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คำถำม 1

กำรทำ IDP จำเป็ นต้ องทำกับพนักงำนทุกคนในองค์ กำรหรือไม่

คำตอบ 1

อันที่จริงแล้ วการทา IDP สามารถทาได้ กบั พนักงานทุกคน หากหัวหน้ างานรู้และเข้ าใจแนวคิดของการพัฒนาบุคลากร ซึง่
หัวหน้ างานสามารถดาเนินการเองโดยไม่ต้องรอให้ ฝ่าย HR/HRDริเริ่มดาเนินการให้ อย่างไรก็ตามพบว่ามีหวั หน้ างานน้ อย
มากที่สนใจและใส่ใจกับการทา IDP อย่างจริงจัง ดังนันฝ่
้ าย HR/HRD จึงต้ องเป็ นหน่วยงานเจ้ าภาพหรือหน่วยงานหลักใน
การริเริ่มทา IDP ขึ ้นมา
หากองค์การมีจานวนพนักงานมาก แนวทางเลือกคือ เลือกกลุม่ พนักงานขึ ้นมาจัดทา IDP ก่อน ทังนี
้ ้เงื่อนไขหรือแนว
ทางเลือกขึ ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ขององค์การแต่ละแห่ง เช่น ทากับพนักงานดาวเด่น หรือคนเก่ งและคนดี (Talented People)
หรือทากับกลุม่ ผู้สบื ทอดตาแหน่งงาน (Successors) หรือทากับกลุม่ ที่เป็ นธุรกิจหลักขององค์การ (Core Business)
อย่างไรก็ตาม หากองค์การมีจานวนพนักงานไม่มากนักหรือผู้บริหารมีความรู้ความเข้ าใจถึงแนวคิดและวิธีการจัดทา IDP
ให้ กบั พนักงาน ผู้เขียนเสนองแนะว่าควรทา IDP กับพนักงานทุกคน โดยมอบหมายให้ ผ้ บู งั คับบัญชาโดยตรงเป็ นผู้รับผิดชอบ
จัดทา IDP ให้ กบั พนักงาน

คำถำม 2
คำตอบ 2

คำถำม 3
คำตอบ 3

กรณีท่ที ำ IDP ให้ กับพนักงำนในปี นัน้ ๆ แต่ ไม่ สำมำรถส่ งพนักงำนฝึ กอบรมได้ ครบถ้ วน จะมีข้อดีและข้ อเสีย
อย่ ำงไร
พบว่าบ่อยครัง้ ที่หวั หน้ างานมักคิดว่าการทา IDP คือการฝึ กอบรม โดยส่งพนักงานเข้ ารับการฝึ กอบรมในห้ องเรียนตาม
แผนพัฒนาที่กาหนดขึ ้น อันที่จริงแล้ วการทา IDP ยังมีเครื่องการพัฒนาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการฝึ กอบรมในห้ องเรี ยน เช่น
การสอนงาน การดูงานนอกสถานที่ การมอบหมายงาน การมอบหมายโครงการ เป็ นต้ น ดังนันหากผู
้
้ บงั คับบัญชาได้ วาง
แผนการพัฒนาความสามารถของพนักงานด้ วยวิธีการฝึ กอบรมโดยเขียนไว้ ใน IDP แล้ ว แต่ไม่สามารถส่งพนักงานเข้ าอบรม
ตามแผนที่กาหนดขึ ้น พบว่าข้ อดีก็คือ เป็ นการจุดประกายให้ หวั หน้ างานตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนา
ความสามารถของพนักงานด้ วยเครื่องมือการพัฒนาอื่น ๆ อีกที่นอกเหนือจากการอบรมในห้ องเรียน ข้ อเสียคือ หาก
ผู้บงั คับบัญชาไม่ใส่ใจในการใช้ เครื่องมือการพัฒนาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการฝึ กอบรมในห้ องเรียน จะทาให้ พนักงานขาด
โอกาสในการพัฒนาตนเอง ดังนันฝ่
้ าย HR/HRD จะต้ องสื่อสารและทาความเข้ าใจกับหัวหน้ างานถึงการนาเครื่องมือการ
พัฒนาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การฝึ กอบรมมาใช้ พฒ
ั นาความสามารถของพนักงาน

ขัน้ ตอนและวิธีกำรปฏิบัติในกำรจัดทำ Action Plan ของกำรจัดทำ IDP เป็ นอย่ ำงไร
การทา IDP มีแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) ดังนี ้



จัดทาข้ อเสนอ (Proposal) ในการนาแนวคิด IDP มาใช้ ในการพัฒนาพนักงาน และนาเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง
พิจารณาอนุมตั ิ
ภายหลังผู้บริหารระดับสูงอนุมตั ิโครงการนา IDP มาใช้ แล้ ว ขันตอนถั
้
ดมาคือการประกาศแต่งตังคณะกรรมการใน
้
การกาหนดนโยบาย คาแนะนา ติดตาม และให้ ความคิดเห็นต่อการพัฒนาของพนักงาน








คำถำม 4
คำตอบ 4

ฝ่ าย HR/HRD ร่วมกับคณะกรรมการกาหนดแนวทางการจัดทา IDP โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่นามาประเมิน
ระยะเวลาในการจัดทา IDP วิธีการประเมิน และเครื่องมือการพัฒนาความสามารถที่ต้องนามาใช้
จัดประชุมร่วมกับผู้บงั คับบัญชา (รวมคณะกรรมการ) ถึงแนวทางการนา IDP มาใช้ ในองค์การ เพื่อให้ ผ้ บู ริหารมี
ความเข้ าใจแนวคิด วิธีปฏิบตั ิ และประโยชน์ของ IDP
หัวหน้ างานจัดทา IDP ตามแผนวทางที่กาหนดขึ ้นและนาส่งให้ ฝ่าย HR/HRD เพื่อใช้ ในการติดตามห้ วหน้ างานใน
การปฏิบตั ติ ามแผนที่กาหนด ทังนี
้ ้ต้ นสังกัดจะต้ องเก็บตัวจริงไว้ เพื่อนามาใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาตามกรอบ
ของ IDP ที่กาหนดขึ ้น
หัวหน้ างานพูดคุยผลประเมินและ IDP ที่จดั ทาขึ ้น รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามแผนงานที่กาหนดขึ ้น
คณะกรรมการติดตาม ประเมินและทบทวนแนวคิดการจัดทา IDP พร้ อมทังร่้ วมให้ ความคิดเห็นในการปรับปรุง
ขันตอนการจั
้
ดทา IDP ให้ มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนาไปใช้ มากขึ ้น

ทำอย่ ำงไรจะทำให้ ผ้ บู ริหำรเห็นควำมสำคัญของ IDP
การจัดทา IDP ต้ องกาหนดขึ ้นเป็ นนโยบายที่ผ้ บู ริหารทุกคนจะต้ องมีการจัดทา IDP ขึ ้นทุกปี ไม่ใช่ทาเฉพาะปี ใดปี หนึ่ง ทังนี
้ ้
องค์การจะต้ องเป็ นเจ้ าภาพหรือผู้รับผิดชอบในการนา IDP มาใช้ โดยส่วนใหญ่มกั จะเป็ นฝ่ าย HR/HRD ที่จะทาหน้ าที่ผลักดัน
ให้ ผ้ บู ริหารจัดทา IDP ขึ ้นมาทุกปี ทังนี
้ ้ ฝ่ าย HR/HRD จะต้ องหาผู้สนับสนุนร่วมด้ วย นัน่ ก็คือ การให้ ผ้ บู ริ หารของทุกหน่วยงาน
เข้ าร่วมเป็ นคณะกรรมการ IDP ซึง่ จะต้ องประกาศอย่างเป็ นทางการโดยมีผ้ บู ริหารระดับสูงสุดขององค์การประกาศแต่งตัง้
ผู้บริหารที่เข้ าร่วมเป็ นคณะกรรมการ
นอกจานี ้การจัดทาแผนการสื่อสาร (Communication Plan) เป็ นอีกแนวทางหนึ่งในการลดแรงต่อต้ านของผู้บริหาร ฝ่ าย
HR/HRDจะต้ องสื่อสารกับพนักงานทุกคนทุกระดับ ไม่ใช่เฉพาะแต่ผ้ บู ริหารขององค์การเท่านัน้ เพื่อให้ พนักงานทุกคนเกิด
ความคิด ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับ IDP (IDP Mindset) ทังนี
้ ้ช่องทางการสื่อสารเรื่อง IDP นันไม่
้ ใช่จะมีแต่ชอ่ งทางการ
จัดทาฝึ กอบรมเท่านัน้ ยังมีชอ่ งทางอื่นอีกมากในการสื่อสารเพื่อให้ ทกุ คนมีความเข้ าใจถึง IDP ที่ถกู ต้ อง เช่น บอร์ ด วารสาร
ภายใน อินทราเน็ตในบริษัท เสียงตามสาย เป็ นต้ น

คำถำม 5

พนักงำนมีสิทธิ์รับรู้ IDP ของตนเองได้ หรือไม่

คำตอบ 5

จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องสื่อสาร IDP ที่หวั หน้ างานจัดทาขึ ้นให้ พนักงานรับรู้ โดยการแจ้ งผลการประเมินความสามารถของ
พนักงานว่าความสามารถข้ อใดเป็ นจุดแข็ง หรือจุดอ่อนของพนักงานแต่ละคน ซึง่ หัวหน้ างานจะต้ องเลือกความสามารถข้ อที่
เป็ นจุดอ่อนมาพัฒนาก่อน โดยการจัดทา IDP เพื่อปรับปรุงและพัฒนาจุดอ่อนของพนักงาน และหัวหน้ างานจะต้ องอธิบาย
แนวทางการพัฒนาให้ พนักงานรับรู้ ทาให้ พนักงานเกิดความมัน่ ใจว่าภายหลังจากการประเมินแล้ ว งานหรือหน้ าทีท่ ี่หวั หน้ า
จะต้ องทาต่อคือการดาเนินการพัฒนาตามกรอบหรือแนวทางการพัฒนาที่กาหนดไว้ ในแผนงาน

คำถำม 6
คำตอบ 6

IDP มีกำรเชื่อมโยงและมีประโยชน์ ต่อกำรพัฒนำองค์ กำรอย่ ำงไร
เนื่องจาก IDP เป็ นแผนงานเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน เป็ นแผนงานที่พฒ
ั นาจุดอ่อนของพนักงานแต่ละคน เมื่อ
พฤติกรรมการทางานของพนักงานเปลี่ยนไปเป็ นไปตามแนวทางที่หวั หน้ างานต้ องการ พฤติกรรมย่อมนาไปสู่ผลลัพธ์หรือ
เป้าหมายการทางานของพนักงาน ซึง่ องค์การหลายแห่งมักกาหนดตัวชี ้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs)
เป็ นตัววัดผลงานของพนักงานรายบุคคล (Individual KPs) และเมื่อเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของพนักงานประสบผลสาเร็จ ย่อม
ส่งผลต่อเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของหน่วยงาน (Department KPIs) และองค์การ (Corporate KPIs) ในที่สดุ

ถำม 7
คำตอบ 7

ผู้บริหำรสำมำรถประยุกต์ ใช้ IDP ในกำรทำงำนให้ มีประสิทธิภำพได้ อย่ ำงไร
IDP เป็ นแผนการพัฒนาความสามารถของพนักงาน ถือว่าเป็ นกรอบหรือแนวทางที่ชว่ ยให้ ผ้ บู ริหารมีเครื่องมือในการพัฒนา
ความสามารถของพนักงานในปั จจุบนั ดังนันองค์
้ การหลายแห่งจึงประยุกต์ใช้ แผนงานดังกล่าวนี ้กับระบบการฝึ กอบรมและ
พัฒนา (Training and Development) โดยการนามาใช้ เป็ นแนวทางการกาหนดหลักสูตรฝึ กอบรม พร้ อมทังเครื
้ ่องมือการ
พัฒนาความสามารถของพนักงานด้ วยวิธีการอื่น ๆ เช่น สอนงาน หรือการทา OJT เป็ นต้ น
นอกจากนา IDP มาใช้ ในการฝึ กอบรมและพัฒนาแล้ ว องค์การสามารถนา IDP มาใช้ ควบคูไ่ ปกับระบบงาน HR ในเรื่อง
ต่างๆ ได้ แก่
- กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน (Performance Appraisal) – IDP ถูกกาหนดเป็ นปั จจัยหรือเงื่อนไขในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน องค์การบางแห่งกาหนดเป็ น KPIs ถือเป็ นแผนงานหนึ่งที่ผ้ บู ริหารจะต้ องทาให้ สาเร็จ และยังสามารถ
นามาใช้ กาหนดเป็ นพฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ของหัวหน้ างานในการพัฒนาความสามารถของพนักงานได้ อีกด้ วย
- กำรจัดทำผังควำมก้ ำวหน้ ำในสำยอำชีพ (Career Path) – IDP ถูกกาหนดขึ ้นเป็ นแนวทางในการพัฒนาพนักงานก่อน
เลื่อนตาแหน่งงาน (Promotion) และ/หรือใช้ เป็ นแนวทางการพัฒนาความสามารถของพนักงานก่อนการโอนย้ ายงาน (Job
Transfer) อย่างน้ อย ๆ ช่วยทาให้ พนักงานเกิดความมัน่ ใจในการทางานทีต่ ้ องรับผิดชอบมากขึ ้นหรือลักษณะงานที่
เปลี่ยนแปลงไป
- กำรจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ งงำน (Succession Planning) – IDP เป็ นแผนงานที่ชว่ ยพัฒนาความสามารถของบุคคลที่
ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้สืบทอดตาแหน่งงาน (Successors) เพื่อเตรียมความในการทางานให้ กบั ผู้สืบทอดตาแหน่งงาน
ก่อนที่จะได้ รับการเลื่อนตาแหน่งงานทีส่ งู ขึ ้น
- กำรบริหำรพนักงำนดำวเด่ น (Talent Management) – เนื่องจากพนักงานดาวเด่นต้ องการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
บุคคลเหล่านี ้จะรู้สกึ เบื่อหากไม่ได้ รับการพัฒนาจากหัวหน้ างาน ดังนัน้ IDP สามารถใช้ เป็ นกรอบหรือแนวทางการพัฒนา
ความสามารถของพนักงานดาวเด่น เป็ นข้ อตกลงในการเรียนรู้ (Learning Agreement) ร่วมกันระหว่างหัวหน้ างานและ
พนักงานดาวเด่น
- กำรสร้ ำงวัฒนธรรมองค์ กำร (Corporate Culture) – IDP เป็ นการเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน และเมื่อพนักงานมี
พฤติกรรมที่ดีตามแบบที่องค์การคาดหวังไว้ พฤติกรรมเหล่านี ้ย่อมได้ รับการสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสูค่ นอีกรุ่นหนึ่ง อันส่งผล
ให้ เกิดการสืบทอดพฤติกรรมที่ดีเหล่านี ้ให้ เกิดขึ ้นอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
- กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) – KM คือการบริหารองค์ความรู้ให้ เกิดขึ ้น ซึง่ IDP เป็ นเรื่องของการ
พัฒนาให้ พนักงานเกิดการเรียนรู้ขึ ้น เป็ นแผนงานให้ พนักงานเกิดการพัฒนาความรู้ในตนเอง (Tacit Knowledge) อันนาไปสู่
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั พนักงานคนอืน่ ๆ ผ่านช่องทางการเรียนรู้ เช่น กิจกรรม หรือการประชุม เป็ นต้ น

คำถำม 8

กำรประเมินผลควำมสำเร็จของ IDP ที่มีประสิทธิภำพทำได้ อย่ ำงไร

คำตอบ 8

ความสาเร็จของ IDP สามารถวัดได้ จาก
- พฤติกรรมกำรทำงำนของพนักงำน - หัวหน้ างานจะต้ องทาหน้ าที่สงั เกตพฤติกรรมของพนักงานว่าเป็ นไปตามที่หวั หน้ า
งานคาดหวังหรือไม่ภายหลังจากที่หวั หน้ างานปฏิบตั ิตาม IDP ที่กาหนดขึ ้น ทังนี
้ ้แผนงานดังกล่าวนี ้จะสาเร็จลงได้ หัวหน้ างาน
จะต้ องกาหนดพฤติกรรมให้ เฉพาะเจาะจงว่าต้ องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานในเรื่องใด เพื่อนามาใช้ กรอบในการ
ประเมินความสาร็จว่าพนักงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนันหรื
้ อไม่
- ผลลัพธ์ ท่เี กิดขึน้ กับองค์ กำร – ปั จจัยเรื่องผลลัพธ์หรือ KPIs เป็ นอีกตัวแปรที่หวั หน้ างานสามารถประเมินความสาเร็จของ
IDP ได้ หัวหน้ างานจะต้ องมีความเชื่อพื ้นฐานก่อนว่า “พฤติกรรมที่ดีจะนำไปสู่ผลลัพธ์ ท่ หี ัวหน้ ำงำนต้ องกำร” ดังนันหาก
้
พนักงานมีการเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองแล้ ว พฤติกรรมนันย่
้ อมส่งผลต่อความสาเร็จของ KPIs ที่พนักงานรับผิดชอบ

คำถำม 9

กำรเชื่อมโยงระหว่ ำง Competency , IDP, Career Path และ Succession Planning ทำได้ อย่ ำงไร

คำตอบ 9

Competency หมายถึงความสามารถของพนักงาน ถือได้ วา่ เป็ นกรอบหรือแนวทางในการประเมินว่าพนักงานมีความสามารถ
ตรงตามที่องค์การคาดหวังหรือไม่ ทังนี
้ ้ IDP จะใช้ เป็ นกรอบหรือแนวทางพัฒนาความสามารถของพนักงานให้ เป็ นไปตามที่
หัวหน้ างานคาดหวังให้ เกิดขึ ้น โดยส่วนใหญ่ IDP มักจะนามาใช้ ในการพัฒนาหรือเตรียมความพร้ อมของพนักงานให้ มีความ
พร้ อมก่อนการเลื่อนตาแหน่งงานหรือการโอนย้ ายพนักงาน ซึง่ แนวคิดการเลื่อนตาแหน่งและการโอนย้ ายงานนันถื
้ อได้ วา่ เป็ น
การจัดวางความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ (Career Path) ให้ กบั พนักงาน รวมไปถึงการเตรียมความพร้ อมในการพัฒนาผู้สบื ทอด
ตาแหน่งงานภายหลังจากที่กาหนดได้ แล้ วว่าใครควรจะเป็ นผู้สืบทอดตาแหน่งงานในระดับที่สงู ขึ ้น (Succession Planning)

คำถำม 10

กรณีท่ อี งค์ กำรยังไม่ มี Competency องค์ กำรสำมำรถทำ IDP ให้ กบั พนักงำนได้ หรือไม่

คำตอบ 10

ได้ อย่างแน่นอน ผู้บริหารสามารถนาคุณสมบัติที่กาหนดขึ ้นของตาแหน่งงานในใบพรรณำหน้ ำที่งำน (Job Description:
JD) มาใช้ เป็ นกรอบหรือแนวทางการประเมินพนักงานแต่ละคน เพื่อประเมินว่าพนักงานมีจดุ แข็งและจุดอ่อนข้ อใดตามปั จจัยที่
กาหนดขึ ้นใน JD หรือองค์การบางแห่งสามารถนาผลจากกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่จดั ทาขึ ้นเป็ นประจาทุกปี โดยนา
ปั จจัยประเมินในเรื่องพฤติกรรมการทางานของพนักงานมาใช้ เป็ นกรอบหรือแนวทางการพัฒนาการทางานของพนักงานให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น ซึง่ ปั จจัยข้ อที่พนักงานต้ องปรับปรุงหรือไม่เป็ นไปตามทีค่ าดหวัง ปั จจัยข้ อนันจะต้
้ องถูกนามาพัฒนาก่อน

คำถำม 11

กำรประเมินช่ องว่ ำงควำมสำมำรถ (Gap Assessment) จะมั่นใจได้ อย่ ำงไรว่ ำผู้ประเมินไม่ มอี คติในกำร
ประเมินพนักงำนแต่ ละคน

คำตอบ 11

การประเมินช่องว่างความสามารถของพนักงานเป็ นหน้ าที่ของหัวหน้ างานแต่ละคนที่ต้องสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของ
พนักงานว่ามีความถี่ในการแสดงพฤติกรรมนันบ่
้ อยครัง้ แค่ไหน และพฤติกรรมนันจะต้
้ องถูกประเมินตามช่วงเวลาที่กาหนดขึ ้น
เช่น ประเมินพฤติกรรมของพนักงานตังแต่
้ มกราคมถึงธันวาคม ปี 2551 โดยหัวหน้ างานจะเป็ นผู้ที่ตดั สินใจว่าพฤติกรรมข้ อใด
เป็ นจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน อย่างไรก็ตามองค์การไม่สามารถหลีกเลีย่ งอคติที่เกิดขึ ้นจากการประเมินของหัวหน้ างาน
ได้ ร้อยเปอร์ เซ็นต์ ดังนันองค์
้ การจะต้ องมีขนตอนรองรั
ั้
บเพื่อตรวจสอผลประเมินของพนักงาน โดยการนาผลประเมินเข้ าสู่
คณะกรรมการพิจารณาว่ามีความเป็ นธรรมหรือไม่ โดยสามารถเลือกตรวจสอบเฉพาะบางกลุม่ บุคคลทีส่ าคัญก่อน เช่น
ตรวจสอบผลการประเมินของพนักงานเฉพาะพนักงานดาวเด่น และหากพบว่าหัวหน้ างานเกิดอคติในการประเมินแล้ ว ฝ่ าย
HR/HRD จะต้ องประชุมร่วมกับหัวหน้ างานคนนัน้ และชี ้แจงเหตุผลความจาเป็ นในการประเมิน เพราะผลประเมิน
ความสามารถของพนักงานจะนาไปสูก่ ารจัดทา IDP ให้ กบั พนักงานมากกว่าการลงโทษพนักงาน

คำถำม 12
คำตอบ 12

จะต้ องใช้ กำลังคนในกำรจัดทำ IDP มำกน้ อยแค่ ไหน
พบว่ากาลังคนที่มีสว่ นร่วมในการจัดทา IDP ได้ แก่





ฝ่ ำย HR/HRD ประมาณ 2-3 คน ทาหน้ าที่เข้ าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ IDP ซึง่ ผู้บริหารของหน่วยงาน
HR/HRD จะต้ องทาหน้ าที่ให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ IDP ในระหว่างการประชุม และมีเจ้ าหน้ าที่ HR/HRD ประมาณ
1-2 คน ทาหน้ าที่เตรียมเอกสาร ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการและหัวหน้ างาน
ผู้บริหำรระดับสูงของหน่ วยงำน ประมาณไม่เกิน 10 ตนเพื่อเข้ าร่วมป็ นคณะกรรมการ IDP มีหน้ าที่กาหนด
นโยบาย ขันตอนการจั
้
ดทา IDP รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุง IDP ที่นามาใช้ ในองคืการ
หัวหน้ ำงำน ตามจานวนที่มีอยูข่ ององค์การแต่ละแห่ง ทาหน้ าที่ในการประเมินความสามารถของพนักงาน และ
จัดทา IDP ให้ กบั พนักงานแต่ละคน

คำถำม 13
คำตอบ 13

IDP ควรทำกับพนักงำนกับกลุ่มคนใดก่ อนอันดับแรก
จริงๆ แล้ ว IDP สามารถนามาใช้ พฒ
ั นาความสามารถของพนักงานได้ ทกุ คน ความต่างกันของ IDP ในการพัฒนาพนักงาน
แต่ละคน ขึ ้นอยูก่ บั ความลึกหรือความเข้ มข้ นของเครื่องมือการพัฒนาความสามารถของพนักงาน หากกาหนดแผนดังกล่าว
ให้ กบั พนักงานดาวเด่น เครื่องมือการพัฒนาจะต้ องเข้ มข้ น หัวหน้ างานจะต้ องใส่ใจกับการติดตามผลหลังจากการพัฒนา
ความสามารถของพนักงาน โดยมอบหมายให้ พนักงานจัดทาสรุปรายงาน หรือนาเสนอสิ่งที่ได้ เรียนรู้มาแลกเปลี่ยนให้ กบั
พนักงานคนอื่นๆ ได้ รับรู้ร่วมกัน
อย่างไรก็ตามหากผู้บริหารมีพนักงานจานวนมาก ผู้บริหารสามารถเลือกจัดทา IDP กับพนักงานบางกลุม่ ก่อนได้ เช่น
พนักงานดาวเด่น หรือผู้สบื ทอดตาแหน่งงาน หรือหัวหน้ างาน ซึง่ ผู้บริหารสามารถเลือกเครื่องมือการพัฒนาความสามารถของ
บุคคลเหล่านี ้ตามความเหมาะสมของเวลาที่มีให้ กบั พนักงานแต่ละคน

คำถำม 14

มีกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ ระหว่ ำงเครื่องมือ IDP, BSC, KPIs และ Core Competency อย่ ำงไร

คำตอบ 4

IDP เป็ นแผนงานพัฒนาความสามารถของพนักงาน และความสามารถด้ านหนึ่งที่องค์การคาดหวังจากพนักงานคือ
ความสามารถหลัก (Core Competency) เป็ นพฤติกรรมหลักที่ต้องการให้ พนักงานมีเหมือนกัน อย่างไรก็ตามในการทางาน
ปั จจุบนั พนักงานอาจไม่มีพฤติกรรมหลักตามที่องค์การคาดหวัง IDP จึงเป็ นแผนงานที่ชว่ ยเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานให้
เป็ นไปตามที่หวั หน้ างานคาดหวัง ซึง่ พฤติกรรมการทางานของพนักงานจะส่งผลต่อเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของพนักงาน
(Individual KPIs) และผลลัพธ์ของพนักงานแต่ละคนจะส่งผลต่อผลลัพธ์ของหน่วยงานและองค์การ ทังนี
้ ้การวัดผลลัพธ์ของ
หน่วยงานและองค์การนันสามารถน
้
าหลัก Balance Scorecard มาใช้ เป็ นปัจจัยความสาเร็จของหน่วยงานและองค์การ โดย
แบ่งเป็ นมุมมองทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการเงิน ด้ านลูกค้ า ด้ านกระบวนการภายใน และด้ านการเรียนรู้และพัฒนา ซึง่ ในมุมมอง
แต่ละด้ านจะมี KPIs เป็ นปั จจัยที่ใช้ ผลลัพธ์ความสาเร็จของมุมมองแต่ละด้ าน

