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เมื่อสปัดาห์ที่แล้ว ได้เกร่ินน าถึงแนวคิดและความส าคัญของ WLP หรือ Workplace Learning and 
Performance ในบทความตอนนีจ้ะขอเน้นไปท่ีวิธีการน าแนวคิดของ WLP มาประยกุต์ใช้ ซึง่จะขอกลา่วถึงบทบาท (Role) 
และความสามารถ (Competency) ของบคุคลที่จะมีสว่นร่วม และผลลพัธ์ที่เกิดขึน้จาการน า WLP มาใช้ในองค์การ พบวา่
บทบาทของกลุม่คนท่ีจะเข้ามามีสว่นร่วมในการน าแนวคิด WLP มาปรับใช้ในองค์การนัน้ มีอยูด้่วยกนั 7 บทบาท ได้แก่ 

1. Manager Role : บทบาทผู้จัดการ 

บทบาททัว่ไปของ Manager นัน่ก็คือ  

1) การวางแผนงาน (Planning) เป็นการก าหนดเปา้หมายและทิศทางในการท างาน  
2) การจดัวางระบบงาน (Organization) เป็นการก าหนดกิจกรรมและขัน้ตอนการท างานในรายละเอียด  
3) การชีน้ า (Leading) เป็นการจดัคนให้เหมาะสมกบังานและทกัษะที่พนกังานแต่ละคนมี รวมถึงการสง่เสริม

ความก้าวหน้าในอาชีพของกลุม่คนเหลา่นัน้  
4) การควบคมุ (Controlling) เป็นการก ากบัดแูลกิจกรรมทัง้หมดเพื่อให้เปา้หมายที่ก าหนดขึน้บรรลผุลส าเร็จ 

สมาพนัธ์การฝึกอบรมและพฒันาแห่งอเมริกา หรือ American Society for Training and Development 
(ASTD) กลา่วถึงความส าคญัของบทบาทการเป็น Manager นัน่ก็คือ การสนบัสนนุและผลกัดนัให้บคุคลที่รับผิดชอบใน
บทบาทอื่นๆ ซึง่ไมใ่ช่ Manager ให้เขาเหลา่นัน้ประสานงานและร่วมมือกนัในการน า WLP มาประยกุต์ใช้ ทัง้นี ้Manager 
จะต้องท าหน้าที่ในการตดัสินใจพิจารณาเลือกเคร่ืองมือ (Intervention) ที่เหมาะสมในการสร้างบรรยากาศให้เกิดการ
เรียนรู้ในองค์การ รวมถึงการจดัสรรงบประมาณไว้ส าหรับการจดัหาเคร่ืองมือต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในองค์การ
เกิดขึน้ จะเห็นได้วา่บคุคลที่มีบทบาท “ผู้จดัการ” โดยมากจะมกัจะด ารงต าแหน่ง  “ผู้อ านวยการฝึกอบรม”, “ผู้อ านวยการ
ฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย์”, “Chief Learning Officer”, “Chief Knowledge Officer”, “Vice President of 
Organizational Effectiveness”, “President of the Corporate University” 

 



ความสามารถ (Competency) ของผู้ที่มีบทบาท Manager ควรเป็นอย่างไร : ความสามารถของบคุคลที่มี
บทบาทของ Manager ในการน าแนวคิด WLP มาประยุกต์ใช้ในองค์การนัน้จะประกอบด้วยความสามารถหลกั ๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. Analytical Competencies – ความสามารถในการคิดริเร่ิมวิธีการและขัน้ตอนการท างานใหม่ ๆ ผ่าน
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นการคาดการณ์ถึงปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึน้ล่วงหน้า เป็น 
ผู้มองเห็นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง และการน าเอาเคร่ืองมือต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ใน
องค์การมาประยกุต์ใช้เพื่อเปา้หมายสงูสดุขององค์การ 

2. Business Competencies – ผู้ที่รับบทบาทของการเป็นผู้จดัการนัน้ควรจะต้องเข้าใจถึงความต้องการและ
เป้าหมายของธุรกิจ เหตเุพราะความเข้าใจดงักล่าวจะส่งผลให้เกิดการออกแบบและคดัเลือกเคร่ืองมือที่ 
เหมาะสมมาใช้สร้างระบบการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ในองค์กร 

3. Interpersonal Competencies – ผู้จดัการที่มีความสามารถในด้านปฏิสมัพนัธ์ควรจะต้องมีเวลาในการ
สื่อสารและพดูคยุกบัพนกังานประมาณ 80% เพื่อการชีแ้จง ท าความเข้าใจ และจูงใจให้พนกังานทกุคน
และทกุระดบัต าแหนง่งานมีสว่นร่วมในการน า WLP มาใช้ในองค์การ 

4. Leadership Competencies – ความสามารถในการเป็นผู้น านัน้เป็นทกัษะที่ส าคญัของการเป็นผู้จดัการ 
ซึ่งผู้จัดการเองจะต้องสามารถจูงใจหรือผลกัดนัให้พนักงานในองค์การเห็นด้วย ยอมรับ และปฏิบตัิตาม
ขัน้ตอนท่ีเป็นเคร่ืองมือในการท าให้เกิด WLP ในองค์การขึน้ 

5. Technical Competencies – ผู้จดัการจ าเป็นจะต้องมีความรู้ทางเทคนิคเฉพาะด้าน เพื่อการอ านวยการ 
(Facilitate) และการให้ข้อมลูปอ้นกลบั (Feedback) ถึงการรับรู้และการเรียนรู้ของพนกังาน รวมถึงผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรู้ของพนกังานในองค์การ 

6. Technological Competencies – ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพฒันาการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ใน
องค์การ ซึ่งผู้จัดการควรเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว ดงันัน้ผู้ที่มีบทบาทของ
การเป็นผู้จัดการจะต้องสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกบักับองค์การแต่ละแห่งที่มีวฒันธรรมที่
แตกตา่งกนัไป 

2. Analyst Role : บทบาทของนักวิเคราะห์ 

การเป็นนกัวิเคราะห์ก็คือ การก าหนดบริเวณ หรือขอบเขตของพืน้ที่ที่จะต้องปรับปรุงการปฏิบตัิ งาน โดยส่วน
ใหญ่บคุคลที่มีบทบาทของการเป็นนกัวิเคราะห์นัน้จะมีต าแหน่งเป็นนกัฝึกอบรม (Trainer), นกัพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
(HR Developer) ที่ปรึกษาผลการปฏิบตัิงาน (Performance Consultant) หรือผู้ประสานงานประสิทธิภาพในองค์การ 
(Organization Effectiveness Coordinator) ทัง้นีห้น้าที่ที่ส าคญัของการเป็นนกัวิเคราะห์ก็คือ การวิเคราะห์ถึงความ
ต้องการในการเรียนรู้ การทบทวนเคร่ืองมือที่น ามาใช้ให้เกิดการเรียนรู้ในปัจจุบนัขององค์การ การประเมินหาทกัษะของ
พนกังานในปัจจบุนั การหาเคร่ืองมือที่เหมาะสมในการพฒันาการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ในองค์การ รวมถึงการติดตามผลการน า



ระบบและแนวคิดของ WLP มาใช้ และการรายงานผลจากการเรียนรู้ที่มีต่อผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน ทีมงาน และ
องค์การตอ่ผู้บริหารระดบัสงู  

ความสามารถ (Competency) ของผู้ที่ มีบทบาท Analyst ควรเป็นอย่างไร : ความสามารถของบคุคลที่มี
บทบาทของ Analyst ในการน าแนวคิด WLP มาประยกุต์ใช้ในองค์การนัน้จะประกอบด้วยความสามารถหลกั ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. Analytical Competencies – พบวา่ Competency ที่ส าคญัและจ าเป็นอยา่งมากของผู้ที่มีบทบาทของการ
เป็นนกัวิเคราะห์ก็คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ถึงผลการปฏิบตัิงาน (Performance Analysis) เพื่อ
วิเคราะห์หาความต้องการหรือความจ าเป็นในการเลอืกเคร่ืองมือที่เหมาะสม ในการพฒันาให้เกิดระบบการ
เรียนรู้ในองค์การ 

2. Business Competencies – จ าเป็นอย่างยิ่งที่นักวิเคราะห์ควรจะเป็นพนัธมิตร (Partner) ที่ดีกับ
ผู้บงัคบับญัชาของหนว่ยงานตา่ง ๆ  (Line Manager) เพื่อร่วมกนัวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการเรียนรู้และ
การฝึกอบรม ก่อนที่นกัวิเคราะห์จะเลือกเคร่ืองมือที่เหมาะสมเพื่อการพฒันาระบบการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ 
นกัวิเคราะห์ที่ดีควรรวบรวมข้อมลูป้อนกลบั (Feed Back) จากหน่วยงานต่าง ๆ ก่อน เพื่อน ามาใช้เป็น
ข้อมลูประกอบการพิจารณาหาโปรแกรมหรือเคร่ืองมือในการสร้างระบบการเรียนรู้ของพนกังาน 

3. Interpersonal Competencies – พบวา่การสือ่สารและการสร้างสมัพนัธภาพที่ดีต่อคนในองค์การนัน้ เป็น
ความสามารถที่ส าคญัที่นกัวเิคราะห์ควรจะพฒันาให้มีขึน้ โดยเน้นไปท่ีการเปิดใจรับฟังไอเดียและความคดิ
เห็นใหม ่ๆ การสร้างเครือขา่ย และการสร้างความคุ้นเคยกบัพนกังานในองค์การ 

4. Leadership Competencies – ผู้ที่มีบทบาทของการเป็นนกัวิเคราะห์นัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ความสามารถในการเป็นผู้น า สามารถท าให้ผู้บริหารของหนว่ยงานตา่ง ๆ ยอมรับ (Buy-In) และมีสว่นร่วม
ในขัน้ตอนและกระบวนการของ WLP   

นอกจากบทบาทของการเป็น Manager และ Analyst แล้ว ยงัมีอีก 5 บทบาทของผู้ที่เก่ียวข้องในการน าขัน้ตอน
และแนวคิดของ WLP มาใช้ ได้แก่ ผู้คดัเลือกหาเคร่ืองมือที่เหมาะสม (Intervention Selector) ผู้ออกแบบและพฒันา
เคร่ืองมือ (Intervention Designer and Developer) ผู้น าเคร่ืองมือที่ออกแบบมาประยกุต์ใช้ (Intervention Implementor) 
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และผู้ประเมิน (Evaluator) ซึ่งจะกลา่วถึงรายละเอียดของบทบาททัง้ห้านีใ้น
บทความตอนถดัไป 

(หนงัสืออา้งอิง :  William J. Rothwell, John E.Lindholm, William G. Wallick , 2003, What CEOs Expect 
from Corporate Training, American Management Association, USA.)  


