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มีผ้ อู า่ นหลายท่านมักจะขอความเห็นจากผู้เขียนทังในเรื
้ ่ องการหาความจาเป็ นในการความฝึ กอบรม (Training
Needs) และเรื่ องการประเมินผลการฝึ กอบรม เพราะเห็นว่า ผู้เขียนมีประสบการณ์ในการตรวจประเมินรับรองระบบ ISO
ต่างๆ คงพบเห็นแบบฟอร์ มและกระบวนการขององค์กรต่างๆมามาก ซึ่งก็จริ งครับ เมื่อ ผู้เขียนเห็นกระบวนการฝึ กอบรม
(Training procedure) ของบางบริ ษัท ก็คาดเดาได้ เลยว่า บริ ษั ทนันมี
้ ปัญหาในเรื่ อง Competency ของพนักงานมากน้ อยเพียงใด แต่ผ้ เู ขียนไม่เคยแนะนาให้ ใช้ วิธีการ " ก็อปปี "้ กระบวนการฝึ กอบรมจากบริ ษัทใหญ่ๆไปใช้ เลยนะครับ เพราะ
วัฒนธรรมองค์กร ความรู้ความสามารถของพนักงาน ทรัพยากรต่างๆ ฯลฯ ของแต่ละบริ ษัทไม่เหมือนกัน ถ้ าเอาไปปรับ ใช้
ให้ เหมาะสมกับบริ ษัทของเราก็พอได้ แต่อย่าใช้ การ " โคลนนิ่ง" เลยครับ
ผู้เขียนขอข้ ามเรื่ องการวิเคราะห์หาความจาเป็ นในการฝึ กอบรมไปเลยนะครับ (ผู้เขียนจะบรรยายเรื่ องการหา
ความจาเป็ นในการฝึ กอบรมโดยละเอียดเน้ นการปฏิบตั ิ โดยจะใช้ มาตรฐาน ISO 10015:1999 Quality ManagementGuidelines for Training เป็ นแนวทาง ในต้ นเดือนมิถนุ ายนนี ้ครับ) จะมาว่ากันด้ วยเรื่ องการประเมินผลหลังจากเสร็ จสิ ้น
การฝึ กอบรมกันแล้ ว
ผลฝึ กอบรมเราจะเรี ยกว่ า "Training outcomes (TO)" ซึ่งจะต้ องมาประเมินเป็ น 3 กรณี คือ
1. Training outcomes เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรมหรือไม่?
2. Training outcomes สอดคล้ องกับความจาเป็ นในการฝึ กอบรม หรื อ แผนการฝึ กอบรมหรื อ บันทึกจากการขอจัด
ฝึ กอบรมหรื อไม่?
3. Training outcomes ได้ รับการประเมินถึงความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หรื อไม่?
ความสอดคล้ องของวัตถุประสงค์ กับ TO
ผู้ดาเนินการจัดฝึ กอบรมจะต้ องกาหนดวัตถุประสงค์ของการจัดฝึ กอบรมก่อนนะครับ ว่าจะจัดการฝึ กอบรมเรื่ อง
อะไรด้ วยจุดมุ่งหมายอย่างไรก่อนนะครับ ยกตัวอย่างเช่น จะจัดเรื่ อง "Training for the Trainers" วัตถุประสงค์ก็เพื่อ
ต้ องการฝึ กพนักงานกลุม่ เป้าหมาย ระดับหัวหน้ างานที่มีอยู่ 20 คน ให้ สามารถเป็ นผู้ฝึกสอนพนักงานคนอื่นๆได้ ตอ่ ไป เป็ น
ต้ น แต่ต้องดูด้วยนะครับ วัตถุประสงค์ที่จดั ไปนี ้สอดรับกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรด้ วยครับ หลังจากเสร็ จสิ ้น

ก็ต้องประเมินครับว่า องค์กรมีพนักงานระดับหัวหน้ างาน ที่มีความสามารถสอนพนักงานได้ เพิ่มขึ ้นกี่คน ที่ไม่ผ่านมีกี่คน
คนที่ไม่ผา่ น จะต้ องจับมา train ใหม่เมื่อไร ? สาหรับคนที่สอบผ่าน ก็ต้องติดตามผลเรื่ องความมีประสิทธิภาพต่อไปครับ
ความสอดคล้ องของความจาเป็ นในการฝึ กอบรม หรือ แผนการฝึ กอบรมหรือ บันทึกจากการขอจัดฝึ กอบรมกับ
TO
ประเด็นนี ้จะมี Training inputs อยู่ 3 รายการ คือ ความจาเป็ นในการฝึ กอบรม ,แผนการฝึ กอบรมและ บันทึก
จากการขอจัดฝึ กอบรม แล้ วเรามาดูผลว่า TO เป็ นไปตาม inputs ทัง้ 3 รายการ หรื อไม่ เช่น
1. ความจาเป็ นในการฝึ กอบรมมีพดู ถึงเรื่ อง การเป็ นผู้ฝึกสอน หรื อไม่ ?
2. วันเวลา และกลุม่ เป้าหมายเป็ นไปตามแผนการฝึ กอบรมหรื อไม่ ?
3. มีหน่วยงานใดหรื อบริ ษัทมีบนั ทึกการขอจัดหลักสูตรนี ้หรื อไม่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการขอจัดหรื อไม่ ?
ประสิทธิภาพกับ TO
จะพิจารณาเป็ น 3 ประเด็นสาคัญๆสันๆครั
้ บ คือ
1. Immediate evaluation (การประเมินผลโดยทันที) ซึ่งโดยทัว่ ไปมักจะใช้ วิธีการวัดผลมีแบบทดสอบแจกให้
แล้ วให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมเขียนตอบ หรื อ อีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ กนั คือ แบบ Pre-test /Post-test Scores ที่เป็ น
ระดับคะแนน แต่ผ้ เู ขียนขอนาเสนออีกวิธีหนึ่ง คล้ ายกับการทา Pre-test/Post-test Scores ตามรู ปประกอบ
ข้ างล่างครั บ แต่วิธีการนี ้ ผู้ดาเนินการจัดฝึ กอบรมหรื อถ้ าจะให้ สะดวกคือขอให้ วิทยากรสรุ ปเนื ้อหาประเด็น
สาคัญๆเป็ นหัวข้ อขึ ้นมาแล้ วดูว่าก่อนเข้ ารับการฝึ กอบรม ผู้เข้ าร่ วมมีระดับความรู้ ความเข้ าใจเนื ้อหาประมาณ
ไหน เสร็ จแล้ วหลังการฝึ กอบรม ผู้เข้ าร่วมมีระดับความรู้ ความเข้ าใจเนื ้อหาเพิ่มขึ ้นมาก-น้ อยเพียงใด และเรายัง
ทราบอีกว่า ผู้เข้ าร่วมรายใด ยังขาดความรู้ความเข้ าใจเรื่ องอะไรบ้ าง จะนาไปสูก่ ารฝึ กอบรมแบบ focus-group
ได้ อีก ไม่เสียเวลา ไม่เปลืองงบประมาณด้ วยครับ
2. Short-term evaluation (การประเมินผลระยะสัน้ ) การประเมินแบบนี ้จะไม่มีรูปแบบตายตัว แต่จะมองจาก
ความรู้ ทักษะ ที่เพิ่มขันจากการเข้
้
าร่ วมฝึ กอบรม ซึ่งบางครัง้ ผู้เข้ าร่ วมจะมี feedback กลับมา โดยทัว่ ไป ให้
สอบถามกลับไปที่ผ้ เู ข้ าร่วมว่ามีความรู้และพัฒนาการทางอาชีพเพิ่มขึ ้น หรื อ ไม่เปลีย่ นแปลง ภายใน 1 เดือน
3. Long-term evaluation (การประเมินผลระยะยาว) การประเมินผลแบบนี ้ ให้ ดจู ากผลงาน (Performance)
และความสามารถ (Competency) รวมทังผลิ
้ ตผล (Productivity) ซึง่ สามารถใช้ แบบฟอร์ มการประเมินผลราย 6
เดือน หรื อการประเมินผลประจาปี ก็ได้ ครับ
แล้ วอย่าลืมนะครับ องค์กรไหนทาระบบ ISO แล้ ว ผลการประเมินฝึ กอบรมต้ องจัดเก็บเป็ นบันทึกด้ วยครับ จะ
เก็บไว้ นานเพียงใดขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมขององค์กรเอง โดยทัว่ ไปจะเก็บไว้ นานประมาณ 1-2 ปี หากผู้อ่านท่านใด นา

วิธีการที่ผ้ เู ขียนไปปรับใช้ แล้ ว คงไม่หนัก ใจแล้ วนะครับ ประเมินการฝึ กอบรมอย่างไรให้ ได้ ผล สามารถนาบันทึกผลการ
ประเมินไปใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ การปรับขึ ้นเงินเดือน การเลือ่ นตาแหน่งต่างๆได้ อีกด้ วยครับ

