การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ตอนที่ 1 Workplace Learning and Performance (WLP)
บทความโดย : อาภรณ์_ภูว่ ิทยพันธุ์
อีเมล : p_arporn11@yahoo.com
โครงการบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยบูรพา

หากถามว่า ทาไมจึงต้ องมีการพัฒนาองค์การ (Organization Development) เกิดขึ ้น คาตอบก็ คือ ความ
ต้ องการขององค์การที่จะรักษาและสร้ างรายได้ /กาไรให้ มากที่สดุ รวมถึงการสร้ างความได้ เปรี ยบในเชิงการแข่งขันกับ
คูแ่ ข่งภายนอกให้ ได้ (Competitive Advantage) มีผลทาให้ องค์การนัน้ ๆ สามารถเจริ ญเติบโตต่อไปได้ อย่างยัง่ ยืน ไม่ลม่
สลายหรื อหายจากไป
ความท้ าทายขององค์การจึงอยูท่ ี่ จะทาอย่างไรให้ องค์การเกิดการพัฒนา ควรมุง่ เน้ นไปที่ “ตัวคน (People)” หรื อ
“ตัวระบบ (System)” ขอให้ ลองนึกภาพดูว่า หากเราเดินเข้ าไปร้ านอาหารสักแห่ง เจอะเจอกับเด็กเสิร์ฟที่ ทาสีหน้ าไม่
อยากจะให้ บริ การ ไม่สนใจที่จะสอบถามความต้ องการของลูกค้ า พูดจาไม่สภุ าพกับลูกค้ า คุณในฐานะลูกค้ าจะรู้ สึก
อย่างไร แน่นอนว่า ในสถานการณ์ เ ช่นนี ้ ไม่มีลูกค้ าคนไหนที่ จะรู้ สึกประทับ ใจกับการให้ บ ริ การของพนักงานขายผู้นี ้
ภาพลักษณ์ที่ลกู ค้ ามองจะไม่กระทบเพียงแค่พนักงานขายคนนี ้เท่านัน้ เขาจะมองไปที่ร้านอาหารแห่งนัน้ บางคนอาจจะถึง
ขนาดไม่ขอเข้ าร้ านอาหารแห่งนี ้อีกต่อไปเลยก็เป็ นได้
ในทางตรงกันข้ าม หากคุณไปร้ านอาหารแห่งหนึง่ ซึง่ คุณเองได้ สงั่ อาหารมานานแล้ ว นัง่ รออยูต่ งนานกว่
ั้
าอาหาร
จะมาถึง อันเนื่องจากว่าร้ านอาหารแห่ งนี ้ไม่มีการจัดระบบที่ดีในการบันทึกเมนูอาหารที่ลกู ค้ าสัง่ จึงทาให้ เกิดการผิดคิว
ทาอาหารให้ ลกู ค้ าที่มาทีหลังก่อน คุณเองจะรู้สกึ อย่างไร ทัง้ ๆ ที่ตวั คุณก็ชื่นชอบในการให้ บริ การของเด็กเสิร์ฟ เนื่องจาก
ลักษณะการพูดจา การวางตัวของเด็กเสิร์ฟที่คณ
ุ รู้สกึ ประทับใจมาก มีโอกาสเป็ นไปได้ ว่าคุณเองอาจจะไม่เข้ าร้ านอาหาร
แห่งนี ้อีก เพราะไม่สามารถทนรออาหารที่สงั่ ไว้ ได้ หรื อไม่สามารถรอการเก็บเงินที่กว่าจะเก็บเงินได้ แต่ละครัง้ จะต้ องใช้
เวลาเกือบครึ่งชัว่ โมง
ดังนันการพั
้
ฒนาองค์การจึงควรจะมุ่งเน้ นไปที่การปรับปรุ งและพัฒนาทังตั
้ วบุค คลและตัวระบบไปพร้ อม ๆ กัน
พบว่าพื ้นฐานสาคัญที่จะทาให้ ระบบต่างๆ ที่มีอยูน่ นเกิ
ั ้ ดการปรับปรุงและพัฒนาได้ นนจะอยู
ั้
ท่ ี่ “การพัฒนาตัวบุคคล” ก่อน
จะเห็นได้ ว่าผู้บริ หารระดับสูงขององค์การหลาย ๆ แห่งเริ่ มกลับมาใส่ใจและสนใจที่จะพัฒนาตัวคนให้ มากขึ ้น มิใช่มอง
เพียงแค่การบริ หารธุรกิจให้ ได้ ผลกาไรเพียงอย่างเดียว “ทรัพยากรมนุษย์จึงถือได้ ว่าเป็ นสินทรัพย์ (Assets) ที่มีค่ามาก
ที่สดุ ” ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงเริ่ มมองหาเครื่ องมือที่จะพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพื่อ
ค้ นหาและดึงความสามารถของพนักงานที่มีอยูน่ ามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
การฝึ กอบรม (Training) จึงเป็ นเครื่ องมือ (Intervention) หนึ่งที่เกิดขึ ้นมาประมาณ 60 ปี แล้ ว โดยมีจุดเน้ นไปที่
การกาหนดและการพัฒนาความสามารถหลัก ๆ ที่สง่ ผลให้ พนักงานเกิดการพัฒนาและปรับปรุงงานที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั ให้ ดี

ยิ่งขึ ้น ถือได้ ว่าเป็ นเครื่ องมือที่ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ ระยะสัน้ (Short-Term Learning) และถูกนามาใช้ เป็ นเครื่ องมือใน
หลายๆ วัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง อาทิเช่น การเตรี ยมความพร้ อมสาหรับพนักงานใหม่ หรื อฝึ กอบรมให้ พนักงานมี
ความรู้ในงานที่ได้ รับมอบหมายเฉพาะด้ านหรื อเป็ นงานโครงการ เป็ นต้ น
ปั ญหาอยู่ที่ว่าการฝึ กอบรมมิใช่เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ เพื่อการเตรี ยมความพร้ อมหรื อโอกาสความก้ าวหน้ าในสาย
อาชีพของพนักงานในองค์การ ดังนันแนวคิ
้
ดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development : HRD)
จึง เกิ ด ขึน้ เป็ น แนวคิ ด ที่ เ กิ ด ขึน้ จากการบูร ณาการการฝึ กอบรม การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ การพัฒ นาองค์ ก าร
(Organization Development) และการพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) เข้ าด้ วยกัน ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ที่มี
แบบแผน (Planned Learning) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการปรับปรุ งประสิทธิภาพการทางานของบุคคล กลุม่ งาน และ
องค์การ รวมถึงการเตรี ยมโอกาส และความพร้ อมของพนักงานในการเติบโตในตาแหน่งหน้ าที่การงานที่สงู ขึ ้น พัฒนาให้
พนักงานสามารถบริ หารงานที่รับผิดชอบด้ วยวิธีการที่ชาญฉลาด (Work Smart) มากกว่าการทางานหามรุ่ งหามค่า หรื อ
การทางานหนัก (Work Hard)
จะเห็นได้ ว่าขันตอนของการพั
้
ฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมิใช่เป็ นเพียงแค่การฝึ กอบรมและการพัฒนาอีกต่อไป
แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงรวมไปถึงการผสมผสานระหว่างการพัฒนาสายอาชีพและการพัฒนาองค์การ ซึง่ การ
พัฒนาสายอาชีพจะมุ่งเน้ นไปที่การเชื่อมโยงการวางแผนอาชีพของพนักงาน (Career Planning) เป็ นรายบุคคล กับ
กระบวนการบริ หารจัดการอาชีพขององค์การ (Career Management) เพื่อประสานความต้ องการระหว่างพนักงานและ
องค์การให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน สาหรับการพัฒนาองค์การนันจะเน้
้
นไปที่การพัฒนากลุม่ หรื อทีมงานให้ เกิดการคิด
ริ เริ่ มที่จะเปลี่ยนแปลงและบริ หารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เพื่อให้ การทางานมีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ ้น
แนวโน้ มถัดไปเร็ ว ๆ นี ้พบว่ากรอบแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ เปลี่ยนรู ปโฉมไป มุ่งเน้ นไปที่การ
เรี ยนรู้และการปฏิบตั ิงานให้ เกิดผลงานอย่างแท้ จริ ง หรื อที่เรี ยกว่า Workplace Learning and Performance : WLP เป็ น
แนวคิดที่เกิดขึ ้นจากการเรี ยนรู้ (Learning) ทาให้ เกิดการทางาน (Performance) อันนาไปสูผ่ ลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้น (Results)
อย่างมีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐานตามที่ต้องการ แนวคิดดังกล่าวพบว่าสมาพันธ์การฝึ กอบรมและพัฒนาแห่งอเมริ กา หรื อ
American Society for Training and Development (ASTD) ได้ ให้ คานิยามไว้ วา่
“WLP เป็ นเครื่ องมือที่บูรณาการแนวคิดของการเรี ยนรู้ และเครื่ องมืออื่น ๆ เพื่อปรั บปรุ งผลการทางานของ
พนักงาน และการวิเคราะห์หาความต้ องการของพนักงานและองค์การ เป็ นกระบวนการของการวิเคราะห์อย่างมีระบบ มี
ระบบการติดตามและให้ ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน หน่วยงาน และองค์การถึงผลการปฏิบตั ิงานที่เกิดขึ ้น พบว่าแนวคิด
ของ WLP จะส่งเสริ มให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้ างสรรค์ในเชิงรุ กภายในองค์กร ทาให้ เกิดความสมดุลหรื อความ
เหมาะสมสอดคล้ องกันทังในเรื
้ ่ องของตัวบุคคล จริ ยธรรมการทางาน เทคโนโลยี และระบบการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ”
ทังนี
้ ้การนาเอา WLP มาประยุกต์ใช้ ในองค์กรนัน้ พนักงานและผู้บริ หารในองค์การควรจะมีสว่ นร่วมรับผิดชอบใน
การวางแผน และการนาแผน WLP มาใช้ ซึ่งผู้บริ หารเองควรจะสนับสนุนและผลักดันให้ เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรี ยนรู้
พบว่าเป้าหมายของการออกแบบ WLP ในองค์กรนันก็
้ เพื่อ
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ปรับปรุงผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้ ดีขึ ้น
ทาให้ เกิดการเชื่อมโยงความต้ องการของพนักงานและความต้ องการขององค์การเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
สร้ างองค์ความรู้ และการถ่ายโยงการเรี ยนรู้ในกลุม่ ทีมงาน และองค์การให้ เกิดขึ ้น
สร้ างให้ เกิดผลตอบแทนที่ได้ จากการลงทุนในรูปของตัวเงิน (Finance Return)

ความน่าสนใจของแนวคิด WLP ยังไม่จบเพียงเท่านัน้ ยังพบต่อไปอีกว่าปั จจัยหลักที่ควรจะพิจารณาในกรณีของ
การนาเอาแนวคิดของ WLP มาปรับใช้ ในองค์กรนันนั
้ น่ ก็คือ การกาหนดบทบาทของผู้ปฏิบตั ิงาน (Roles) ความสามารถ
(Competency) และผลลัพธ์ (Outputs) ให้ ชดั เจน ซึง่ ดิฉนั จะขอกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท ความสามารถ และ
ผลลัพธ์ของการนา WLP มาใช้ ในองค์การว่าควรจะเป็ นอย่างไรบ้ าง ขอให้ ผ้ อู า่ นติดตามอ่านต่อในบทความฉบับหน้ า
(หนังสืออ้างอิ ง : William J. Rothwell, John E.Lindholm, William G. Wallick , 2003, What CEOs Expect
from Corporate Training, American Management Association, USA.)

