การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ตอนที่ 3 Workplace Learning and Performance (WLP)
บทความโดย : อาภรณ์_ภูว่ ิทยพันธุ์
อีเมล : p_arporn11@yahoo.com
โครงการบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เราได้ พดู คุยกันถึงบทบาทของการเป็ น Manager และ Analyst ไปแล้ ว ในบทความตอนนี ้จะขอกล่าวถึงบทบาท
ที่สาคัญของบุคคลที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการนาเอาแนวคิดของการพัฒนาการเรี ยนรู้ และการปฏิบตั ิงาน หรื อ WLP มาปรับ
ใช้ ได้ แก่
3. Intervention Selector Role : บทบาทของการเป็ นผู้คัดเลือกหาเครื่องมือที่เหมะสม
ผู้ที่แสดงบทบาทของการเป็ นผู้คดั เลือกหาเครื่ องมือที่เหมาะสมที่จะทาให้ เกิด WLP ขึ ้นในองค์การ จาเป็ นอย่าง
ยิ่งที่จะต้ องทางานใกล้ ชิดกับนักวิเคราะห์ (Analyst) เพราะนักวิเคราะห์จะทาหน้ าที่ในการค้ นหาสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ ้น
และเมื่อทราบถึงต้ นเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ ้นแล้ ว หลังจากนัน้ Intervention Selector จะเข้ ามามีส่วนเกี่ยวข้ องในการ
คัดเลือกเครื่ องมือ (Intervention) ที่เหมาะสมที่สดุ ซึ่งเครื่ องมือที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพนันควรจะเป็
้
นเครื่ องมือที่
ประหยัดทังเรื
้ ่ องงบประมาณ เวลา และความพยายามหรื อการมีสว่ นร่วมในการใช้ เครื่ องมือนัน้ ๆ
ความสามารถ (Competency) ของผู้ท่ มี ีบทบาท Intervention Sector ควรเป็ นอย่ างไร : ความสามารถของ
บุคคลที่มีบทบาทของ Intervention Selector ในการนาแนวคิด WLP มาประยุกต์ใช้ ในองค์การนันจะประกอบด้
้
วย
ความสามารถหลัก ๆ ดังต่อไปนี ้
1. Analytical Competencies – การคัดเลือกเครื่ องมือที่จะถูกนามาใช้ ให้ เกิดการเรี ยนรู้และการปฏิบตั ิงานใน
องค์การนันจะต้
้ องอยูบ่ นพื ้นฐานของการประยุกต์ใช้ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับแนวคิดของ
WLP ซึ่งทฤษฏีที่สามารถนามาใช้ อ้างอิงนัน้ ได้ แก่ Career Development Theory, Organization
Development Theory, Reward System Theory, Performance Theory, Staff Selection Theory และ
Training Theory.
2. Business Competencies – การคัดเลือกเครื่ องมือที่จะถูกนามาใช้ สร้ างแนวคิด WLP ขึ ้นในองค์การนัน้
พบว่าผู้คดั เลือกควรจะวิเคราะห์ถึงต้ นทุน/ค่าตอบแทนที่ได้ รับ โดยพิจารณาว่าการนาเอา WLP มาใช้ นนมี
ั้
จุดคุ้มทุนที่เกิดขึ ้นเป็ นอย่างไรบ้ าง

3. Interpersonal Competencies – ความสามารถดังกล่าวนี ้จะประกอบไปด้ วยความสามารถย่อย ๆ ได้ แก่
การสื่อสารให้ กับพนักงานเข้ าใจถึงเครื่ อ งมือที่ถูกคัดเลือกขึน้ มา เป็ นความสามารถในการสร้ างความ
สัมพันธ์กบั พนักงานในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ พนักงานเข้ ามามีสว่ นร่วมในการนาแนวคิดของ WLP มาใช้
4. Leadership Competencies – ความสามารถในการทาให้ ผ้ บู ริ หารยอมรับฟั งถึงกระบวนการหรื อเครื่ องมือ
ที่นามาใช้ ในการสร้ างการเรี ยนรู้ ให้ เกิ ดขึ ้นภายในองค์ การ รวมถึงผลลัพธ์ และความคืบหน้ าของการนา
แนวคิด WLP มาประยุกต์ใช้
5. Technical Competencies – การคัดเลือกเครื่ องมือที่เหมาะสมเพื่อนามาใช้ ในการสร้ างและพัฒนาการ
เรี ยนรู้ ให้ เกิดขึ ้นภายในองค์การนัน้ ผู้คดั เลือกจาเป็ นจะต้ องเข้ าใจถึง แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบผู้ใหญ่ (Adult
Learning) พบว่าผู้ใหญ่จะเรี ยนรู้อะไรก็ตอ่ เมื่อพวกเขามีความเข้ าใจถึงความจาเป็ นที่จะต้ องเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาตนเอง ซึง่ ผู้คดั เลือกเครื่ องมือที่เหมาะสมนันจ
้ าเป็ นจะต้ องชี ้แจงถึงเหตุผลความจาเป็ นของการ
เปลีย่ นแปลง เพื่อให้ พนักงานเข้ าใจและยอมรับที่จะเปลีย่ นแปลงตนเองด้ วยการเรี ยนรู้สงิ่ ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
6. Technological Competencies – ความสามารถในด้ านสุดท้ ายของผู้ที่มีบทบาทในการคัดเลือกเครื่ องมือที่
เหมาะสมนัน่ ก็คือ การเป็ นผู้ร้ ูแหล่งหรื อวิธีการใหม่ ๆ โดยเฉพาะการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ ในการพัฒนา
และสร้ างแบบการเรี ยนรู้ให้ เกิดขึ ้นในองค์การ
4. Intervention Designer and Developer Role : บทบาทของการเป็ นผู้ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ
นักออกแบบและนักพัฒนาจะต้ องทางานใกล้ ชิดกับผู้เป็ นหุ้นส่วนของบริ ษัท (Stakeholders) ซึง่ นักออกแบบและ
นักพัฒนาทังหลายจะเป็
้
นผู้บรู ณาการรูปแบบการเรี ยนรู้ตา่ งๆ เพื่อเป็ นเครื่ องมือหนึง่ ในการปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงานให้ ดี
ขึ ้น โดยทัว่ ไปพบว่าผู้ออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือนันจะมี
้
หน้ าที่หลักที่สาคัญคือ การออกแบบเนื ้อหาและหลักสูตรการ
ฝึ กอบรมให้ เหมาะสมสอดรับกับเป้าหมายของการดาเนินธุรกิจ การออกแบบแผนการสอน รวมถึงการจัดเตรี ยมและจัดหา
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ ในการฝึ กอบรมพัฒนาพนักงาน
ความสามารถ (Competency) ของผู้ท่ ีมีบทบาท Intervention Designer and Developer Role ควรเป็ น
อย่ างไร : ความสามารถของบุคคลที่มีบทบาทของ Intervention Designer and Developer ในการนาแนวคิด WLP มา
ประยุกต์ใช้ ในองค์การนันจะประกอบด้
้
วยความสามารถหลัก ๆ ดังต่อไปนี ้
1. Analytical Competencies – การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการสอนนันที
้ ่จะต้ องอยูบ่ นพื ้นฐานของการ
ประยุกต์ใช้ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับแนวคิดของ WLP ซึง่ ทฤษฏีที่สามารถนามาใช้ อ้างอิง
นันมี
้ อยู่ด้วยกันประมาณ 11 ทฤษฏี/แนวคิด ได้ แก่ Performance Data, Career Development Theory
and Application, Intervention Selection, Knowledge Management, Model Building, Organization
Development Theory and Application, Performance Theory, Reward System Theory and
Application, Standards Identification, System Thinking และ Training Theory and Application.

2. Business Competencies – นักออกแบบและนักพัฒนาโปรแกรมการฝึ กอบรมเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ให้ ได้
นัน้ จาเป็ นจะต้ องเข้ าใจถึงลักษณะธุรกิจของบริ ษัท (Industry Awareness) และความรู้เกี่ยวกับการบริ หาร
โครงการ (Project Manager)
3. Interpersonal Competencies – ความสามารถดังกล่าวนี ้จะมุง่ เน้ นไปที่ความสามารถในการติดต่อสือ่ สาร
และการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั บุคคลต่าง ๆ โดยเน้ นไปที่การสือ่ สารเพื่อกระตุ้นให้ พนักงานเกิดการเรี ยนรู้
ในองค์การมากที่สดุ
4. Leadership Competencies – ความสามารถในการเป็ นผู้นาในที่นี ้จะเน้ นไปที่ 2 เรื่ องหลัก ๆ ได้ แก่ การ
ตระหนักถึงการเรี ยนรู้ ที่แตกต่างกันระหว่ างบุคคล รวมถึงการสร้ างเครื่ องมือการเรี ยนรู้ โดยการคานึงถึง
จริ ยธรรมการทางานด้ วย
5. Technical Competencies – นักออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการเรี ยนรู้ ที่ดีจะต้ องคานึงถึงรู ปแบบการ
เรี ยนรู้ ของผู้ใหญ่ และการสารวจความคิดเห็นของพนักงานในองค์การ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบ
โปรแกรมให้ เหมาะสมกับความจาเป็ นในการเรี ยนรู้ของพนักงาน
6. Technological Competencies – ความสามารถดังกล่าวนี ้จะรวมความสามารถย่อย ๆ ใน 4 เรื่ องหลัก ๆ
ได้ แก่ ความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยนรู้ ความเข้ าใจถึงรู ปแบบการศึกษาทางไกล ความ
เข้ าใจในระบบต่า ง ๆ ที่เอือ้ ต่อการปฏิบัติงาน และความเข้ าใจถึงศัพท์ เทคนิคที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยี
ต่าง ๆ
ดังนันการน
้
าแนวคิด WLP มาใช้ ในองค์การนัน้ ผู้ปฏิบตั ิงานควรจะมีบทบาททังการเป็
้
นผู้จดั การ เป็ นนักวิเคราะห์
เป็ นผู้คดั เลือกหาเครื่ องมือที่เหมาะสม และผู้ออกแบบและพั ฒนาเครื่ องมือ แต่ยงั ไม่จบเพียงเท่านี ้ยังมีอีก 3 บทบาที่
สาคัญ ได้ แก่ ผู้นาเครื่ องมือที่ออกแบบมาประยุกต์ใช้ (Intervention Implementor) ผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change
Agent) และผู้ประเมิน (Evaluator) ซึง่ จะกล่าวถึงรายละเอียดของบทบาททังห้
้ านี ้ในบทความตอนถัดไป

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

