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เมื่ อ สัป ดาห์ ที่ แล้ ว ได้ เกริ่ นน าถึ งแนวคิ ด และความสาคัญ ของ WLP หรื อ Workplace Learning and
Performance ในบทความตอนนี ้จะขอเน้ นไปที่วิธีการนาแนวคิดของ WLP มาประยุกต์ใช้ ซึง่ จะขอกล่าวถึงบทบาท (Role)
และความสามารถ (Competency) ของบุคคลที่จะมีสว่ นร่วม และผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจาการนา WLP มาใช้ ในองค์การ พบว่า
บทบาทของกลุม่ คนที่จะเข้ ามามีสว่ นร่วมในการนาแนวคิด WLP มาปรับใช้ ในองค์การนัน้ มีอยูด่ ้ วยกัน 7 บทบาท ได้ แก่
1. Manager Role : บทบาทผู้จัดการ
บทบาททัว่ ไปของ Manager นัน่ ก็คือ
1) การวางแผนงาน (Planning) เป็ นการกาหนดเป้าหมายและทิศทางในการทางาน
2) การจัดวางระบบงาน (Organization) เป็ นการกาหนดกิจกรรมและขันตอนการท
้
างานในรายละเอียด
3) การชี ้นา (Leading) เป็ นการจัดคนให้ เหมาะสมกับงานและทักษะที่พนักงานแต่ละคนมี รวมถึงการส่งเสริ ม
ความก้ าวหน้ าในอาชีพของกลุม่ คนเหล่านัน้
4) การควบคุม (Controlling) เป็ นการกากับดูแลกิจกรรมทังหมดเพื
้
่อให้ เป้าหมายที่กาหนดขึ ้นบรรลุผลสาเร็ จ
สมาพันธ์ การฝึ กอบรมและพัฒนาแห่งอเมริ กา หรื อ American Society for Training and Development
(ASTD) กล่าวถึงความสาคัญของบทบาทการเป็ น Manager นัน่ ก็คือ การสนับสนุนและผลักดันให้ บคุ คลที่รับผิดชอบใน
บทบาทอื่นๆ ซึง่ ไม่ใช่ Manager ให้ เขาเหล่านันประสานงานและร่
้
วมมือกันในการนา WLP มาประยุกต์ใช้ ทังนี
้ ้ Manager
จะต้ องทาหน้ าที่ในการตัดสินใจพิจารณาเลือกเครื่ องมือ (Intervention) ที่เหมาะสมในการสร้ างบรรยากาศให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ในองค์การ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณไว้ สาหรับการจัดหาเครื่ องมือต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ ในองค์การ
เกิดขึ ้น จะเห็นได้ วา่ บุคคลที่มีบทบาท “ผู้จดั การ” โดยมากจะมักจะดารงตาแหน่ง “ผู้อานวยการฝึ กอบรม”, “ผู้อานวยการ
ฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ”, “Chief Learning Officer”, “Chief Knowledge Officer”, “Vice President of
Organizational Effectiveness”, “President of the Corporate University”

ความสามารถ (Competency) ของผู้ท่ มี ีบทบาท Manager ควรเป็ นอย่ างไร : ความสามารถของบุคคลที่มี
บทบาทของ Manager ในการนาแนวคิด WLP มาประยุกต์ใช้ ในองค์การนันจะประกอบด้
้
วยความสามารถหลัก ๆ
ดังต่อไปนี ้
1. Analytical Competencies – ความสามารถในการคิดริ เริ่ มวิธีการและขันตอนการท
้
างานใหม่ ๆ ผ่าน
กระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ เป็ นการคาดการณ์ ถึงปั ญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ ้นล่วงหน้ า เป็ น
ผู้มองเห็นความสาคัญของการเปลี่ยนแปลง และการนาเอาเครื่ องมือต่าง ๆ ที่ทาให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ ใน
องค์การมาประยุกต์ใช้ เพื่อเป้าหมายสูงสุดขององค์การ
2. Business Competencies – ผู้ที่รับบทบาทของการเป็ นผู้จดั การนันควรจะต้
้
องเข้ าใจถึงความต้ องการและ
เป้าหมายของธุรกิ จ เหตุเพราะความเข้ าใจดังกล่าวจะส่งผลให้ เกิดการออกแบบและคัดเลือกเครื่ องมือที่
เหมาะสมมาใช้ สร้ างระบบการเรี ยนรู้ให้ เกิดขึ ้นในองค์กร
3. Interpersonal Competencies – ผู้จดั การที่มีความสามารถในด้ านปฏิสมั พันธ์ ควรจะต้ องมีเวลาในการ
สื่อสารและพูดคุยกับพนักงานประมาณ 80% เพื่อการชี ้แจง ทาความเข้ าใจ และจูงใจให้ พนักงานทุกคน
และทุกระดับตาแหน่งงานมีสว่ นร่วมในการนา WLP มาใช้ ในองค์การ
4. Leadership Competencies – ความสามารถในการเป็ นผู้นานันเป็
้ นทักษะที่สาคัญของการเป็ นผู้จดั การ
ซึ่งผู้จัดการเองจะต้ องสามารถจูงใจหรื อผลักดันให้ พนั กงานในองค์การเห็นด้ วย ยอมรับ และปฏิบตั ิตาม
ขันตอนที
้
่เป็ นเครื่ องมือในการทาให้ เกิด WLP ในองค์การขึ ้น
5. Technical Competencies – ผู้จดั การจาเป็ นจะต้ องมีความรู้ ทางเทคนิคเฉพาะด้ าน เพื่อการอานวยการ
(Facilitate) และการให้ ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ถึงการรับรู้และการเรี ยนรู้ของพนักงาน รวมถึงผลการ
ดาเนินงานที่เกิดขึ ้นจากการเรี ยนรู้ของพนักงานในองค์การ
6. Technological Competencies – ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ให้ เกิดขึ ้นใน
องค์การ ซึ่งผู้จัดการควรเข้ าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ดังนันผู
้ ้ ที่มีบทบาทของ
การเป็ นผู้จัดการจะต้ องสามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกับองค์การแต่ละแห่งที่มีวฒ
ั นธรรมที่
แตกต่างกันไป
2. Analyst Role : บทบาทของนักวิเคราะห์
การเป็ นนักวิเคราะห์ก็คือ การกาหนดบริ เวณ หรื อขอบเขตของพื ้นที่ที่จะต้ องปรับปรุ งการปฏิบตั ิ งาน โดยส่วน
ใหญ่บคุ คลที่มีบทบาทของการเป็ นนักวิเคราะห์นนจะมี
ั้
ตาแหน่งเป็ นนักฝึ กอบรม (Trainer), นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(HR Developer) ที่ปรึ กษาผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Consultant) หรื อผู้ประสานงานประสิทธิภาพในองค์การ
(Organization Effectiveness Coordinator) ทังนี
้ ้หน้ าที่ที่สาคัญของการเป็ นนักวิเคราะห์ก็คือ การวิเคราะห์ถึงความ
ต้ องการในการเรี ยนรู้ การทบทวนเครื่ องมือที่นามาใช้ ให้ เกิดการเรี ยนรู้ ในปั จจุบนั ขององค์การ การประเมินหาทักษะของ
พนักงานในปั จจุบนั การหาเครื่ องมือที่เหมาะสมในการพัฒนาการเรี ยนรู้ให้ เกิดขึ ้นในองค์การ รวมถึงการติดตามผลการนา

ระบบและแนวคิดของ WLP มาใช้ และการรายงานผลจากการเรี ยนรู้ ที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ทีมงาน และ
องค์การต่อผู้บริ หารระดับสูง
ความสามารถ (Competency) ของผู้ท่ ีมีบทบาท Analyst ควรเป็ นอย่ างไร : ความสามารถของบุคคลที่มี
บทบาทของ Analyst ในการนาแนวคิด WLP มาประยุกต์ใช้ ในองค์การนันจะประกอบด้
้
วยความสามารถหลัก ๆ ดังต่อไปนี ้
1. Analytical Competencies – พบว่า Competency ที่สาคัญและจาเป็ นอย่างมากของผู้ที่มีบทบาทของการ
เป็ นนักวิเคราะห์ก็คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ถึงผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Analysis) เพื่อ
วิเคราะห์หาความต้ องการหรื อความจาเป็ นในการเลือกเครื่ องมือที่เหมาะสม ในการพัฒนาให้ เกิดระบบการ
เรี ยนรู้ในองค์การ
2. Business Competencies – จาเป็ นอย่างยิ่งที่นักวิเคราะห์ ควรจะเป็ นพันธมิตร (Partner) ที่ดีกับ
ผู้บงั คับบัญชาของหน่วยงานต่าง ๆ (Line Manager) เพื่อร่วมกันวิเคราะห์หาความจาเป็ นในการเรี ยนรู้และ
การฝึ กอบรม ก่อนที่นกั วิเคราะห์จะเลือกเครื่ องมือที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาระบบการเรี ยนรู้ ให้ เกิดขึ ้น
นักวิเคราะห์ที่ดีควรรวบรวมข้ อมูลป้อนกลับ (Feed Back) จากหน่วยงานต่าง ๆ ก่อน เพื่อนามาใช้ เป็ น
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาหาโปรแกรมหรื อเครื่ องมือในการสร้ างระบบการเรี ยนรู้ของพนักงาน
3. Interpersonal Competencies – พบว่าการสือ่ สารและการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีต่อคนในองค์การนัน้ เป็ น
ความสามารถที่สาคัญที่นกั วิเคราะห์ควรจะพัฒนาให้ มีขึ ้น โดยเน้ นไปที่การเปิ ดใจรับฟั งไอเดียและความคิด
เห็นใหม่ ๆ การสร้ างเครื อข่าย และการสร้ างความคุ้นเคยกับพนักงานในองค์การ
4. Leadership Competencies – ผู้ที่มีบทบาทของการเป็ นนักวิเคราะห์นนั ้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมี
ความสามารถในการเป็ นผู้นา สามารถทาให้ ผ้ บู ริ หารของหน่วยงานต่าง ๆ ยอมรับ (Buy-In) และมีสว่ นร่ วม
ในขันตอนและกระบวนการของ
้
WLP
นอกจากบทบาทของการเป็ น Manager และ Analyst แล้ ว ยังมีอีก 5 บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้ องในการนาขันตอน
้
และแนวคิดของ WLP มาใช้ ได้ แก่ ผู้คดั เลือกหาเครื่ องมือที่เหมาะสม (Intervention Selector) ผู้ออกแบบและพัฒนา
เครื่ องมือ (Intervention Designer and Developer) ผู้นาเครื่ องมือที่ออกแบบมาประยุกต์ใช้ (Intervention Implementor)
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และผู้ประเมิน (Evaluator) ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดของบทบาททังห้
้ านี ใ้ น
บทความตอนถัดไป
(หนังสืออ้างอิ ง : William J. Rothwell, John E.Lindholm, William G. Wallick , 2003, What CEOs Expect
from Corporate Training, American Management Association, USA.)

