แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan IDP)
ตอน - บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดทา IDP

บทความโดย : อาภรณ์_ภูว่ ิทยพันธุ์
อีเมล : p_arporn11@yahoo.com

บทความฉบับนี ้ผู้เขียนขอกล่าวถึงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan: IDP) ต่อจาก
บทความฉบับที่แล้ ว ซึ่งผู้เขียนเองมีความเชื่อว่า IDP เป็ นแผนงานที่สาคัญที่องค์การต่างสนใจและความสาคัญในการนา
แผนงานดังกล่าวมาใช้ ในองค์การ และคาถามที่ผ้ เู ขียนมักจะได้ ยินเกี่ยวกับ IDP ก็คือ จะทาอย่างไรให้ แผนงานดังกล่าวนี ้
สามารถนาไปใช้ ปฏิบตั ิให้ เกิดผลผลิตที่ดีจริ ง
พบว่าความสาเร็ จของการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรมิใช่ขึ ้นอยู่กบั หน่วยงานบุคคลเท่านัน้ พบว่าบุคคลที่มีสว่ น
เกี่ ยวข้ องกับ การจัดทา IDP ให้ ประสบความสาเร็ จนัน้ ประกอบไปด้ วย 4 กลุ่มหลัก ได้ แก่ 1) ผู้บริ หารระดับสูงสุดของ
องค์การ 2) ผู้บงั คับบัญชาที่มีผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา 3) พนักงาน และ 4) หน่วยงานบุคลากร ซึ่งแต่ละกลุม่ บุคคลจะมีขอบเขต
หน้ าที่ความรับผิดชอบและบทบาทที่ไม่เหมือนกัน ดังต่อไปนี ้

กลุ่มบุคคล
ผู้บริหารระดับสูงสุด
ขององค์ การ






ผู้บังคับบัญชาที่มี
ผู้ใต้ บังคับบัญชา









บทบาท/หน้ าที่ความรับผิดชอบ
สนับสนุนและผลักดันให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานปฏิบตั ติ าม IDP ตามที่กาหนดขึ ้น
อนุมตั ใิ ห้ การจัดทา IDP เป็ นกระบวนการหนึง่ ที่ผ้ บู งั คับบัญชาจะต้ องปฏิบตั อิ ย่าง
ต่อเนื่องทุกปี
ติดตามผลการจัดทา IDP ระหว่างผู้บงั คับบัญชากับพนักงาน พร้ อมทังการน
้
า IDP
ไปใช้ ปฏิบตั ิ
จัดสรรงบประมาณในการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานในแต่ละปี อย่างต่อเนื่อง
ทาความเข้ าใจถึงกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดทา IDP
ปฏิบตั ติ ามกระบวนการและขันตอนของ
้
IDP ที่กาหนดขึ ้น
ประเมินสมรรถนะของผู้ใต้ บงั คับบัญชา เพื่อค้ นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงานใน
งานที่มอบหมายให้ รับผิดชอบในปั จจุบนั
ทาความเข้ าใจถึงแหล่งหรื อช่องทางการเรี ยนรู้ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน
เป็ นรายบุคคล
กาหนดแนวทางหรื อช่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมให้ กบั พนักงาน
ให้ ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงานถึงจุดเด่นและจุดที่พนักงานต้ องพัฒนาปรับปรุ งให้ ดีขึ ้น
ชี ้แนะพนักงานถึงขอบเขตงานที่พวกเขาสามารถเพิ่มความรับผิดชอบที่มากขึ ้นได้

กลุ่มบุคคล


พนักงาน







หน่ วยงานบุคลากร









บทบาท/หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ค้ นหาโอกาสความก้ าวหน้ าในสายอาชีพให้ กบั พนักงานในฟั งก์ชนั่ งานปั จจุบนั หรื อ
งานอื่น ๆ ในองค์การ
มีส่วนร่ วมในการประเมินขีดความสามารถของตนเองตามความเป็ นจริ ง
ทาความเข้ าใจถึงแผนพัฒนาพนักงานที่ผ้ บู งั คับบัญชากาหนดขึ ้นด้ วยความเต็มใจ
และตังใจ
้
ร่ วมกับหัวหน้ างานกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตนเอง
หาวิธีการในการทาให้ เป้าหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่รับผิดชอบ
ประสบความสาเร็ จ
ประเมินความก้ าวหน้ าในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ ผลการพัฒนา
ความสามารถของตนเองจากบุคคลอื่น
สนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารสูงสุดขององค์การเห็นด้ วยกับการนาเอา IDP มาใช้ ในองค์กร
จัดเตรี ยมแบบฟอร์ มการจัดทา IDP ให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันภายในองค์กร
ให้ ความรู้ และความเข้ าใจถึงแนวทางการจัดทา IDP แก่ผ้ บู ริ หารทุกหน่วยงานและ
พนักงานทัว่ ทังองค์
้ กร
ให้ คาปรึกษาแนะนาแนวทางการจัดทาแผน IDP กับผู้บริ หารและพนักงาน
ตอบข้ อซักถามถึงวิธีการจัดทาแผน IDP เมื่อมีการสอบถามจากผู้บริ หารและพนักงาน
หาช่องทางในการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์เปลี่ยน Mindset หรื อจิตสานึกของ
ผู้บริ หารและพนักงานในการจัดทา IDP
ติดตามผลการปฏิบตั ติ ามแผน IDP จากผู้บริ หารและพนักงาน

นอกจากกลุม่ บุคคล 4 กลุม่ หลักแล้ ว องค์การบางแห่งได้ มีการว่าจ้ างที่ปรึกษาภายนอก (External Consultant)
ในลักษณะของ Full Time หรื อ Part Time กล่าวคือที่ปรึ กษาแบบ Full Time เป็ นบุคคลภายนอกองค์การที่ทาหน้ าที่วาง
ระบบ IDP ให้ กบั องค์การ ไม่ว่าจะเป็ นแบบฟอร์ ม IDP ขันตอนหลั
้
กในการจัดทา IDP พร้ อมทังการก
้
าหนดเครื่ องมือการ
พัฒ นาที่ เหมาะสมขององค์ ก าร ปกติ แ ล้ ว ที่ ป รึ ก ษาในลัก ษณะนี จ้ ะท างานในรู ป แบบของโครงการ (Project) โดยมี
ระยะเวลาที่กาหนดขึ ้นไว้ อย่างแน่นอน และหลังจากที่มีการจัดวางระบบ IDP ที่ชดั เจนแล้ ว หน่วยงานบุคลากรจะทาหน้ าที่
รับผิดชอบและนาระบบ IDP ตามที่ที่ปรึกษาออกแบบไว้ ไปใช้ ปฏิบตั ิตอ่ ไป
สาหรับที่ปรึ กษา Part Time นัน้ พบว่าองค์การหลายแห่งได้ ว่าจ้ างที่ปรึ กษาภายนอกให้ วางแนวทาง กาหนด
ประเด็นต่าง ๆ ที่สาคัญของการจัดทา IDP และในองค์การจะมีคณะทางานที่รับผิดชอบและเป็ นผู้จดั ทา IDP ตามกรอบ
หรื อหลักปฏิบตั ิตามที่ที่ปรึกษาได้ ออกแบบไว้ ซึ่งการว่าจ้ างที่ปรึกษาในลักษณะนี ้จะทาให้ องค์ การเสียค่าใช้ จ่ายไม่มากนัก
อีกทังยั
้ งเป็ นการทางานร่ วมกับที่ปรึ กษาซึ่งถือได้ ว่าเป็ นรู ปแบบในการเรี ยนรู้ อีกลักษณะหนึ่ง ทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานมีความรู้
จริ งเกี่ยวกับ IDP อย่างไรก็ตามข้ อจากัดที่องค์การจะต้ องพิจารณาถึงก็คือ คณะทางานจะต้ องจัดสรรเวลาเพื่อร่ วมกัน
จัดทา IDP ให้ ประสบความสาเร็ จ รวมถึงการมีบคุ ลากรที่พร้ อมในการจัดทา IDP ให้ กบั พนักงาน

สรุปว่า กลุม่ บุคคลหลักที่ร่วมกันรับผิดชอบในการจัดทา IDP ให้ ประสบผลสาเร็ จนันไม่
้ ได้ ขึ ้นอยูก่ บั คนใดคนหนึ่ง
เท่ า นัน้ ความส าเร็ จ ในการพัฒ นาบุ ค ลารจะเกิ ด ขึ น้ ได้ นัน้ จะต้ องอาศัย ความร่ ว มมื อ จากทัง้ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง สุด
ผู้บงั คับบัญชา พนักงาน และหน่วยงานบุคลากร ซึง่ ในแต่ละกลุม่ งานจะมีจุดมุง่ หมายเดียวกัน กล่าวคือ การจัดทาและนา
IDP ไปใช้ ให้ เกิดประสิทธิภาพ อันนาไปสูผ่ ลการดาเนินงานทังของพนั
้
กงาน หน่วยงาน และระดับองค์การต่อไปในที่สดุ

