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ปั ญหาสาคัญที่ต้องได้ รับการแก้ ไขสาหรับวงการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในบ้ านเราคือ ทาอย่างไร
เราจึงจะทราบว่าการฝึ กอบรมบุคลากรในองค์การมีประสิทธิ ภาพหรื อเกิดประสิทธิ ผลมากน้ อยเพียงใด
โจทย์ ข้อนี ม้ ิ ใช่เ ฉพาะผู้บริ หารที่ ต้องการคาตอบ แต่การแข่ง ขันทางธุ รกิ จ สมัยใหม่และข้ อกาหนดของ
มาตรฐานสากลประเภทต่างๆ ก็เริ่ มถามหาคาตอบนี ้เช่นเดียวกัน ดังนัน้ การฝึ กอบรมจึงไม่สามารถรี รอให้
เป็ นไปตามยถากรรมเหมือนในอดีตที่ผา่ นมาได้ อีกต่อไปแล้ ว
เราจะเห็นว่างบประมาณการพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากรของหลายองค์การนัน้ มีมูลค่าไม่น้อย
เมื่อเปรี ยบเทียบกับยอดค่าจ้ างทังปี
้ โดยเฉลี่ยแล้ วมักจะตกอยูท่ ี่ประมาณ 3-5% ของยอดค่าจ้ างทังปี
้ แต่ใน
บางองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจทางด้ านไอทีที่สินทรัพย์ส่วนใหญ่ไม่ใช่ตวั อาคารหรื อเครื่ องจักร แต่
สินทรัพย์ส่วนใหญ่คือบุคลากร ในธุรกิจนีม้ กั จะทุ่มเทให้ กับการพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากรในอัตราสูง
มาก บางบริษัทได้ จดั สรรงบประมาณในด้ านนี ้ไว้ สงู ถึง 30-40% ของยอดค่าจ้ างทังปี
้ นัน่ หมายถึงทุกๆ 100
บาทของเงินเดือน บริษัทยังได้ จดั สรรงบประมาณสาหรับการพัฒนาฝึ กอบรมไว้ อีก 30 - 40 บาท
ตัวชี ้วัดการฝึ กอบรมส่วนมากมักจะวัดกันที่ จานวนชัว่ โมงการฝึ กอบรมต่อคนต่อปี อัตราพนักงานที่
ได้ รับการฝึ กอบรมต่อจานวนพนักงานทังหมด
้
อัตราการเข้ าร่วมฝึ กอบรม(จานวนผู้เข้ าร่วมจริ งเทียบกับยอด
ของผู้ที่ต้องเข้ าร่วม) ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมต่อคนต่อปี การประเมินผลหลังการฝึ กอบรม ความพึงพอใจ
ของผู้เ ข้ ารับการฝึ กอบรม ประเมินผลวิทยากร ฯลฯ ซึ่งตัวชี ว้ ัดเหล่านี ไ้ ม่สามารถตอบคาถามผู้บริ หาร
ระดับสูงหรื อเจ้ าของเงินทุนได้ อย่า งเต็มปากเต็มคาว่า การจัดฝึ กอบรมในครัง้ นันๆ
้ คุ้มหรื อไม่กับเงินลงทุน
ของเขา และคาถามที่ ยัง รอคาตอบนี เ้ ปรี ยบเสมื อ นสนิม ที่ คอยกัดกร่ อนเครดิตและความน่าเชื่ อถื อทัง้
ทางด้ านการฝึ กอบรมและผู้รับผิดชอบในด้ านนี ้มาเป็ นเวลานาน

การกาหนดตัวชี ว้ ัดให้ ส ามารถตอบโจทย์ ในเชิ ง การบริ หารธุ รกิ จ ได้ ผู้จัดฝึ กอบรมจะต้ องตอบ
คาถาม 2 ข้ อดังนี ้ก่อน
1. ถ้ าคุณเป็ นเจ้ าของธุรกิจ คุณต้ องการอะไรจากการฝึ กอบรมบุคลากร?
2. การฝึ กอบรมบุคลากรที่ดีและไม่ดีวดั กันที่ตรงไหน
คาถามเพียงสองข้ อนี่เองที่จะนาเราไปสู่การกาหนดตัวชี ้วัดผลงานหลักของงานด้ านฝึ กอบรม ถ้ า
การตอบคาถามสองข้ อนี เ้ ปรี ยบเสมื อนการทาข้ อสอบในห้ องเรี ยนแล้ ว นักเรี ยน(คนที่ ทางานด้ านการ
ฝึ กอบรม) ส่วนใหญ่มกั จะยังไม่ค่อยได้ ตอบคาถามในข้ อแรก แต่มักจะข้ ามไปตอบข้ อที่สองกันมากกว่า
เหตุผลที่สาคัญคือคนจัดฝึ กอบรมจะรู้ สึกลาบากใจมากที่จะต้ องสมมติตวั เองเป็ นเจ้ าของธุรกิจ มักจะคิด
เสมอว่าตัวเองเป็ นลูกจ้ าง ดังนัน้ กรอบความคิดของเราจะไม่หลุดพ้ นออกจากกรอบความคิดของลูกจ้ าง
ทาให้ เราไม่สามารถตอบคาถามในข้ อนี ้ได้
สาหรับคาตอบในข้ อที่หนึ่งที่ถกู ต้ องคือ "กาไรและการเติบโต (Profits and Growth)" ซึ่งหมายถึง
ประสิทธิผลของการฝึ กอบรม (Training Effectiveness) เราต้ องไม่ลืมว่าเป้าหมายของการทาธุรกิจเป็ น
อย่างอื่ นไม่ไ ด้ นอกจากกาไรและการเติบโตขององค์การ จึง เป็ นที่แน่นอนว่าทุกกิ จ กรรมที่ ลงทุนไปนัน้
จะต้ องอยู่บนพื ้นฐานของผลตอบแทน ไม่ว่าจะเป็ นระยะสันหรื
้ อระยะยาว และสิ่งที่ผ้ บู ริ หารคาดหวังจาก
การฝึ กอบรมก็คือ ผลกระทบจากการฝึ กอบรม (Impacts) ที่มีต่อกาไรและการเติบโต ซึ่งผลกระทบนี ้จะ
เกิดขึ ้นใน 2 ลักษณะคือ
1. ผลกระทบเชิงกลยุทธ์ (Strategy Impacts) หมายถึง ผลกระทบที่ทาให้ กาไรสูงขึ ้น หรื อองค์การ
เติบโตมากขึ ้น อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากคนที่ได้ รับการฝึ กอบรมมีความสามารถมากขึ ้น สาหรับ
ตัวชี ้วัดย่อยๆ ของผลกระทบนี ้ได้ แก่ รายได้ เฉลี่ยต่อหัว (Revenue per staff) กาไรต่อหัว (Profit
per staff) ยอดขายต่อหัว (Sales Volume per staff) ผลผลิตต่อหัว (Productivity per staff)
2. ผลกระทบในแง่ ของต้ นทุน(Cost Impacts) หมายถึง ศักยภาพคนที่เพิ่มขึ ้นจากการฝึ กอบรมจะ
ส่งผลให้ ต้นทุนขององค์การลดลง สาหรับตัวชีว้ ัดย่อยๆทางด้ านต้ นทุนได้ แก่ ต้ นทุนแรงงานต่อ
หน่วย(Labor Cost per Unit) ค่าใช้ จา่ ยต่อหัว (Cost per staff)
ส าหรั บ ค าตอบของค าถามข้ อ ที่ ส องที่ ถูก ต้ อ งคื อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการจัด ฝึ กอบรม ( Training
Efficiency) ในการวัดประสิทธิภาพของการจัดฝึ กอบรมนี ้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีความสอดคล้ องกับ

ประสิทธิผลหรื อผลกระทบในข้ อที่หนึ่ง ประสิทธิภาพเป็ นตัวบ่งชี ้ผลของกิจกรรมคือผลที่เกิดขึ ้นจากการจัด
ฝึ กอบรม ซึง่ สามารถวัดจาก 2 ลักษณะคือ
1. ประสิทธิภาพของกระบวนการในการจัดฝึ กอบรม (Process Efficiency) ซึ่งส่วนมากจะวัดว่า
ได้ ดาเนินการจัดฝึ กอบรมตามแผนที่วางไว้ หรื อไม่ จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม ชัว่ โมงการฝึ กอบรม
เฉลี่ยต่อคนต่อปี ค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรมเปรี ยบเทียบกับงบประมาณ เป็ นต้ น
2. ระดับความสามารถ/ทักษะที่เพิ่มขึน้ (Skills Improvement) เป็ นการวัดผลที่ตวั คนที่เกิดขึ ้นจาก
กระบวนการฝึ กอบรมในครัง้ นันๆ
้ เช่น การฝึ กอบรมภาษาอังกฤษ จะต้ องมีการวัดระดับก่อนและ
หลังเพื่อนามาเปรี ยบเทียบกัน หรื ออาจจะวัดว่าพนักงานหนึง่ คนมีทกั ษะเพิ่มขึ ้นกี่ทกั ษะ
สิ่งที่สาคัญที่สดุ ในการนาเอา KPIs ด้ านการฝึ กอบรมไปใช้ ในองค์การคือ ทุกคนในองค์การจะต้ อง
ทาความเข้ าใจเสียใหม่ว่าผลงานที่เกิดจากการฝึ กอบรมนัน้ ไม่ใช่เป็ นตัวชี ้วัดผลงานของฝ่ ายฝึ กอบรมหรื อ
ฝ่ ายบริ หารทรั พ ยากรมนุษย์ แต่เ พี ยงผู้เ ดียว แต่ตัวชีว้ ัดนี จ้ ะต้ องเป็ นตัวชี ว้ ัดรวมขององค์การ และต้ อง
กระจายไปสู่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ถ้ าไม่ทาเช่นนี ้การวัดผลการฝึ กอบรมไม่สามารถทาได้ อย่างแน่นอน
ในทางกลับกันตัวชีว้ ัดผลงานด้ านผลกาไรขององค์การ จะต้ องถูกกาหนดให้ เป็ น KPI ของฝ่ ายบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกัน เพียงแต่ระดับของน ้าหนักคะแนนอาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะงาน
ของแต่ละหน่วยงาน ถ้ าไม่มีการกระจายความรับผิดชอบในเรื่ อง KPIs ในลักษณะนี ้แล้ ว รับรองได้ เลยว่า
เราจะได้ เฉพาะผลงานของหน่วยงานบางหน่วยงาน แต่เราจะไม่ได้ ผลงานรวมขององค์การ
สรุป การวัดผลงานในด้ านการฝึ กอบรมสามารถวัดได้ ใน 2 ระดับ คือ วัดผลของกิจกรรม (Activity
Results) ซึ่งสามารถวัดได้ โดยผู้จดั ฝึ กอบรมและสามารถวัดได้ ในระยะสัน้ และการวัดผลกระทบที่เกิดจาก
กิจกรรมการฝึ กอบรม (Training Impacts) ที่ต้องอาศัยผล (output)ที่ออกมาจากกระบวนการอื่นของ
องค์การและไปส่งผลกระทบต่อเป้าหมายหลักขององค์การอีกต่อหนึ่ง จึงขอแนะนาว่าก่อนที่จะจัดฝึ กอบรม
หลักสูตรใด ควรจะมีการศึกษาวิเคราะห์ให้ ถ่องแท้ ก่อนว่าหลักสูตรการฝึ กอบรมนัน้ สามารถตอบคาถาม
สองข้ อข้ างต้ นดังกล่าวได้ หรื อไม่ และเราจะวัดผลของกิจกรรมและวัดผลกระทบได้ อย่างไร ถ้ าไม่สามารถ
ตอบคาถามได้ ขอให้ ยกเลิกการเสนอจัดหลักสูตรนันๆไปได้
้
เลย
ดังนัน้ การจัดฝึ กอบรมที่ดีควรมีการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ (Project Feasibility Study)ให้ ดี
เสียก่อนเหมือนกับการจัดทาโครงการอื่นที่ต้องศึกษาความเป็ นไปได้ ต้ นทุน ผลตอบแทน(ทังที
้ ่เป็ นตัวเงิน

และไม่เป็ นตัวเงิน)ก่อน ถึงแม้ จะไม่ละเอียดเท่ากับโครงการการลงทุนประเภทอื่นก็ ตาม อย่างน้ อยก็ต้อง
พอที่บอกผู้บริหารได้ ว่าหลักสูตรนี ้ จะวัดผลสาเร็ จกันที่ตรงไหน เราต้ องไม่ลืมว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เรา
ใช้ ไปนันแฝงด้
้
วยต้ นทุนของเงินทุน (Capital Charge) เหมือนกับการลงทุนในโครงการอื่นๆ เหมือนกัน

