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ปัญหาส าคญัท่ีต้องได้รับการแก้ไขส าหรับวงการบริหารทรัพยากรมนษุย์ในบ้านเราคือ ท าอย่างไร

เราจึงจะทราบว่าการฝึกอบรมบุคลากรในองค์การมีประสิทธิภาพหรือเกิดประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 

โจทย์ข้อนีม้ิใช่เฉพาะผู้ บริหารท่ีต้องการค าตอบ แต่การแข่งขันทางธุรกิจสมัยใหม่และข้อก าหนดของ

มาตรฐานสากลประเภทตา่งๆ ก็เร่ิมถามหาค าตอบนีเ้ช่นเดียวกนั ดงันัน้ การฝึกอบรมจึงไม่สามารถรีรอให้

เป็นไปตามยถากรรมเหมือนในอดีตท่ีผา่นมาได้อีกตอ่ไปแล้ว 

เราจะเห็นว่างบประมาณการพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรของหลายองค์การนัน้ มีมูลค่าไม่น้อย

เม่ือเปรียบเทียบกบัยอดคา่จ้างทัง้ปี โดยเฉล่ียแล้วมกัจะตกอยูท่ี่ประมาณ 3-5% ของยอดคา่จ้างทัง้ปี แตใ่น

บางองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจทางด้านไอทีท่ีสินทรัพย์ส่วนใหญ่ไม่ใช่ตวัอาคารหรือเคร่ืองจกัร แต่

สินทรัพย์ส่วนใหญ่คือบุคลากร ในธุรกิจนีม้กัจะทุ่มเทให้กับการพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรในอัตราสูง

มาก บางบริษัทได้จดัสรรงบประมาณในด้านนีไ้ว้สงูถึง 30-40% ของยอดคา่จ้างทัง้ปี นัน่หมายถึงทกุๆ 100 

บาทของเงินเดือน บริษัทยงัได้จดัสรรงบประมาณส าหรับการพฒันาฝึกอบรมไว้อีก 30 - 40 บาท 

ตวัชีว้ดัการฝึกอบรมสว่นมากมกัจะวดักนัท่ี จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมตอ่คนตอ่ปี อตัราพนกังานท่ี

ได้รับการฝึกอบรมตอ่จ านวนพนกังานทัง้หมด อตัราการเข้าร่วมฝึกอบรม(จ านวนผู้ เข้าร่วมจริงเทียบกบัยอด

ของผู้ ท่ีต้องเข้าร่วม) คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมตอ่คนตอ่ปี การประเมินผลหลงัการฝึกอบรม ความพึงพอใจ

ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ประเมินผลวิทยากร ฯลฯ ซึ่งตัวชีว้ัดเหล่านีไ้ม่สามารถตอบค าถามผู้ บริหาร

ระดบัสงูหรือเจ้าของเงินทนุได้อย่างเต็มปากเต็มค าว่า การจดัฝึกอบรมในครัง้นัน้ๆ คุ้มหรือไม่กับเงินลงทุน

ของเขา และค าถามท่ียังรอค าตอบนีเ้ปรียบเสมือนสนิมท่ีคอยกัดกร่อนเครดิตและความน่าเช่ือถือทัง้

ทางด้านการฝึกอบรมและผู้ รับผิดชอบในด้านนีม้าเป็นเวลานาน 



การก าหนดตัวชีว้ัดให้สามารถตอบโจทย์ในเชิงการบริหารธุรกิจได้ ผู้ จัดฝึกอบรมจะต้องตอบ

ค าถาม 2 ข้อดงันีก้่อน 

1. ถ้าคณุเป็นเจ้าของธุรกิจ คณุต้องการอะไรจากการฝึกอบรมบคุลากร? 

2. การฝึกอบรมบคุลากรท่ีดีและไมดี่วดักนัท่ีตรงไหน 

ค าถามเพียงสองข้อน่ีเองท่ีจะน าเราไปสู่การก าหนดตวัชีว้ดัผลงานหลกัของงานด้านฝึกอบรม ถ้า

การตอบค าถามสองข้อนีเ้ปรียบเสมือนการท าข้อสอบในห้องเรียนแล้ว นักเรียน(คนท่ีท างานด้านการ

ฝึกอบรม) ส่วนใหญ่มกัจะยังไม่ค่อยได้ตอบค าถามในข้อแรก แต่มักจะข้ามไปตอบข้อท่ีสองกันมากกว่า 

เหตผุลท่ีส าคญัคือคนจดัฝึกอบรมจะรู้สึกล าบากใจมากท่ีจะต้องสมมติตวัเองเป็นเจ้าของธุรกิจ มกัจะคิด

เสมอว่าตวัเองเป็นลูกจ้าง ดงันัน้ กรอบความคิดของเราจะไม่หลุดพ้นออกจากกรอบความคิดของลูกจ้าง 

ท าให้เราไมส่ามารถตอบค าถามในข้อนีไ้ด้ 

ส าหรับค าตอบในข้อท่ีหนึ่งท่ีถกูต้องคือ "ก าไรและการเติบโต (Profits and Growth)" ซึ่งหมายถึง 

ประสิทธิผลของการฝึกอบรม (Training Effectiveness) เราต้องไม่ลืมว่าเป้าหมายของการท าธุรกิจเป็น

อย่างอ่ืนไม่ได้นอกจากก าไรและการเติบโตขององค์การ จึงเป็นท่ีแน่นอนว่าทุกกิจกรรมท่ีลงทุนไปนัน้ 

จะต้องอยู่บนพืน้ฐานของผลตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นระยะสัน้หรือระยะยาว และสิ่งท่ีผู้บริหารคาดหวงัจาก

การฝึกอบรมก็คือ ผลกระทบจากการฝึกอบรม (Impacts) ท่ีมีต่อก าไรและการเติบโต ซึ่งผลกระทบนีจ้ะ

เกิดขึน้ใน 2 ลกัษณะคือ 

1. ผลกระทบเชิงกลยุทธ์ (Strategy Impacts) หมายถึง ผลกระทบท่ีท าให้ก าไรสงูขึน้ หรือองค์การ

เติบโตมากขึน้ อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากคนท่ีได้รับการฝึกอบรมมีความสามารถมากขึน้ ส าหรับ

ตวัชีว้ดัย่อยๆ ของผลกระทบนีไ้ด้แก่ รายได้เฉล่ียตอ่หวั (Revenue per staff) ก าไรตอ่หวั (Profit 

per staff) ยอดขายตอ่หวั (Sales Volume per staff) ผลผลิตตอ่หวั (Productivity per staff) 

2. ผลกระทบในแง่ของต้นทุน(Cost Impacts) หมายถึง ศกัยภาพคนท่ีเพิ่มขึน้จากการฝึกอบรมจะ

ส่งผลให้ต้นทุนขององค์การลดลง ส าหรับตัวชีว้ัดย่อยๆทางด้านต้นทุนได้แก่ ต้นทุนแรงงานต่อ

หนว่ย(Labor Cost per Unit) คา่ใช้จา่ยตอ่หวั (Cost per staff) 

ส าหรับค าตอบของค าถามข้อท่ีสองท่ีถูกต้องคือ ประสิทธิภาพในการจัดฝึกอบรม (Training 

Efficiency) ในการวดัประสิทธิภาพของการจดัฝึกอบรมนี ้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีความสอดคล้องกับ



ประสิทธิผลหรือผลกระทบในข้อท่ีหนึ่ง ประสิทธิภาพเป็นตวับง่ชีผ้ลของกิจกรรมคือผลท่ีเกิดขึน้จากการจดั

ฝึกอบรม ซึง่สามารถวดัจาก 2 ลกัษณะคือ 

1. ประสิทธิภาพของกระบวนการในการจัดฝึกอบรม (Process Efficiency) ซึ่งส่วนมากจะวดัว่า

ได้ด าเนินการจดัฝึกอบรมตามแผนท่ีวางไว้หรือไม ่จ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ชัว่โมงการฝึกอบรม

เฉล่ียตอ่คนตอ่ปี คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมเปรียบเทียบกบังบประมาณ เป็นต้น 

2. ระดับความสามารถ/ทักษะท่ีเพิ่มขึน้ (Skills Improvement) เป็นการวดัผลท่ีตวัคนท่ีเกิดขึน้จาก

กระบวนการฝึกอบรมในครัง้นัน้ๆ เช่น การฝึกอบรมภาษาองักฤษ จะต้องมีการวดัระดบัก่อนและ

หลงัเพ่ือน ามาเปรียบเทียบกนั หรืออาจจะวดัวา่พนกังานหนึง่คนมีทกัษะเพิ่มขึน้ก่ีทกัษะ 

สิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุในการน าเอา KPIs ด้านการฝึกอบรมไปใช้ในองค์การคือ ทกุคนในองค์การจะต้อง

ท าความเข้าใจเสียใหม่ว่าผลงานท่ีเกิดจากการฝึกอบรมนัน้ ไม่ใช่เป็นตวัชีว้ดัผลงานของฝ่ายฝึกอบรมหรือ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์แต่เพียงผู้ เดียว แต่ตัวชีว้ัดนีจ้ะต้องเป็นตัวชีว้ัดรวมขององค์การ และต้อง

กระจายไปสู่ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ถ้าไม่ท าเช่นนีก้ารวดัผลการฝึกอบรมไม่สามารถท าได้อย่างแน่นอน 

ในทางกลับกันตวัชีว้ัดผลงานด้านผลก าไรขององค์การ จะต้องถูกก าหนดให้เป็น KPI ของฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรมนษุย์ด้วยเชน่เดียวกนั เพียงแตร่ะดบัของน า้หนกัคะแนนอาจจะแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะงาน

ของแตล่ะหน่วยงาน ถ้าไม่มีการกระจายความรับผิดชอบในเร่ือง KPIs ในลกัษณะนีแ้ล้ว รับรองได้เลยว่า

เราจะได้เฉพาะผลงานของหนว่ยงานบางหนว่ยงาน แตเ่ราจะไมไ่ด้ผลงานรวมขององค์การ 

สรุป การวดัผลงานในด้านการฝึกอบรมสามารถวดัได้ใน 2 ระดบั คือ วดัผลของกิจกรรม (Activity 

Results) ซึ่งสามารถวดัได้โดยผู้จดัฝึกอบรมและสามารถวดัได้ในระยะสัน้ และการวดัผลกระทบท่ีเกิดจาก

กิจกรรมการฝึกอบรม (Training Impacts) ท่ีต้องอาศยัผล (output)ท่ีออกมาจากกระบวนการอ่ืนของ

องค์การและไปสง่ผลกระทบตอ่เป้าหมายหลกัขององค์การอีกตอ่หนึ่ง จึงขอแนะน าว่าก่อนท่ีจะจดัฝึกอบรม

หลกัสูตรใด ควรจะมีการศึกษาวิเคราะห์ให้ถ่องแท้ก่อนว่าหลกัสูตรการฝึกอบรมนัน้ สามารถตอบค าถาม

สองข้อข้างต้นดงักล่าวได้หรือไม่ และเราจะวดัผลของกิจกรรมและวดัผลกระทบได้อย่างไร ถ้าไม่สามารถ

ตอบค าถามได้ ขอให้ยกเลิกการเสนอจดัหลกัสตูรนัน้ๆไปได้เลย  

ดงันัน้ การจดัฝึกอบรมท่ีดีควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study)ให้ดี

เสียก่อนเหมือนกบัการจดัท าโครงการอ่ืนท่ีต้องศึกษาความเป็นไปได้ ต้นทนุ ผลตอบแทน(ทัง้ท่ีเป็นตวัเงิน



และไม่เป็นตวัเงิน)ก่อน ถึงแม้จะไม่ละเอียดเท่ากับโครงการการลงทุนประเภทอ่ืนก็ตาม อย่างน้อยก็ต้อง

พอท่ีบอกผู้บริหารได้ว่าหลกัสตูรนี ้จะวดัผลส าเร็จกนัท่ีตรงไหน เราต้องไม่ลืมว่าเงินทกุบาททกุสตางค์ท่ีเรา

ใช้ไปนัน้แฝงด้วยต้นทนุของเงินทนุ (Capital Charge) เหมือนกบัการลงทนุในโครงการอ่ืนๆ เหมือนกนั 

 

 

 


