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บทความวิจัย

ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ : บทบาทในการสร้างเสริม
การเรียนรู้องค์การภาครัฐ
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้บทบาทของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ขององค์การภาครัฐ ใน
ฐานะเป็นผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการส่งเสริมการเรียนรูท้ อี่ งค์การได้จดั ตัง้ ขึน้ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู้
(LO Agent) จ�ำนวน 10 ท่าน รวมทั้งรวบรวมข้อมูลจากเอกสารภายในองค์การ เช่น ค�ำสั่ง ประกาศ คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานต่างๆ น�ำมาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ร่วมกัน
ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) สามารถสรุปได้เป็น 6 บทบาท โดยมี 4 บทบาท
ที่สอดคล้องกับบทบาทของ Facilitator ในระดับกลุ่ม ได้แก่ บทบาทตัวกลางผู้ประสานงาน บทบาทผู้กระตุ้นเร่งเร้า บทบาท
นักประชาสัมพันธ์ และบทบาทการเป็นผู้อ�ำนวยให้เกิดการเรียนรู้ ส�ำหรับบริบทขององค์การภาครัฐมีการค้นพบเพิ่มเติมอีก
2 บทบาท ได้แก่ บทบาทของการเป็นจิตอาสา และบทบาทในการติดตามการด�ำเนินงาน ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากการท�ำงาน
ภาครัฐก�ำหนดให้ต�ำแหน่งผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) เป็นสายงานสนับสนุน โดยอาศัยความเสียสละของพนักงาน
ในการให้ความร่วมมือท�ำหน้าที่ดังกล่าว จึงเกิดเป็นที่มาของจิตอาสา ส่วนบทบาทการติดตามผลการด�ำเนินงานมาจากการ
ท�ำงานที่ยึดติดขั้นตอนที่ต้องรายงานให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบอย่างสม�่ำเสมอ
ค�ำส�ำคัญ : บทบาท ผู้อ�ำนวยการเรียนรู้ ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ องค์การภาครัฐ องค์การแห่งการเรียนรู้
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The Learning Organization Agent : Roles of Facilitating
Learning in a State-Enterprise Organization
Abstract
This research aims to study the perception toward roles of the Learning Organization Agents (LO Agent)
in a State-Enterprise organization which involving in the learning activities. A qualitative research method was
employed. Data was collected from an in-depth interview with ten LO Agents. A secondary data such as internal
announcements, standard operating procedures and reports in an organization were also analyzed to verify and
support the finding.
The finding shows that the facilitator performs eight roles, which are Coordinator, Stimulator, Communicator,
Learning Guidance, Volunteer, Monitoring, Compromiser, and Observer. By the way, the LO Agent performs six
roles. The four roles are considered as group facilitation including Coordinator, Stimulator, Communicator, and
Learning Guidance. In a State-Enterprise Organization, the results reveal two additional roles including Volunteer,
and Monitoring. As LO Agent in this sample organization is considered as a supporting position, so volunteer roles
are emerged. In the realm of bureaucracy procedure, updating and reporting to supervisor are regular process,
so monitoring role are needed.
Keywords : Roles, Facilitator, Learning Organization Agent, State-Enterprise Organization, Learning
Organization
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บทน�ำ
ในยุคปัจจุบันการด�ำเนินงานขององค์การ ไม่ว่าจะ
เป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชนต่างได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยี ที่มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
(Farazmand, 1999) เพื่อให้เกิดการปรับตัวได้อย่างทันท่วงที
ทัง้ องค์การภาครัฐและภาคเอกชนจึงหันมาให้ความส�ำคัญกับ
การรับมือกับความเปลีย่ นแปลงภายในองค์การ เพือ่ ให้สอดรับ
กับสภาพแวดล้อมภายนอก องค์การจึงมีความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องหาหนทางในการปรับตัวให้เข้ากับปัจจัยภายนอกต่างๆ
ที่เกิดขึ้น โดยประเด็นหลักที่มีการน�ำมาใช้ในการปรับตัวคือ
การสร้างให้องค์การกลายเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อที่
จะท�ำให้ทุกคนในองค์การเกิดความเข้าใจ และค้นหาหนทาง
ในการปรับเปลีย่ นบริบทการด�ำเนินงานขององค์การให้ตอบรับ
กับสภาพการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้องค์การ
สามารถด�ำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
การสร้างให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์การสามารถ
เกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ในสิ่งที่ประสบผลส�ำเร็จและความ
ผิดพลาด ส�ำหรับการด�ำเนินงานขององค์การทีป่ ระสบผลส�ำเร็จ
อันเนือ่ งจากการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นไปตามแผน ย่อมจะส่งผลให้
องค์การเกิดการรับรู้ถึงความส�ำเร็จที่ได้รับ และเกิดเป็นการ
เรียนรู้ในที่สุด (Single-loop Learning) นอกจากการเรียนรู้
จากผลส�ำเร็จที่ได้รับแล้ว การเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็น
อีกหนึง่ เรือ่ งส�ำคัญทีส่ ร้างให้เกิดการเรียนรูข้ นึ้ ภายในองค์การ
การเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย (Double-loop Learning) การเรียนรู้ดังกล่าว
จะเป็นการเรียนรู้ในเชิงลบที่เกิดขึ้น และพยายามหาแนวทาง
เพือ่ ปรับปรุงการด�ำเนินงานต่อไปเพือ่ ให้องค์การสามารถกลับมา
บรรลุเป้าหมายได้อีกครั้ง (Robert M. Fulmer, 1994) การ
สร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์การเป็นสิ่งจ�ำเป็น ส�ำหรับ
องค์การภาครัฐที่มีการปฏิบัติงานโดยยึดถือกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด มีรูปแบบการท�ำงานที่แตกต่างจากหน่วยงาน
ภายนอกอืน่ ๆ ได้รบั การกล่าวว่าเป็นองค์การทีใ่ ห้บริการล่าช้า

และไม่ทันสมัย (Farazmand, 2015) ควรที่จะน�ำลักษณะการ
เรียนรูใ้ นบริบทต่างๆ เข้าไปปรับใช้เพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
วิถีการท�ำงานแบบเดิม อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท�ำงานให้ดีขึ้น เป็นองค์การภาครัฐยุคใหม่ที่มุ่งเน้นและใส่ใจ
การบริหารคุณภาพให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถาวร
เพื่ อ เป็ น การตอบสนองต่ อ การยกระดั บ คุ ณ ภาพ
องค์การภาครัฐจึงได้มีการจัดตั้งเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
องค์การภาครัฐขึ้น ซึ่งหนึ่งในเกณฑ์การประเมินที่มีการ
ก�ำหนดเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการความรูข้ ององค์การ
ในการสร้างให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีส�ำนักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการและส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ เป็ น ผู ้ ด�ำ เนิ น การประเมิ น
องค์การภาครัฐ ติดตามกระบวนการท�ำงาน การพัฒนาใน
มิตติ า่ งๆ เพือ่ ให้การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะช่วยให้องค์การ
ภาครัฐดังกล่าวสามารถไปปรับปรุงพัฒนาจัดการองค์การ
ในการสร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
ใช้งบประมาณลงทุนภาครัฐได้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนส่วนใหญ่ ส�ำหรับเกณฑ์ทใี่ ช้ในการประเมินองค์การ
ภาครัฐทีอ่ งค์การผูต้ รวจประเมินได้กำ� หนดขึน้ ประกอบไปด้วย
7 หมวด โดยหมวดที่ 1 เกีย่ วข้องกับการน�ำองค์การ หมวดที่ 2
เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่องค์การน�ำมาใช้ หมวดที่ 3 เกี่ยวข้อง
กับลูกค้า หมวดที่ 4 เกี่ยวข้องกับการวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้ หมวดที่ 5 เกี่ยวข้องกับบุคลากร หมวด
ที่ 6 เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ และหมวดที่ 7 เกี่ยวข้อง
กับผลลัพธ์โดยรวม (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2557 และส� ำ นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ, 2556.) จากเกณฑ์การประเมินทั้ง 7 หมวด
องค์การภาครัฐมีความจ�ำเป็นที่จะต้องด�ำเนินการรายงานผล
ให้กบั องค์การผูต้ รวจประเมินเพือ่ ทีจ่ ะประเมินการพัฒนาการ
ทั้ง 7 หมวดที่ก�ำหนด
จากเกณฑ์ ก ารประเมิ น ในหมวดที่ 4 ซึ่ ง มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับการประเมินการเรียนรู้ขององค์การอันจะช่วยให้
องค์การเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท�ำให้หน่วยงานภาครัฐ
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หันมาให้ความส�ำคัญกับการจัดการความรู้ มีการด�ำเนินงาน
โดยการจัดตัง้ คณะท�ำงานเกีย่ วกับการสร้างให้เกิดบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์การ เพื่อตอบสนองเกณฑ์
ดังกล่าว รวมทัง้ ยังเป็นการสร้างให้องค์การเกิดการเปลีย่ นแปลง
สามารถพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งกลุ่มผู้ท�ำงาน
ดังกล่าวเป็นกลุม่ ทีม่ ชี อื่ เรียกว่า Facilitator ท�ำหน้าทีใ่ นการสร้าง
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในองค์การ ส�ำหรับในบริบทภาษา
ไทยมีการแปลความหมายของ Facilitator ไว้หลายค�ำ เช่น
กระบวนกร วิทยากรกระบวนการ ผู้อ�ำนวยการเรียนรู้ หรือ
ผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู้ เป็นต้น ดังนัน้ ผูท้ เี่ ข้ามาท�ำหน้าทีส่ ำ� คัญ
ดังกล่าวให้กบั องค์การจึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง เพื่อที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์การ
ให้ประสบผลส�ำเร็จตามที่องค์การต้องการ
เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทที่มีความส�ำคัญ
ของคณะผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ช่วยให้การ
ด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมาย การศึกษาบทบาทของต�ำแหน่งที่
เข้ามาท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูใ้ นองค์การ
จึงมีความส�ำคัญ เพราะองค์ความรู้ที่สามารถสร้างความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน ซึง่ เป็นองค์ความรูท้ มี่ า
จากตัวบุคคลซึง่ เป็นแรงงานทีม่ คี วามรู้ ท�ำให้ปจั จัยด้านบุคคล
จึงเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่จะพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้าได้
อย่างรวดเร็ว (วีระชัย คล้ายทอง, 2550) นอกจากนี้ ประเด็น
ทางด้านบุคคลยังเป็นส่วนประกอบส�ำคัญที่จะช่วยสร้างเสริม
ให้องค์การเกิดการเรียนรู้ สร้างสรรค์ความรู้ คิดพัฒนาต่อยอด
และน�ำความรู้ไปใช้ในที่สุด ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ประสิทธิภาพ
ขององค์การดีขึ้น ท�ำให้องค์การสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน
(Garavan, 1997)
เนือ่ งจากการส่งเสริมการเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ ได้ตอ้ งอาศัย
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่เกิดจากตัวบุคลากร ต้องไม่เป็น
การบั ง คั บ ซึ่ ง เป็ น เหตุ ผ ลของการต่ อ ต้ า น การส่ ง เสริ ม
การเรียนรู้จึงควรที่จะเป็นความสมัครใจที่จะท�ำ ดังนั้น
บุคคลที่รับบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
จึงต้องมีใจรัก มีความสมัครใจ มีความต้องการที่จะเรียนรู้
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(Lombardo & Eichinger, 2001) ต้องการที่จะเห็นองค์การ
เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ตาม หากบทบาทในการ
ส่งเสริมการเรียนรูไ้ ด้ถกู มอบหมายให้กบั บุคคลทีไ่ ม่ได้มคี วาม
เต็มใจที่จะเรียนรู้ อาจเป็นเพราะมีสาเหตุมาจากบทบาทที่
ได้รับไม่สอดคล้องกับความคาดหวังส่วนบุคคล หรือมีความ
เข้าใจในบทบาทที่ไม่สอดคล้องกัน ย่อมที่จะส่งผลเสียต่อ
การปฏิบัติงาน และยังเป็นการเสียเวลาส�ำหรับการพัฒนา
ตัวบุคคลให้เกิดความรูใ้ หม่ทจี่ ะน�ำไปส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ในองค์การต่อไป ดังนั้น การรับทราบซึ่งบทบาทของผู้ที่จะ
เข้ามาท�ำหน้าทีใ่ นการส่งเสริมการเรียนรูภ้ ายในองค์การ จึงเป็น
สิ่งที่ทุกคนในองค์การควรทราบ เพื่อที่จะได้ตรวจสอบกับ
ความต้องการ ความคาดหวังของตนเอง มีเวลาท�ำความเข้าใจ
ในบทบาท และท�ำความเข้าใจในหน้าทีข่ องผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู้
ให้เกิดความเข้าใจการท�ำงานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้
จวบจนสามารถปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเองได้เป็นอย่างดีสามารถ
เข้าไปมีส่วนช่วยสร้างสรรค์องค์การให้กลายมาเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ เป็นองค์การที่มีคุณภาพ สะท้อนออกมาเป็น
ผลลัพธ์ตามที่องค์การคาดหวัง งานวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะศึกษา
บทบาทของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ขององค์การ
ภาครัฐ ในประเด็นการรับรู้บทบาทของการเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์การ ที่มีส่วนช่วยผลักดัน
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในองค์การ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่
จากการที่บทบาทเป็นตัวก�ำหนดพฤติกรรม สถานะ
หน้าที่ ที่บุคคลต้องยึดถือหรือปฏิบัติตามขอบเขตที่สังคม
เป็นผู้ก�ำหนด อันหมายรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำรงต�ำแหน่งหน้าที่การท�ำงาน มีการพิจารณาถึงขอบเขต
ของการรับผิดชอบ นอกจากนี้ บทบาทสามารถขยายความ
ได้ถึงบรรทัดฐานทางสังคมที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกัน
มีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันภายในสังคม เพื่อใช้เป็นตัวกลางใน
การประสานความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน (ไพบูลย์ ช่างเรียน,
2516) จากการศึกษาในเรื่องของบทบาทของ Biddle (1986)

ได้ให้ค�ำนิยามถึงบทบาทเป็นเรื่องของความเป็นฉันทามติ
(Consensus) ความเห็นพ้องต้องกันทางสายกลาง ความคาดหวัง
เดียวกันที่ยึดถือโดยคนในสังคม สิ่งส�ำคัญของแนวคิดนี้คือ
บทบาททางสั ง คมเกิ ด ขึ้ น จากการที่ ม นุ ษ ย์ มี บ รรทั ด ฐาน
ร่วมกันท�ำให้สง่ ผลส�ำคัญต่อสมาชิกทีม่ ตี ำ� แหน่งต่างๆ ในสังคม
(Gordon, 1937 ; Cohen, 1979) นอกจากความเห็นพ้อง
ต้ อ งกั น แล้ ว บทบาทยั ง ต้ อ งแสดงถึ ง ความเข้ า ใจ ความ
สอดคล้อง (Conformity) ทีส่ ามารถอธิบายได้ถงึ ความยินยอม
พร้อมใจในรูปแบบของพฤติกรรมที่มีร่วมกัน ซึ่งจะท�ำให้เกิด
ความร่วมมือทางสังคมและความประทับใจระหว่างระดับ
ของบุคคลเพิ่มมากขึ้น เพราะกลุ่มคนมีความสอดคล้องใน
ความคาดหวังร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตาม ความสอดคล้องนี้
ไม่ได้เกิดขึ้นตลอด ในกรณีที่ความคาดหวังเปลี่ยนแปลงไป
อาจส่งผลต่อความสอดคล้องเช่นกัน (Gordon, 1937 ; Broom
& Selnick, 1977)
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในบทบาทมากยิง่ ขึน้ การเข้ามา
สวมบทบาท (Role Taking) จึงเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญ
เพราะการสวมบทบาทจะช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมซึ่งเป็นลักษณะ
ที่ ส� ำ คั ญ ของการสวมบทบาท (Mead, 1934) ทั้ ง 2
องค์ประกอบนี้ต่างเป็นส่วนส�ำคัญของการสวมบทบาท (การ
รับรูบ้ ทบาทของผูอ้ นื่ ) การสวมบทบาทจึงมุง่ เน้นทีค่ วามส�ำคัญ
ในส่วนของความคาดหวัง เพื่อพิจารณาว่าผู้อื่นมีมุมมองและ
คาดหวังในตนเองอย่างไร การสวมบทบาททีป่ ระสบผลส�ำเร็จ
จะท�ำให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเอง และเพิ่มระดับความ
ร่วมมือในสังคมได้ โดยการปฏิบัติตามบทบาทเพื่อแสดงออก
ถึงความเป็นเจ้าของสถานภาพตามทีส่ งั คมคาดหวัง (Gordon,
1937) นอกจากนี้ การที่บุคคลจะปฏิบัติตามบทบาทที่ติดตัว
ออกมาได้หรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับระดับการยอมรับบทบาท
ของทั้งตนเองและสังคมรอบข้าง ซึ่งจะส่งผลกลับมายังความ
สอดคล้องกับบทบาทตามความคาดหวังของสังคมและการ
รับรู้บทบาทของตนเอง

จากความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากการสวมบทบาทที่ได้รับ
มีความสอดคล้องจากการรับรูบ้ ทบาททีไ่ ด้กำ� หนดไว้ให้ทราบ
โดยทั่วกัน ซึ่งจะท�ำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ความขัดแย้ง
ของบทบาท (Role Conflict) จึงไม่เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อสิ่งที่คิดไม่มีความสอดคล้อง หรือมีส่วนร่วม หรือมีความ
คาดหวังร่วมกับพฤติกรรมของบุคคลอื่น (Cohen, 1979) ซึ่ง
หมายถึง ความคาดหวังระหว่างบุคคลมีความแตกต่างและ
เข้ากันไม่ได้ มีการโต้แย้ง ได้รับแรงกดดันจากความขัดแย้ง
ท�ำให้เกิดความเครียด เกิดความขัดแย้งทางบทบาท ซึ่ง
สามารถอธิบายได้จากความคาดหวังทีแ่ สดงออกมาพร้อมกัน
ในปัจจุบนั ทีเ่ ข้ากันไม่ได้กบั พฤติกรรมของตนเอง แนวความคิดนี้
มีแรงดึงดูด และจะปรากฏเป็นปัญหาในระดับสังคมทีซ่ บั ซ้อน
มีการศึกษาว่าความขัดแย้งในบทบาทส่งผลต่อแรงกดดันและ
ความเครียด และส่งผลต่อการท�ำงาน เช่น มีผลการด�ำเนินงาน
ที่ต�่ำ ความผูกพันในองค์การต�่ำ และส่งผลด้านลบอื่นๆ
ตามมา (Tett & Meyer, 1993)
เพือ่ ที่จะให้เข้าใจถึงบทบาทอย่างลึกซึ้งจึงต้องมีความ
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันขององค์ประกอบด้านต่างๆ
ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติตามบทบาทได้เป็นอย่างดี ส่งผล
ต่อการท�ำงานเกิดขึ้นอย่างราบรื่น การสร้างให้ทุกคนใน
องค์การรับทราบถึงบทบาททีต่ รงกันในลักษณะบทบาทต่างๆ
จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ เพือ่ ให้บคุ ลากรทุกๆ คนในองค์การได้เข้ามา
รับรู้และรับทราบ เข้าใจความหมายของต�ำแหน่ง หน้าที่
การท�ำงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบ รวมถึงสามารถน�ำไปเปรียบเทียบ
กับความสอดคล้องของตนเอง วิเคราะห์พิจารณาถึงความ
สอดคล้องในระดับเบือ้ งต้น และพร้อมทีจ่ ะเข้าไปสวมบทบาท
อันจะส่งผลต่อการท�ำงานที่ราบรื่นต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม
หากไม่เกิดความสอดคล้องกัน ผูส้ วมบทบาทสามารถหลีกเลีย่ ง
การเข้าไปสวมบทบาทดังกล่าวได้ ส่งผลให้คนที่เข้ามา
ด�ำเนินงานดังกล่าวทดแทนสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
และส่งผลดีต่อองค์การ รวมถึงสามารถหลีกเลี่ยงการเกิด
ความขัดแย้งของบทบาท เพราะมีการรับทราบถึงบทบาท และ
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 31

ด�ำเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องร่วมกันของบทบาทกัน
มาก่อน ท�ำให้ผทู้ เี่ ข้ามาท�ำงานสามารถด�ำเนินการสวมบทบาท
ได้เป็นอย่างดี และส่งผลให้การท�ำงานดีขึ้น
ความหมายและบทบาทหน้าที่ของ Facilitator
Facilitator คือ ผู้ที่เข้าใจในระบบของการเรียนรู้
สามารถค้นหาวิธที เี่ หมาะสมต่อการเรียนรูใ้ นระดับกลุม่ เพือ่ ที่
จะท�ำให้กลุม่ /องค์การสามารถใช้ระบบการเรียนรูม้ าใช้ในการ
สร้างและพัฒนาการท�ำงานที่เป็นอยู่ให้เกิดผลที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง (Pedler, 1996) พร้อมกันนี้เป็นผู้ให้การสนับสนุน
ทั้งแรงกายและแรงใจในการสร้างสังคมรอบข้างให้ใส่ใจต่อ
การเรียนรู้ พร้อมยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี
อันจะน�ำไปสูเ่ ป้าหมายทีม่ รี ว่ มกันของทุกคนในกลุม่ หรือองค์การ
(ทวีศักดิ์ นพเกสร, 2545)
ส�ำหรับรายงานในประเทศไทยจากการศึกษา ค้นคว้า
ต�ำรา บทความวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ พบว่ามีการให้
ความหมายของค�ำว่า Facilitator ออกมาหลากหลายรูปแบบ
มีทั้งการเรียกตามค�ำศัพท์เดิมในลักษณะของค�ำย่อ เช่น ฟา
และการบัญญัติค�ำขึ้นมาใช้ใหม่ เช่น ผู้ด�ำเนินการสนทนา
วิทยากรกระบวนการ กระบวนกร ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้
ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม และผู้อ�ำนวยการเรียนรู้ เป็นต้น
บทบาทของ Facilitator เป็นบทบาทที่มาจากการ
ประยุกต์ทักษะด้านต่างๆ มารวมกัน ไม่ว่าจะเป็นทักษะใน
การบริหารจัดการ ทักษะด้านการด�ำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทักษะด้านความเป็นผูน้ ำ� ทีจ่ ะต้องเข้าใจความต้องการ
ของสมาชิกในกลุม่ กระตุน้ ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น หรือ
ทักษะในการสือ่ สาร เพือ่ จัดการกับการสือ่ สารทีส่ อื่ ออกไปให้มี
ความชัดเจนและเข้าใจถูกต้องตรงกัน ทักษะในการวิเคราะห์
บุคคล เพือ่ หาสาเหตุของพฤติกรรมทีส่ มาชิกในทีมแสดงออก
ว่ามาจากสาเหตุใดและสามารถจัดการสาเหตุเหล่านั้นได้
บทบาทของ Facilitator จึงเป็นบทบาทที่ต้องได้รับการฝึกฝน
โดยบทบาทของ Facilitator แบ่งออกเป็น 6 บทบาท (สถาบัน
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พัฒนาข้าราชการพลเรือน, 2545 ; กลุ่มส่งเสริมการถ่ายทอด
วัฒนธรรม ส�ำนักส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม ส�ำนักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2551)
ประกอบไปด้วย
1) บทบาทการเป็ น ผู ้ ป ระสานงาน (Role of
Coordinator) โดยด�ำเนินการจัดกระบวนการหรือกิจกรรม
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นทั้งผู้ให้ความรู้และผู้รับ
ความรู้ พร้อมกับขยายขอบเขตการเรียนรู้ ให้สมาชิกได้น�ำ
ไปปฏิบัติจริง
2) บทบาทการเป็นผูก้ ระตุน้ เร่งเร้า (Role of Stimulator)
เป็นผู้ด�ำเนินการกระตุ้นเร่งเร้ากลุ่มให้คิดและแสดงความคิด
เห็น คิดทบทวนใคร่ครวญ ถึงประเด็นที่ก�ำลังพูดคุย รวมถึง
การวางแผนลงมือปฏิบัติ
3) บทบาทในการเป็ น ผู ้ สั ง เกตการณ์ (Role of
Observer) เป็นผู้ด�ำเนินกิจกรรมด้วยความเป็นกลาง ไม่ถือ
อคติ ไม่ให้ความสนใจกับแรงกดดันต่างๆ ให้ความสนใจ
ในการฟังการสนทนาของกลุ่ม สังเกตความเป็นไปของ
กระบวนการที่เกิดขึ้นกับกลุ่ม
4) บทบาทในการเป็ น ผู ้ ส ร้ า งบรรยากาศ (Role
of Learning Creator) ท�ำหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแล
กระบวนการ พร้อมกับปรับสถานการณ์ในแต่ละช่วง มุ่งเน้น
ให้เกิดการเรียนรู้ สร้างให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและ
เท่าเทียมกัน รวมถึงการให้ก�ำลังใจภายในกลุ่ม
5) บทบาทในการเป็ น ผู ้ ช ่ ว ยสื่ อ สาร (Role of
Communicator) ช่วยชี้แนะหรือตั้งค�ำถามสะท้อนความคิด
แสดงความคิดเห็น ประสบการณ์เมื่อกลุ่มด�ำเนินมาถึงจุดที่
สมาชิกเกิดการแสดงความคิดเห็นกันน้อยลง
6) บทบาทในการเป็นพี่เลี้ยงให้เกิดการเรียนรู้ (Role
of Learning Guidance) ให้ค�ำแนะน�ำ รวมถึงสะท้อนให้
ผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ ได้เห็นและยอมรับศักยภาพของ
ตนเองและผูอ้ นื่ รวมถึงชีใ้ ห้เห็นประเด็นทีจ่ ะพัฒนาและสร้าง
การเปลี่ยนแปลง

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท�ำการศึกษาในองค์การภาครัฐที่ให้บริการด้านระบบ
สาธารณูปโภคพลังงาน โดยผู้วิจัยจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับ
Facilitator ขององค์การ ซึ่งมาจากการแต่งตั้งคณะท�ำงานในการสร้างเสริมให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ขององค์การ มี
ต�ำแหน่งที่เรียกว่า “ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้” หรือ “The Learning Organization Agent : LO Agent” เป็นคณะท�ำงานดังกล่าว
ค�ำถามวิจัยในครั้งนี้ คือ บทบาทของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ในหน่วยงานเป็นอย่างไร ซึ่งมุ่งค้นหาความเข้าใจใน
บทบาททีส่ ะท้อนออกมาเป็นความรูส้ กึ ของผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู้ (LO Agent) โดยมีคำ� ถามทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์เป็นค�ำถามเกีย่ วกับ
ประเด็นด้านการรับรูบ้ ทบาทของผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู้ (LO Agent) โดยมีการเลือกกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) ด�ำเนินการสัมภาษณ์ ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นระยะเวลาไม่ต�่ำกว่า
3 ปี จากการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมกับการเก็บข้อมูล พบว่า ข้อค้นพบจากการวิเคราะห์มีความอิ่มตัว โดยไม่พบประเด็น
ใหม่ จากการสัมภาษณ์ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ในรายที่ 10 ส�ำหรับรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล
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นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data) อันได้แก่ รายงานการประชุม ค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ
ผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากองค์การ
น�ำมาใช้วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้รับเพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่างกันของข้อมูล และสนับสนุนให้ขอ้ มูล
ที่ได้รับมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
การตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลจากการวิจัย
มีการถอดบทสัมภาษณ์เป็นความเรียงบันทึกลงในกระดาษ
พร้อมกับจัดส่งให้กบั ผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ท�ำการ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องตรงตามประเด็นที่ได้เคยให้
ข้อมูลไว้ รวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้าของข้อมูล
(สุภางค์ จันทรวานิช, 2553) เป็นการตรวจสอบแหล่งเวลา
แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล เพื่อเพิ่มความเที่ยงตรงจาก
ข้อมูลที่ได้รับในแต่ละรายบุคคล และลดปัญหาที่เกิดจาก
การน�ำข้อมูลมาเพียงแหล่งเดียว (Yeasmin & Rahman, 2012)
ส�ำหรับแหล่งเวลาตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลใน
ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบความ
แตกต่างในรูปแบบของข้อมูล แหล่งสถานที่ผู้วิจัยด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่มีภาระหน้าที่การปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่แตกต่างกัน เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจาก
หน่วยงานที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันหรือไม่ และด้าน
แหล่งบุคคล ผู้วิจัยด�ำเนินการตรวจสอบผู้ให้ข้อมูลโดยการ
เก็บข้อมูลมีช่วงวัยที่แตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่
ได้รับจากกลุ่มผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ในวัยที่
ต่างกันมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
ส�ำหรับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยมุ่งเน้นการ
วิเคราะห์เนื้อหาที่ได้รับจากการถอดบทสัมภาษณ์ พร้อมกับ
น�ำมาวิเคราะห์จัดหารูปแบบ (Pattern) ของข้อมูล เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลบนรูปแบบของการวิเคราะห์จัดหมวดหมู่ของ
เนื้อหา (Thematic Analysis) เพื่อที่จะสามารถน�ำมาสรุปเป็น
รูปแบบของข้อมูลที่ค้นพบ ซึ่งจะเป็นค�ำตอบของค�ำถามการ
วิจัย (Braun & Clarke, 2006)
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ผลการศึกษา
จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO
Agent) และการสืบค้นเอกสารค�ำสั่งขององค์การในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent)
มีเนื้อความที่ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้
(LO Agent) ว่า “....มีหน้าที่ความรับผิดชอบถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
สนับสนุน ประสานกิจกรรมการพัฒนาทีมหน่วยงานด้วย
เครื่องมือองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization
Tool) และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของหน่วยงาน...” โดย
ค�ำสั่งดังกล่าวเป็นการก�ำหนดบทบาทหน้าที่โดยกว้างของ
ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent)
จากค�ำสั่งดังกล่าวสามารถสรุปบทบาทของผู้ส่งเสริม
การเรียนรู้ (LO Agent) ออกเป็น 4 บทบาทด้วยกันประกอบไป
ด้วย 1) บทบาทในการสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้
2) บทบาทในการประสานงานด้านการประสานงานด้านการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 3) บทบาทในการถ่ายทอดประชาสัมพันธ์
และ 4) บทบาทในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
จากค�ำสั่งดังกล่าวเป็นค�ำสั่งที่ได้ประกาศออกมาให้รับทราบ
โดยทั่วกันทั้งองค์การ
ผลที่ ได้ รับจากการสั มภาษณ์ ผู ้ ส ่ งเสริ มการเรียนรู้
สามารถสรุปลักษณะบทบาทของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO
Agent) ได้เป็น 6 บทบาท ได้แก่ 1) บทบาทในการเป็น
ตัวกลางผู้ประสานงาน 2) บทบาทของผู้กระตุ้นเร่งเร้า
3) บทบาทนักประชาสัมพันธ์ 4) บทบาทในการเป็นผู้อ�ำนวย
ให้เกิดการเรียนรู้ 5) บทบาทของการเป็นจิตอาสา และ
6) บทบาทในการติดตามการด�ำเนินงาน ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 สรุปบทบาทของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent)

1. บทบาทในการเป็นตัวกลางผู้ประสานงาน เป็นบทบาทที่ท�ำหน้าที่ในการเป็นตัวกลางคอยประสานงานทั้งในระดับ
บุคคล ระดับหน่วยงาน และในระดับนโยบาย เป็นผู้ท�ำความเข้าใจทั้ง 2 ฝั่งท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับส่งสาร ให้มีความ
เข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงรับผิดชอบดูแลเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ ถ่ายทอดนโยบายที่ได้รับมาไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานของ
ผู้ประสานงาน พร้อมกับรับฟังผลตอบรับจากผู้ที่รับนโยบายไปปฏิบัติ เพื่อน�ำไปคิดค้น หากระบวนการ วิธีการปรับปรุงแก้ไข
ให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ตามตัวอย่างค�ำกล่าวของผู้ให้ข้อมูลดังต่อไปนี้
“....จะเหมือนกับเป็นคนที่เป็นตัวกลางคอยสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็น�ำมาแจ้งเขา...” ผู้ให้ข้อมูล 1
“....เราก็จะเป็นคนคอยประสานงานว่า รูปแบบมันถูกต้องไหม หรือเราควรจะปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างไร และก็จะมีเรื่อง
เป็นแกนน�ำในการหาที่พัฒนาทีม ท�ำกิจกรรมต่างๆ ...” ผู้ให้ข้อมูล 4
“....เป็นตัวเชื่อมระหว่างหน่วยงาน ระหว่างผู้บริหารกับพนักงานทั่วไปเลย ทุกระดับ ทั้งพนักงานออฟฟิศ พนักงาน
ทีเ่ ป็นผูป้ ฏิบตั ิ พนักงานภาคสนาม เป็นตัวเชือ่ มระหว่างพนักงานกับนโยบายทีอ่ งค์การต้องการ โดยใช้ LO Agent เป็นเครือ่ งมือ
หลัก เป็นตัวแทน...” ผู้ให้ข้อมูล 8
2. บทบาทของผู้กระตุ้นเร่งเร้า บทบาทที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ในการสร้างแรงจูงใจในการท�ำ
กิจกรรมให้เกิดขึน้ กับพนักงานในองค์การ ส�ำหรับขอบเขตความรับผิดชอบของผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ภายในหน่วยงาน
เป็นการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการด�ำเนินงานหรือเข้าร่วมการท�ำกิจกรรมให้ส�ำเร็จตามแผนที่ได้ก�ำหนด และเกิดการเรียนรู้จาก
กิจกรรมที่เกิดขึ้น ตามตัวอย่างลักษณะข้อมูลที่ผู้ให้ข้อมูลอธิบายถึงดังต่อไปนี้
“....มีหน้าที่รายงานความคืบหน้าในที่ประชุมทีมของเขตทุกเดือน เหมือนเราก็ต้องคอยกระตุ้นด้วย...” ผู้ให้ข้อมูล 1
“....สร้างการกระตุน้ ให้เกิดขึน้ ให้คนในองค์การเกิดการเรียนรูท้ งั้ องค์การ แล้วจะท�ำอย่างไรให้เกิดการกระตุน้ กับพนักงาน
ให้เกิดการเรียนรู้ เลยกลายเป็นว่ามันต้องมีผู้แทนของพนักงานซึ่งมาจากการคัดเลือก...” ผู้ให้ข้อมูล 7
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“....ก็เลยแนะน�ำไปว่าพี่ลองคิดดูว่าพี่มีน้องมาขอ
ค�ำปรึกษาหรือค�ำแนะน�ำเรื่องอะไรบ่อยที่สุด เหมือนเราไป
จุดประเด็นให้เขา พีเ่ ขาก็มาบอกว่าเป็นเรือ่ งของการจัดตารางกะ
เขาก็เลยท�ำเรื่องนี้มาเขียน แล้วก็ไปช่วยเขาหาข้อมูลว่า
จะเขียนเรือ่ งนีข้ อบเขตต้องประมาณไหน ก็ได้ความรูผ้ เู้ กษียณ
ออกมา...” ผู้ให้ข้อมูล 9
3. บทบาทนักประชาสัมพันธ์ เป็นบทบาทในการ
แลกเปลีย่ นข่าวสารระหว่างผูร้ บั สารกับผูส้ ง่ สาร โดยมุง่ เน้นที่
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้น
ระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสาร พร้อมกันนี้บทบาทด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของผูส้ ง่ เสริมการเรียนรูเ้ ป็นการส่งสารเดียวกัน
ให้กับบุคคลในหลายระดับ จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องเข้าใจ
ผูร้ บั สารในแต่ละระดับ เพือ่ ทีจ่ ะเลือกวิธกี ารสือ่ สารได้ตรงกับ
ลักษณะของบุคคล อันจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจในสารทีร่ บั
ได้อย่างถูกต้องเข้าใจ ตามตัวอย่างค�ำกล่าวของผูส้ ง่ เสริมการ
เรียนรู้ (LO Agent) ในบทบาทของนักประชาสัมพันธ์ต่อไปนี้
“....และอะไรก็แล้วแต่ที่ LO Agent เรียนรู้มา
รับทราบมา ต้องมีการน�ำเสนอผู้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน...”
ผู้ให้ข้อมูล 3
“....เป็นการประชาสัมพันธ์ เวลาเราไปประชุมหรือ
รับนโยบายมาก็จะให้ LO Agent มาประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ในเขตว่ามีเรื่องแบบนี้นะ เป็นแบบนี้นะ ให้ความรู้ไปเลย ให้
ความรูเ้ กีย่ วกับกฎระเบียบอะไรอย่างนีไ้ ปเลย...” ผูใ้ ห้ขอ้ มูล 5
“....เพื่ อ เป็ น คนกระจายในส่ ว นของการเรี ย นรู ้ ใ น
องค์การ มีการใช้เครื่องมืออะไรในการเรียนรู้ เพราะจะให้มา
สอนคนทั้งองค์การมันไม่ได้ เรา LO Agent ซึ่งเป็นตัวแทน
ก็ไปกระจายต่อในหน่วยงาน” ผู้ให้ข้อมูล 9
4. บทบาทในการเป็นผูอ้ ำ� นวยให้เกิดการเรียนรู้ เปรียบ
เสมือนกับบทบาทในการเป็นวิทยากร เป็นผูใ้ ห้ความรูใ้ นเรือ่ ง
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือของการจัดการความรู้ แต่
บทบาทของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) มิใช่ท�ำหน้าที่
ในการให้ข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียว ยังมีเรื่องของการเข้าไป
ดูแล กระตุ้น ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มเกิดแนวความคิด
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ที่จะเรียนรู้ต่อยอด และพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ต่อไป ท�ำให้
บทบาทในด้านของวิทยากรอย่างเดียวไม่เพียงพอส�ำหรับ
ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ต้องมีการสนับสนุนอย่าง
เต็มที่ ตามตัวอย่างค�ำกล่าวที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูลดังนี้
“....เพื่ อ มาสนั บ สนุ น เพื่ อ กระตุ ้ น ให้ พ นั ก งานใน
องค์การ ในหน่วยงานของเรา เกิดการเรียนรู้ อยากที่จะ
Alert อยากที่จะมีความรู้เพิ่มขึ้น โดยผ่าน LO Agent คือ
LO Agent เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และสนับสนุนอยู่
เบื้องหลัง...” ผู้ให้ข้อมูล 7
“....เราก็จะเหมือนคนคนหนึ่งที่ต้องไปสอนให้เขา
ใช้เครื่องมือ สอนเขาให้รับรู้ว่าการเก็บความรู้ไม่ได้มีแค่การ
เล่าเรือ่ งเพียงอย่างเดียว ยังมีวธิ กี ารอืน่ ๆ อีกมาก...” ผูใ้ ห้ขอ้ มูล 9
“....เราก็ต้องเข้าไปอยู่ในกระบวนการท�ำงานของ
เขา และบทบาทของการเป็นวิทยากรในการให้ค�ำแนะน�ำ
เอาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้มาใช้ในการท�ำงาน…”
ผู้ให้ข้อมูล 10
5. บทบาทของการเป็นจิตอาสา เป็นบทบาทในการ
อาสาเข้ามารับหน้าที่ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) เป็น
เรื่องของความเสียสละที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้ส่งเสริม
การเรียนรู้ (LO Agent) เอง เพือ่ อาสาเข้ามารับหน้าทีเ่ พิม่ เติม
จากงานประจ�ำที่ได้รับมอบหมาย แสดงให้เห็นถึงความ
ตั้งใจในการท�ำงานของส่วนรวมเสมือนกับงานประจ�ำของ
ตนเอง มีความต้องการให้งานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้
เกิดทั่วทั้งองค์การ ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมวางแผน
อย่างเต็มใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในองค์การอย่างต่อเนื่อง
โดยมีเป้าประสงค์เดียวกันขององค์การ คือการสร้างให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ความเสียสละที่เกิดจากจิตอาสาของ
ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง
ความผูกพันระหว่างพนักงานด้วยกัน และระหว่างพนักงาน
กับองค์การได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Green
B.C. & Chalip L. (2004) ที่สรุปได้ว่าความผูกพันระหว่างกัน
ของพนักงานกับองค์การ และพนักงานกับพนักงานเกิดจาก
การท�ำกิจกรรมหรือการท�ำงานร่วมกัน บทบาทในการเป็น

ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) เป็นบทบาทที่เพิ่มขึ้นจาก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ไม่ได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติม
การเข้ามาท�ำหน้าที่ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องของอาสาสมัครอย่าง
แท้จริง ดังตัวอย่างข้อมูลทีส่ ะท้อนมาจากผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู้
(LO Agent) ดังต่อไปนี้
“...งาน LO Agent มา นายก็ขอมา พีก่ ต็ ดั สินใจเข้าไป
ช่วย เข้ามาแล้วก็โอเคนะ แต่ภาระงานก็ตามมามากขึ้น ก็
อย่างที่บอก เราเสียสละมาแล้วก็ต้องท�ำให้ดี ให้เป็นหน้า
เป็นตาของหน่วยงาน...” ผู้ให้ข้อมูล 9
“...ดูๆ แล้วมันก็เป็นงานทีต่ อ้ งอาศัยในเรือ่ งของความ
เสียสละจิตอาสาส่วนหนึง่ ด้วยเหมือนกัน เพราะตอนแรกๆ ก็
ยังไม่รสู้ กึ อะไรหรอกนะ แต่พอท�ำไปเรือ่ ยๆ ก็รเู้ ลยว่าคนทีเ่ ข้า
มาท�ำแล้วเขาท�ำอย่างตัง้ ใจจริงๆ นีอ่ าสามาเองมากๆ อันนัน้
ตอบตามที่ได้เห็นนะ...” ผู้ให้ข้อมูล 2
“...สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือ จิตอาสา...พอให้ความส�ำคัญ
กับ LO Agent เวลาเราปฏิบัติงานอะไรก็จะไม่ติดขัด อีก
อย่างหนึ่งที่ไม่มีการร้องเรียน งาน LO Agent ที่เราท�ำ เราท�ำ
ด้วยจิตอาสานะครับ ไม่ได้ท�ำด้วยการบังคับ...” ผู้ให้ข้อมูล 3
“...ต้องมีจิตอาสาที่จะท�ำด้วย เพราะถ้าเราไม่มีตรงนี้
แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะท�ำมันได้ พี่เชื่อว่า LO Agent ของ
องค์การเราหลายๆ คนจะคิดแบบพี่ อย่างเช่นเขตพี่ ทีพ่ สี่ งั เกต
เวลาท�ำอะไรมันจะร่วมมือกันดี และประสบผลส�ำเร็จด้วย มัน
คล้ายๆ กับว่าทุกคนมีจติ อาสา คิดไปทางเดียวกัน อยากทีจ่ ะ
ท�ำ อยากที่จะช่วย...” ผู้ให้ข้อมูล 5
6. บทบาทในการติดตามการด�ำเนินงาน เป็นบทบาท
ที่สืบเนื่องจากหลายๆ บทบาทของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO
Agent) ที่เริ่มต้นงานจากการวางแผนการปฏิบัติงาน การน�ำ
แผนไปปฏิบตั ิ รวมถึงการรายงานผลทีต่ อ้ งส่งให้กบั หน่วยงาน
อื่นส�ำหรับทุกๆ กระบวนการที่ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO
Agent) เข้าไปมีสว่ นร่วม เป็นการตรวจสอบถึงความก้าวหน้า
ของการปฏิ บั ติ ง าน และในกรณี ที่ เ กิ ด ความผิ ด พลาด
ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) สามารถที่จะเข้าไปช่วย
ด�ำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การที่ได้จัดท�ำ

ระบบการรายงานผลการจัดกิจกรรม ก็เป็นอีกส่วนหนึง่ ของการ
ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้
หน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีร่ บั ผิดชอบดูแล เห็นภาพรวมของกิจกรรม
การส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้จัดขึ้น และสามารถตรวจสอบ
ได้อย่างสะดวกมากขึ้น ตามตัวอย่างข้อมูลที่ได้รับจากการ
สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
“...ท�ำตั้งแต่ คิด น�ำเสนอ และก็ต้องรายงาน ตั้งแต่
กระตุ้น ติดตาม และก็รายงานด้วย เพราะทุกอย่างมันต้อง
Control ทุกอย่าง เราต้องคอยบอกนายว่าตอนนี้กิจกรรมนี้
มันไปถึงไหนแล้ว อะไรที่เราต้องการให้นายช่วย หรือตอนนี้
อะไรที่นายต้องท�ำ…” ผู้ให้ข้อมูล 1
“…แล้วหลังจากที่มีการวางแผนว่าจะท�ำกิจกรรม
อะไรๆ เราก็ต้องติดตามการจัดท�ำกิจกรรมนั้น ซึ่งจริงๆ ก็
เป็นคณะท�ำงานกับเขาด้วย...” ผู้ให้ข้อมูล 2
“...ทีเ่ ป็นส่วนการติดตามงานด้วยครับ เพราะส่วนใหญ่
หน่วยงานพี่อยู่คนละที่ บท. (แผนกบริหารทั่วไป) ก็อยู่
คนละทีก่ นั ท�ำให้บางครัง้ การด�ำเนินการหรือท�ำกิจกรรมอะไร
ที่เกี่ยวข้องกับ LO Agent ที่ต้องมีการส่งแผน การส่งผล และ
อะไรพวกนี้ LO Agent ก็ต้องติดตามด้วย...” ผู้ให้ข้อมูล 3
“คิดว่าต่อไป LO Agent ต้องคอยติดตามงานกับ บท.
ด้วย ไม่เช่นนั้นจะมีผลกับงบประมาณในปีถัดไป อาจถูกตัด
หรือลดงบลง” ผู้ให้ข้อมูล 6
จากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้ส่งเสริมการ
เรียนรู้ (LO Agent) ขององค์การภาครัฐที่ได้รับ สามารถสรุป
บทบาทที่รับรู้ได้เป็น 6 บทบาท โดยแต่ละบทบาทมีความ
สอดคล้องกับกระบวนการด�ำเนินงานในการส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ขององค์การ และส่งผลให้องค์การกลายมาเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ต่อไป
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากบทบาทในแต่ละบริบททีไ่ ด้ทำ� การศึกษาสามารถสรุปผลได้ดงั ต่อไปนี้ บทบาทจากการทบทวนวรรณกรรมประกอบไป
ด้วย 6 บทบาท ได้แก่ 1) บทบาทการเป็นผู้ประสานงาน 2) บทบาทการเป็นผู้กระตุ้นเร่งเร้า 3) บทบาทในการเป็นผู้สังเกตการณ์
4) บทบาทในการเป็นผู้สร้างบรรยากาศ 5) บทบาทในการเป็นผู้ช่วยสื่อสาร และ 6) บทบาทในการเป็นพี่เลี้ยงให้เกิดการเรียนรู้
ส�ำหรับบทบาททีไ่ ด้มกี ารระบุในค�ำสัง่ ขององค์การเรือ่ งการแต่งตัง้ ผูแ้ ทนหน่วยงานด้านการพัฒนาสูอ่ งค์การแห่งการเรียนรู้
ของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ประกอบไปด้วย 4 บทบาท ได้แก่ 1) บทบาทในการสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมการ
เรียนรู้ 2) บทบาทในการประสานงานด้านการประสานงานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ 3) บทบาทในการถ่ายทอดประชาสัมพันธ์
และ 4) บทบาทในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
สุดท้ายบทบาทที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ ประกอบไปด้วย
6 บทบาท ได้แก่ 1) บทบาทในการเป็นตัวกลางผู้ประสานงาน 2) บทบาทของผู้กระตุ้นเร่งเร้า 3) บทบาทนักประชาสัมพันธ์
4) บทบาทในการเป็นผู้อ�ำนวยให้เกิดการเรียนรู้ 5) บทบาทของการเป็นจิตอาสา และ 6) บทบาทในการติดตามการด�ำเนินงาน
ซึ่งสามารถสรุปเปรียบเทียบบทบาทที่ได้รับในแต่ละแหล่งที่มาตามตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบลักษณะของบทบาทระหว่างค�ำสั่งขององค์การเรื่องการแต่งตั้งผู้แทนหน่วยงาน
ด้านการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ และการรับรู้ของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent)
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จากตารางแสดงผลการเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะของ
บทบาทในแต่ละแหล่งทีม่ า เมือ่ พิจารณาลักษณะของบทบาท
ที่มาจากค�ำสั่งขององค์การเรื่องการแต่งตั้งผู้แทนหน่วยงาน
ด้านการพัฒนาสูอ่ งค์การแห่งการเรียนรูแ้ ละบทบาททีผ่ สู้ ง่ เสริม
การเรียนรู้ (LO Agent) รับรู้ สามารถอธิบายได้ในมิติ
ด้านความเป็นฉันทามติและความสอดคล้องตามแนวคิดของ
Biddle ทีไ่ ด้ให้แนวคิดของบทบาททีม่ คี วามเป็นฉันทามติไว้วา่
เป็นสิ่งที่ต้องรับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ในบริบทขององค์การที่
ได้ท�ำการศึกษามีการระบุในค�ำสั่งเรื่องการแต่งตั้งผู้แทน
หน่วยงานด้านการพัฒนาสูอ่ งค์การแห่งการเรียนรูถ้ งึ ลักษณะ
ของบทบาททีเ่ กิดขึน้ และมีความเป็นฉันทามติคอื มีการประกาศ
ให้รับรู้โดยทั่วกัน ได้แก่ 1) บทบาทในการสนับสนุนงานด้าน
การส่งเสริมการเรียนรู้ 2) บทบาทในการประสานงานด้าน
การประสานงานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ 3) บทบาท
ในการถ่ายทอดประชาสัมพันธ์ และ 4) บทบาทในการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
ถึงแม้ว่าจะมีค�ำสั่งขององค์การเรื่องการแต่งตั้งผู้แทน
หน่วยงานด้านการพัฒนาสูอ่ งค์การแห่งการเรียนรูท้ ไี่ ด้กำ� หนด
บทบาทหน้าที่ของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) โดย
ภาพรวม แต่เมือ่ มีการศึกษาถึงการรับรูถ้ งึ บทบาททีแ่ ท้จริงของ
ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) พบว่าผู้ส่งเสริมการเรียนรู้
(LO Agent) มีการรับรู้รับทราบบทบาทจากการที่ได้ด�ำเนิน
กิจกรรม ท�ำงานด้านการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งสิ้น
6 บทบาท ได้แก่ 1) บทบาทในการเป็นตัวกลางผูป้ ระสานงาน
2) บทบาทของผู้กระตุ้นเร่งเร้า 3) บทบาทนักประชาสัมพันธ์
4) บทบาทในการเป็นผู้อ�ำนวยให้เกิดการเรียนรู้ 5) บทบาท
ของการเป็นจิตอาสา และ 6) บทบาทในการติดตามการ
ด�ำเนินงาน
จากแหล่งที่มาของบทบาทของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้
(LO Agent) ทั้ง 2 แหล่ง คือ จากค�ำสั่งขององค์การเรื่อง
การแต่งตัง้ ผูแ้ ทนหน่วยงานด้านการพัฒนาสูอ่ งค์การแห่งการ
เรียนรู้ และการรับรู้ของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ พบว่าในมิติด้าน
ความสอดคล้องปรากฏความสอดคล้องตรงกันอยู่ 3 บทบาท

คือ 1) บทบาทในการเป็นผู้ประสานงาน 2) บทบาทในการ
เป็นผู้กระตุ้นเร่งเร้า และ 3) บทบาทในการเป็นผู้ช่วยสื่อสาร
และมีบทบาทที่ไม่สอดคล้องตรงกันอยู่ 4 บทบาท โดยมี
1 บทบาททีไ่ ด้รบั การประกาศในค�ำสัง่ แต่ผสู้ ง่ เสริมการเรียนรู้
(LO Agent) ไม่เกิดการรับรู้ ได้แก่ บทบาทในการเป็น
ผู้สร้างบรรยากาศ และอีก 3 บทบาทเป็นบทบาทที่ผู้ส่งเสริม
การเรียนรู้ (LO Agent) รับรู้ขึ้นเองจากการที่ได้เข้ามาสัมผัส
มาด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ขององค์การ
ได้แก่ บทบาทในการเป็นพีเ่ ลีย้ งให้เกิดการเรียนรู้ บทบาทของ
การเป็นจิตอาสา และบทบาทในการติดตามการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับบทบาทในการสร้างบรรยากาศทีม่ กี ารประกาศ
ในค�ำสัง่ ฯ แต่ไม่เกิดความสอดคล้องกับการรับรูข้ องผูส้ ง่ เสริม
การเรียนรู้ (LO Agent) มีสาเหตุมาจากการก�ำหนดการท�ำงาน
ในประเด็นด้านการจัดการความรู้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโดยตรง ท�ำให้รปู แบบของการด�ำเนินงาน
มีแบบแผนที่แน่นอน ประกอบกับบทบาทการประชาสัมพันธ์
ของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ที่มีการสื่อสารอย่าง
รวดเร็ ว ในปั จ จุ บั น ท� ำ ให้ พ นั ก งานในองค์ ก ารเกิ ด การ
รับทราบกิจกรรมหรือสิง่ ทีจ่ ะต้องด�ำเนินการต่อไปทันที ดังนัน้
บทบาทในการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ขององค์การจึง
ไม่ถูกกล่าวถึง นอกจากนี้ ยังมีลักษณะของการบังคับบัญชา
ของผู้บังคับบัญชาที่ได้สั่งการลงมา เป็นสิ่งที่ไม่สะท้อนให้
เห็นถึงการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน
รวมถึงบทบาทของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ไม่ควร
ที่จะน�ำลักษณะของการบังคับบัญชาเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะ
ท�ำให้การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้มีความล�ำบากขึ้น และ
ไม่สะท้อนถึงความเป็นจริงที่ได้รับจากผลลัพธ์ในกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์การ ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO
Agent) จึงควรที่จะหาวิธีการที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่
ในการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับองค์การ
ส�ำหรับบทบาททีไ่ ม่มคี วามสอดคล้องกันกับความเป็นฉันทามติ
แต่เป็นบทบาทที่ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) รับรู้
และรู้สึกได้ ได้แก่ บทบาทการเป็นพี่เลี้ยงแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง
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เป็นบทบาททีเ่ กิดขึน้ ตามความเข้าใจของผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ทีม่ คี วามตระหนักรับรูว้ า่ ตนเองต้องท�ำหน้าทีก่ ระตุน้
สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผ่านการสอน การแนะน�ำ การแลกเปลี่ยนถ่ายโอนความรู้ซึ่งกันและกัน
ในส่วนของบทบาทของการเป็นจิตอาสา เป็นบทบาทของการเสียสละในการเข้ามาท�ำหน้าทีข่ องส่วนรวม เพือ่ ให้องค์การ
สามารถด�ำเนินการตามแผน และบรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ ซึ่งเกิดจากการที่ผู้รับหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการเรียนรูม้ คี วามพึงพอใจกับความสามารถของตนเอง มุง่ ทีจ่ ะอาสาท�ำงานเพือ่ ส่วนรวม และเต็มใจทีจ่ ะแสดงศักยภาพ
ของตนเองออกมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผูกพันต่อองค์การได้อย่างชัดเจน (Haivas, Hofmans & Pepermans, 2013.) และ
เป็นบทบาทที่เกิดขึ้นจากจิตใจภายในของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) โดยที่องค์การมิได้ก�ำหนดไว้ในค�ำสั่งขององค์การ
รวมถึงในบริบทขององค์การภาครัฐ การท�ำงานทีเ่ พิม่ เติมจากหน้าทีง่ านหลักทีไ่ ด้รบั นอกจากไม่ได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ แล้ว
ยังเป็นการเพิม่ ภาระหน้าที่ แต่บทบาทของจิตอาสาทีเ่ กิดขึน้ เป็นเครือ่ งยืนยันถึงความผูกพันทีเ่ กิดขึน้ กับองค์การ ทีแ่ สดงให้เห็น
ถึงความเสียสละในการท�ำงานเพื่อส่วนรวมได้เป็นอย่างดี
ส�ำหรับบทบาทในการติดตามการด�ำเนินงานเป็นบทบาทที่เกิดขึ้นของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ที่ต้องท�ำหน้าที่
ดูแล การส่งเสริมการเรียนรูใ้ นระดับหน่วยงานและระดับองค์การ ทัง้ นี้ เป็นเพราะการด�ำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการแต่ละอย่าง
มีแผนการด�ำเนินงานเป็นตัวก�ำกับ หากมีการกระท�ำทีน่ อกเหนือจากแผนการท�ำงาน ต้องมีการชีแ้ จงทีซ่ บั ซ้อนและยุง่ ยาก ดังนัน้
การด�ำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์การภาครัฐจึงควรที่จะมีการติดตามแผนการด�ำเนินงานเป็นระยะๆ เพื่อที่จะ
ตรวจสอบให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามแผนมากที่สุด และในกรณีที่เกิดปัญหาจะท�ำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยเร็ว
ตารางที่ 3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบลักษณะของบทบาทระหว่างการทบทวนวรรณกรรม และการรับรู้ของผู้ส่งเสริม
การเรียนรู้ (LO Agent)
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ความสอดคล้องระหว่างบทบาททีผ่ สู้ ง่ เสริมการเรียนรู้
(LO Agent) รับรู้ เปรียบเทียบกับบทบาทจากการทบทวน
วรรณกรรมในตารางที่ 3 พบว่ามีบทบาทที่สอดคล้องตรงกัน
4 บทบาท ได้แก่ บทบาทในการเป็นผู้ประสานงาน บทบาท
ในการเป็นผู้กระตุ้นเร่งเร้า บทบาทในการเป็นพี่เลี้ยงให้เกิด
การเรียนรู้ และบทบาทในการเป็นผูช้ ว่ ยสือ่ สาร ทัง้ 4 บทบาท
เป็นบทบาทที่ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) รับรู้จากการ
ทีไ่ ด้ปฏิบตั งิ าน ซึง่ เกิดความสอดคล้องขึน้ เองจากการด�ำเนินงาน
ด้านการดูแลจัดการเกีย่ วข้องกับการส่งเสริมการเรียนรูภ้ ายใน
องค์การ
ส� ำ หรั บ บทบาทในการเป็ น ผู ้ ส ร้ า งบรรยากาศและ
บทบาทในการเป็นผู้สังเกตการณ์เป็นบทบาทที่ค้นพบในการ
ทบทวนวรรณกรรม ที่ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ไม่รับรู้ ในประเด็น
บทบาทในการสร้างบรรยากาศที่มีการกล่าวถึงมาก่อนหน้านี้
คือ การบริหารงานภาครัฐที่มีรูปแบบการท�ำงานที่แน่นอน
มีแผนการด�ำเนินงาน ท�ำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นการท�ำงาน
ตามค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
บทบาทในการสร้างบรรยากาศจึงไม่เกิดขึ้นกับผู้ส่งเสริมการ
เรียนรู้ (LO Agent) ส�ำหรับในส่วนของบทบาทผู้สังเกตการณ์
เป็นบทบาททีพ่ บในการทบทวนบทวรรณกรรมทีผ่ สู้ ง่ เสริมการ
เรียนรู้ (LO Agent) พึงมี แต่อย่างไรก็ตามไม่มีการระบุถึง
บทบาทดั ง กล่ าวในค�ำสั่งองค์การเรื่อ งการแต่งตั้ งผู ้ แทน
หน่วยงานด้านการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ สาเหตุที่
ท�ำให้ผสู้ ง่ เสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ไม่ตระหนักถึงบทบาท
ดังกล่าว เป็นเพราะบทบาทการเป็นผูส้ งั เกตการณ์เป็นบทบาท
ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบกลุ่มขนาดเล็ก
ท�ำให้ผู้สังเกตการณ์จะสามารถควบคุมและดูแลผู้เข้าร่วมได้
อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง แต่ส�ำหรับในบริบทของหน่วยงาน
ที่มีจ�ำนวนบุคลากรเป็นจ�ำนวนมาก ประกอบกับสถานที่ของ
หน่วยงานบางหน่วยงานไม่ได้อยู่ในพื้นที่หรือบริเวณเดียวกัน
ท�ำให้บทบาทของผู้สังเกตการณ์ท�ำหน้าที่ได้ไม่ชัดเจน เพราะ
ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) จะสามารถสังเกตการณ์ได้
เฉพาะพื้นที่ที่ตนเองประจ�ำการอยู่ จึงท�ำให้ไม่เกิดความรับรู้

ในบทบาทของการสังเกตการณ์ ในส่วนของบทบาทการเป็น
จิตอาสา และบทบาทในการติดตามการด�ำเนินงานยังคงเป็น
บทบาทที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO
Agent) ขององค์การภาครัฐทีไ่ ด้ทำ� การศึกษา มีบริบทมาจาก
การเป็นองค์การภาครัฐ เพราะมีการขออาสาสมัครช่วยเหลือ
ในการท�ำงานและการติดตามแผนการด�ำเนินงานตามรูปแบบ
การปฏิบัติงานภาครัฐที่ได้กล่าวมาก่อนหน้า
จากการชี้แจงบทบาทของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO
Agent) ให้รับทราบโดยทั่วกันภายในองค์การ เป็นการสร้าง
ความเป็นฉันทามติในตัวบทบาทที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลท�ำให้
บุคลากรสามารถพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างบทบาท
ที่ตนเองคาดหวังกับบทบาทของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO
Agent) ที่ได้มีการก�ำหนดไว้ ด้วยวิธีการนี้จะช่วยให้การสวม
บทบาทในการเป็นผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู้ (LO Agent) เกิดขึน้ จน
สามารถปฏิบตั งิ านด้านการส่งเสริมการเรียนรูไ้ ด้อย่างราบรืน่
เกิดการแลกเปลีย่ นข้อมูลความรู้ ความเชีย่ วชาญ ข้อผิดพลาด
และประสบการณ์ในการท�ำงาน และช่วยพัฒนาคุณภาพการ
ท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น เกิดการกระตุ้นและพัฒนาบุคลากรภายใน
องค์การให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ที่มีประโยชน์
ระหว่างกัน (ระบิล พ้นภัย, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และจันทนา
แสนสุข, 2559) อันจะส่งผลต่อการพัฒนาในระดับองค์การ
ต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม หากบทบาททีร่ บั ทราบจากการประกาศ
ขององค์การเกี่ยวกับผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) มี
ความชัดเจน แต่บคุ ลากรทีเ่ ข้ามาท�ำหน้าทีไ่ ม่สามารถท�ำการ
สวมบทบาทได้ เพราะมีความไม่สอดคล้องเกิดขึน้ กับลักษณะ
ส่วนบุคคล การฝืนเข้ามารับบทบาทผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO
Agent) เพราะไม่กล้าที่จะปฏิเสธผู้บังคับบัญชา ประเด็น
ดังกล่าวจะส่งผลด้านลบในการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ กับองค์การ เป็นเพราะผูท้ เี่ ข้ามาท�ำหน้าทีไ่ ม่มี
ความเต็มอกเต็มใจในการด�ำเนินงานดังกล่าว การท�ำงานจึง
สะท้อนออกมาในรูปแบบของการท�ำด้วยความไม่มุมานะ
ไม่ได้สมัครใจท�ำ ไม่ได้ทำ� ด้วยจิตอาสา แต่ทำ� ด้วยค�ำสัง่ บังคับ
ซึ่งจะท�ำให้เกิดความขัดแย้งในตัวบทบาท และส่งผลให้การ
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ส่งเสริมการเรียนรูภ้ ายในองค์การเกิดขึน้ ในช่วงเวลาสัน้ ๆ เมือ่ ไม่ได้ให้ความส�ำคัญ กิจกรรมเหล่านัน้ ก็จะหายไปจนท�ำให้พนักงาน
ในองค์การไม่เห็นถึงความส�ำคัญและไม่เกิดการเรียนรู้ขององค์การอย่างแท้จริง
บทสรุป
สรุปผลจากการทบทวนวรรณกรรม ส�ำหรับบทบาท Facilitator สามารถสรุปเป็น 6 บทบาท ได้แก่ 1) บทบาทในการ
เป็นผู้ประสานงาน 2) บทบาทในการเป็นผู้กระตุ้นเร่งเร้า 3) บทบาทในการเป็นพี่เลี้ยงให้เกิดการเรียนรู้ 4) บทบาทในการเป็น
ผู้ช่วยสื่อสาร 5) บทบาทในการเป็นผู้สร้างบรรยากาศ และ 6) บทบาทในการเป็นผู้สังเกตการณ์ และบทบาทของผู้ส่งเสริม
การเรียนรู้ (LO Agent) ในองค์การภาครัฐสามารถสรุปออกมาได้เป็น 6 บทบาทเช่นกัน ประกอบด้วย 1) บทบาทการเป็น
ผู้ประสานงาน 2) บทบาทการเป็นผู้กระตุ้นเร่งเร้า 3) บทบาทของนักประชาสัมพันธ์ 4) บทบาทในการเป็นผู้อ�ำนวยการให้เกิด
การเรียนรู้ 5) บทบาทของการเป็นจิตอาสา และ 6) บทบาทในการติดตามการด�ำเนินงาน ที่มาของบทบาทจากการทบทวน
วรรณกรรมและจากการรับรู้ของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) สามารถน�ำมาสรุปรวมได้เป็น 8 บทบาท ดังภาพที่ 2 คือ
1) บทบาทของตัวกลางผู้ประสานงาน 2) บทบาทของผู้กระตุ้นเร่งเร้า 3) บทบาทของนักประชาสัมพันธ์/เป็นผู้ช่วยสื่อสาร
4) บทบาทของการเป็นผูอ้ ำ� นวยให้เกิดการเรียนรู/้ เป็นพีเ่ ลีย้ งให้เกิดการเรียนรู้ 5) บทบาทของการเป็นจิตอาสา 6) บทบาทในการ
ติดตามการด�ำเนินงาน 7) บทบาทในการเป็นผู้สังเกตการณ์ 8) บทบาทในการเป็นผู้สร้างบรรยากาศ
ภาพที่ 2 บทบาทของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้
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จากการท� ำ งานด้ า นการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ข อง
ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ท�ำให้เกิดการรับรู้บทบาทของการเป็น
จิตอาสา และบทบาทในการติดตามการด�ำเนินงานเป็นบทบาท
ที่ค้นพบเพิ่มเติมจากการศึกษาในบริบทของการบริหารงาน
ภาครัฐที่ก�ำหนดให้มีผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) และ
จัดให้เป็นงานด้านการสนับสนุนองค์การ มีการขออาสาสมัคร
เข้ามาด�ำเนินการ บทบาทด้านจิตอาสาของผู้ส่งเสริมการ
เรียนรู้ (LO Agent) จึงเกิดขึ้น รวมถึงกระบวนการท�ำงาน
ทีย่ ดึ ถือล�ำดับขัน้ ตอน ต้องได้รบั การพิจารณาหรือความคิดเห็น
จากหัวหน้างาน พร้อมกับการรายงานผลการด�ำเนินงานอยู่
ตลอดเวลา จึงเกิดเป็นบทบาทของการติดตามการด�ำเนินงาน
แต่อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินงานขององค์การภาครัฐยังคง
ขาดบทบาทในการเป็นผูส้ งั เกตการณ์ และบทบาทในการเป็น
ผู้สร้างบรรยากาศซึ่งเป็นข้อจ�ำกัดในระบบการท�ำงานของ
ภาครัฐ เกิดจากการยืดถือกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
จากการศึกษาเรื่อง ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ : บทบาท
ในการสร้างเสริมการเรียนรู้องค์การภาครัฐ ท�ำให้ทราบถึง
บทบาทที่ ข าดหายไป และบทบาทเพิ่ ม เติ ม เข้ า มาของ
ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ในองค์การภาครัฐ โดยทั้ง
8 บทบาท ต่างเป็นบทบาททีค่ อยสนับสนุนซึง่ กันและกัน ช่วย
สร้างให้เกิดการเรียนรูภ้ ายในหน่วยงาน สร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ อันจะส่งผลให้องค์การเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
องค์การตามมา นอกจากนี้ ผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ซึง่
เป็นกลุม่ บุคคลส�ำคัญทีด่ ำ� เนินงานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้
ภายในองค์การ จะเป็นผู้ที่ช่วยให้องค์การเกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรในการเข้ามาเป็น
ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ตรงกับวัตถุประสงค์ และ
ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การ (CANIA, 2014) การ
ก�ำหนดนโยบายด้านการสรรหาบุคลากรจึงควรที่จะมีระบบ
การคัดเลือกที่มีศักยภาพ สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่า
บุคคลที่รับเข้ามาท�ำหน้าที่ดังกล่าวมีความสนใจและมีความ
สามารถตามบริบทของการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยการ

คัดเลือกเข้ามาท�ำงานดังกล่าว บุคคลเหล่านั้นต้องแสดงให้
เห็นถึงความรูแ้ ละความสามารถทีเ่ กิดการพัฒนาจากการท�ำงาน
(มงคลชัย วิริยะพินิจ และพสุ เดชะรินทร์, 2551) พร้อมกันนี้
การคัดเลือกต้องสามารถสรรหาบุคลากรที่แสดงบทบาทที่
ผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ได้อย่างครบถ้วนทัง้ 8 บทบาท
ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ รวมถึงหาวิธีการสร้างหรือพัฒนา
บทบาทที่ขาดหายไปของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent)
ในกลุ่มปัจจุบันให้เกิดขึ้น อันได้แก่ บทบาทในการเป็น
ผูส้ งั เกตการณ์ และบทบาทในการเป็นผูส้ ร้างบรรยากาศ โดย
การเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรในการเป็น Facilitator หรือ
การเข้าร่วม Workshop ในการจ�ำลองสถานการณ์การเรียนรู้
ในรูปแบบต่างๆ ซึง่ จะท�ำให้ผเู้ ข้าร่วมได้สมั ผัสกับประสบการณ์
จริง และสามารถสร้างบทบาทในการสร้างการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้น ซึ่งบทบาทดังกล่าวเป็นบทบาทที่มีความส�ำคัญและ
จ�ำเป็นส�ำหรับการส่งเสริมการเรียนรู้ ถึงแม้วา่ องค์การทีท่ ำ� การ
ศึกษาจะเป็นองค์การภาครัฐ มีการสัง่ งานทีม่ งุ่ อาศัยการบังคับ
บัญชาเป็นหลัก แต่ส�ำหรับการสั่งหรือการบังคับในบริบทของ
การส่งเสริมการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดผลดี บทบาท
ทั้ง 2 ที่ขาดหายไปจึงควรที่จะสร้างขึ้นมาทดแทนให้เกิดกับ
ผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ขององค์การภาครัฐ เพือ่ ทีจ่ ะ
ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ภายในหน่วยงาน
และองค์การ รวมถึงสร้างให้พนักงานรูส้ กึ ถึงความเสรี ไม่ปดิ กัน้
ทางความคิด ยอมรับแนวคิดใหม่ๆ เข้ามา พร้อมกันนีบ้ ทบาท
ในการสังเกตการณ์จะช่วยให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การส่งเสริมด้านการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สามารถ
จัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการท�ำงานเกิด
ความราบรื่น มีความต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืนในที่สุด
เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาในบริบทของ
องค์การภาครัฐที่มีรูปแบบลักษณะการท�ำงานแบบเป็นขั้น
เป็นตอน มีกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติมาหลากหลายวิธี ท�ำให้
บทบาททีค่ น้ พบเป็นบทบาททีผ่ สู้ ง่ เสริมการเรียนรู้ (LO Agent)
รับรูจ้ ากการทีไ่ ด้ดำ� เนินการแบบเป็นขัน้ เป็นตอน ท�ำตามค�ำสัง่
ผู้บังคับบัญชา หรือท�ำตามกฎระเบียบข้อบังคับ ผลการวิจัย
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ที่ได้รับจึงอธิบายได้ในบริบทที่เฉพาะเจาะจง อาจมีความ
แตกต่างในด้านการท�ำงานในองค์การรูปแบบอืน่ ๆ การน�ำผล
การวิจัยในครั้งนี้ไปอธิบายบทบาทหน้าที่ของ Facilitator ใน
ภาพรวมควรพึงระวัง ดังนั้น หากมีการศึกษาในองค์การภาค
เอกชนเพิม่ ขึน้ ทีม่ กี ระบวนการท�ำงานทีแ่ ตกต่างกันมีโครงสร้าง
ขององค์การ ล�ำดับขั้นตอนการบังคับบัญชาน้อย การท�ำงาน
ที่เน้นการตัดสินใจด้วยความรวดเร็ว มีรูปแบบการวัดผลการ
ด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน เทีย่ งตรง ประเด็นดังกล่าวจึงอาจทีจ่ ะช่วย
ท�ำให้การรับรู้บทบาทของ Facilitator ในองค์การภาคเอกชน
ได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจจะมีบทบาทเพิ่มขึ้น หรือลดลงตาม
บริบทขององค์การ และเป็นประเด็นทีน่ า่ สนใจเพือ่ น�ำผลมาท�ำ
การศึกษาและเปรียบเทียบต่อไป
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