การติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรม
หลักการและเหตุผล
ความหมายของการประเมินผลการฝึก อบรม ก็คือการวินิจฉัยและค้นหาคุณค่าที่ได้รับจาก
การฝึกอบรม ว่า การฝึกอบรมที่จัดขึ้นนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และโครงการหรือไม่อย่างไร อีกทั้ง
เปรียบเทียบผลที่ได้กับการปฏิบัติงานว่า ผู้เข้าอบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือไม่ หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การ
ประเมิน ผลการฝึ ก อบรม ก็ คือ การประเมิ น ผลปฏิ กิริ ยาต่อ การฝึ ก อบรม การเรีย นรู้ และฝึ ก ปฏิ บัติ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในการปฏิบัติงาน และผลงานของผู้เข้ารับการอบรมนั่นเอง
การติดตามและประเมิน ผลโครงการฝึ กอบรมหลังจากเสร็จสิ้ นโครงการอบรมแล้ ว เป็น
กิจกรรมที่สาคัญที่มุ่งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อรวบรวมข้อมูลนาเสนอ
ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบเพือ่ ให้สามารถนาผลประเมินมาใช้ในการวางแผน
ในปีต่อไปทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการดาเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ / กิจกรรม
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี และในปีต่อไปได้ด้วย
ตลอดจนเกิดผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป
ซึ่งความหมายของการประเมินผลการฝึกอบรมอาจสรุปได้ว่า ถึงแม้ว่าการประเมินผล การ
ฝึกอบรมเน้นถึงการวัดประสิทธิผล ซึ่งหมายถึงการศึกษาว่าการฝึกอบรมได้ผลบรรลุดังวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรมเพียงใด แต่ก็ควรจะครอบคลุมถึงการตรวจสอบการประสิทธิภาพ ซึ่ง หมายถึงความคุ้มค่าของการ
บริหารงานฝึกอบรมโดยรวมด้วยเช่นกัน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมนั้นก็เพื่อที่ต้องการจะทราบว่า
1. ผู้เข้าอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านความคิด อันได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ ความ
ชานาญ และความสามารถ ในการประเมิน วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพียงใด
2. ผู้เข้าอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านความรู้สึก เช่น ความสนใจ ทัศนคติ ความเชื่อ
ค่านิยม ในทิศทางใด ระดับใด
3. ผู้เข้าอบรมมีการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจน ผลการ
ปฏิบัติงานภายหลัง การฝึกอบรมอย่างไร และเพียงใด
4. การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมต้องการให้
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ และได้ผลดีกว่า การเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการอื่นหรือไม่
5. การเปลี่ ย นแปลงดั งกล่ าวเป็น การเปลี่ ยนแปลงอย่ า งถาวร หรื อเป็ นการเปลี่ ย นแปลง
เพียงชั่วคราวเท่านั้น
วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้น มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นของ
การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมอั น เป็ น ผล ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการฝึ ก อบรมเท่ า นั้ น หากทว่ า
วัตถุประสงค์ในการประเมินผลการฝึกอบรมควรจะครอบคลุมกว้างขวางกว่า 5 ข้อดังระบุข้างต้น โดยขยาย
ขอบข่ายไปถึงความมุ่งหมายในการประเมินกระบวนการฝึกอบรมทั้งระบบด้วย กล่าวคือ
1. เพื่อทราบสัมฤทธิผลของโครงการฝึกอบรมนั้น ๆ ว่าได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เช่น เกิด
การเรี ยนรู้ (Learning) การเปลี่ย นแปลงพฤติกรรมในการทางาน (Behavior) หรือไม่เพื่อทราบข้อดี
ข้ อ บกพร่ อ ง ความเหมาะสม รวมถึ ง ปั ญ หา และอุ ป สรรคต่ า ง ๆของโครงการฝึ ก อบรม ทั้ ง ในแง่ ข อง
กระบวนการฝึกอบรม (เช่น เนื้อหาวิชา วิทยากร ระยะเวลา เป็นต้น) และการจัดฝึกอบรม (เช่น สถานที่ การ
อานวยความสะดวกต่าง ๆ) เพื่อแก้ไขและปรับปรุงโครงการฝึกอบรมในครั้งต่อ ๆ ไปให้ดียิ่งขึ้น
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2. เพื่อทราบคุณค่าหรือความเป็นประโยชน์ของโครงการฝึกอบรมต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้า
อบรม เช่น ประโยชน์ของ หัวข้อวิชาต่างๆในหลักสูตรการฝึกอบรมในครั้งต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้น
3. เพื่อทราบผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรม เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
การทางาน ผลการปฏิบัติงาน เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการฝึกอบรม ความก้าวหน้าในหน้าที่การวางหลังจาก
การผ่านการฝึกอบรมแล้ว
4. เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร เช่น พิจารณาว่าควรจะดาเนินการจัด
ฝึกอบรม หลักสูตรนั้น ๆ ต่อไปหรือไม่ ช่วยประกอบการตัดสินใจในการแต่งตั้งหรือพัฒนาบุคคลให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม ควรพิจารณาจากผลการฝึกอบรม (Outputs) ซึ่งได้แก่
ปฏิกิริยา การเรียนรู้ พฤติกรรมและผลลัพธ์หรือผลกระทบ
ประเด็นที่ควรพิจารณาตรวจสอบในการประเมินผลการฝึกอบรม
ผลที่ได้จากการฝึกอบรม (Outputs) - เป็นส่วนสาคัญที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินผลการ
ฝึกอบรมทั้งระบบ โดยอาจแบ่งการประเมินผลในช่วงนี้ออกได้เป็น 4 ระดับ หรือประเภท คือ
1. ขั้นปฏิกิริยา (Reaction) ของผู้เข้าอบรม - หมายถึง ความคิดเห็น ความรู้สึก และทัศนคติ
ที่ผู้เข้าอบรมมีต่อสิ่งต่อไปนี้
- ความเหมาะสมของหลักสูตรและหัวข้อวิชา
- การดาเนินการฝึกอบรมของวิทยากร
- ประโยชน์ของการฝึกอบรมต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรม
ความเหมาะสมในการบริหารโครงการฝึกอบรมและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
- สัมพันธภาพในกลุ่มผู้เข้าอบรม
- ความคุ้มค่าในการเข้ารับการอบรม
2. ขั้นการเรียนรู้ (Learning) ของผู้เข้าอบรม - ว่าเกิดการเรียนรู้จริงหรือไม่ โดยอาจแยก
ออกเป็น 2 ประเด็น คือ
- ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์หลักของโครงการหรือไม่
- ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากความรู้สึกของตนเองเพียงใด
3. ขั้นพฤติกรรม (Behavior) ของผู้เข้าอบรม - เมื่อกลับไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทางานแล้ว
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น หรือไม่ โดยอาจแยกประเด็นพิจารณา คือ
- ผู้เข้าอบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่คาดหวังไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่
- พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางไหน ระดับใด ชั่วคราวหรือถาวร ดีขึ้นหรือเลวลง
4. ขั้นผลลัพธ์ (Outcomes หรือ Results) - อาจแยกเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ
4.1 ผลที่องค์กรได้รับ มีประเด็นที่ควรพิจารณา คือ
- ผลงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
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- ผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การลดค่าใช้จ่าย ลดการสูญเสียหรือของเสีย
จากการผลิตหรือการดาเนินงาน ลดอุบัติเหตุ และลดความสิ้นเปลืองต่าง ๆ
- ขวัญและกาลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ร่วมงาน ของผู้ผ่านการอบรม
- การลดความขัดแย้ง บัตรสนเท่ห์ หรือข้อร้องเรียน ซึ่งมีผลมาจากการบริหารงาน
หรือการดาเนินงานของผู้ผ่านการอบรม
- ความพึงพอใจ หรือความนิยม ของผู้รับบริการ หรือหน่วยงานที่ประสานงานหรือ
ดาเนินงานเกี่ยวเนื่องด้วยกับผู้ผ่านการอบรม
4.2 ผลที่ผเู้ ข้าอบรมเองได้รับ อาจพิจารณาได้จาก
- มีทักษะด้านต่าง ๆ พร้อมที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ผู้ผ่านการอบรม มีความก้าวหน้าในสายงานเพียงใด
- มีทักษะด้านต่าง ๆ พร้อมที่จะเป็นผู้บริหารสาหรับตาแหน่งที่ครองอยู่ และ
ตาแหน่งใหม่เพียงใด (ในกรณีโครงการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร)
วิธีการในการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
การติ ด ตามและประเมิ น ผลการฝึ ก อบรม ควรจะพิ จ ารณาถึ ง ประเด็ น ต่ า ง ๆ ครอบคลุ ม
กระบวนการฝึกอบรมทั้งระบบ มิใช่จะสนใจเฉพาะเพียงผลที่ได้จากกระบวนการฝึกอบรมหรือ Outputs (เพื่อ
นาไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม) เท่านั้น ดังนั้น วิธีการที่ใช้ในการประเมิน จึงน่าจะมี
ความหลากหลาย ซึ่งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้มีกระบวนการวิธีการ
ติดตามและประเมินผลการอบรมในส่วนที่ได้นาไปปฏิบัติ ดังตารางต่อไปนี้
สิ่งที่ประเมิน
วิธีการประเมิน
- กระบวนการฝึกอบรม
(Process)
ด้านวิทยากร
1. การสอบถาม

ด้านผู้เข้าอบรม

2. การสัมภาษณ์อย่าง
ไม่เป็นทางการ
3. การสังเกตการณ์
ระหว่างการฝึกอบรม
1. การรวบรวมและแจง
นับความถี่ข้อมูลการเข้า
รับการอบรม
2. การสังเกตการณ์การ
เข้าอบรมและการมีส่วน
ร่วมในการอบรม

แหล่งข้อมูล
- ผู้เข้าอบรม

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบประเมินโครงการ
2. แบบประเมินรายวิชา

- ผู้เข้าอบรม
- ห้องฝึกอบรมขณะ
กาลังดาเนินการฝึกอบรม
- แบบฟอร์มลงทะเบียน ตารางเก็บสถิติการเข้ารับ
เข้าอบรม
การอบรม
- ห้องฝึกอบรมขณะ
ดาเนินการฝึกอบรม
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สิ่งที่ประเมิน
วิธีการประเมิน
ด้านเอกสาร
- การสอบถาม
ประกอบการอบรม
ด้านการดาเนินงานของ 1. การสอบถาม
เจ้าหน้าที่
2. การสังเกตการณ์
ด้านสภาพแวดล้อมและ 1. การสอบถาม
สิ่งอานวยความสะดวก 2. การสังเกตการณ์
ต่าง ๆ
- ผลจากการฝึกอบรม
(Outputs)
ด้านปฏิกิริยา

ด้านการเรียนรู้

แหล่งข้อมูล
- ผู้เข้าอบรม
- ผู้เข้าอบรม
- ห้องฝึกอบรมขณะ
ดาเนินการฝึกอบรม
- ผู้เข้าอบรม
- บริเวณห้องฝึกอบรม
และกิจกรรมต่าง ๆ
ของการฝึกอบรม

1. การสอบถาม

- ผู้เข้าอบรม

2. การสัมภาษณ์
(อย่างไม่เป็นทางการ)
3. การสังเกตการณ์
ระหว่างการฝึกอบรม
1. การวัดผลก่อน-หลัง

- ผู้เข้าอบรม

2. การวัดผลหลังการ
ฝึกอบรม

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบประเมินโครงการ
2. แบบประเมินรายวิชา
- แบบประเมินโครงการ
- แบบประเมินโครงการ

1. แบบประเมินโครงการ
2. แบบประเมินรายวิชา

- ห้องฝึกอบรมขณะกาลัง
ดาเนินการฝึกอบรม
- ผู้เข้าอบรม
1. แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม หลังการ
อบรม
2. แบบสอบวัดทัศนคติ
ก่อน-หลังการอบรม
3. ข้อทดสอบฝึกปฏิบัติ
เพื่อวัดทักษะก่อน
- ผู้เข้าอบรม
1. ข้อสอบข้อเขียน
หลังการอบรม
2. การมอบหมายชิ้น
งาน (Assignment)
ให้ปฏิบัติเป็นราย
บุคคลหรือเป็นกลุ่ม
3. ข้อสอบฝึกปฏิบัติ
เพื่อวัดทักษะ
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สิ่งที่ประเมิน
ด้านพฤติกรรมในการ
ทางาน(หลังผ่านการ
อบรมไป3-6เดือน)

วิธีการประเมิน
1. การสัมภาษณ์

2. การสอบถาม

ด้านผลลัพธ์ (ทั้ง
ผลลัพธ์ต่อตัวผู้เข้าอบรม
เองและผลลัพธ์ต่อ
หน่วยงาน)

1. การสัมภาษณ์เพื่อติด
ตามผลงานและความ
ก้าวหน้าของผู้เข้าอบรม
ตลอดจนผลลัพธ์ที่มีต่อ
หน่วยงานและองค์กร

แหล่งข้อมูล
1. ผู้บังคับบัญชาของผู้
เข้าอบรม
2. เพื่อนร่วมงานใกล้ชิด
3. ผู้ใต้บังคับบัญชา
4. ลูกค้า/ผู้รับบริการ/
ผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง
1. ผู้บังคับบัญชาของผู้
เข้าอบรม
2. ผู้เข้าอบรม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสัมภาษณ์เพื่อ
ติดตามผลการอบรม

- แบบสอบถามเพื่อ
ติดตามผลการอบรม
- แบบสอบวัดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ
แบบสัมภาษณ์เพื่อ
ติดตามผลการอบรม

1. ผู้บังคับบัญชาของผู้
เข้าอบรม
2. เพื่อนร่วมงาน
3. ลูกค้า/ผู้รับบริการ/
ผู้ปฏิบัติงานต่อ เนื่อง
4. ผู้ใต้บังคับบัญชา
ของผู้เข้าอบรมเอง
2. การสอบถามเช่นเดียว - ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้า - แบบสอบถามเพื่อ
กับการสัมภาษณ์ ตัวผู้
อบรม
ติดตามผลการอบรม
เข้าอบรมเอง
3. การติดตามผลโดยใช้ - ผู้เข้าอบรม .
- แผนปฏิบัติการของผู้
แผนปฏิบัติการของผู้เข้า
เข้าอบรม
อบรม (Action Plan)

ขั้นตอนและวิธีดาเนินการในการติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรม ควรจะมีขั้นตอนการติดตามและ
ประเมินผลโครงการฝึกอบรมโดยทั่วไป แต่ละโครงการ ดังนี้.
ขั้นที่ 1 กาหนดวัตถุประสงค์การประเมิน
ข้อมูลที่จะนามากาหนดเป็นวัตถุประสงค์ของการประเมินมาจาก วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม
รวมกับ สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาต้องการทราบ แล้วสรุปเป็นวัตถุประสงค์ของการประเมิน ดังตัวอย่างข้างล่างนี้
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนการประเมิน
ในขั้นนี้เป็นการนาวัตถุประสงค์ของการประเมินผล มากาหนดเป็นแผนการประเมิน 6 ขั้นตอน ได้แก่
1) กาหนดประเภท หรือ ระดับการประเมินที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประเมิน
2) กาหนดคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการทราบ
3) กาหนดแหล่งที่มา ของข้อมูล
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4) กาหนดช่วงเวลาจัดเก็บข้อมูล
5) กาหนดเทคนิคหรือวิธีการและเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล และ
6) กาหนดวิธีการ วิเคราะห์ข้อมูล โดยอาจกาหนดเป็นตาราง
ขั้นที่ 3 จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินปฏิกิริยา
เครื่องมือสาคัญที่ใช้ในระดับการประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้าอบรม ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่ง
โดยปกติ เจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินการ ประเมินผลจาเป็นต้องพัฒนาขึ้นมาเอง เพื่ อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความ
คิดเห็นของผู้เข้าอบรม แบบสอบถามโดยทั่วไป ในการประเมินผลระดับนี้ อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ
1) แบบประเมิ นโครงการ เป็นแบบสอบถามซึ่งเหมาะสมกั บการใช้เ ป็นข้ อ
คาถามแบบปรนัย กล่าวคือ แต่ละข้อคาถาม จะมีคาตอบหลายคาตอบให้ เลือก โดยเมื่อได้รับข้อมูล
หรือคาตอบแล้วสามารถนามาแปลงเป็นตัวเลข แจกแจงความถี่ แล้ววิเคราะห์เชิง ปริมาณได้ ไม่นิยม
ใช้คาถามปลายเปิด(Open-ended) หรือควรจะใช้น้อยที่สุด(อาจไม่เกิน 2-3 ข้อ) แต่ควรพยายาม
กระตุ้น ให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมข้ อคาถามประเด็นต่างๆที่มีอยู่แล้ว
ส่วนเนื้อหาหรือประเด็น ที่สอบถาม ควรกาหนดให้ครอบคลุมทุกด้านของโครงการฝึกอบรม ทั้งที่อยู่
ในปัจจัยนาเข้า ของกระบวนการฝึกอบรม(Inputs) และกระบวน การฝึกอบรม (Process) อาทิเช่น
- เนื้อหาหลักสูตร หัวข้อวิชาต่างๆ และวิธีการฝึกอบรม
- ความเหมาะสมของรายละเอียดโครงการและกาหนดการฝึกอบรม
- วิทยากร (หากในโครงการเดียวกันนี้มีการใช้แบบประเมินรายวิชาเพื่อสอบถาม
เกี่ยวกับวิทยากรอยู่แล้ว ในแบบประเมิน โครงการอาจจะเพียงแต่สอบ ถามเกี่ยวกับภาพรวมของ
วิทยากรเท่านั้น)
- เอกสารประกอบการอบรม
- การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
- สถานที่ สภาพแวดล้อม และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
2) แบบประเมินรายวิชา มักจะนิยมใช้เป็นคาถามแบบปรนัยล้วนๆ เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการตอบ เนื่องจาก เป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อวิชาแต่ละ
วิชาทุกวิชา ผู้เข้าอบรมจึงจะต้องตอบแบบสอบถาม นี้ในระยะเวลา สั้นๆแต่บ่อยครั้ง โดยข้อคาถาม
มักจะเน้นถึงประเด็นเกี่ยวกับ :
- วิทยากรในแต่ละหัวข้อวิชาในด้านต่างๆ อย่างละเอียด เช่น
- ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา
- ความสามารถในการถ่ายทอด
- การสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรม
- การตอบข้อซักถาม
- การใช้โสตทัศนูปกรณ์
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- ข้อดี หรือข้อควรปรับปรุงของวิทยากร ฯลฯ
-ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ผู้เข้าอบรมคิดว่าตนเองมีเกี่ยวกับ
เนื้อหาวิชานั้นๆ ทั้งก่อน และหลังการฝึกอบรม
-ระยะเวลาฝึกอบรมในแต่ละหัวข้อวิชา
- เทคนิคการฝึกอบรมที่ใช้ในหัวข้อวิชานั้น
- ประโยชน์ของหัวข้อวิชานั้นในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้
เครื่องมือสาคัญที่ใช้ในระดับของการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม ซึ่ง
ได้แก่ ข้อทดสอบก่อน-หลังการอบรมนั้น เป็นเครื่องมือที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมิน มักจะ
ต้องพัฒนาขึ้นมาเอง หรือมิฉะนั้นก็จะต้องเป็นผู้ ดาเนินการรวบรวมเพื่อจัดทา แบบทดสอบโดยขอ
ความร่วมมือจากวิทยากรในแต่ละวิชาช่วยออกข้อทดสอบให้ ในหัวข้อวิชาที่วิทยากรรายดังกล่าว
รับผิดชอบ
ส่วนข้อสอบข้อเขียน แบบฝึ กปฏิบัติเพื่อวัดทักษะ โครงการหรือโครงงาน(Assignment)
ต่างๆที่วิทยากรมอบหมายให้ผู้เข้าอบรม ฝึกปฏิ บัตินั้น จาเป็นต้องอาศัย วิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเป็นผู้พัฒนาเครื่องมือดังกล่าวขึ้นมาให้ หรืออาจใช้เครื่องมือ ที่ได้รับการพัฒนาไว้แล้ว และ
มีความเหมาะสมกับลักษณะของโครงการฝึกอบรมที่ต้องการใช้สอบวัดก็ได้
โดยทั่วไป แบบทดสอบก่อน-หลังการอบรมนั้นมักจะมีลักษณะเป็นข้อทดสอบ
ปรนัย ประกอบด้วยข้อคาถามจานวนมาก แต่ละข้อจะมีคาตอบหลายข้อให้เลือกตอบ หรืออาจมี
ลักษณะเป็นการให้เติมคาตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่างก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก ในการนาข้อมูลหรือ
คาตอบทีไ่ ด้มาแปลงเป็นตัวเลข เช่นเดียวกับแบบสอบถามทั่วไป
อย่ า งไรก็ ต าม บางครั้ ง แบบทดสอบก่ อ น-หลั ง การอบรมอาจมี ลั ก ษณะ
เช่นเดียวกับข้อสอบข้อเขียน และแบบฝึกปฏิบัติเพื่อ วัดทักษะทั่วไปก็ได้ แต่จะแตกต่างกันเฉพาะที่จะ
นามาใช้วัดผลการเรียนรู้ทั้งก่อนและหลังการอบรมเท่านั้นเอง
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพฤติกรรมในการทางาน
เครื่องมือที่สาคัญซึ่งใช้ในระดับของการประเมินพฤติกรรมในการทางานมีเพียง 3
ชนิ ด คื อ แบบสอบถามละแบบ สั ม ภาษณ์ เพื่อติ ดตามผลการฝึ กอบรม และแบบสอบวัด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านทัศนคติหรือที่เรียกว่า แบบสอบวัดทัศนคติ แบบสอบถาม เพื่อใช้ติดตาม
ผลการฝึกอบรมนั้นอาจมีความหลากหลายกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงกรฝึกอบรมที่ต้องการ
ติดตามผล แต่โดย ทั่วไปข้อคาถามจะเน้นถึงการเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านต่างๆ ที่ผู้ผ่านการอบรม
แสดงให้สังเกตเห็นได้ระหว่าง ก่อนการอบรม และหลังการอบรมเป็นสาคัญ
ส่ ว นแบบสอบวั ด ทั ศ นคติ ที่ ใ ช้ ติ ด ตามผลการอบรมนั้ น จ าเป็ น ต้ อ งขอให้
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาขึ้น หรือใช้แบบสอบวัดที่มีอยู่แล้ว
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์
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เครื่องมือที่ใช้ในระดั บการประเมินผลลัพธ์โดยรวมของโครงการฝึกอบรมส่วน
ใหญ่จะคล้ายคลึงกับเครื่องมือในการประเมิน พฤติกรรมในการทางาน เช่น แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์เพื่อติดตามผลการอบรม แต่ข้อคาถามจะเน้นที่ ผลงานและความ ก้าวหน้าของผู้ผ่านการ
อบรม ตลอดจนผลรวมที่ได้เกิดกับหน่วยงานและองค์การโดยรวม นอกเหนือไปจากการสอบถาม
เกี่ย วกับ ลักษณะของพฤติกรรมของผู้ผ่ าน การอบรมที่อาจมีการได้เปลี่ ยนแปลงไป นอกจากนั้น
นักวิชาการด้านการพัฒนาบุคคลได้พัฒนาการติดตาม ผลการอบรมโดยใช้แผนปฏิบัติการของผู้เข้า
อบรม (Participant Action Plan Approach หรือ PAPA) ซึ่งดูน่าจะทาให้การประเมินผลลัพธ์ของ
การ ฝึกอบรมเป็นรูปธรรม มีความชัดเจนในทางปฏิบัติเพิ่มขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
ติ ด ตามผล ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นา เครื่ อ งมื อ ใดๆ เพี ย งแต่ ใ ช้ แ นวทางของ PAPA
นี้ เ ท่ า นั้ น
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าใครจะเป็นผู้พัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลการอบรม หรือเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินผล ระดับใดก็ตาม เครื่องมือเหล่ านั้นควรจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีของเครื่องมือในการ
ประเมินผล ซึ่งได้แก่
1. ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง ความสามารถในการวัดสิ่งที่เราต้องการ
จะวัดหรือประเมิน ไม่คลาดเคลื่อน เป็นการ วัดสิ่งอื่น
2. ความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง ความเชื่อถือได้ว่าเมื่อนาเครื่องมือนั้นไป
วัดแล้วนาไปวัดอีกกี่ครั้งก็ตาม ก็จะได้ผลลัพธ์คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
3. ความเป็นกลางปราศจากอคติ (Objectivity) หมายถึง การที่จะไม่ลาเอียง
หรือมีแนวโน้มที่จะคล้อย ตามไปทางใดทางหนึ่ง
4. ความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ (Practicability) หมายถึง ความสะดวกและ
เหมาะสมที่จะนาไปใช้ ทั้งในด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และความคล่องตัว จนเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
5. ความง่าย (Simplicity) หมายถึง การง่ายต่อความเข้าใจ ง่ายในการนาไปใช้
งาน และง่ายในการดาเนินการเกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิบัติตามแผน
เมื่อได้จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแล้ว จึงเป็นการลงมือปฏิบัติตามแผน คือ ดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เช่น การสอบถามด้วยแบบสอบถาม หรือ การสัมภาษณ์ ตามช่วงเวลาที่ได้กาหนดไว้
ขั้นที่ 5 ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปรายงานการประเมินผล
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แล้ว เป็นการนาข้อมูล มาวิเคราะห์ โดยนาเอาหลักสถิติในการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์มาใช้ ก่อนที่จะนาผลการวิเคราะห์ไปเขียนสรุปเป็น รายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรม
ต่อไป ส่วนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จะขึ้นอยู่กับ เทคนิควิธีการประเมินผลและเครื่องมือที่ใช้ ดังที่ได้ทาการวาง
แผนการประเมินผลเอาไว้ตั้งแต่ต้น เท่าที่สังเกตดูจากการดาเนินงานที่ผ่านมา และจากตาราที่เกี่ยวข้อง อาจ
จาแนกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะของเครื่องมือและเทคนิควิธีการประเมินได้ 4 วิธี คือ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
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1.1 เมื่อรวบรวมข้อมูลได้จากแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นข้อคาถามแบบให้เลือกคาตอบ
หลายๆ คาตอบ และมีลักษณะ ของคาตอบแบบที่สามารถเรียงเป็นคะแนนตามลาดับความสาคัญได้
ดังที่ใช้กันในแบบประเมินโครงการหรือแบบประเมินรายวิชานั้น ผู้รับผิดชอบควรจะต้องนาข้อมูลที่ได้
ไปเทียบค่าคะแนน แจงนับความถี่(Tally) และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย หรือที่เรียกว่า
ค่ามัธยมฐานเลขคณิต(Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) เพื่อจะ
นาผล การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ไปเขียนเป็นรายงานสรุปต่อไป
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามแบบให้เลือกคาตอบโดยไม่จัดเรียงตามลาดับ
คะแนนความสาคัญ การวิเคราะห์ข้อมูลอาจทาได้ในลักษณะการเปรียบเทียบอัตราส่วนเป็นร้อยละ
และอาจนาเสนอข้อมูลในรูปของตารางไขว้ (Cross Tabulations) ต่อไป
1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบเลือกคาตอบในลักษณะของการ
เปรียบเทียบก่อน-หลังการอบรม -สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ในลักษณะการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
คะแนนก่อนการอบรม และ ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการอบรม และผลต่างของคะแนนก่อน-หลังการ
อบรม เพื่อจะสรุปรายงานโดยใช้ผลต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อน-หลังการอบรมเป็นสาคัญ
1.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล ในกรณีแบบสอบถามเป็นคาถามปลายเปิด (Opened-ended
Questions) อาจทาได้ด้วยการ จัดหมวดหมู่และแยกประเภทข้อมูล และอาจดาเนินการแจกแจง
ความถี่ (Tally)ข้อมูล แล้วอาจคานวณหาค่าร้อยละ เพื่อนาเสนอ เป็นรายงานต่อไป
2. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบก่อน-หลังการอบรม เป็นการวิเคราะห์ว่าความแตกต่าง
ระหว่างผลการทดสอบ ก่อนการอบรม กับ หลังการอบรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เพื่อ
เป็นการสร้างความมั่นใจว่า คะแนนก่อน-หลังการอบรม มีความแตกต่างกันจริง และได้มีการเรียนรู้เกิดขึ้นจริง
3. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามหรือสัมภาษณ์เพื่อประเมินพฤติกรรมในการทางาน ถึงแม้ว่าจะเป็นการใช้แบบ สอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีข้อคาถามให้เลือกหลายข้อแบบที่สามารถเรียง
ตามลาดับคะแนนได้เช่นเดียวกับข้อ 1.1 ก็ตาม แต่เนื่อง จากข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลซึ่งมักจะเป็นข้อมูลเชิง
ทัศนคติ หรือความคิดเห็น ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลทั่วไป เมื่อแจงนับ ความถี่ของข้อมูล ที่รวบรวมได้แล้ว จึงต้อง
ทาการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมก่อน-หลังการอบรมของ ผู้เข้า
อบรมว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติหรือไม่ โดยการใช้ค่า ไค-สแควร์ (chi-square) ช่วยใน
การวิเคราะห์
4. การวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของการประเมินผลลัพธ์ของการฝึกอบรม -หากทาสารวจหาข้อมูล
ด้วยการสอบถาม หรือสัมภาษณ์ ซึ่งมีข้อคาถามลักษณะเดียวกับแบบต่างๆดังที่ได้ กล่าวมาแล้วข้างต้น ก็
สามารถทาการวิเคราะห์ ข้อมูล ในลักษณะเช่นเดียวกัน แต่ถ้าเป็นกรณีที่ทาการประเมินผลลัพธ์ของการ
ฝึกอบรมด้วยวิธีการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้กลุ่มทดลอง และกลุ่ม ควบคุม วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจะขึ้นอยู่กับว่า
เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง 1) กลุ่มสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (เป็นคนละกลุ่มกัน ) หรือระหว่าง
2) กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน เช่นเป็นกลุ่มเดียวกัน แต่วัดผลก่อนและหลังการอบรม
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เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการฝึกอบรมแล้ว ผู้ประเมินจะต้องจัดทารายงานการประเมินผลการ
อบรม เพื่อเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา และเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป
ส่วนรายงานการประเมินผลโครงการฝึกอบรม นั้น ควรประกอบด้วย
1. ชื่อโครงการฝึกอบรมที่ประเมิน
2. วัตถุประสงค์ของการประเมินผล
3. วิธีการประเมินผล
3.1 ขอบเขตในการประเมินผล
3.2 วิธีการเก็บข้อมูล
3.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือสถิติที่เกี่ยวข้อง
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ โดยอาจอยู่ในรูปของตารางพร้อมการ
อธิบายความ
5. สรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการประเมินโดยส่วนรวมทั้งหมด
5.2 ข้อดี และข้อควรปรับปรุง
5.3 ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน และ/หรือผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม
6. ภาคผนวก
6.1 รายละเอียดโครงการฝึกอบรม
6.2 รายชื่อผู้เข้าอบรม/ตาแหน่ง/หน่วยงานที่สังกัด (รวมทั้งสถิติการเข้าอบรม)
6.3 รายชื่อวิทยากร
6.4 แบบประเมิน หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
6.5 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการฝึกอบรม หรือ ที่ปรึกษาโครงการ
ฝึกอบรม และ
6.6 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นอื่นๆ ในการประเมินผลการฝึกอบรมที่ควรนามาวิเคราะห์ในการประเมินให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการฝึกอบรม ยังมีประเด็นและข้อสังเกตที่
ผู้รับผิดชอบ การประเมินผลควรจะต้องตระหนัก ดังนี้
1. การประเมินความเหมาะสมของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในปัจจัยนาเข้า(Inputs) และกระบวนการฝึกอบรม
(Process) มักจะ ไม่ใคร่ได้รับความสนใจจากนักวิชาการด้านการฝึกอบรม เนื่องจากไม่ใช่สิ่งที่สะท้อนถึงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ฝึกอบรม โดยตรง แต่ทว่าในทางปฏิบัติ การประเมินประเด็นต่างๆ เหล่า นี้ มี
ความจ าเป็ น อย่ างยิ่ งในการค้น หาข้อบกพร่องของการ ฝึ กอบรม เพื่อให้ ส ามารถปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ฝึกอบรมได้ทั้งระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ในที่สุด
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2. เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดโครงการฝึกอบรม มักจะมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คนใดคน
หนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งคน เป็นผู้รับผิดชอบจัดทาและบริหารโครงการโดยเฉพาะ แต่สาหรับการประเมินผล
โครงการฝึกอบรมนั้น เพื่อลดปัญหา หรือแนวโน้ม ที่ผู้ดาเนินการประเมินผลอาจมีความผูกพันหรือมีอคติต่อ
งานของตนเอง หรื อเพื่อให้ ผู้ป ระเมิน มีความเป็นกลางมากขึ้น ในหลาย หน่วยงานจึงมักจะมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ซึ่งมิได้เป็นผู้จัดโครงการโดยตรงเป็นผู้ทาหน้าที่ประเมินผล ตั้งแต่การวางแผนการประเมิน รวบรวม
ตรวจสอบและวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ทั้ง จากเอกสารที่ เ กี่ย วข้ อง จากการสอบถาม และสั ม ภาษณ์ ผู้ เ ข้า อบรม
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถสรุปและรายงานเกี่ยวกับการจัด และการ
บริหารโครงการ ฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมามากที่สุด
3. ในการประเมินปัจจัยต่างๆในกระบวนการฝึกอบรม (Process) เราอาจรวบรวมข้อมูลได้ทั้งจาก
การ สังเกตการณ์การ ฝึกอบรม ตลอดจน การสอบถามและสัมภาษณ์ผู้เข้าอบรม แต่ทว่าเมื่อต้องการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ เข้าอบรม ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่ง ของกระบวนการฝึ กอบรมเอง ควรใช้การสั งเกตการณ์การ
ฝึกอบรมเพื่อดูพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม เช่น การมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม และการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารที่เกี่ย วข้อง เช่นระยะเวลาการเข้าอบรม มากกว่าการสอบถาม หรือสั มภาษณ์จากตัวผู้เข้า อบรม
โดยตรง
การประเมินผลที่ได้จากการฝึกอบรม (Outputs) มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ
1. การประเมินผลที่ได้จากการฝึกอบรม (Outputs) ซึ่งอาจแบ่งเป็น 4 ประเภท สองประเภทแรก
คือ การประเมินปฏิกิริยา และการประเมินการเรียนรู้นั้น อาจจัดได้เป็นการประเมินผลโครงการฝึกอบรม
เนื่องจากช่วงเวลา ของการ ดาเนินการประเมินอยู่ในช่วงเดียวกับการฝึกอบรม ส่วนอีก 2 ประเภท คือ การ
ประเมินพฤติกรรมในการทางาน และการประเมินผลลัพธ์ จัดเป็น การติดตามผลการฝึกอบรม เนื่ องจาก
จะต้องดาเนินการ ในช่วงเวลาหลังจากการฝึกอบรม ไปแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงจะ สามารถประเมินได้
2. สาหรับการประเมินปฏิกิริยานั้น ผู้ประเมินผลการฝึกอบรมควรจะตระหนักไว้เสมอว่า การประเมิน
ปฏิกิริยา เป็นการวัด ความรู้สึกนึกคิด หรือความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม ซึ่ งอาจจะไม่มีความสัมพันธ์กับการ
เรียนรู้จาก การฝึกอบรมแต่อย่างใดเลย ก็ได้ นั่นคือ การที่ผู้เข้าอบรมชอบหรือพอใจการฝึกอบรมที่มาเข้า มิได้
หมายความว่า การฝึกอบรมนั้นได้ผล หรือผู้เข้าอบรมเกิดการ เรียนรู้เพิ่มขึ้น แต่อย่างใด
3. สาหรับวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม โดยใช้วิธีการ3 วิธี คือ 1) การวัดผลก่อนหลังการอบรม 2) การวัดผลหลังการอบรม และ 3) การวัดผลความแตกต่าง ระหว่าง กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมนั้นทั้ง 3 วิธีสามารถใช้ได้กับการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ
ทักษะ และทัศนคติ ทั้งนี้ โดยการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสม ส่วน 4) วิธีการใช้มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
นั้นน่าจะเหมาะสม เฉพาะสาหรับ การวัดผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจะเปรียบเทียบ
ผลงานที่วัด ได้กับมาตรฐานที่จัดตั้ง ไว้ได้อย่างชัดเจน ทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพเท่านั้น
4. การประเมินผลการฝึกอบรมในระดับของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทางานเป็นเรื่องที่ทาได้
ยากลาบาก มากกว่าการ ประเมินปฏิกิริยาหรือประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งนี้ เนื่องจากการที่ผู้เข้าอบรมจะ
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทางานหรือไม่นั้น นักวิชาการ ด้านการฝึกอบรมให้ความคิดเห็นว่า อาจขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขหลายประการ เช่น
1. ความต้องการในการปรับปรุงตนเอง
2. การยอมรับในข้อบกพร่องของตนเอง
3. บรรยากาศในการทางานที่เอื้ออานวยต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
4. การได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่มีความชานาญเรื่องพฤติกรรม
5. การได้รับโอกาสในการทดลองแนวคิดใหม่ ๆ ของตนเอง
ส่วนแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทางานของบุคคลอาจมา
จากบุคคลดังต่อไปนี้
1) ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้เข้าอบรมเอง และผู้บังคับบัญชาคนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2) ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้าอบรม
3) ผู้ที่ทางานใกล้ชิดกับผู้เข้าอบรมซึ่งมีตาแหน่งในระดับเดียวกัน
4) ผู้รับบริการหรือลูกค้า หรือผู้ที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน
5) ผู้เข้ารับการอบรมเอง
5. ในการจั ดฝึ กอบรมแบบมนุษยสั มพันธ์ ซึ่งเน้นวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential
Approach) โดยเฉพาะนั้น การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ผ่านการอบรมถือเป็นหัวใจของ
การประเมินผล เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม ซึ่งมีวัตถุ ประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านทั ศนคติ และ
ค่านิยมต่างๆ มากกว่าด้านการเรียนรู้ และผลลัพธ์ที่มุ่งหวังของการ ฝึกอบรม ก็คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้ เข้าอบรมโดยตรง การวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อประเมินผล การเปลี่ยนแปลงด้าน พฤติกรรมเป็นเรื่อง ที่
ค่อนข้างละเอียดอ่อน ต้องอาศัยความรู้ความชานาญทางด้านสถิติวิเคราะห์และการออกแบบการวิจัย เพื่อให้
สามารถ ประเมินผล การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมอย่างได้ผล
6. การประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบของโครงการฝึกอบรม หมายถึง สิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของ
การจัดโครงการ ฝึกอบรม ในระยะยาว ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ ใช่สิ่งเดียวกันกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการฝึกอบรมก็ได้ ดังตัวอย่างเช่น การลดค่าใช้จ่าย การปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร
การลดความผิดพลาดหรือการตาหนิ การเพิ่มปริมาณ หรือคุณภาพ ของผลผลิตและ บริการ การปรับปรุงขวัญ
ของบุคลากร และการลดอุบัติเหตุ เป็นต้น
ถึงแม้ว่าการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลลัพธ์จะสามารถทาได้ทั้งโดยการใช้แบบสอบถาม และการ
สัมภาษณ์ก็ตาม แต่ผลการวิจัยระบุว่า การใช้แบบสอบถามจะทาให้ได้ข้อมูลที่มีลักษณะกระจัดกระจาย และมี
คุณภาพด้อยกว่าการสัมภาษณ์มาก จึงนิยมใช้การสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ ประเมินผลลัพธ์จาก
การจัดฝึกอบรมมากกว่า ซึ่งหากนามาใช้อย่างเหมาะสม น่าจะช่วยให้การติดตามผลเพื่อประเมินผลลัพธ์ของ
โครงการฝึกอบรม มีความเป็นไปได้มากขึ้น สะดวกขึ้น และมีผลการประเมินชัดเจนเพิ่มขึ้น
*********************
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