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การพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้อันน าไปสู่ผลการปฏิบัติงาน หรือที่เ รียกว่า Workplace Learning and 
Performance : WLP นัน้ พบวา่บทบาทของบคุคลที่มีสว่นร่วมในการน าแนวคิดดงักลา่วมาใช้นัน้ ได้กลา่วถึงบทบาททัง้ 4 
ด้าน ได้แก่ การเป็นผู้จัดการ เป็นนักวิเคราะห์ เป็นผู้คดัเลือกหาเคร่ืองมือที่เหมาะสม และเป็นผู้ ออกแบบและพฒันา
เคร่ืองมือไปแล้ว ในบทความครัง้นีจ้ะกลา่วถึงบทบาทของบคุคลที่มีสว่นร่วมในแนวคิดของ WLP ดงัตอ่ไปนี ้

5. Intervention Implementor Role : บทบาทของผู้น าเคร่ืองมือมาประยุกต์ใช้ 

เคร่ืองมือที่ถูกออกแบบขึน้มาอนัน าไปสู่การเรียนรู้ในองค์การนัน้ นกัปฏิบตัิ หรือ Implementor จึงเป็นบคุคล
ส าคญัที่ท าให้เกิดการน าไปใช้ได้จริง ต าแหนง่งานของกลุม่คนที่มีบทบาทเป็นนกัประยกุต์หรือนกัปฏิบตัิ โดยสว่นใหญ่จะ
ถูกเรียกเป็น Instructor, Administrator, Facilitator, Organization Development Practitioner หรือ Career 
Development Specialist ซึ่ง Pinto และ Walker ได้กลา่วถึงบทบาทของการเป็นนกัปฏิบตัิโดยเขียนไว้ใน Training and 
Development Journal ปี ค.ศ 1978 ไว้ว่า “นักปฏิบตัิจะต้องท าหน้าที่ในการประสานงานในเร่ืองต่างๆ เพื่อให้การ
ฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจดัเตรียมสถานที่ อุปกรณ์การสอน จัดหาวิทยากร และจัดเตรียม
แบบประเมินผลการฝึกอบรม รวมถึงการจัดเก็บประวตัิการฝึกอบรม การสรุปและรายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหาร
หนว่ยงานตา่ง ๆ รับรู้” 

ความสามารถ (Competency) ของผู้ที่ มีบทบาท Intervention Implementor ควรเป็นอย่างไร : ความ 
สามารถของบคุคลที่มีบทบาทของ Intervention Implementor ในการน าแนวคิด WLP มาประยกุต์ใช้ในองค์การนัน้จะ
ประกอบด้วยความสามารถหลกั ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. Analytical Competencies – นกัปฏิบตัิที่ดีจะต้องรู้จกัวิเคราะห์วิธีการ และกระบวนการท างานตา่ง ๆ วา่ มี
ประสิทธิภาพหรือไม่ เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาและปรับปรุงวิธีการ และขัน้ตอนต่าง ๆ ที่น ามาใช้ให้เกิดการ
เรียนรู้ อนัน าไปสูเ่ปา้หมายหรือผลผลติที่เกิดขึน้ 

2. Interpersonal Competencies – การเป็นผู้น าเคร่ืองมือการเรียนรู้ไปประยกุต์ใช้ได้จริงนัน้ จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการน าเสนอไอเดียหรือความคิดเห็นในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงขัน้ตอน และวิธีการ
ตา่ง ๆ แก่กลุม่บคุคลที่เก่ียวข้อง รวมถึงความสามารถในการเป็นท่ีปรึกษาโดยสามารถให้ค าปรึกษาแนะน า
ในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองแก่พนกังานทัว่ไปในองค์การได้ 



3. Leadership Competencies – การประยกุต์ใช้แนวคิดของ WLP ในองค์การนัน้ จ าเป็นอยา่งยิ่งที่นกัปฏิบตัิ
เองจะต้องมีความสามารถในการจูงใจและชีน้ าให้ผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ เข้าใจและยอมรับถึง
แนวคิดและวิธีการพฒันาตนเองให้เกิดผลการปฏิบตัิงานด้วยการเรียนรู้ 

4. Technical Competencies – การน าเคร่ืองมือต่างๆ มาประยุกต์ใช้นัน้ นกัปฏิบตัิที่ดีจะต้องเข้าใจถึง
รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ ใหญ่ สามารถเคร่ืองมือการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงเป้าหมายไปสู่เป้าหมายการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทได้ 

5. Technological Competencies – เป็นความเข้าใจและตระหนกัถึงความส าคญัของการน าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาใช้ช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้ขึน้ในองค์การ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ เพื่อ
ปรับปรุงและพฒันาการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ 

6. Change Agent Role : บทบาทของผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

บทบาทที่ส าคญัของการน าแนวคิด WLP มาใช้ในองค์การนัน้นัน่ก็คือ การเป็นผู้ ริเร่ิมและเป็นผู้น าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ เนื่องจากในโลกทุกวนันีอ้งค์การจะต้องเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการ
เปลีย่นแปลงในเร่ืองตา่ง ๆ ได้แก่ 

1) ด้านธุรกิจ (Business Change) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้องกบัระบบการจดัการภายในองค์การ และ
ผลติภณัฑ์ของบริษัท  

2) ด้านความเป็นเลศิ (Talent Change) เป็นการแยง่ชิงบคุลากรท่ีมคีวามรู้ความสามารถ จึงท าให้เกิดการซือ้ตวั
กลุม่คนท่ีมีผลงานดีเดน่  

3) ด้านเทคโนโลยี (Technology Change) เป็นการกระบวนการ วิธีการบริหารจดัการงานภายในแต่ละฟังก์ชัน่
งาน และ  

4) ด้านวฒันธรรม (Culture Change) เป็นการเปลีย่นแปลงรูปแบบ หรือวิถีความคิด มมุมอง และความเช่ือของ
กลุม่คนในองค์การ 

ความสามารถ (Competency) ของผู้ที่ มีบทบาท Change Agent ควรเป็นอย่างไร : ความสามารถของ
บคุคลที่มีบทบาทของ Change Agent ในการน าแนวคิด WLP มาประยกุต์ใช้ในองค์การนัน้จะประกอบด้วยความสามารถ
หลกั ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. Analytical Competencies – ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
สามารถวิเคราะห์และเช่ือมโยงเคร่ืองมือการเรียนรู้ กบัปัญหาและผลลพัธ์ที่คาดวา่จะเกิดขึน้ได้ 

2. Business Competencies – เป็นความสามารถในการเข้าถึงลกัษณะธุรกิจ มองภาพกว้างในเชิงของธุรกิจ
ได้ สามารถประเมินผลลพัธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ที่มีต่อเป้าหมายขององค์การ รวมถึงสามารถชีช้ัดได้ถึง
ประเด็นหรือปัญหาที่อาจจะมีผลตอ่การด าเนินธุรกิจขององค์การได้ 



3. Interpersonal Competencies – ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะต้องสามารถสื่อสารให้บคุคลต่าง ๆ เข้าใจและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ รวมถึงความสามารถในการเช่ือมสมัพนัธภาพกับผู้อื่นในองค์การ
เพื่อให้พวกเขาเหลา่นัน้มีสว่นร่วมกบัการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้เพื่อการเรียนรู้ในองค์การ 

4. Leadership Competencies – ผู้น าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะต้องเข้าถึงกลุม่คนในระดบัต าแหน่งงานที่
แตกตา่งกนัไปได้ รวมทัง้จะต้องสามารถจงูใจให้ผู้อื่นเห็นด้วยและพร้อมที่จะเปลีย่นแปลง 

5. Technical Competencies – เป็นความสามารถในการเข้าถึงการเรียนรู้ที่เกิดขึน้ของบคุคลต่างๆ ภายใน
องค์การ สามารถมองเห็นความสมัพนัธ์และการเช่ือมโยงของระบบการเรียนรู้ที่มีต่อกลยทุธ์ทางธุรกิจของ
องค์การ 

7. Evaluator Role : บทบาทของผู้ประเมิน 

เคร่ืองมือการเรียนรู้ที่ถกูน ามาใช้ภายในองค์การนัน้จ าเป็นจะต้องมีการประเมินถึงกระบวนที่ใช้ และผลลพัธ์จาก
การเรียนรู้ที่เกิดขึน้ ทัง้นีว้ิธีการประเมินเคร่ืองมือที่น ามาใช้ให้เกิด WLP ขึน้ในองค์การจะประกอบไปด้วยวิธีการประเมินทัง้ 
3 รูปแบบ ได้แก่ 1) Summative Evaluation : เป็นการประเมินเพื่อตอบค าถามว่าเคร่ืองมือที่น ามาใช้นัน้สง่ผลลพัธ์ใน
ทางบวกต่อองค์การหรือไม่ 2) Formative Evaluation : เป็นการประเมินถึงความพยายามในแต่ละขัน้ตอนการสร้างให้
เกิดขึน้ WLP ขึน้ในองค์การนัน้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ก่อนที่จะถกูน ามาใช้ปฏิบตัิทัว่ทัง้องค์การ และ 3) 
Longitudinal Evaluation : เป็นการประเมินภายหลงัจากการน าเคร่ืองมือตา่ง ๆ มาใช้ปฏิบตัิเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้มัน่ใจวา่
เคร่ืองมือที่น ามาใช้ยงัสามารถใช้ได้ และเช่ือมโยงกบัเปา้หมายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท 

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

1. Analytical Competencies – เป็นความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลลพัธ์ที่เกิดขึน้จากการน า
เคร่ืองมือตา่งๆ มาใช้ให้เกิดการเรียนรู้ขึน้ในองค์การ 

2. Business Competencies – ผู้ประเมินที่ดีจะต้องเข้าใจว่าเคร่ืองมือที่ถกูน ามาใช้นัน้คุ้มค่ากบัการลงทนุ
มากน้อยแคไ่หน และเคร่ืองมือนัน้สามารถตอบสนองตอ่เปา้หมายขององค์การหรือไม่ 

3. Interpersonal Competencies – ผู้ประเมินจะต้องสามารถชีแ้จงและอธิบายถึงผลลพัธ์ที่เกิดขึน้จากการน า
เคร่ืองมือต่าง ๆ มาใช้ให้กับผู้บริหารรับรู้และเข้าใจได้ เน้นการสื่อสารเพื่อสร้างสมัพนัธภาพที่ดีระหว่าง
พนกังานและผู้บริหารของหนว่ยงานตา่ง ๆ 

4. Technical Competencies – ความสามารถในด้านเทคนิคนัน้ได้แก่ ความรู้และความเข้าใจถึงวิธีการและ
รูปแบบการประเมิน การให้ข้อมลูปอ้นกลบั และความสามารถในการตัง้ค าถามเพื่อรวบรวมประเด็นปัญหา
และข้อมลูที่จ าเป็นเพื่อใช้ประกอบการออกแบบเคร่ืองมือการเรียนรู้ให้เหมาะสม 



5. Technological Competencies – ผู้ประเมินควรจะสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อออกแบบ พฒันา และ
ปรับปรุงแนวทางการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดผลลพัธ์เป็นไปตามเปา้หมายและความต้องการขององค์การ 

สรุปว่า แนวคิดของการพฒันาการเรียนรู้และการปฏิบตัิงาน หรือ Workplace Learning and Performance 
(WLP) นัน้ บคุคลที่รับผิดชอบและน าแนวคิดดงักลา่วนีม้าใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบทบาท
ทัง้เจ็ดประการนี ้ซึง่อาจจะมอบหมายให้คน ๆ  เดียวหรือจะกระจายผู้ รับชอบไปยงับคุคลอื่น ๆ ในองค์การรับบทบาททัง้เจ็ด
ประการนีข้ึน้อยูก่บัความเหมาะสมขององค์การแตล่ะแหง่ 

 

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


