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การพัฒ นาให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ อัน น าไปสู่ผ ลการปฏิ บัติ ง าน หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า Workplace Learning and
Performance : WLP นัน้ พบว่าบทบาทของบุคคลที่มีสว่ นร่วมในการนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ นนั ้ ได้ กล่าวถึงบทบาททัง้ 4
ด้ าน ได้ แก่ การเป็ นผู้จัดการ เป็ นนักวิเคราะห์ เป็ นผู้คดั เลือกหาเครื่ องมือที่เหมาะสม และเป็ นผู้ออกแบบและพัฒนา
เครื่ องมือไปแล้ ว ในบทความครัง้ นี ้จะกล่าวถึงบทบาทของบุคคลที่มีสว่ นร่วมในแนวคิดของ WLP ดังต่อไปนี ้
5. Intervention Implementor Role : บทบาทของผู้นาเครื่องมือมาประยุกต์ ใช้
เครื่ องมือที่ถูกออกแบบขึ ้นมาอันนาไปสู่การเรี ยนรู้ ในองค์การนัน้ นักปฏิบตั ิ หรื อ Implementor จึงเป็ นบุคคล
สาคัญที่ทาให้ เกิดการนาไปใช้ ได้ จริ ง ตาแหน่งงานของกลุม่ คนที่มีบทบาทเป็ นนักประยุกต์หรื อนักปฏิบตั ิ โดยส่วนใหญ่จะ
ถูกเรี ยกเป็ น Instructor, Administrator, Facilitator, Organization Development Practitioner หรื อ Career
Development Specialist ซึ่ง Pinto และ Walker ได้ กล่าวถึงบทบาทของการเป็ นนักปฏิบตั ิโดยเขียนไว้ ใน Training and
Development Journal ปี ค.ศ 1978 ไว้ ว่า “นักปฏิบตั ิจะต้ องทาหน้ าที่ในการประสานงานในเรื่ องต่างๆ เพื่อให้ การ
ฝึ กอบรมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ ไม่ว่าจะเป็ นการจัดเตรี ยมสถานที่ อุปกรณ์ การสอน จัดหาวิทยากร และจัดเตรี ยม
แบบประเมินผลการฝึ กอบรม รวมถึงการจัดเก็บประวัติการฝึ กอบรม การสรุ ปและรายงานผลการฝึ กอบรมให้ ผ้ บู ริ หาร
หน่วยงานต่าง ๆ รับรู้ ”
ความสามารถ (Competency) ของผู้ท่ ีมีบทบาท Intervention Implementor ควรเป็ นอย่ างไร : ความ
สามารถของบุคคลที่มีบทบาทของ Intervention Implementor ในการนาแนวคิด WLP มาประยุกต์ใช้ ในองค์การนันจะ
้
ประกอบด้ วยความสามารถหลัก ๆ ดังต่อไปนี ้
1. Analytical Competencies – นักปฏิบตั ิที่ดีจะต้ องรู้ จกั วิเคราะห์วิธีการ และกระบวนการทางานต่าง ๆ ว่า มี
ประสิทธิ ภาพหรื อไม่ เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาและปรับปรุ งวิธีการ และขันตอนต่
้
าง ๆ ที่นามาใช้ ให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ อันนาไปสูเ่ ป้าหมายหรื อผลผลิตที่เกิดขึ ้น
2. Interpersonal Competencies – การเป็ นผู้นาเครื่ องมือการเรี ยนรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้ จริ งนัน้ จะต้ องเป็ นผู้ที่มี
ความสามารถในการนาเสนอไอเดียหรื อความคิดเห็นในการปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงขันตอน
้
และวิธีการ
ต่าง ๆ แก่กลุม่ บุคคลที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงความสามารถในการเป็ นที่ปรึกษาโดยสามารถให้ คาปรึกษาแนะนา
ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของตนเองแก่พนักงานทัว่ ไปในองค์การได้

3. Leadership Competencies – การประยุกต์ใช้ แนวคิดของ WLP ในองค์การนัน้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่นกั ปฏิบตั ิ
เองจะต้ องมีความสามารถในการจูงใจและชี น้ าให้ ผ้ ูบริ หารของหน่วยงานต่าง ๆ เข้ าใจและยอมรั บถึง
แนวคิดและวิธีการพัฒนาตนเองให้ เกิดผลการปฏิบตั ิงานด้ วยการเรี ยนรู้
4. Technical Competencies – การนาเครื่ องมือต่างๆ มาประยุกต์ใช้ นนั ้ นักปฏิบตั ิที่ดีจะต้ องเข้ าใจถึง
รู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบผู้ใหญ่ สามารถเครื่ องมือการเรี ยนรู้ ที่เชื่อมโยงเป้าหมายไปสู่เป้าหมายการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทได้
5. Technological Competencies – เป็ นความเข้ าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มาใช้ ช่วยทาให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ ขึ ้นในองค์การ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่ องมือต่างๆ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรี ยนรู้ให้ เกิดขึ ้น
6. Change Agent Role : บทบาทของผู้นาการเปลี่ยนแปลง
บทบาทที่สาคัญของการนาแนวคิด WLP มาใช้ ในองค์การนันนั
้ น่ ก็คือ การเป็ นผู้ริเริ่ มและเป็ นผู้นาให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ เนื่องจากในโลกทุกวันนี ้องค์การจะต้ องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ไม่ว่าจะเป็ นการ
เปลีย่ นแปลงในเรื่ องต่าง ๆ ได้ แก่
1) ด้ านธุรกิจ (Business Change) เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้ องกับระบบการจัดการภายในองค์การ และ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท
2) ด้ านความเป็ นเลิศ (Talent Change) เป็ นการแย่งชิงบุคลากรที่มคี วามรู้ความสามารถ จึงทาให้ เกิดการซื ้อตัว
กลุม่ คนที่มีผลงานดีเด่น
3) ด้ านเทคโนโลยี (Technology Change) เป็ นการกระบวนการ วิธีการบริ หารจัดการงานภายในแต่ละฟั งก์ชนั่
งาน และ
4) ด้ านวัฒนธรรม (Culture Change) เป็ นการเปลีย่ นแปลงรูปแบบ หรื อวิถีความคิด มุมมอง และความเชื่อของ
กลุม่ คนในองค์การ
ความสามารถ (Competency) ของผู้ท่ ีมีบทบาท Change Agent ควรเป็ นอย่ างไร : ความสามารถของ
บุคคลที่มีบทบาทของ Change Agent ในการนาแนวคิด WLP มาประยุกต์ใช้ ในองค์การนันจะประกอบด้
้
วยความสามารถ
หลัก ๆ ดังต่อไปนี ้
1. Analytical Competencies – ผู้นาการเปลี่ยนแปลงจะต้ องมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ
สามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงเครื่ องมือการเรี ยนรู้ กับปั ญหาและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นได้
2. Business Competencies – เป็ นความสามารถในการเข้ าถึงลักษณะธุรกิจ มองภาพกว้ างในเชิงของธุรกิจ
ได้ สามารถประเมินผลลัพธ์ ที่ได้ จากการเรี ยนรู้ ที่มีต่อเป้าหมายขององค์การ รวมถึงสามารถชีช้ ัดได้ ถึง
ประเด็นหรื อปั ญหาที่อาจจะมีผลต่อการดาเนินธุรกิจขององค์การได้

3. Interpersonal Competencies – ผู้นาการเปลี่ยนแปลงจะต้ องสามารถสื่อสารให้ บคุ คลต่าง ๆ เข้ าใจและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิ ดขึ ้น รวมถึงความสามารถในการเชื่อมสัมพันธภาพกับผู้อื่นในองค์ การ
เพื่อให้ พวกเขาเหล่านันมี
้ สว่ นร่วมกับการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นเพื่อการเรี ยนรู้ในองค์การ
4. Leadership Competencies – ผู้นาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงจะต้ องเข้ าถึงกลุม่ คนในระดับตาแหน่งงานที่
แตกต่างกันไปได้ รวมทังจะต้
้ องสามารถจูงใจให้ ผ้ อู ื่นเห็นด้ วยและพร้ อมที่จะเปลีย่ นแปลง
5. Technical Competencies – เป็ นความสามารถในการเข้ าถึงการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึ ้นของบุคคลต่างๆ ภายใน
องค์การ สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงของระบบการเรี ยนรู้ ที่มีต่อกลยุทธ์ ทางธุรกิจของ
องค์การ
7. Evaluator Role : บทบาทของผู้ประเมิน
เครื่ องมือการเรี ยนรู้ที่ถกู นามาใช้ ภายในองค์การนันจ
้ าเป็ นจะต้ องมีการประเมินถึงกระบวนที่ใช้ และผลลัพธ์ จาก
การเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้น ทังนี
้ ้วิธีการประเมินเครื่ องมือที่นามาใช้ ให้ เกิด WLP ขึ ้นในองค์การจะประกอบไปด้ วยวิธีการประเมินทัง้
3 รู ปแบบ ได้ แก่ 1) Summative Evaluation : เป็ นการประเมินเพื่อตอบคาถามว่าเครื่ องมือที่นามาใช้ นนส่
ั ้ งผลลัพธ์ ใน
ทางบวกต่อองค์การหรื อไม่ 2) Formative Evaluation : เป็ นการประเมินถึงความพยายามในแต่ละขันตอนการสร้
้
างให้
เกิดขึ ้น WLP ขึ ้นในองค์การนันเป็
้ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ หรื อไม่ก่อนที่จะถูก นามาใช้ ปฏิบตั ิทวั่ ทังองค์
้ การ และ 3)
Longitudinal Evaluation : เป็ นการประเมินภายหลังจากการนาเครื่ องมือต่าง ๆ มาใช้ ปฏิบตั ิเรี ยบร้ อยแล้ ว เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
เครื่ องมือที่นามาใช้ ยงั สามารถใช้ ได้ และเชื่อมโยงกับเป้าหมายและทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัท
ความสามารถ (Competency) ของผู้ท่ มี ีบทบาท Evaluator ควรเป็ นอย่ างไร : ความสามารถของบุคคลที่มี
บทบาทของ Evaluator ในการนาแนวคิด WLP มาประยุกต์ ใช้ ในองค์ การนันจะประกอบด้
้
วยความสามารถหลัก ๆ
ดังต่อไปนี ้
1. Analytical Competencies – เป็ นความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นจากการนา
เครื่ องมือต่างๆ มาใช้ ให้ เกิดการเรี ยนรู้ขึ ้นในองค์การ
2. Business Competencies – ผู้ประเมินที่ดีจะต้ องเข้ าใจว่าเครื่ องมือที่ถกู นามาใช้ นนคุ
ั ้ ้ มค่ากับการลงทุน
มากน้ อยแค่ไหน และเครื่ องมือนันสามารถตอบสนองต่
้
อเป้าหมายขององค์การหรื อไม่
3. Interpersonal Competencies – ผู้ประเมินจะต้ องสามารถชี ้แจงและอธิบายถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจากการนา
เครื่ องมือต่าง ๆ มาใช้ ให้ กับผู้บริ หารรับรู้ และเข้ าใจได้ เน้ นการสื่อสารเพื่อสร้ างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
พนักงานและผู้บริ หารของหน่วยงานต่าง ๆ
4. Technical Competencies – ความสามารถในด้ านเทคนิคนันได้
้ แก่ ความรู้ และความเข้ าใจถึงวิธีการและ
รูปแบบการประเมิน การให้ ข้อมูลป้อนกลับ และความสามารถในการตังค
้ าถามเพื่อรวบรวมประเด็นปั ญหา
และข้ อมูลที่จาเป็ นเพื่อใช้ ประกอบการออกแบบเครื่ องมือการเรี ยนรู้ให้ เหมาะสม

5. Technological Competencies – ผู้ประเมินควรจะสามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีเพื่อออกแบบ พัฒนา และ
ปรับปรุงแนวทางการเรี ยนรู้ เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์เป็ นไปตามเป้าหมายและความต้ องการขององค์การ
สรุ ปว่า แนวคิดของการพัฒนาการเรี ยนรู้ และการปฏิบตั ิงาน หรื อ Workplace Learning and Performance
(WLP) นัน้ บุคคลที่รับผิดชอบและนาแนวคิดดังกล่าวนี ้มาใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพนันจ
้ าเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีบทบาท
ทังเจ็
้ ดประการนี ้ ซึง่ อาจจะมอบหมายให้ คน ๆ เดียวหรื อจะกระจายผู้รับชอบไปยังบุคคลอื่น ๆ ในองค์การรับบทบาททังเจ็
้ ด
ประการนี ้ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมขององค์การแต่ละแห่ง

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

