู้บริ หารระดับต้ น ระดับกลางหรื อระดับสูง ทังนีขึนอยู่กับความสามารถที
ต้ อ งการพั ฒนาของผู้บ ริ หารในแต่ ละระดับ เนื องจากการดูง านนอกสถานที เป็ นเครื องมื อ ที สามารถกํ า หนด
วัตถุประสงค์การดูงานได้ หลากหลาย และภายหลังจากการดูงานพนักงานระดับนีจะสามารถนําประสบการณ์ทีได้
จากการดูงานมาวางแผนดําเนินการ แผนปรับปรุงองค์การ และถ่ายทอดให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาได้ ตอ่ ไป

