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IDP DIALOGUE – “Individual Development Plan Dialogue” หรื อ บทสนทนาในการพัฒ นาบุค ลากร เป็ น
ลักษณะหนึ่งของกระบวนการให้ ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) แก่พนักงาน ที่เน้ นการชีแ้ จง เสนอแนะ และให้ คาปรึ กษา
แนะนาแก่พนักงานถึ งแนวทางการพัฒ นาความสามารถและศัก ยภาพด้ วยการใช้ คาพูดหรื อบทสนทนาที่สร้ างสรรค์
(Creative Dialogue) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เกิดสถานการณ์ ที่เรี ยกว่า Win-Win Situation หรื อชนะทังสองฝ่
้
าย ไม่ว่า
จะเป็ นผู้ให้ ข้อมูลป้อนกลับและผู้รับฟั งข้ อมูลป้อนกลับ ทังสองฝ่
้
ายจะต้ องยอมรับฟั งซึ่งกันและกัน เกิดความเข้ าใจตรงกัน
อันส่งผลให้ พนักงานมีความพร้ อมที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหรื อข้ อตกลงในการพัฒนาตนเอง
ความสาเร็ จของ IDP Dialogue ไม่ได้ เกิ ดขึ ้นเฉพาะช่วงการชีแ้ จงแก่พนักงานเท่านัน้ ทัง้ นีค้ วามสาเร็ จในการ
ชี ้แจงขึ ้นอยู่กบั เทคนิคหรื อขันตอนการชี
้
้แจงถึงแนวทางการพัฒนาตนเองจากผู้ให้ ข้อมูลป้อนกลับ โดยแบ่งเป็ น 3 ขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
ก่อนการสนทนา – ผู้ให้ ข้อมูลจะต้ องเตรี ยมตัวให้ พร้ อม เตรี ยมสถานที่ และเอกสารอ้ างอิงต่าง ๆ ให้ ครบถ้ วน เช่น
แบบประเมินความสามารถของพนักงาน บันทึกเหตุการณ์การกระทาของพนักงาน และแผนพัฒนาความสามารถที่จดั ทา
ขึ ้นอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ระหว่ างการสนทนา – ในช่ วงการสนทนาเป็ น ขัน้ ตอนสาคัญ มาก พบว่าหัว หน้ างานหลาย ๆ คนไม่ป ระสบ
ความสาเร็ จในการสนทนากับพนักงาน พนักงานไม่ยอมรับ ต่อต้ าน ปฏิเสธ ไม่เห็นด้ วย เนื่องจากหัวหน้ างานขาดทักษะใน
การชักชวน และจูงใจให้ พนักงานเกิดความรู้ สึกเห็นด้ วย คล้ อยตาม และปฏิบตั ิตาม ทังนี
้ ้เทคนิคในช่วงการสนทนากับ
พนักงานถึงแนวทางการพัฒนาตนเองนัน้ มีหลักง่าย ๆ ได้ แก่
L ook

มองและสบตากับพนักงาน ด้ วยแววตาที่เป็ นมิตร พร้ อมที่จะรับฟั งข้ อมูลจากพนักงาน

I nterruptions

ไม่ขดั จังหวะในช่วงที่พนักงานกาลังเล่าถึงเหตุการณ์หรื อปั ญหาที่เกิดขึ ้น

S ummarise

จับประเด็นและสรุปเป็ นระยะ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจตรงกันทังสองฝ่
้
าย

T ime

บริ หารเวลาในการสนทนากับพนักงาน ไม่ใช้ เวลาน้ อยหรื อมากจนเกินไป

E ncourage

กระตุ้นจูงใจให้ พนักงานพูด เสนอทางเลือกและแสดงความคิดเห็น

N urture

สร้ างสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศที่มีความไว้ วางใจเพื่อให้ พนักงานรู้สกึ เป็ นอิสระ

หลังการสนทนา – หลังการสนทนากับพนักงานเสร็ จสิ ้นลงแล้ ว ผู้บงั คับบัญชาควรติดตามและสังเกตพฤติกรรม
การทางานของพนักงานเป็ นระยะ เพื่อประเมินว่าพนักงานมีการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของตนเองไปมากน้ อย
แค่ไหน รวมถึงการนัดหมายกับพนักงานเป็ นระยะเพื่อแจ้ งผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาต่อไป ทังนี
้ แ้ ผนการ
พัฒนาสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตลอด ทัง้ นี ้ขึ ้นอยู่กับว่าเครื่ องมือที่เลือกใช้ ในการพัฒนามีประสิทธิภาพมากน้ อยแค่ไหน
ผู้บงั คับบัญชาสามารถเลือกเครื่ องมือใหม่ในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน หากพิจารณาเห็นว่าเครื่ องมือที่เคย
เลือกไปนันไม่
้ สามารถทาให้ พนักงานเกิดการเปลีย่ นพฤติกรรมตามความคาดหวังของผู้บงั คับบัญชา
จะเห็นได้ ว่า การสนทนาเพื่อให้ พนักงานมีการปรับปรุ งและพัฒนาตนเองนัน้ ผู้บังคับบัญ ชาจะต้ องมีการฝึ ก
ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องจนเกิดความเคยชิน โดยอาศัยทังศาสตร์
้
และศิลปะในการพูดคุย ชี ้แนะ ให้ คาแนะนา รวมถึงการจูงใจ
ให้ พนักงานเกิดความรู้ สกึ สบายใจ ไม่อึดอัดใจในขณะที่กาลังสนทนากับผู้บงั คับบัญชา ซึ่งปั จจัยแห่งความสาเร็ จในการ
สนทนาเพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานก็คือ การมีวฒ
ั นธรรมองค์การที่เอื ้อหนุนและส่งเสริ มให้ เกิดบรรยากาศของ
การสนทนากันระหว่างผู้บงั คับบัญชาและพนักงานอย่างสร้ างสรรค์ขึ ้นในองค์การ

