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การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลจึงเป็ นแผนงานที่ทกุ องค์การให้ ความสาคัญและผู้บริ หารระดับสูงสุด
พยายามผลักดันให้ พนักงานทุกคนต้ องมี IDP เป็ นของตนเอง จะเห็นได้ ว่าประโยชน์ของ IDP ที่เกิดขึ ้นนันจะแบ่
้
งเป็ น 3
ระดับ ได้ แก่ ระดับพนักงาน ระดับหน่วยงานหรื อหัวหน้ างาน และระดับองค์การโดยรวม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ระดับพนักงาน
ปรั บปรุ ง (To Improve) – IDP จะช่วยปรับปรุ งความสามารถเดิมที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็ นจุดอ่อนหรื อจุดแข็งก็ตาม
พบว่าแผนงานดังกล่าวนี ้มุง่ เน้ นให้ พนักงานปรับปรุงผลงานที่รับผิดชอบในปั จจุบนั ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ทาให้ พวกเขา
เกิดความเชื่อมัน่ ในการทางาน อันนาไปสูข่ วัญและกาลังใจในการทางานต่อไป
พัฒนา (To Develop) – นอกจากจาการปรับปรุ งงานที่รับผิดชอบอยู่ในปั จจุบนั แล้ ว IDP ยังช่วยทาให้ เกิดการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาความสามารถในงานในดียิ่งขึ ้นต่อไปจากความสามารถเดิมที่มีอยู่ นัน่ ก็คือ
การเพิ่มศักยภาพในการทางานของพนักงานเพื่อให้ มีขีดความสามารถที่จะรับผิดชอบงานที่สงู ขึ ้นต่อไปได้
เตรี ยมความพร้ อม (To Prepare) – พบว่าความใฝ่ ฝั นของพนักงานหลาย ๆ คนก็คือ ความก้ าวหน้ าในหน้ าที่
การงานที่เรี ยกว่าเส้ นทางความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ (Career Path) ในองค์กร การจัดทา IDP จะช่วยให้ พนักงานมีความ
พร้ อมในการทางานในตาแหน่งงานที่สงู ขึ ้นหรื องานที่ต้องโอนย้ ายไปทางานในหน่วยงานอื่นที่แตกต่างไปจากเดิม ทาให้
พนักงานลดความรู้สกึ กังวล ความเครี ยด และความกลัวที่จะไม่สามารถทางานได้ ตามที่ผ้ บู งั คับบัญชาคาดหวัง
ระดับหน่ วยงานหรือหัวหน้ างาน
การทดแทนงาน (Work Replacement) – IDP เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้ พนักงานเกิดความมัน่ ใจหากต้ อง
โอนย้ ายหรื อหมุนเวียนงาน ทาให้ พนักงานยอมรับไม่ปฏิเสธที่จะเปลี่ยนงานที่ไม่เคยรับผิดชอบมาก่อน ผลก็คือพนักงาน
เกิดทักษะการทางานที่หลากหลายด้ าน (Multi Skills) และความสามารถในการทางานที่หลากหลายด้ านนี ้เองย่อมทาให้
พนักงานสามารถทางานทดแทนกันและกันได้ ซึ่งมีผลทาให้ หวั หน้ างานไม่ต้องหนักใจ หากกรณีพนักงานลาหยุดงานหรื อ
ลาออกไป
ผลงานของหน่ วยงาน (Department Performance) – แน่นอนว่าเมื่อพนักงานปฏิบัติงานดีขึ ้น ผลงานของ
พนักงานย่อมดีขึ ้นตามไปด้ วยเช่นกัน ซึ่งผลงานของพนักงานย่อมนาไปสู่ผลงานของหัวหน้ างานหรื อหน่วยงานในที่สดุ

ดังนันความส
้
าเร็ จของหัวหน้ างานย่อมเกิดขึ ้นจากการเรี ยนรู้และการพัฒนาของพนักงานโดยมีหวั หน้ างานเป็ นผู้รับผิดชอบ
ในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานเป็ นหลัก
คุณภาพชีวิตการทางาน (Quality of Work Life) – คุณภาพชีวิตเกิดขึ ้นจากความสามารถในการรักษาสมดุลย์
ในการทางาน นัน่ ก็คือ ความสามารถในการบริ หารเวลาทัง้ ในงานที่รับผิดชอบและในชี วิตส่วนตั ว การที่หัวหน้ างานมี
พนักงานที่ทางานดี มีขีดความสามารถ ย่อมช่วยให้ หวั หน้ างานทางานแบบ Work Smart มากกว่า Work Hard นัน่ ก็คือ
หัวหน้ างานมีเวลาในการวางแผนการทางานเชิงกลยุทธ์ ทางานเชิงรุ กมากกว่าการทางานเชิงรับ มีเวลามากพอในการคิด
ปรับปรุ งรู ปแบบการทางานของหน่วยงานให้ ดีขึ ้น ซึ่งการปรับปรุ งกระบวนการทางานย่อมนาไปสู่การทางานที่เร็ วและมี
ประสิทธิภาพเป็ นไปตามเป้าหมายที่องค์การต้ องการ ย่อมเท่ากับว่าหัวหน้ างานจะมีเวลามากพอกับการบริ หารชีวติ ส่วนตัว
ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องครอบครัวหรื อเรื่ องอื่น ๆ
ระดับองค์ การโดยรวม
ผลงานขององค์ การ (Corporate Performance) – ผลสาเร็ จของหน่วยงานที่เป็ นไปตามเป้าหมายหรื อสูงกว่า
เป้าหมายย่อมส่งผลต่อความสาเร็ จขององค์การ แน่นอนว่าผลลัพธ์ที่องค์การต้ องการสูงสุดมักจะหนีไม่พ้นเรื่ องการเงิน ไม่
ว่าจะเป็ นกาไร รายได้ ส่วนแบ่งตลาด ยอดขาย และผลลัพธ์ดงั กล่าวนี ้จะเกิ ดขึ ้นได้ จากปั จจัยหลักที่สาคัญก็คือ “บุคลากร”
ในองค์การ คาถามที่องค์การจะต้ องคิดเสมอก็คือ “จะทาอย่างไรให้ พนักงานเกิดการเรี ยนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่
หยุดยัง”้ – พบว่าการจัดทา IDP เป็ นหนึ่งในแผนงานหลักที่จะสามารถตอบโจทย์ที่กาลังเป็ นปั ญหาขององค์การหลาย ๆ
แห่งได
การสร้ างแบรนด์ ให้ กับองค์ การ (Corporate Branding) – บุคลากรที่มีความสามารถย่อมมีสว่ นช่วยสร้ างแบ
รนด์หรื อภาพลักษณ์ ขององค์การ แบรนด์ภายนอกก็คือ การพูดต่อกันแบบปากต่อปากเกี่ยวกับรู ปแบบการพัฒนาคนใน
องค์การ และพบว่าหนึง่ ในปั จจัยที่พนักงานมักจะถามถึงเวลาสัมภาษณ์งานก็คือ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการพัฒนาคนใน
องค์การ นอกเหนือจากภาพลักษณ์ที่เกิดขึ ้นภายนอกแล้ ว การจัดทา IDP ยังมีสว่ นช่วยสร้ างแบรนด์ให้ กบั พนักงานภายใน
ทาให้ พนักงานมีทศั นคติที่ดีตอ่ องค์การ มีความรักและความผูกพันกับองค์การ
ความได้ เปรี ยบในการแข่ งขัน (Competitive Advantage) – ความสาเร็ จขององค์การไม่ได้ ขึ ้นอยู่กับผลงาน
ปั จจุบนั เท่านัน้ ความสาเร็ จย่อมเกิดขึ ้นจากการสร้ างและรักษาความได้ เปรี ยบในการแข่งขันกับองค์การภายนอก
ดังนันความส
้
าเร็ จขององค์การไม่ดจู ากผลประกอบการในปั จจุบนั เท่านัน้ หากองค์การขาดการปรับปรุงและการ
พัฒ นาอย่างต่อเนื่อง ความสาเร็ จและความได้ เปรี ย บในการแข่งขัน ย่อมเกิ ดขึน้ ได้ ยาก และเมื่ อไหร่ ก็ตามที่องค์ ก าร
สามารถสร้ างความได้ เปรี ย บในการแข่ ง ขัน ได้ องค์ ก ารย่ อ มสามารถมี โอกาสสร้ างผลงานสู่ค วามเป็ นเลิ ศ ( High
Performance) ได้ อย่างต่อเนื่องด้ วยเช่นกัน

