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“อะไรก็ตามที่เราวัดได้ เราสามารถจัดการกับมันได้ ” คาพูดนี ้คงพอจะยืนยันได้ ว่าการบริ หารงานทุกอย่างจาเป็ น
อย่างยิ่งที่จะต้ องอาศัยการวัดผลงาน งานใดไม่สามารถวัดได้ นอกจากจะจัดการไม่ได้ แล้ ว ก็ไม่สามารถให้ ผลตอบแทนได้
เช่นกัน เช่น ถ้ าเราไม่สามารถวัด ได้ ว่าผลของการพัฒนาและฝึ ก อบรมบุค ลากรเป็ นอย่างไร โอกาสที่เ ราจะเสนอขอ
งบประมาณเพิ่ม ขอโอกาสที่จะจ่ายผลตอบแทนให้ กับบุคลากรที่มีความสามารถเพิ่มขึ ้น โอกาสที่ผ้ ู ทาหน้ าที่ด้านการ
ฝึ กอบรมจะได้ ผลตอบแทนเพิ่มขึ ้นนันมี
้ น้อยมากหรื ออาจจะไม่มีเลย
ผมมีความเชื่ อว่าการพัฒนาและฝึ กอบรมของทุกองค์ กรย่อมมีประโยชน์และสามารถพัฒนาความสามารถ
บุคลากรได้ แต่ประเด็นสาคัญอยู่ที่เราไม่สามารถนาเสนอให้ ผ้ บู ริ หารเห็นได้ อย่างชัดเจนว่าความสามารถที่ เพิ่มขึ ้นของ
บุคลากรนันคื
้ ออะไร เพิ่มขึ ้นในระดับไหน แล้ วองค์กรจะได้ อะไรจากการที่บคุ ลากรมีความสามารถเพิ่มขึ ้น สาเหตุที่สาคัญ
เกิดมาจากการขาดการวัดและติดตามประเมินผลการพัฒนาและฝึ กอบรมอย่างเป็ นระบบ
ทาไมจึงขาดระบบการติดตามและประเมินผล? เหตุผลที่สาคัญคือการพัฒนาและฝึ กอบรมไม่ได้ ถกู เชื่อมโยงเข้ า
กับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร การจัดฝึ กอบรมจึงค่อนข้ างจะแยกตัวออกมาเป็ นงานอิสระ ผู้บริ หารยังมีความรู้ สกึ ว่า
การฝึ กอบรมเป็ นเพียงอาหารเสริ มเท่านัน้ ถ้ ามีเงินก็ซื ้อกิน ไม่มีก็ไม่เป็ นไร และอีกด้ านหนึง่ ผู้รับผิดชอบงานด้ านการพัฒนา
และฝึ กอบรมมักจะทางานเป็ นวิชาชีพจริ ง ๆ คือจัดฝึ กอบรมเพียงอย่างเดียว ไม่ค่อยได้ เข้ าไปมีสว่ นร่ วมในการวางแผนกล
ยุทธ์ขององค์กร ไม่คอ่ ยเห็นความสาคัญของผลกระทบที่มีต่อการดาเนินงานขององค์กร มักจะเน้ นการจัดทาแผน การจัด
ฝึ กอบรม และการจัดทารายงานฝึ กอบรมเท่านัน้
ถ้ าพิจารณาดูกนั ให้ ดีแล้ ว จะเห็นว่างบประมาณการฝึ กอบรมในแต่ละปี ของแต่ละองค์กรนันมี
้ ไม่น้อยเลย ยิ่งถ้ า
พิจารณายอดรวมของงบประมาณย้ อนหลังสักห้ าปี อาจจะเห็นตัวเลขที่นา่ ตกใจ เพราะองค์กรได้ ทมุ่ เทงบประมาณในด้ าน
นี ้สูงมาก แต่องค์กรไม่สามารถตอบคาถามได้ วา่ ในรอบห้ าปี ที่ผา่ นมานัน้ องค์กรได้ รับผลตอบแทนอะไรคืนกลับมาบ้ างจาก
การทุม่ เทงบประมาณและทรัพยากรให้ กบั การพัฒนาและฝึ กอบรม คาตอบที่ได้ ก็อาจจะบอกว่า คนมีความสามารถเพิ่มขึ ้น
แต่ถ้าจะถามต่อว่าความรู้อะไร เพิ่มขึ ้นมากน้ อยเพียงใด คงตอบไม่ได้ เต็มปากเต็มคามากนัก เพราะใช้ เพียงความรู้ สกึ เป็ น
ตัววัดผลมากกว่าการใช้ ข้อมูลข้ อเท็จจริ ง

เพื่อให้ การพัฒนาและฝึ กอบรมเป็ นเครื่ องมือเชิงกลยุทธ์ ที่สาคัญสาหรับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันที่
แท้ จริ ง ผมจึงขอเสนอแนะแนวทางในการวัดประสิทธิผลของการพัฒนาและฝึ กอบรมโดยการวัดทักษะความสามารถของ
บุคลากรดังนี ้
1. กาหนดกลยุทธ์ ในการพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากร (Training and Development Strategy)
ผู้บริ หารทุกหน่วยงานและฝ่ ายฝึ กอบรมควรจะร่ วมกันกาหนดให้ ชดั เจนว่ากลยุทธ์ ของการพัฒนา บุคลากรของ
องค์กรนันคื
้ ออะไร เช่น เน้ นการพัฒนาความหลายหลายของทักษะ (Multi-Skills) ของ พนักงาน
1. กาหนดทักษะหลักขององค์ กร (Key Skills)
ที่มีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ เช่น ถ้ าเป็ นโรงงานผลิตทักษะด้ านการผลิตถือเป็ นหัวใจ สาคัญ ถ้ าเป็ น
ธุรกิจการขาย ทักษะด้ านการขายก็ถือเป็ นหัวใจสาคัญ หรื ออาจจะให้ แต่ละหน่วยงาน กาหนดทักษะที่จาเป็ น
และสาคัญของแต่ละหน่วยงานออกมา อาจจะกาหนดไว้ ว่าให้ เลือกมาเพียง 3-5 ทักษะที่สาคัญมากที่สดุ
ก่อนในปี แรก ๆ แล้ วค่อย ๆ เพิ่มขึ ้นในปี ต่อ ๆ ไป เช่น ฝ่ ายขายอาจจะมี ทักษะด้ านการเจรจาต่อรอง ทักษะ
ด้ านการนาเสนอ ฯลฯ
2. กาหนดระดับของทักษะ (Skill – Level)
เป็ นการกาหนดระดับของทักษะว่าแบ่งออกเป็ นกี่ระดั บ แต่ละระดับมีคาจากัดความว่าอย่างไร ทังนี
้ ้ เพื่อ
นาไปใช้ เป็ นแนวทางในการออกแบบหลักสูตรและการทดสอบ ตัวอย่างเช่น
0 ไม่มีทกั ษะและความรู้ในเรื่ องนัน้ ๆ เลย
1 มีทกั ษะแต่ยงั ไม่เข้ าใจทฤษฎี (ปฏิบตั ิได้ แต่ไม่ผา่ นการทดสอบข้ อเขียน)
2 เข้ าใจทฤษฎี แต่ปฏิบตั ิไม่ได้ (สอบข้ อเขียนผ่าน แต่ปฏิบตั ิไม่ผา่ น)
3 เข้ าใจทังทฤษฎี
้
และสามารถปฏิบตั ิได้ (สอบผ่านทังข้
้ อเขียนและปฏิบตั ิ)
4 เข้ าใจทฤษฎี ปฏิบตั ิได้ และสอนคนอื่นได้ (ผ่านข้ อเขียน ปฏิบตั ิได้ และผ่านการสอน)
3. ออกแบบหลักสูตร (Training Course Design)
การออกหลักสูตรควรมุ่งเน้ นเนื ้อหาที่สอดคล้ องกับลักษณะของธุรกิจของเรามากกว่าเนื ้อหา โดยทัว่ ไป การ
ออกแบบหลักสูตรนี ้รวมถึงการออกแบบวิธีการเรี ยนการสอน การวัดผลก่อนและ หลังการสอน การติดตาม
ประเมินผลหลังการเรี ยนการสอน รวมถึงการทดสอบระดับทักษะ ประจาปี บางหลักสูตรอาจจะขอความ
ร่ วมมือจากหน่วยงานภายนอก เช่ น หลักสูตรทางด้ านช่าง จากสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน หลักสูตรด้ าน
ภาษาต่างประเทศ จากสถาบันสอนภาษา หลักสูตร คอมพิวเตอร์ จากสถาบันสอนคอมพิวเตอร์
2. การเชื่อมโยงระดับความสามารถสู่ผลตอบแทน (Skill Based Compensation)
เมื่อมีความมัน่ ใจแล้ วว่าระบบที่ออกแบบมามีมาตรฐานเพียงพอที่จะวัดทักษะของบุคลากรได้ แล้ ว สิ่งสาคัญ
ประการหนึ่งที่จะช่วยให้ บคุ ลากรพัฒนาและรักษาระดับของทักษะไว้ ตลอดไปคือ การจ่าย ผลตอบแทนตามจานวนและ

ระดับของทักษะที่มีอยู่ในแต่ละปี เช่น จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือค่า ความสามารถสาหรับคนที่มีทกั ษะระดับ 3 ขึ ้นไป ปี ใ ด
ไม่ผ่านการทดสอบก็ งดจ่าย หรื ออาจจะนาเอาผลของการพัฒนาทักษะไปใช้ เป็ นตัวชีว้ ัดผลงาน (Key Performance
Indicator) หรื อนาเอา ระดับของทักษะไปใช้ ในการเลือ่ นระดับปรับตาแหน่งก็ได้
สรุ ป การพัฒนาฝึ กอบรมบุคลากรให้ ได้ ผลอย่า งแท้ จ ริ งนัน้ ประเด็นสาคัญอยู่ที่มีก ารวางแผนการ พัฒนาที่
ต่อเนื่อง ไม่ใช่การพัฒนาเป็ นส่วน ๆ หรื อเป็ นปี ๆ ไปแล้ วก็ จบกัน นอกจากนี ้ควรจะริ เริ่ มในการนาเอามาตรการในการ
ทดสอบและการวัดติดตามผลการฝึ กอบรมเข้ ามาใช้ ให้ มากขึ ้น ถึงแม้ ว่าในช่วงแรก ๆ อาจจะติดขัดบ้ าง แต่ถ้าได้ ลงมือ
นามาใช้ และมีการพัฒนาแก้ ไขปรับปรุ งแล้ ว ผมเชื่อว่าในระยะยาวการพัฒนาและฝึ กอบรมจะสร้ างความคุ้มค่าให้ กบั เงิน
ลงทุนได้ อย่างแน่นอน

