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เราได้พดูคยุกนัถึงบทบาทของการเป็น Manager และ Analyst ไปแล้ว ในบทความตอนนีจ้ะขอกลา่วถึงบทบาท
ที่ส าคญัของบคุคลที่มีสว่นเก่ียวข้องในการน าเอาแนวคิดของการพฒันาการเรียนรู้และการปฏิบตัิงาน หรือ WLP มาปรับ
ใช้ ได้แก่ 

3. Intervention Selector Role : บทบาทของการเป็นผู้คัดเลือกหาเคร่ืองมือที่เหมะสม 

ผู้ที่แสดงบทบาทของการเป็นผู้คดัเลือกหาเคร่ืองมือที่เหมาะสมที่จะท าให้เกิด WLP ขึน้ในองค์การ จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องท างานใกล้ชิดกบันกัวิเคราะห์ (Analyst) เพราะนกัวิเคราะห์จะท าหน้าที่ในการค้นหาสาเหตขุองปัญหาที่เกิดขึน้ 
และเมื่อทราบถึงต้นเหตขุองปัญหาที่เกิดขึน้แล้ว หลงัจากนัน้ Intervention Selector จะเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในการ
คดัเลือกเคร่ืองมือ (Intervention) ที่เหมาะสมที่สดุ ซึ่งเคร่ืองมือที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพนัน้ควรจะเป็นเคร่ืองมือที่
ประหยดัทัง้เร่ืองงบประมาณ เวลา และความพยายามหรือการมีสว่นร่วมในการใช้เคร่ืองมือนัน้ ๆ 

ความสามารถ (Competency) ของผู้ที่มีบทบาท Intervention Sector ควรเป็นอย่างไร : ความสามารถของ
บคุคลที่มีบทบาทของ Intervention Selector ในการน าแนวคิด WLP มาประยุกต์ใช้ในองค์การนัน้จะประกอบด้วย
ความสามารถหลกั ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. Analytical Competencies – การคดัเลอืกเคร่ืองมือที่จะถกูน ามาใช้ให้เกิดการเรียนรู้และการปฏิบตัิงานใน
องค์การนัน้จะต้องอยูบ่นพืน้ฐานของการประยกุต์ใช้แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบัแนวคิดของ 
WLP ซึ่งทฤษฏีที่สามารถน ามาใช้อ้างอิงนัน้ ได้แก่ Career Development Theory, Organization 
Development Theory, Reward System Theory, Performance Theory, Staff Selection Theory และ 
Training Theory. 

2. Business Competencies – การคดัเลือกเคร่ืองมือที่จะถกูน ามาใช้สร้างแนวคิด WLP ขึน้ในองค์การนัน้ 
พบวา่ผู้คดัเลอืกควรจะวิเคราะห์ถึงต้นทนุ/คา่ตอบแทนที่ได้รับ โดยพิจารณาว่าการน าเอา WLP มาใช้นัน้มี
จดุคุ้มทนุท่ีเกิดขึน้เป็นอยา่งไรบ้าง 



3. Interpersonal Competencies – ความสามารถดงักลา่วนีจ้ะประกอบไปด้วยความสามารถย่อย ๆ ได้แก่ 
การสื่อสารให้กับพนักงานเข้าใจถึงเคร่ืองมือที่ถูกคดัเลือกขึน้มา เป็นความสามารถในการสร้างความ 
สมัพนัธ์กบัพนกังานในระดบัตา่ง ๆ เพื่อให้พนกังานเข้ามามีสว่นร่วมในการน าแนวคิดของ WLP มาใช้ 

4. Leadership Competencies – ความสามารถในการท าให้ผู้บริหารยอมรับฟังถึงกระบวนการหรือเคร่ืองมือ
ที่น ามาใช้ในการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ภายในองค์การ รวมถึงผลลพัธ์และความคืบหน้าของการน า
แนวคิด WLP มาประยกุต์ใช้ 

5. Technical Competencies – การคดัเลือกเคร่ืองมือที่เหมาะสมเพื่อน ามาใช้ในการสร้างและพฒันาการ
เรียนรู้ให้เกิดขึน้ภายในองค์การนัน้ ผู้คดัเลือกจ าเป็นจะต้องเข้าใจถึงแนวคิดการเรียนรู้แบบผู้ ใหญ่ (Adult 
Learning) พบวา่ผู้ใหญ่จะเรียนรู้อะไรก็ตอ่เมื่อพวกเขามีความเข้าใจถึงความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
และพฒันาตนเอง ซึง่ผู้คดัเลอืกเคร่ืองมือที่เหมาะสมนัน้จ าเป็นจะต้องชีแ้จงถึงเหตผุลความจ าเป็นของการ
เปลีย่นแปลง เพื่อให้พนกังานเข้าใจและยอมรับท่ีจะเปลีย่นแปลงตนเองด้วยการเรียนรู้สิง่ใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 

6. Technological Competencies – ความสามารถในด้านสดุท้ายของผู้ที่มีบทบาทในการคดัเลอืกเคร่ืองมือที่
เหมาะสมนัน่ก็คือ การเป็นผู้ รู้แหลง่หรือวิธีการใหม ่ๆ โดยเฉพาะการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพฒันา
และสร้างแบบการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ในองค์การ 

4. Intervention Designer and Developer Role : บทบาทของการเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือ 

นกัออกแบบและนกัพฒันาจะต้องท างานใกล้ชิดกบัผู้ เป็นหุ้นสว่นของบริษัท (Stakeholders) ซึง่นกัออกแบบและ
นกัพฒันาทัง้หลายจะเป็นผู้บรูณาการรูปแบบการเรียนรู้ตา่งๆ เพื่อเป็นเคร่ืองมือหนึง่ในการปรับปรุงผลการปฏิบตัิงานให้ดี
ขึน้ โดยทัว่ไปพบว่าผู้ออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือนัน้จะมีหน้าที่หลกัที่ส าคญัคือ การออกแบบเนือ้หาและหลกัสตูรการ
ฝึกอบรมให้เหมาะสมสอดรับกบัเปา้หมายของการด าเนินธุรกิจ การออกแบบแผนการสอน รวมถึงการจดัเตรียมและจดัหา
อปุกรณ์ตา่ง ๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรมพฒันาพนกังาน 

ความสามารถ (Competency) ของผู้ที่ มีบทบาท Intervention Designer and Developer Role ควรเป็น
อย่างไร : ความสามารถของบคุคลที่มีบทบาทของ Intervention Designer and Developer ในการน าแนวคิด WLP มา
ประยกุต์ใช้ในองค์การนัน้จะประกอบด้วยความสามารถหลกั ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. Analytical Competencies – การออกแบบและพฒันาโปรแกรมการสอนนัน้ท่ีจะต้องอยูบ่นพืน้ฐานของการ
ประยกุต์ใช้แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบัแนวคิดของ WLP ซึง่ทฤษฏีที่สามารถน ามาใช้อ้างอิง
นัน้มีอยู่ด้วยกนัประมาณ 11 ทฤษฏี/แนวคิด ได้แก่ 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 – นกัออกแบบและนกัพฒันาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ให้ได้
นัน้ จ าเป็นจะต้องเข้าใจถงึลกัษณะธุรกิจของบริษัท (Industry Awareness) และความรู้เก่ียวกบัการบริหาร
โครงการ (Project Manager) 

3. Interpersonal Competencies – ความสามารถดงักลา่วนีจ้ะมุง่เน้นไปท่ีความสามารถในการติดตอ่สือ่สาร 
และการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลตา่ง ๆ โดยเน้นไปท่ีการสือ่สารเพื่อกระตุ้นให้พนกังานเกิดการเรียนรู้
ในองค์การมากที่สดุ 

4. Leadership Competencies – ความสามารถในการเป็นผู้น าในที่นีจ้ะเน้นไปที่ 2 เร่ืองหลกั ๆ ได้แก่ การ
ตระหนกัถึงการเรียนรู้ที่แตกต่างกันระหว่างบุคคล รวมถึงการสร้างเคร่ืองมือการเรียนรู้โดยการค านึงถึง 
จริยธรรมการท างานด้วย 

5. Technical Competencies – นกัออกแบบและพฒันาโปรแกรมการเรียนรู้ที่ดีจะต้องค านึงถึงรูปแบบการ
เรียนรู้ของผู้ ใหญ่ และการส ารวจความคิดเห็นของพนกังานในองค์การ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อออกแบบ
โปรแกรมให้เหมาะสมกบัความจ าเป็นในการเรียนรู้ของพนกังาน 

6. Technological Competencies – ความสามารถดงักลา่วนีจ้ะรวมความสามารถย่อย ๆ ใน 4 เร่ืองหลกั ๆ 
ได้แก่ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ ความเข้าใจถึงรูปแบบการศึกษาทางไกล ความ
เข้าใจในระบบต่าง ๆ ที่เอือ้ต่อการปฏิบัติงาน และความเข้าใจถึงศพัท์เทคนิคที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี        
ตา่ง ๆ 

ดงันัน้การน าแนวคิด WLP มาใช้ในองค์การนัน้ ผู้ปฏิบตัิงานควรจะมีบทบาททัง้การเป็นผู้จดัการ เป็นนกัวิเคราะห์ 
เป็นผู้คดัเลือกหาเคร่ืองมือที่เหมาะสม และผู้ออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือ   แต่ยงัไม่จบเพียงเท่านีย้งัมีอีก 3 บทบาที่
ส าคญั ได้แก่ ผู้ น าเคร่ืองมือที่ออกแบบมาประยุกต์ใช้ ( Intervention Implementor) ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change 
Agent) และผู้ประเมิน (Evaluator) ซึง่จะกลา่วถึงรายละเอียดของบทบาททัง้ห้านีใ้นบทความตอนถดัไป 
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