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Individual Development Plan (IDP) หมายถึงแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเป็ นกรอบหรื อแนวทางที่จะช่วยให้
บุคลากรในองค์การสามารถปฏิบตั ิงานได้ บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน ถือได้ ว่าเป็ นแผนปฏิบตั ิการ (Action
Plan) ในรายละเอียดที่เชื่อมโยงหรื อตอบสนองต่อความต้ องการหรื อเป้าหมายขององค์การและของหน่วยงาน ซึ่ งองค์การ
บางแห่ ง เรี ย กแผนงานดั ง กล่ า วนี ว้ ่ า Employee Development Plan (EDP) หรื อ Personal Development Plan /
Performance Development Plan (PDP)
IDP จึงเป็ นขันตอนที
้
่ถกู จัดทาขึ ้นอย่างเป็ นระบบ มีการเตรี ยมการหรื อวางแผนงานไว้ ลว่ งหน้ า โดยมีวตั ถุประสงค์
หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (Weakness) และเสริ มจุดแข็ง (Strength) ของพนักงานในองค์การ พบว่าลักษณะทัว่ ไปของ
การจัดทา IDP มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
• เป็ นกระบวนการที่เน้ นระบบการสื่อสารแบบสองทาง (Two Way Communication) ซึง่ ผู้บงั คับบัญชาและ
พนักงานคนนันจะต้
้
องพูดคุยกันถึงความคาดหวังในการทางาน และเป้าหมายในอาชีพ (Career Goals) ที่
ผู้บงั คับบัญชาได้ วางไว้ ให้ สาหรับพนักงานแต่ละคน รวมทังเป็
้ นกระบวนการที่ผ้ บู งั คับบัญชาจะต้ องมีการ
ติ ด ตาม และให้ ข้ อ มูลป้ อนกลับ อย่างไม่เป็ นทางการ (Informal Feedback) แก่ พ นัก งานเป็ นระย อย่า ง
ต่อเนื่องตลอดทังปี
้
• เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการเชื่อมโยงความต้ องการของพนักงานรายบุคคลให้ ตอบรับหรื อสนองตอบต่อ
ความต้ องการในระดับองค์กร พบว่า IDP ที่ดีจะต้ องเป็ นแผนในการเพิ่ม พัฒนา และปรับปรุงระดับสมรรถนะ
หรื อขีดความสามารถ (Competency) ในการทางานของพนักงานในปั จจุบนั ซึ่งแผนงานที่กาหนดขึน้ นัน้
จะต้ องช่วยให้ พนักงานประสบความสาเร็ จในงานที่ได้ รับมอบหมายตามที่ผ้ บู งั คับบัญชาต้ องการ อีกทังยั
้ ง
เป็ นการช่วยให้ พนักงานมีแนวทางในการวางแผนอาชีพ (Career Planning) ของตนอันนาไปสูก่ ารทางานที่
บรรลุเป้าหมายตามที่หน่วยงานและองค์การต้ องการ
• เป็ นแผนพัฒนาบุคลากรที่ถกู จัดทาขึน้ บนพืน้ ฐานของระดับสมรรถนะหรื อสิ่งที่ผ้ ูบังคับบัญชาคาดหวัง
จากตาแหน่ งงานหนึ่ ง (Expected Competency) โดยการเปรี ยบเทียบกับระดับสมรรถนะในการทางาน
จริ ง ของพนัก งานคนนัน้ (Actual Competency) ซึ่ งผู้บังคับ บัญ ชาจะต้ อ งเป็ นผู้ก าหนดว่า อะไรคื อ สิ่ ง ที่
พนั ก งานจะต้ องพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ขึ น้ ด้ วยการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กเครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นา
(Development Tools) ที่เหมาะสมในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน เช่น การฝึ กอบรม การ
มอบหมายงาน การสอนงาน การให้ พนักงานเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง การให้ คาปรึ กษาแนะนา การเป็ นพี่เ ลี ้ยงแก่
พนักงาน เป็ นต้ น

• เป็ นแผนงานที่ เน้ นข้ อผู ก พั น หรื อ ข้ อ ตกลงในการเรี ย นรู้ ร่ วมกั น (Learning Agreement) ระหว่า ง
ผู้บงั คับบัญชากับผู้ใต้ บงั คับบัญชา ถือได้ ว่าเป็ นแผนงานที่ช่วยสร้ างบรรยากาศในการทางานร่ วมกัน และ
บรรยากาศการทางานที่ดีจะช่วยกระตุ้นให้ พนักงานเกิดขวัญและกาลังในการทางาน ทาให้ พนักงานไม่ร้ ู สกึ
เบื่อไปกับการทางานประจาวันที่ซ ้าซากจาเจ จะเห็นได้ ว่าความรู้ สึกเบื่อหน่ายในการทางานย่อมเป็ นอีก
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้ องค์ การสูญ เสีย พนัก งาน โดยเฉพาะพนักงานดาวเด่นที่ มี ผลการปฏิ บัติดี เลิศ และมี
ศักยภาพในการทางานสูง (High Performance and High Potential)
• เป็ นระบบที่จะต้ องทาอย่ างต่ อเนื่องและเป็ นขัน้ ตอน มีการทบทวน ตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงได้
ซึ่ง IDP ควรมีการทบทวนจากหัวหน้ างานและพนักงานอย่างน้ อยปี ละครัง้ โดยผู้บังคับ บัญ ชาจะต้ องทา
หน้ า ที่ ใ นการประเมิ น สมรรถนะของพนัก งานก่ อ นการจัด ท า IDP โดยแผน IDP จะต้ องจัด ท าขึ น้ ก่ อ น
ปี งบประมาณ เพื่อนาข้ อมูลจาก IDP ไปจัดทาแผนงบประมาณค่าใช้ จ่ายในการพัฒนาพนักงานที่รวมไปถึง
ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมพนักงานด้ วยเช่นกัน
ข้ อ ควรค านึง ถึ งในการก าหนด IDP ก็ คื อ IDP ไม่ ใช่ ก ระบวนการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งาน (Performance
Appraisal) เพื่ อการเลื่อ นต าแหน่งงาน หรื อ การปรับ เงิ นเดื อน และการให้ ผลตอบแทนในรู ป แบบต่าง ๆ จะเห็ น ได้ ว่า
ผู้บงั คับบัญชาและพนักงานหลายคนมีความเข้ าใจผิดอยู่มากและมองว่า IDP เป็ นการลงโทษพนักงาน มอง IDP ในแง่ลบ
ด้ ว ยการมองว่ า หากพนัก งานคนใดที่ ผ้ ู บัง คับ บั ญ ชามี ก ารจัด ท า IDP ให้ ก็ เท่ า กั บ ว่ า พนัก งานคนนัน้ ท างานไม่ มี
ประสิทธิภาพ ไม่มีผลงานเท่าที่ควร จึงต้ องได้ รับการลงโทษจากผู้บงั คับบัญชา นอกจากนี ้ IDP มิใช่แผนงานที่จะรับประกัน
ว่าหากพนักงานได้ รับการพัฒนาแล้ ว พวกเขาจะได้ รับการเลื่อนตาแหน่งงานทันที ซึ่ง IDP เป็ นแผนงานเพื่อเตรี ยมความ
พร้ อมของพนักงานให้ มีคณ
ุ สมบัติ มีขีดความสามารถ และศักยภาพในการทางานสาหรับตาแหน่งงานที่สงู ขึ ้นต่อไปตาม
เส้ นทางความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ (Career Path) ที่กาหนดขึ ้น
สรุ ปได้ ว่าการจัดทา IDP นันเป็
้ นแผนพัฒนาขีดความสามารถในการทางานของพนักงานที่เน้ นการสื่อสารแบบ
สองทางระหว่างผู้บงั คับบัญชาและพนักงาน IDP จึงเป็ นเสมือนข็มทิศหรื อทิศทางในการวางแผนอาชีพของตนเองเพื่อ
สร้ างความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน ซึง่ การจัดทา IDP ให้ เกิดประโยชน์และเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพนันผู
้ ้ บงั คับบัญชา
จะต้ องให้ ความร่วมมือและมีการปฏิบตั ิตามแผน IDP อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง

