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บทคัดย่ อ
การประเมิ น โครงการฝึ กอบรมเป็ นกระบวนการตัด สิ นคุ ณ ภาพของโครงการฝึ กอบรมเกี่ ย วกับ
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของโครงการฝึ กอบรม สามารถประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิ นได้หลายรู ปแบบ
หากต้องการประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศสาหรับการตัดสิ นใจตามช่วงระยะเวลาของการบริ หารจัดการโครงการ
อาจประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิ ปป์ ซึ่ งมี การประเมินบริ บทก่อนจัดทาโครงการ การประเมินปั จจัยเพื่อการ
วางแผนด าเนิ น โครงการ การประเมิ น กระบวนการเพื่ อ ปรั บ ปรุ งกิ จ กรรมและวิ ธี ด าเนิ น โครงการ และการ
ประเมินผลผลิตเพื่อตัดสิ นคุณค่าและอนาคตของโครงการว่า จะดาเนิ นงานต่อไปหรื อยุติโครงการ แต่ถา้ ต้องทราบ
ประสิ ทธิ ผลของโครงการฝึ กอบรม อาจประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิ นของKirkpatrick ซึ่ งได้เสนอให้มี การ
ประเมินปฏิ กิริยา การประเมินผลการเรี ยนรู้ การประเมินพฤติ กรรมการทางาน และการประเมินผลลัพธ์ ที่เกิ ดขึ น้
กระบวนการประเมิ น โครงการฝึ กอบรมเริ่ มต้น จากการวิ เคราะห์ โ ครงการ การกาหนดวัต ถุ ป ระสงค์ข องการ
ประเมิน การศึ กษาแนวคิ ดของรู ปแบบการประเมิน การออกแบบการประเมิน การพัฒนาเครื่ องมือ เก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และรายงานผลการประเมิน
คาสาคัญ: การฝึ กอบรม โครงการฝึ กอบรม และการประเมินโครงการฝึ กอบรม

Abstract
Training project evaluation is the process that provides information for making a decision on the
efficiency and effectiveness of the training project. Several evaluation models can be applied to the process. With
the aim to get information for making a decision at different time frame, the CIPP Model can be used. The model
consists of context evaluation which is done before the beginning the training project, input evaluation which is
used for planning the project, process evaluation which is used for improving activities and project procedures,
and product evaluation which is used for making value judgment, and determining the future of the project
whether to continue or terminate it. To verify the effectiveness of the training project, Kirkpatrick Model can be
applied. This model consists of reaction evaluation, learning evaluation, behavior evaluation and results
evaluation. Project evaluation process begins with project analyzing, determining the purpose of evaluation,
studying the concept of the evaluation model, designing evaluation activities, developing data collection
instruments, data collecting, data analyzing and reporting the evaluation results.
Keywords: Training, Training project, Training project evaluation
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ความนา
บุคลากรเป็ นทรัพยากรที่สาคัญขององค์การ เพราะเป็ นคนขับเคลื่อนภารกิจขององค์การให้บรรลุเป้ าหมาย
ในแต่ละองค์การจึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
โดยมุ่งหวังให้บุคลากรมีความรู ้ ความสามารถ มีทกั ษะในการทางานเพิ่มขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อการทางาน ซึ่ งถือว่า
เป็ นการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (human resource development) ในองค์การที่ เห็ น ความส าคัญ ของการพัฒ นา
ทรั พยากรมนุ ษย์จะกาหนดโครงสร้างให้มี สานักพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ หรื อสานัก/กองหรื อฝ่ ายฝึ กอบรมและ
พัฒนาบุคลากรที่ มีหน้าที่ สาคัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนา และบารุ งรักษาบุคลากร ในการพัฒนาบุคลากรอาจใช้
วิธีการต่างๆตามความเหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติและขนาดขององค์การ โดยทัว่ ไปมักจัดทาหลักสู ตรพัฒนา
หรื อจัดทาโครงการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใน 3 ด้าน คือ ด้านความรู ้ (knowledge) ด้านทักษะ
ความสามารถ (skill) ด้านเจตคติ (attitude) หรื อคุณลักษณะด้านอื่นๆที่ จาเป็ นต่อการปฏิ บตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
โครงการฝึ กอบรมบุคลากรจึ งเป็ นชุ ดกิจกรรมที่ ออกแบบเพื่อการพัฒนาหรื อเสริ มสร้างสมรรถนะให้แก่บุคลากร
อย่างมีเป้ าหมายที่ ชดั เจน และในการฝึ กอบรมตามโครงการจะต้องใช้ทรัพยากรในการดาเนิ นงานทั้งงบประมาณ
วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ระยะเวลา และผูเ้ กี่ยวข้องกับการฝึ กอบรม รวมทั้งมีการบริ หารจัดการโครงการฝึ กอบรมให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงจาเป็ นต้องมีการประเมินโครงการฝึ กอบรมว่า
บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายของโครงการฝึ กอบรมที่ ช่วยให้บุคลากรที่ ผ่านการฝึ กอบรมมีความรู ้ ทักษะใน
การปฏิ บตั ิ งาน และเจตคติ ต่อการทางานดี ข้ ึ นหรื อไม่ อย่างไร มี ความคุม้ ค่าต่ อการใช้ทรัพยากรในการฝึ กอบรม
หรื อไม่ เพียงใด รวมทั้งมีปัญหาและอุปสรรคในการบริ หารจัดการโครงการฝึ กอบรมหรื อไม่ อย่างไร เพื่อจะได้ใช้
สารสนเทศจากการประเมินสาหรั บการตัดสิ นใจยุติ โครงการ หรื อปรับปรุ ง พัฒนา ขยายโครงการฝึ กบรมให้มี
ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่ อไปซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของKirkpatrick (1998,p.16)ที่ เห็ นว่า การประเมิ น
โครงการฝึ กอบรมจะทาให้มีเหตุผลในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับโครงการฝึ กอบรมอย่างน้อย 3 ประการคือ(1) โครงการ
ฝึ กอบรมนั้นเป็ นไปตามวัตถุป ระสงค์ /เป้ าหมายขององค์การ หรื อเกิดประโยชน์ต่อองค์การในลักษณะใดบ้าง (2)
ควรยุติโครงการฝึ กอบรมชัว่ คราวก่อนหรื อควรดาเนิ นการต่อไป และ (3) ช่ วยให้ได้สารสนเทศว่า ควรปรับปรุ ง
หรื อพัฒนาโครงการฝึ กอบรมในอนาคตในส่ วนใดบ้างและปรับปรุ งอย่างไร

ความหมายของการประเมินโครงการฝึ กอบรม
เพื่ อความเข้าใจแนวคิ ดในการประเมิ น โครงการฝึ กอบรม จะอธิ บายความหมายของคาศัพท์ที่เกี่ ยวข้อง
ได้แก่ โครงการ การฝึ กอบรม โครงการฝึ กอบรม และการประเมินโครงการ ดังนี้
คาว่า “โครงการ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546,น.270) ได้ให้ความหมายว่า
“เป็ นแผนหรื อ เค้าโครงตามที่ กาหนดไว้”โครงการ (project)เป็ นกลุ่ มของงานหรื อ กิ จกรรมที่ มีค วามสัม พัน ธ์
เกี่ยวข้องกัน แต่ละกิจกรรมมีเป้ าหมายเดียวกัน มีลกั ษณะที่แน่ชดั มีเวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดของงาน และมักจะเป็ น
งานพิเศษที่ แตกต่างไปจากงานประจา โครงการประกอบด้วยงาน (task) หรื อกิจกรรม (activity) (สมบัติ สุ วรรณ
พิทกั ษ์, 2555, น. 2) โครงการจึงเป็ นการกาหนดแนวทางในการแก้ปัญหาหรื อพัฒนางานที่มีวตั ถุประสงค์เด่นชัด มี
กิจกรรมที่ทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างเหมาะสม มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิ ทธิ ภาพ มีเวลา
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เริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดของงาน โครงการประกอบด้วยงาน และกิ จกรรมต่ างๆ ที่ มีความสัมพันธ์กนั และมี เป้ าหมาย
เดียวกัน (พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ,2557,น.6)
ส่ วนการฝึ กอบรม หมายถึ ง กระบวนการในการพัฒ นาบุ ค ลากรขององค์ก าร โดยด าเนิ น งานในรู ป
โครงการฝึ กอบรมอย่างเป็ นระบบ มีการวางแผนการฝึ กอบรม การดาเนิ นงานตามแผนและประเมินผลโครงการ
ฝึ กอบรม เพื่ อเพิ่ มศักยภาพในการทางานของบุ คลากร ทั้งในด้านความรู ้ ทักษะ เจตคติ และความชานาญในการ
ปฏิ บ ัติ งาน รวมทั้งความรั บ ผิ ด ชอบต่ า งๆ ที่ บุ ค คลพึ งมี ต่ อหน่ วยงาน โดยคาดหวังว่าบุ ค ลากรจะปรั บ เปลี่ ย น
พฤติ กรรมการท างานให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และยกระดับ การปฏิ บัติ งานให้มี มาตรฐานสู งขึ้ น โครงการ
ฝึ กอบรมจึงเป็ นการกาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่องค์การกาหนดขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาหรื อ
เพิ่มศักยภาพในการทางานให้กบั บุคลากร ประกอบด้วยกิจกรรมที่ช่วยให้บุคลากรได้เกิดการเรี ยนรู ้ มีความรู ้ความ
เข้าใจ มีทกั ษะและเจตคติ ต่อปฏิ บตั ิ งาน โดยมีการบริ หารจัดการโครงการให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างเหมาะสม มี
การจัดสรรทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิ ทธิ ภาพ มีเวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดของโครงการ
การประเมิน หมายถึง การประมาณค่าหรื อราคาเท่าที่ควรจะเป็ นจริ ง การประเมินผลหมายถึง การพิจารณา
และวัดค่าของกิจการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ (ราชบัณฑิตยสถาน,2546, น.664)Ebel and Frisbie (1986, p.13)
ให้นิยามการประเมินว่าเป็ นการตัดสิ นเกี่ ยวกับคุ ณภาพหรื อคุณค่าของสิ่ งที่ ตอ้ งการประเมิน เมื่ อพิจารณาถึงการ
ประเมิ น โครงการ Stufflebeam and Shinkfield (1990, p. 159) ให้ ค วามหมายว่ า การประเมิ น โครงการเป็ น
กระบวนการของการแสวงหา การพรรณนา การได้มาซึ่ งข้อมูล ตลอดจนการเตรี ย มข้อมูลสารสนเทศที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจและแสวงหาทางเลือกที่ เหมาะสมในการดาเนิ นโครงการ พิ ชิต ฤทธิ์ จรู ญ (2557,น.4)
สรุ ปว่า การประเมิ นโครงการ หมายถึง กระบวนการเชิ งระบบเพื่ อการตรวจสอบหรื อชี้ บ่งถึงประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลของโครงการซึ่ งจะช่ วยให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศที่ เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการบริ หาร
จัดการ ปรับปรุ งและพัฒนาโครงการ
จากความหมายของโครงการ การฝึ กอบรม โครงการฝึ กอบรม และการประเมินโครงการ สรุ ปได้ว่าการ
ประเมินโครงการฝึ กอบรม หมายถึ ง กระบวนการตรวจสอบและตัดสิ นคุ ณภาพของโครงการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับ
เหตุผลความจาเป็ นและความพร้อมที่จดั โครงการฝึ กอบรม ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการโครงการฝึ กอบรม
และผลที่เกิดขึ้ นจากการจัดดาเนิ นโครงการฝึ กอบรมว่าบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการฝึ กอบรมหรื อไม่ อย่างไร
โครงการช่วยให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ และศักยภาพในการปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ้นหรื อไม่ เพียงใด
ซึ่ งจะช่วยให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการโครงการฝึ กอบรมว่า ควรจะยุติ หรื อ
ปรับปรุ งและพัฒนาโครงการฝึ กอบรมในระยะต่อไป
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ความสาคัญของการประเมินโครงการฝึ กอบรม
การประเมินโครงการฝึ กอบรมมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารและผูร้ ับผิดชอบโครงการโดย
สรุ ปดังนี้
1. ช่ วยให้ได้สารสนเทศต่ างๆเกี่ ยวกับสภาพความต้องการจาเป็ นในการฝึ กอบรม ซึ่ งจะนาไปใช้ในการ
ตัดสิ นใจกาหนดโครงการฝึ กอบรมให้เหมาะสม ตอบสนองความต้องการของบุ ค ลากรและองค์การมี การวาง
แผนการฝึ กอบรมและการบริ หารจัดการโครงการฝึ กอบรมให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น
2.ช่วยให้ได้สารสนเทศที่สะท้อนถึงสภาพการบริ หารจัดการโครงการฝึ กอบรมว่ามีปัญหาและอุปสรรคใน
การดาเนิ นโครงการหรื อไม่ อย่างไร ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริ หารจัดการโครงการ และ
การจัดกิจกรรมการฝึ กอบรมให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
3. ช่ วยให้ได้สารสนเทศเพื่ อตัดสิ นความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวของโครงการฝึ กอบรม ซึ่ งจะบ่งชี้ ถึง
ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลที่เกิดผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางานหรื อเพิ่มศักยภาพในการทางานของ
บุ คลากรหรื อไม่ อย่างไร คุ ้มค่ ากับการลงทุ นหรื อไม่ โดยจะนามาใช้ในการตัดสิ น ใจและวินิ จฉัยว่าจะด าเนิ น
โครงการฝึ กอบรมในช่วงต่อไปอย่างไร จะยุติหรื อปรับขยายการดาเนินโครงการฝึ กอบรมต่อไปอีก
4. ช่วยเสริ มแรง สร้างพลังจูงใจให้กบั ผูร้ ับผิดชอบโครงการฝึ กอบรม เมื่อทราบผลสาเร็ จ จุดเด่น หรื อจุดที่
ควรปรั บปรุ งพัฒ นาโครงการ ผูร้ ับผิดชอบโครงการฝึ กอบรมก็จะมุ่งมัน่ ปรั บปรุ ง และพัฒนาการบริ หารจัดการ
โครงการให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นซึ่ งจะเกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุ ดต่อบุคลากรหรื อองค์การ

รู ปแบบของการประเมินโครงการฝึ กอบรม
รู ปแบบการประเมินเป็ นกรอบแนวคิด วิธีการหรื อแนวทางที่เป็ นแบบแผนในการประเมินอย่างเป็ นระบบ
ซึ่ งแสดงให้เห็นสิ่ งที่ควรประเมิน ขั้นตอน หรื อกระบวนการในการประเมินสิ่ งที่มุ่งประเมิน (object) เช่น นโยบาย
แผนงาน โครงการหรื อหลักสู ตรว่า ควรพิ จารณาประเมิ นเรื่ องอะไรบ้าง (what) ขณะเดี ยวกันบางรู ปแบบอาจ
เสนอแนะว่า การประเมินแต่ละรายการควรพิ จารณาตรวจสอบอย่างไร ซึ่ งเป็ นลักษณะของการเสนอแนะวิธีการ
แนวทางในการประเมิน (how) รู ปแบบการประเมินจึงเปรี ยบเสมือน“ไฟส่ องทางหรื อตัวช่วยชี้ ”ให้นกั ประเมินได้
แนวคิด และแนวทางในการประเมินโครงการที่ครอบคลุม ชัดเจน ซึ่ งช่วยให้ได้สารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับโครงการ (พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ,2557,น.69)
รู ปแบบของการประเมิ นโครงการมี หลากหลายรู ปแบบ นักประเมินจะต้องเลื อกใช้ในการประเมิ นให้
เหมาะสมกับ ลักษณะของโครงการฝึ กอบรม บทความนี้ จะน าเสนอเพี ย ง 2 รู ป แบบเพื่ อ เป็ นแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้สาหรับการประเมินโครงการฝึ กอบรมดังนี้
1. รู ปแบบการประเมินซิ ปป์ (CIPP Model)Stufflebeam (1971) ได้เสนอรู ปแบบการประเมินที่มีระบบแบบ
แผนอย่างชัดเจนและสามารถนาไปใช้ในการประเมิ นโครงการต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง คาว่าCIPP ย่อมาจาก
Context (บริ บทหรื อสภาวะแวดล้อม) Input (ปั จจัยหรื อทรัพยากร) Process (กระบวนการ) และProduct (ผลผลิต)
วิธีการประเมินตามรู ปแบบนี้ จะเกี่ ยวข้องกับลักษณะของการตัดสิ นใจ จาเป็ นต้องอาศัยสารสนเทศที่ ได้จากการ
ประเมิ นเพื่ อ การตัด สิ นใจ 4 ลักษณะ คื อ การตัด สิ นใจเกี่ ยวกับการวางแผน (planning decisions) การตัด สิ น ใจ
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เกี่ยวกับโครงสร้าง (structuring decisions) การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการดาเนิ นงาน (implementing decisions) และการ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับการทบทวนการดาเนินโครงการเมื่อสิ้ นสุ ดโครงการ (recycling decisions) มโนทัศน์เบื้องต้นของ
รู ปแบบซิ ปป์ ก็คือ ประเภทของการตัดสิ นใจที่ แตกต่างกันจาเป็ นต้องใช้สารสนเทศในการตัดสิ นใจที่ แตกต่างกัน
ด้วย ซึ่ งStufflebeamได้จาแนกการตัดสิ นใจและการประเมิ นเพื่ อการบริ หารจัดการโครงการไว้ 4 ประเภท ดังนี้
(Fitzpatrick, Sanders and Worthen, 2004,p.89)
2.การประเมิ น บริ บทหรื อสภาวะแวดล้อม (context evaluation) เป็ นการประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศ
สาหรับการตัดสิ นใจในการวางแผนกาหนดเป็ นผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการ หรื อวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ของโครงการการประเมินบริ บทเป็ นการประเมินเกี่ยวกับนโยบาย ปรัชญา เป้ าหมาย แรงกดดันทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความต้องการของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแรงกดดันทางการเมือง ซึ่ งสมหวัง พิธิยานุวฒั น์
(2553, น. 169) อธิ บ ายว่า การประเมิ น บริ บ ทของโครงการเป็ นการประเมิ น ความต้องการจาเป็ นเพื่ อก าหนด
โครงการ เป็ นการประเมินสภาพเศรษฐกิจสังคม การเมือง ตลอดจนปั ญหา อุปสรรคต่าง ๆ อันนาไปสู่ ทิศทางและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
3. การประเมินปั จจัยหรื อทรัพยากร (input evaluation)เป็ นการประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศสาหรับการ
ตัดสิ นใจเกี่ ยวกับวิธีการและกลวิธีดาเนิ นโครงการ เป็ นการตรวจสอบความพร้อมของปั จจัยหรื อทรัพยากรต่าง ๆ
เช่ น บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ เป็ นต้น เป็ นการประเมินเพื่อมุ่งเน้นว่ามีปัจจัยพร้อมที่ จะดาเนิ น
โครงการหรื อไม่ แผนหรื อโครงการที่ เสนอเหมาะสมหรื อไม่ สารสนเทศที่ ได้ใช้ประกอบการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ
โครงสร้างเพื่อเลือกแผนการจัดโครงการ หรื อแผนการดาเนินงานที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
ซึ่ งสมหวัง พิธิยานุวฒั น์ (2553, น.169) อธิ บายว่า การประเมินปั จจัยหรื อทรัพยากรเป็ นการตรวจสอบความพร้อม
ด้านทรั พ ยากรทั้งปริ มาณและคุ ณ ภาพ ตลอดจนระบบการบริ ห ารจัด การเพื่ อวิ เคราะห์ และกาหนดทางเลื อกที่
เหมาะสมที่สุดที่จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์
4.การป ระ เมิ น ก ระบวนการ (process evaluation)เป็ นการประเมิ น เพื่ อ ให้ไ ด้ส ารสนเทศส าหรั บ การ
ตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการนาโครงการไปปฏิบตั ิเพื่อให้บงั เกิดผลสาเร็ จ เป็ นการประเมินขณะดาเนิ นงาน หรื อประเมิน
ความก้าวหน้าเพื่อปรับปรุ งกระบวนการบริ หารหรื อการดาเนิ นโครงการ รวมทั้งศึกษาปั ญหาและอุปสรรค จุดเด่น
จุดด้อยของโครงการ ซึ่ งเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2542, น.97-98 ) อธิ บายว่า การประเมินกระบวนการเป็ นการ
ตรวจสอบความพยายามของโครงการว่าได้ด าเนิ นการไปอย่างครบถ้วนและตรงตามแผนที่ วางไว้ทุ กขั้นตอน
หรื อไม่ จึงเป็ นการประเมินเพื่อปรับปรุ งการดาเนิ นโครงการได้อย่างทันท่วงที สารสนเทศที่ได้จะนามาใช้ในการ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การควบคุม หรื อปรับปรุ งแก้ไขวิธีการต่าง ๆ ให้เหมาะสมทันท่วงทีในขณะที่กาลัง
ดาเนินโครงการอยู่
5.การประเมิ นผลผลิต (product evaluation) เป็ นการประเมิ นเพื่ อให้ได้สารสนเทศสาหรับการตัดสิ นใจ
เกี่ ย วกับ อนาคตของโครงการ ซึ่ งเป็ นการประเมิ น ผลหลังจากการด าเนิ น โครงการสิ้ น สุ ด ลง เพื่ อ ตรวจสอบ
ประสิ ทธิ ภาพ (efficiency) และประสิ ทธิ ผล (effectiveness) ของโครงการซึ่ งในทัศนะของสมหวัง พิธิยานุ วฒั น์
(2553, น. 170) เห็นว่า เป็ นการประเมินที่ มุ่งตอบคาถามว่า โครงการประสบความสาเร็ จตามแผนที่ วางไว้หรื อไม่
ผลผลิ ต ของโครงการเป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ห รื อ ไม่ ผลการด าเนิ น งานคุ ้ม ค่ า เพี ย งใด ประกอบด้ว ย การ
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ประเมินผลผลิต (output evaluation) โดยพิจารณาจากปริ มาณและคุณภาพของผลผลิตเปรี ยบเทียบกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ ตลอดจนการน าเอาความรู ้ ไ ปใช้ใ นการปฏิ บัติ งาน อี ก ส่ ว นหนึ่ งคื อ การประเมิ น ผลกระทบ
(impactevaluation) สารสนเทศที่ ได้จะนามาใช้ในการตัดสิ นคุณ ค่าผลผลิตของโครงการ ทั้งในด้านปริ มาณและ
คุณภาพเพื่อที่จะตัดสิ นใจว่าควรจะทาโครงการต่อไป หรื อยุติ ล้มเลิก หรื อยกฐานะเป็ นงานประจา
มโนทัศน์สาคัญของรู ปแบบการประเมินซิ ป ป์ คื อ จะต้ องเป็ นการประเมินเพื่ อให้ ได้ สารสนเทศสาหรั บ
การตัดสิ นใจตามช่ วงระยะเวลาของการบริ หารจัดการโครงการกล่าวคือ การประเมินบริ บทเพื่อการตัดสิ นใจก่อน
จัดทาโครงการ การประเมินปั จจัยเพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการวางแผนดาเนิ นโครงการ การประเมินกระบวนการ
เพื่อตัดสิ นใจปรับปรุ งกิจกรรมและวิธีดาเนิ นโครงการ และเมื่อโครงการสิ้ นสุ ดลงจึงประเมินผลผลิตของโครงการ
เพื่อตัดสิ นคุณค่าและอนาคตของโครงการว่า จะดาเนิ นงานต่อไปหรื อยุติโครงการ ดังนั้นในการประยุกต์ใช้รูปแบบ
การประเมินซิ ปป์ ผูบ้ ริ หารหรื อผูป้ ระเมินจึงควรทาการประเมินและใช้สารสนเทศประกอบการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ
โครงการหรื อสิ่ งที่มุ่งประเมินเป็ นระยะ ๆ ตามช่วงระยะเวลาของการบริ หารจัดการโครงการ มิใช่ไปประเมินรวบ
ยอดเมื่อโครงการสิ้ นสุ ดลงแล้ว

การประยุกต์ ใช้ รูปแบบการประเมินซิปป์ เพือ่ การประเมินโครงการฝึ กอบรม
การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิ ปป์ เพื่อการประเมินโครงการฝึ กอบรม นักประเมินจะต้องดาเนินการ
ประเมิ นโครงการอย่างต่ อ เนื่ อ ง เป็ นระบบเพื่ อน าสารสนเทศที่ ไ ด้จากการประเมิ น เสนอต่ อผูม้ ี อานาจในการ
ตัดสิ นใจเพื่อการปรับปรุ ง และพัฒนาโครงการให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น โดยดาเนินการดังนี้
1. ประเมินก่ อนดาเนิ นโครงการฝึ กอบรมนักประเมินหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานควรประเมิน บริ บทและปั จจัย เพื่อ
ตัดสิ นใจเลือกวัตถุประสงค์ของโครงการฝึ กอบรม ตรวจสอบความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการวางแผน
ดาเนิ นโครงการฝึ กอบรม ความเป็ นไปได้ของโครงการที่ จะนาไปปฏิ บตั ิ คุณภาพของโครงการ รวมทั้งตรวจสอบ
โอกาสที่โครงการฝึ กอบรมนั้นจะประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์
2. การประเมินระหว่ างดาเนิ นโครงการฝึ กอบรม ประเมินขณะที่ กาลังดาเนิ นโครงการ โดยนักประเมิ น
หรื อผูร้ ั บ ผิ ด ชอบโครงการควรตรวจสอบว่าการด าเนิ นงานเป็ นไปตามแผนที่ กาหนดไว้ห รื อไม่ มี ปัญ หาและ
อุปสรรคอะไรบ้าง มีสาเหตุมาจากอะไร มีวิธีการดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขอย่างไร แล้วใช้สารสนเทศที่ได้จากการ
ประเมินสาหรับตัดสิ นใจดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขให้ทนั ท่วงที
3. การประเมิ น หลัง ด าเนิ น โครงการฝึ กอบรม เป็ นการประเมิ น ที่ มุ่ งตอบค าถามว่า โครงการประสบ
ความสาเร็ จตามเป้ าหมาย หรื อวัตถุประสงค์หรื อไม่ เพี ยงใด เป็ นการตรวจสอบการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฝึ กอบรมว่ า ผู ้เข้า รั บ การฝึ กอบรมมี ค วามรู ้ ทัก ษะ เจตคติ ต่ อ การปฏิ บัติ งานหรื อ คุ ณ ลัก ษณะตาม
วัต ถุประสงค์ของโครงการดี ข้ ึ นกว่าเดิ มหรื อไม่ อย่างไร ผลการดาเนิ นงานคุ ม้ ค่ ากับการลงทุ น หรื อไม่ เกิ ดผล
กระทบอะไรบ้าง สารสนเทศที่ได้จากการประเมินจะนามาใช้ในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการว่า ควร
ดาเนินโครงการฝึ กอบรมนั้นต่อไป หรื อปรับปรุ งขยาย หรื อล้มเลิกโครงการ
รู ปแบบการประเมิ นของKirkpatrick (1998) ได้นาเสนอแนวคิ ด และรู ปแบบการประเมิ น ผลโครงการ
ฝึ กอบรม ในปี ค.ศ.1959 เขาได้เขียนบทความชุดหนึ่งเรี ยกว่า “เทคนิคการประเมินผลโครงการฝึ กอบรม” จานวน 4
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เรื่ อง ลงตี พิ มพ์ ใ นวารสาร Training and Development, the journal of the American Society for Training and
Development (ASTD) บทความดังกล่าวได้อธิ บายแนวคิ ดเกี่ ยวการประเมิ นโครงการฝึ กอบรม 4 ระดับ ซึ่ งตาม
ทัศนะของKirkpatrick เห็นว่า การฝึ กอบรมที่ เน้นในลักษณะของหลักสู ตรและโครงการฝึ กอบรมนั้นจะช่ วยให้ผู ้
ผ่านการอบรมมีความรู ้เพิ่มขึ้น มีการปรับปรุ งทักษะการทางานดีข้ ึน และมีการเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อการทางาน ทา
ให้เกิ ดการปรับปรุ งการทางานในปั จจุบนั หรื อพัฒนางานในอนาคต การฝึ กอบรมจึงเป็ นการช่วยเหลือบุคลากรให้
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การฝึ กอบรมเป็ นกิจกรรมปกติที่เกิดขึ้นในทุกองค์การ เป็ นกิจกรรมที่จดั
ขึ้นมาเพื่อการพัฒนาบุคลากร มุ่งหวังให้ผผู ้ า่ นการอบรมได้มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อแนวทางการ
ทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น จึงควรจัดให้มีการประเมินผลการฝึ กอบรมซึ่ งถือเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่จะช่วยให้รู้วา่ การ
จัดโครงการฝึ กอบรมมีประสิ ทธิ ผลเพียงใด
Kirkpatrick (1998, p. 19)ได้เสนอแนวคิ ด และวิธี การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของโครงการฝึ กอบรม โดย
ก าหนดประเด็ น การประเมิ น ออกเป็ น 4 ระดับ คื อ (1) การประเมิ น ปฏิ กิ ริ ยา (reaction evaluation) เป็ นการ
ตรวจสอบความรู ้สึกหรื อความพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมต่อโครงการฝึ กอบรม (2) การประเมิน ผลการเรี ยนรู้
(learning evaluation)เป็ นการตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้ที่ได้จากโครงการฝึ กอบรมโดยควรตรวจสอบให้ครอบคลุม
ทั้งด้านความรู ้ (knowledge) ทักษะ (skills) และเจตคติ (attitude) (3) การประเมินพฤติกรรม (behavior evaluation)
เป็ นการตรวจสอบว่าผูผ้ ่านการอบรมได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางานเป็ นไปตามความคาดหวังของโครงการ
หรื อไม่ และ (4) การประเมิ นผลลัพ ธ์ ที่เกิ ดขึ น้ ต่ อองค์ การ(results evaluation) เป็ นการตรวจสอบว่าผลจากการ
อบรมได้เกิ ดผลดี ต่อองค์การหรื อเกิ ดผลกระทบต่อองค์การในลักษณะใดบ้าง คุณภาพขององค์การดี ข้ ึ นหรื อไม่
รายละเอียดของแนวทางการดาเนินการประเมินในแต่ละระดับมีดงั นี้
1. การประเมินปฏิกิริยา
มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการทราบความรู ้สึกหรื อความพึงพอใจของผูเ้ ข้าอบรมที่มีต่อโครงการฝึ กอบรม
เช่ น ความพึ งพอใจต่ อหลักสู ตร เนื้ อหาสาระ กิ จกรรม และวิธีการฝึ กอบรม รวมทั้งความรู ้ ความสามารถและ
เทคนิ ควิธีการจัดกิจกรรมการฝึ กอบรมของวิทยากรว่า ตรงตามความต้องการหรื อทาให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความพึงพอใจ
หรื อไม่ เพียงใด
การประเมินปฏิ กิริยา ต้องการได้รับข้อมูลที่ เป็ นปฏิ กิริยาตอบสนองของผูเ้ ข้าอบรมที่ มีความหมายและ
ความเป็ นจริ งเพราะข้อมูลเหล่านี้ จะเป็ นตัวบ่งชี้ประสิ ทธิ ผลของการฝึ กอบรมในระดับแรกผูบ้ ริ หารต้องอาศัยข้อมูล
จากผลการประเมินปฏิกิริยาเป็ นพื้นฐานในการตัดสิ นใจ วิธีการที่จะช่วยให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนอง
ที่มีความหมายและตรงตามความเป็ นจริ งจากผูเ้ ข้าอบรม มีดงั นี้ (Kirkpatrick, 1998, pp.26-38)
1.1 กาหนดประเด็นการประเมิ นให้แน่ นอนชัดเจนว่านักประเมิ นต้องการได้รับข้อมูลอะไร เช่ น
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อเนื้อหาสาระการฝึ กอบรม วิธีการจัดกิจกรรมการฝึ กอบรมของวิทยากร สถานที่การฝึ กอบรม
ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึ กอบรม เป็ นต้น
1.2 กาหนดรู ปแบบของเครื่ องมื อหรื อข้อคาถามในแบบสอบถามที่จ ะใช้ เก็บรวบรวมข้อมูลให้ตรง
และครอบคลุมประเด็นที่ตอ้ งการวัด ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง ข้อคาถามที่ใช้ตอ้ งช่วยให้ได้ขอ้ มูลหรื อคาตอบที่
สามารถนามาแปลงเป็ นตัวเลข แจกแจงความถี่และวิเคราะห์ในเชิงปริ มาณได้ ไม่ควรใช้คาถามประเภทปลายเปิ ด
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1.3 กระตุน้ ให้ผเู ้ ข้าอบรมเขียนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในข้อคาถามต่าง ๆ
1.4พยายามให้ผูเ้ ข้า อ บ รมต อ บ แบบสอบถามให้ ค รบถ้วนและส่ ง กลับ คื น ทัน ที เพื่ อ ให้ไ ด้รั บ
แบบสอบถามกลับคืนครบทุกคน
1.5 การแจกแบบสอบถามเพื่ อ ให้ผเู ้ ข้าอบรมตอบ นัก ประเมินต้องให้เวลาแก่ผเู ้ ข้าอบรมอย่างเพี ยง
พอที่ จะให้ตอบคาถามครบทุ กข้อ และควรแจกแบบสอบถามก่ อนที่ ผเู ้ ข้าอบรมจะออกไปจากห้องฝึ กอบรมเมื่ อ
สิ้ นสุ ดโครงการ ไม่ควรให้ผเู ้ ข้าอบรมนาแบบสอบถามติดตัวออกไปและส่ งคืนกลับมาในภายหลัง
1.6 พยายามให้ผเู ้ ข้าอบรมแสดงปฏิกิริยาผ่านแบบสอบถามด้วยความซื่ อสัตย์หรื อตามความเป็ นจริ ง
โดยไม่ควรให้ผเู ้ ข้าอบรมเขียนชื่อของตนเองลงไปในแบบสอบถาม
1.7 ควรสื่ อสารผลการประเมินปฏิกิริยาโดยมีรายละเอียดที่เหมาะสมให้กบั บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
ได้รับทราบและนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับโครงการฝึ กอบรม
2. การประเมินผลการเรี ยนรู ้
จากผลการประเมินปฏิกิริยาในระดับแรก ถ้ามีขอ้ มูลสะท้อนว่า ผูเ้ ข้าอบรมมีปฏิกิริยาต่อการฝึ กอบรมใน
ทางบวก หรื อมีความพึงพอใจต่อการฝึ กอบรม อาจกล่าวได้ว่าการฝึ กอบรมตามโครงการนั้นประสบความสาเร็ จใน
ขั้น ต้น เท่ านั้น ไม่ อาจกล่ า วได้ว่าผูเ้ ข้าอบรมมี ค วามรู ้ และเกิ ด ทัก ษะปฏิ บัติ จากการฝึ กอบรมหรื อไม่ เพี ย งใด
Kirkpatrickเชื่อว่าในการฝึ กอบรมสามารถที่จะสอนหรื อพัฒนาบุคคลให้มีความรู ้เกิดทักษะและเปลี่ยนแปลงเจตคติ
ได้ จึงต้องมีการประเมินในระดับที่ สองคื อ การประเมินผลการเรี ยนรู้ เพื่อต้องการทราบว่า ผูเ้ ข้าอบรมได้รับความรู ้
เกิ ดทักษะอะไรบ้างและมีเจตคติ ต่อการทางานที่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิ มหรื อไม่ เพียงใด เพราะว่าถ้าบุคคลมีการ
เรี ย นรู ้ น้อ ยหรื อ ไม่ มี ก ารเรี ย นรู ้ ก็ จ ะพบว่า ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม ความรู ้ ทัก ษะและเจตคติ จึงเป็ น
องค์ประกอบพื้นฐานสาคัญที่จะช่ วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมการทางานของผูเ้ ข้าอบรมในโอกาสต่อไป
Kirkpatrickได้ให้ขอ้ เสนอแนะสาหรับการประเมินผลการเรี ยนรู ้ไว้ดงั นี้ (Kirkpatrick, 1998, pp.40-47)
2.1 การประเมิ นผลการฝึ กอบรมขององค์การขนาดใหญ่ หากเป็ นไปได้ควรออกแบบการประเมิ น
โดยกาหนดให้มีกลุ่มทดลองซึ่ งเป็ นกลุ่มผูเ้ ข้าอบรม และกลุ่มควบคุมซึ่ งไม่ได้เข้าอบรม แล้วเปรี ยบเที ยบผลการ
เรี ยนรู ้ (คะแนนความรู ้ ทักษะและ/หรื อเจตคติ) ระหว่างสองกลุ่มว่า แตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร
2.2 ในทางปฏิ บั ติ ที่ ส ามารถท าได้จ ริ งและสะดวกต่ อ การประเมิ น ควรวัด ผลการเรี ยนรู ้ ซ่ ึ ง
ประกอบด้ว ย ความรู ้ ทัก ษะและ/หรื อ เจตคติ ข องผู ้เข้า อบรมทั้งก่ อ นและหลัง การฝึ กอบรม แล้ว วิ เคราะห์
เปรี ยบเทียบคะแนนระหว่างก่อนและหลังการฝึ กอบรม
2.3 การใช้แบบทดสอบวัดความรู ้ อาจใช้แบบทดสอบมาตรฐานที่ ตรงกับความรู ้ ที่กาลังอบรมใน
โครงการฝึ กอบรม หรื อแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเอง ซึ่ งอาจเป็ นข้อสอบแบบถูก-ผิด แบบเลือกตอบ แบบเติมคาตอบ/
ตอบสั้น หรื อแบบอัตนัย แบบใดแบบหนึ่ งหรื อหลายแบบผสมกัน ส่ วนการวัดเจตคติ ให้ใช้แบบวัดเจตคติ ซึ่ งอาจ
สร้างขึ้นตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert’s scale) หรื อวิธีของออสกูด (Osgood’s scale)
2.4ควรเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ข้าอบรมทุกคน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
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2.5 ผลการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้จะสะท้อนถึ งคุ ณภาพและประสิ ทธิ ภาพของวิธีการกิ จกรรม สื่ อ
เอกสารการฝึ กอบรมและวิทยากรการฝึ กอบรม จึงควรนาผลการประเมินไปใช้เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาสาระ วิธีการ
ที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กอบรมให้เหมาะสม มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพในการฝึ กอบรมครั้งต่อไป
3. การประเมินพฤติกรรม
จากการประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ ระดับ ที่ ส องดังกล่ าวข้างต้น ถ้ามี ส ารสนเทศสะท้อนว่า ผูเ้ ข้าอบรมใน
โครงการนั้น มีความรู ้ มีทกั ษะ และเจตคติที่ดีในเรื่ องที่ได้รับการฝึ กอบรมไปแล้ว องค์การหรื อผูท้ ี่จดั การฝึ กอบรม
ก็คาดหวังว่า เมื่อผูเ้ ข้าอบรมกลับไปทางานแล้วน่าจะมีพฤติกรรมการทางานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึน กล่าวคือ
ได้นาความรู ้และทักษะที่ ได้จากการฝึ กอบรมไปปรับปรุ ง และพัฒนางานให้ดีข้ ึ นกว่าเดิ ม รวมทั้งมีเจตคติ ต่อการ
ทางานดีข้ ึนกว่าเดิม แต่สภาพจริ งอาจเป็ นได้วา่ ผูเ้ ข้ารับการอบรมยังมีพฤติกรรมการทางานเหมือนเดิม ซึ่ งเป็ นการ
บ่ งชี้ ว่า การฝึ กอบรมตามโครงการนั้น ๆ ไม่ ป ระสบผลส าเร็ จตามวัต ถุ ประสงค์ และเป็ นการด าเนิ น โครงการ
ฝึ กอบรมที่ ไม่คุม้ ค่าหรื อเกิ ดประโยชน์ต่อการพัฒนาบุ คลากร ตามแนวคิ ดของKirkpatrickจึ งต้องมีการประเมิ น
ระดับที่ สามคื อ การประเมินพฤติ กรรมการทางานหลังการฝึ กอบรม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการทราบว่า เมื่อ
ได้รับการฝึ กอบรมไปแล้ว ผูเ้ ข้าอบรมได้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมการทางานไปในทิ ศทางที่ พึ งประสงค์
หรื อไม่ อย่างไร การประเมินผลในระดับนี้ค่อนข้างยากและใช้เวลามากกว่าการประเมินผลในสองระดับแรก เพราะ
อาจต้องออกไปติดตามประเมินผลในสถานที่ทางานจริ ง ๆ ของผูเ้ ข้าอบรมซึ่ งทางานอยูใ่ นที่ต่างๆ กัน ในทางปฏิบตั ิ
อาจใช้การติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามไปยังหน่วยงานของผูเ้ ข้าอบรม เพื่อสอบถามจากผูบ้ งั คับบัญชา
หัวหน้างาน เพื่อนร่ วมงาน และ/หรื อผูเ้ ข้าอบรม ข้อมูลที่ได้จะน่าเชื่ อถือมากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลว่า ให้
ข้อมูลตรงกับสภาพความเป็ นจริ งหรื อไม่ ดังนั้นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่น่าเชื่ อถือมากขึ้นในบางกรณี จึงออกแบบวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่ มขึ้ นโดยการออกไปติ ดตามเยี่ยมชมการปฏิ บตั ิ งานในสถานที่ ทางานจริ ง Kirkpatrickได้ให้
ข้อเสนอแนะสาหรับการประเมินพฤติกรรมการทางานไว้ดงั นี้ (Kirkpatrick, 1998, pp.48-57)
3.1 การประเมินพฤติ กรรมการทางานหลังการฝึ กอบรมขององค์การขนาดใหญ่ ถ้าเป็ นไปได้ควร
ออกแบบการประเมินผลโดยใช้กลุ่มควบคุมซึ่ งเป็ นกลุ่มผูท้ ี่ไม่ได้เข้าอบรม แล้วเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการทางาน
กับกลุ่มผูท้ ี่เข้าอบรมว่าแตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร
3.2 ระยะเวลาระหว่างการฝึ กอบรมกับการประเมินผลหลังการฝึ กอบรม ควรเว้นระยะเวลาให้ห่างกัน
พอสมควร เพื่ อให้แน่ ใจว่าผูเ้ ข้าอบรมได้นาความรู ้ไปใช้ในการปฏิ บตั ิ งานหรื อมี การเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมการ
ทางานได้เกิดขึ้นจริ ง ๆ เช่น กาหนดระยะเวลาภายหลังการฝึ กอบรมแล้ว 1 เดือน 3 เดือน ครึ่ งปี หรื อ 1 ปี เป็ นต้น
3.3 ควรจะประเมินพฤติกรรมการทางานของผูเ้ ข้าอบรมทั้งก่อนและหลังการอบรม เพื่อเปรี ยบเทียบ
ให้เห็นพฤติกรรมการทางานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
3.4 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสารวจ หรื อสัมภาษณ์จากบุคคลหลายคน หรื อหลายกลุ่มที่ มีโอกาส
เกี่ ยวข้อง ใกล้ชิดกับผูเ้ ข้าอบรม และสามารถที่ จะให้ขอ้ มูลได้อย่างน่ าเชื่ อถือมากที่ สุด เช่ น ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อน
ร่ วมงาน หรื อจากผูเ้ ข้าอบรม เป็ นต้น
3.5 เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ข้าอบรมทั้งหมด หรื อจากกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเป็ นตัวแทนของผูเ้ ข้า
อบรมได้
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3.6 ควรมีการประเมินพฤติ กรรมการทางานหลาย ๆ ครั้งเป็ นระยะ ๆ เพื่อติดตามดูการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการทางานผูเ้ ข้าอบรม เพราะผูเ้ ข้าอบรมจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางานไม่พร้อมกัน บางคน
หรื อบางกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางานทันทีหลังการอบรม ในขณะที่บางกลุ่มต้องรอเวลาถึง 6 เดือน
หรื อ 1 ปี จึ งจะมี การเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมการทางาน หรื ออาจจะไม่เปลี่ ยนแปลงเลยก็ได้ ดังนั้นจึ งควรมี การ
ประเมินพฤติกรรมเป็ นระยะ ๆ เช่น ประเมินทุก ๆ 3 เดือน เป็ นต้น
3.7 การประเมิ นพฤติ กรรมการทางานแต่ ละครั้ ง จาเป็ นต้องลงทุ น เสี ยค่ าใช้จ่ายและเวลาในการ
ด าเนิ น งาน จึ งต้อ งค านึ งถึ ง ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ จากการประเมิ น ว่ า ช่ ว ยให้ ไ ด้ค าตอบหรื อ ท าให้ ท ราบการ
เปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมการทางานหรื อผลที่ จะเกิ ดขึ้นต่อองค์การหรื อไม่ และจะต้องนาผลการประเมินมาใช้เพื่อ
การตัดสิ นใจปรับปรุ งและพัฒนาโครงการฝึ กอบรมให้คุม้ ค่าต่อไป
4. การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การ
เป้ าหมายสู งสุ ด ของการฝึ กอบรมคื อ มุ่ งหวังให้บุ ค ลากรทางานอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งจะส่ งผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์การ กล่ า วคื อ องค์การจะต้องมี ผ ลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพหรื อการให้บ ริ ก ารที่ ดี ข้ ึ น ลูกค้าหรื อ
ผูร้ ับบริ การยอมรับในผลผลิตหรื อมีความพึงพอใจต่อการรับบริ การมากขึ้น หากทาได้เช่นนี้ จะแสดงถึงประสิ ทธิ ผล
การฝึ กอบรมที่ ประสบผลสาเร็ จอย่างสู ง ในทัศนะของของKirkpatrickเห็นว่า วัตถุประสงค์ของโครงการฝึ กอบรม
โดยภาพรวมทั้งหมดนั้น มุ่งให้เกิ ดผลลัพ ธ์ ที่มีคุณ ค่ าต่ อองค์การ เช่ น วัต ถุ ประสงค์ข องโครงการฝึ กอบรมอาจ
กาหนดไว้ว่า เพื่อปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สร้างความปลอดภัยต่อผูร้ ับบริ การ
เสริ มสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานของบุคลากร หรื อการพัฒนาที มงานให้เข้มแข็ง เป็ นต้น โดยคาดหวังว่า
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวนี้ จะช่ วยทาให้องค์การเกิดคุณภาพการทางาน หรื อมีการให้บริ การที่ ดีข้ ึ น ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ หรื อมีความปลอดภัยและได้ผลประโยชน์หรื อมีผลกาไรเพิ่มขึ้น การประเมินผลการฝึ กอบรมในสามระดับ
ดังที่ กล่าวมาแล้วจะช่ วยให้คาตอบเป็ นลาดับมาว่า เมื่อผูเ้ ข้าอบรมมีปฏิกิริยาหรื อมีความพึงพอใจต่อการฝึ กอบรม
เพียงใด เกิดการเรี ยนรู ้โดยมีความรู ้ ทักษะและเจตคติต่อการทางานดีข้ ึนหรื อไม่ เพียงใด เมื่อกลับไปทางานแล้วเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางานดีข้ ึนกว่าเดิมหรื อไม่ อย่างไร และเพื่อให้ได้คาตอบขั้นสู งสุ ดที่เป็ น “คาตอบ
สุ ดท้าย” ของการฝึ กอบรมว่า จะเกิดผลลัพธ์ต่อองค์การหรื อไม่ อย่างไร Kirkpatrickจึงเสนอให้มีการประเมิน ระดับ
ที่ สี่คือ การประเมินผลลัพธ์ ที่เกิ ดขึ น้ ต่ อองค์ การ มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการทราบว่า ในที่สุดแล้วการฝึ กอบรมได้
ก่อให้เกิดผลดี ต่อองค์การอย่างไรบ้าง ซึ่ งนับเป็ นการประเมินผลที่ มีความสาคัญมากและยากที่ สุดเพราะในความ
เป็ นจริ งนั้นอาจมีตวั แปรอื่นๆ อีกมากมายนอกเหนื อการฝึ กอบรมที่ มีผลกระทบต่อองค์การและตัวแปรเหล่านั้น
บางที ก็ยากต่อการควบคุ ม ดังนั้นผลลัพธ์ต่างๆ ที่ เกิ ดต่อองค์การในทางที่ ดีจึงสรุ ปได้ค่อนข้างยากว่า เป็ นผลจาก
โครงการฝึ กอบรมโดยตรง
ถ้าสามารถออกแบบการฝึ กอบรมที่ ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้เป็ นอย่างดี และสามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้อย่างน่าเชื่ อถือว่า พฤติกรรมการทางานของบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงไปหรื อผลที่เกิดขึ้นต่อองค์การนั้นเป็ น
ผลมาจากการจัดโครงการฝึ กอบรมโดยตรง ก็แสดงว่าโครงการฝึ กอบรมนั้นก่อให้เกิ ดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์การ ใน
การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การ Kirkpatrickได้ให้ขอ้ เสนอแนะไว้ดงั นี้ (Kirkpatrick, 1998, pp.61-64)
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4.1 พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอื่ น ๆ ที่ คาดว่าน่ าจะมีอิทธิ พลต่อการเปลี่ ยนแปลงในผลลัพธ์ที่
เกิ ดขึ้ นต่อองค์การ วิธีการหนึ่ งที่ สามารถทาได้คือ การใช้กลุ่มควบคุมที่ เป็ นผูไ้ ม่ได้เข้าอบรมสาหรับเปรี ยบเที ยบ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การกับกลุ่มผูเ้ ข้าอบรม หรื ออาจจัดสภาวการณ์หรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนการฝึ กอบรมเอาไว้
แล้ว นาไปเปรี ยบเทียบกับสภาวการณ์ภายหลังการฝึ กอบรมโดยใช้ขอ้ มูลที่สงั เกตได้หรื อสอบวัดได้
4.2 ควรเว้นระยะเวลาระหว่างการฝึ กอบรมกับการประเมินผลหลังการฝึ กอบรมให้ห่างกันพอสมควร
เพื่อให้แน่ใจว่ามีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การจริ ง
4.3 ควรประเมิ น ผลลัพ ธ์ ที่ เกิ ด ขึ้ นต่ อ องค์ ก ารทั้งก่ อ นและหลัง การจัด โครงการฝึ กอบรม เพื่ อ
เปรี ยบเทียบให้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน
4.4 ควรมี การประเมิ นผลลัพ ธ์ที่เกิ ดขึ้ นต่ อองค์การเป็ นระยะ ๆ ตามช่ วงระยะเวลาที่ เหมาะสม ซึ่ ง
อาจจะมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ
4.5 ควรพิจารณาค่าใช้จ่ายโดยเทียบกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการฝึ กอบรมว่าคุม้ ค่า
หรื อไม่ เพียงใด เพื่อจะนาผลการประเมินมาใช้สาหรับการตัดสิ นใจในการดาเนินโครงการฝึ กอบรมต่อไป
จากแนวคิดและวิธีการประเมินตามรู ปแบบการประเมินประสิ ทธิ ผลการฝึ กอบรมของKirkpatrickดังกล่าว
ข้างต้นนั้น จะต้องประเมินใน 4 ระดับ ตามช่วงระยะเวลาของการดาเนิ นโครงการฝึ กอบรม กล่าวคื อ ในระหว่าง
ดาเนิ นโครงการฝึ กอบรมจะมีการประเมินปฏิกิริยา และประเมินผลการเรี ยนรู ้ หลังเสร็ จสิ้ นโครงการฝึ กอบรมจึ ง
ประเมินพฤติกรรมการทางานและประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การ สรุ ปได้ดงั ภาพที่ 1
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ต่อองค์การ

ประเด็นการ
ประเมิน

พฤติกรรม

ผลการเรียนรู้
ปฏิกิริยา

ระยะเวลา

ระหว่างดาเนินโครงการ

หลังเสร็จสิ้นโครงการ

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นการประเมินกับระยะเวลาของการดาเนินโครงการฝึ กอบรมตามรู ปแบบ การ
ประเมินของKirkpatrick
ที่มา: พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ. (2557). เทคนิคการประเมินโครงการ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุ งเทพมหานคร : เฮาส์ ออฟ เคอร์
มีสท์.น.98.
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การประยุกต์ ใช้ รูปแบบการประเมินของ Kirkpatrick เพือ่ การประเมินโครงการฝึ กอบรม
การประเมิ นตามแนวคิ ดของ Kirkpatrick เป็ นรู ปแบบการประเมิ นประสิ ทธิ ผลของโครงการฝึ กอบรม
ดังนั้น โครงการฝึ กอบรมหรื อโครงการพัฒ นาบุ ค ลากรสามารถที่ จะประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิ นนี้ ได้เพื่ อ
ตรวจสอบว่า โครงการฝึ กอบรมเหล่านั้นมี ประสิ ทธิ ผลที่ ช่วยให้เกิ ดผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรื อไม่
โดยทัว่ ไปโครงการฝึ กอบรมจะกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการไว้ว่า ในการจัดฝึ กอบรมนั้นต้องการให้เกิ ดผล
ต่อผูเ้ ข้าอบรมในเรื่ องอะไรบ้าง ซึ่ งระดับของวัตถุประสงค์ของโครงการมักจะกาหนดไว้เป็ นระดับความรู ้ความ
เข้าใจ ทัก ษะหรื อ เจตคติ แต่ ต ามแนวคิ ด ของรู ป แบบการประเมิ น ของKirkpatrickก าหนดให้ ป ระเมิ น ผลการ
ฝึ กอบรมใน 4 ระดับ คื อ การประเมินปฏิกิริยา การประเมินผลการเรี ยนรู ้ การประเมินพฤติ กรรมการทางาน และ
การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การ การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของKirkpatrickมีแนวทางดังนี้
1. ศึ ก ษาวิ เคราะห์ เป้ าหมายและวัต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการเพื่ อ ตัด สิ นใจออกแบบ หรื อก าหนด
วัตถุประสงค์ของการประเมินให้ครอบคลุมชัดเจน นักประเมินอาจประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของKirkpatrick
เป็ น 2 ระดับ คื อ เพื่ อประเมินปฏิ กิริยาต่ อโครงการและเพื่ อประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ หรื ออาจกาหนดเป็ น 3 ระดับ
เพิ่มขึ้นอีก คือ การประเมินพฤติกรรมการทางานหลังการฝึ กอบรม และหากสามารถทาได้อาจกาหนดการประเมิน
ในระดับ 4 คือ การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การ
2. กาหนดประเด็นการประเมินในแต่ละระดับให้ชดั เจน โดยการศึกษาวิเคราะห์โครงการฝึ กอบรมและ
สอบถามข้อมูลจากผูบ้ ริ หารโครงการหรื อผูต้ อ้ งการใช้ผลการประเมินว่า ต้องการได้สารสนเทศการประเมินเรื่ อง
อะไรบ้าง ระดับใดบ้าง เช่น ในการประเมินปฏิกิริยา ควรกาหนดประเด็นการประเมินให้ชดั เจนว่า ต้องการประเมิน
อะไรบ้าง ประเด็นการประเมิ นอาจประกอบด้วย ความพึ งพอใจต่ อ เนื้ อหา วิธีการ หรื อกิ จกรรมการฝึ กอบรม
ความสามารถของวิทยากร เป็ นต้น การประเมิน ผลการเรี ยนรู ้ อาจประเมินด้านความรู ้ ทักษะ และเจตคติ สาหรับ
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน ประเด็นการประเมินอาจประกอบด้วย การนาความรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความมุ่งมัน่ พยายามในการทางาน หรื อความสามารถในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ส่ วน
ประเด็นการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การ อาจประกอบด้วย ผลผลิตที่ได้ คุณภาพการให้บริ การ การได้รับ
การยอมรับศรัทธาจากผูร้ ับบริ การ ผลกาไร หรื อความก้าวหน้าขององค์การ
3. วางแผนการประเมินให้ครอบคลุมทุกระดับที่มุ่งประเมิน ซึ่ งตามรู ปแบบการประเมินของ Kirkpatrick
จะมี การประเมิ น 2 ช่ วงระยะเวลาคื อ การประเมิ นระหว่างการฝึ กอบรม และการประเมิ นหลังสิ้ นสุ ดโครงการ
ฝึ กอบรม การประเมินระหว่างการฝึ กอบรมจะประเมินทันที เมื่อการฝึ กอบรมสิ้ นสุ ดลงแล้วมีการประเมินปฏิกิริยา
และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ส าหรั บ การประเมิ น หลังสิ้ น สุ ด โครงการฝึ กอบรม เป็ นลัก ษณะของการติ ด ตาม
ประเมินผล เมื่อผูเ้ ข้าอบรมกลับไปปฏิ บตั ิงานที่หน่วยงานแล้ว ซึ่ งควรเว้นระยะเวลาให้ผเู ้ ข้ารับอบรมได้ปฏิบตั ิงาน
โดยแน่ ใจว่า ได้มีการนาความรู ้ไปใช้ หรื อมีพฤติ กรรมการทางานที่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิ มแล้ว จึ งควรประเมิ น
พฤติ กรรมการทางานและประเมิ นผลลัพ ธ์ที่เกิ ดขึ้ นต่ อองค์การ ซึ่ งอาจจะต้องมี การประเมิ นเป็ นระยะๆ หลาย
ช่วงเวลา
4. ออกแบบการประเมินให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะการออกแบบการวัดตัวแปรที่มุ่งประเมินว่าจะวัด
ความรู ้ ทักษะหรื อเจตคติ นักประเมินต้องวิเคราะห์วตั ถุประสงค์ของโครงการให้ทราบแน่ชดั ว่า ต้องการให้เกิดผล
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ที่ คาดหวังอะไร ไม่จาเป็ นต้องวัดและประเมิ นทั้ง 3 ด้าน อาจวัดเพี ยงด้านใดด้านหนึ่ งก็ได้ สาหรั บเครื่ องมื อวัด
ประเมิ นต้องตัดสิ นใจเลื อกใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมด้วยว่า ควรจะใช้แบบทดสอบหรื อแบบประเมิ น
ตนเอง หรื อการประเมิ นจากชิ้ นงาน กรณี การออกแบบกลุ่มตัวอย่างหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลต้องพิจารณาให้รอบคอบว่า
นอกจากผูเ้ ข้าอบรมแล้ว บุคคลใดที่จะสามารถให้ขอ้ มูลที่ตรงตามที่ผปู ้ ระเมินต้องการ เช่น การประเมินพฤติกรรม
การทางานหลังการฝึ กอบรม การเลื อ กผูใ้ ห้ข ้อมูลเฉพาะผูเ้ ข้าอบรมอาจจะไม่ เหมาะสม เพี ยงพอหรื อมี ค วาม
น่ าเชื่ อถื อที่ จะตอบคาถามว่า หลังจากฝึ กอบรมแล้ว ผูเ้ ข้าอบรมมี พ ฤติ กรรมการทางานเปลี่ ยนแปลงไปหรื อไม่
อย่างไรบ้าง ควรใช้กลุ่มของผูบ้ งั คับบัญชาหรื อเพื่ อนร่ วมงานเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้วยจึ งจะทาให้ได้ขอ้ มูลที่ น่าเชื่ อถือ
มากขึ้น

กระบวนการประเมินผลโครงการการฝึ กอบรม
การประเมินผลโครงการฝึ กอบรม มีข้ นั ตอนการดาเนินงาน ดังนี้
ขั้ น ที่ 1 ศึ ก ษาวิ เคราะห์ โครงการฝึ กอบรมหลักการส าคัญ ในการประเมิ น คื อ ก่ อนการประเมิ น สิ่ งใด
นักประเมินต้องทาความรู ้จกั สิ่ งนั้นให้ดีเสี ยก่อน นัน่ คือก่อนการประเมินโครงการฝึ กอบรมใดๆ นักประเมินจะต้อง
ศึกษาวิเคราะห์โครงการฝึ กอบรมนั้นให้เข้าใจอย่างชัดเจน โดยการศึ กษาสาระสาคัญของโครงการฝึ กอบรมที่ จะ
ประเมินว่า มีหลักการและเหตุผลของโครงการฝึ กอบรมอย่างไร มีวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายอะไร มีวิธีการและ
การจัดกิ จกรรมอย่างไร มีการวัดประเมินผล และตัวชี้ วดั ผลสาเร็ จของโครงการหรื อไม่ อย่างไร ซึ่ งจะช่ วยให้นกั
ประเมินระบุรายละเอียด และบรรยายโครงการที่ มุ่งประเมินได้อย่างชัดเจน ทาให้ได้ขอ้ มูลเพื่อการออกแบบและ
วางแผนการประเมินโครงการฝึ กอบรมได้อย่างรอบคอบ
ขั้นที่ 2 กาหนดวัตถุประสงค์ ของการประเมิน วัตถุประสงค์ของการประเมินเป็ นประเด็นการประเมินที่ทา
ให้นักประเมิ นรู ้ว่า จะประเมิ นโครงการนั้นเพื่ อมุ่งตอบคาถามเรื่ องอะไร จึ งต้องวิเคราะห์ความต้องการผลการ
ประเมินเพื่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อนาไปสู่ การกาหนดวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิ นที่ เหมาะสมวัตถุประสงค์ของการประเมิ นกาหนดได้หลายแนวทาง อาจกาหนดจากวัตถุประสงค์ของ
โครงการ(goal-based evaluation) เช่น วัตถุประสงค์ของโครงการฝึ กอบรมกาหนดว่า “เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการ
เรี ยนรู ้ของครู ...” วัตถุประสงค์ของการประเมิน อาจกาหนดเป็ น “เพื่อประเมินทักษะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ....” ถ้า
พิจารณาจากรู ปแบบการประเมิน หากนักประเมินเลือกใช้รูปแบบการประเมินของKirkpatrickที่ กาหนดประเด็น
การประเมิน 4 ประเด็น อาจกาหนดเป็ นวัตถุประสงค์ของการประเมินได้ 4 ประการ คือ (1) เพื่อประเมินปฏิกิริยา/
ความพึงพอใจต่อโครงการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการอบรม (2) เพื่อประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ ข้ารับการอบรม (3)
เพื่อประเมินพฤติกรรมการทางานหลังการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการอบรม และ(4) เพื่อประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อ
องค์การ กล่าวโดยสรุ ปวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการฝึ กอบรมมีลกั ษณะดังนี้
2.1เป็ นประเด็นในการตรวจสอบหรื อประเมินโครงการฝึ กอบรมว่า มุ่งศึกษาตรวจสอบหรื อประเมิน
อะไรบ้าง
2.2 เป็ นลักษณะหนึ่ งของวัตถุประสงค์ของการวิจยั (the research goal) ที่ มุ่งค้นหาคาตอบเกี่ ยวกับ
โครงการฝึ กอบรมที่มุ่งประเมิน
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2.3 เป็ นวัตถุ ประสงค์เพื่ อ การตรวจสอบหรื อค้นหาคาตอบในสิ่ งที่ นักประเมิ นอยากรู ้ ต้องทราบ
เกี่ยวกับโครงการฝึ กอบรมที่มุ่งประเมิน
2.4 คาสาคัญในการเขียน มักขึ้นต้นด้วย คาว่า “เพื่อศึ กษา. . . เพื่อประเมิน... เพื่อตรวจสอบ . . . เพื่อ
วิเคราะห์ . . . หรื อเพื่อเปรี ยบเทียบ...”
ขั้นที่ 3ศึกษาแนวคิดของรู ปแบบการประเมิน การศึกษาในขั้นตอนนี้ จะทาให้นกั ประเมินมีฐานความคิด
และมองเห็ นแนวทางการประเมิ นโครงการได้ชัด เจนมากขึ้ น สามารถออกแบบและวางแผนการประเมิ นได้
ครอบคลุม และเป็ นประโยชน์ต่อการใช้ผลการประเมินได้มากขึ้ น โดยเฉพาะรู ปแบบการประเมินจะเป็ นกรอบ
แนวความคิ ดในการประเมิ นที่ บ่งบอกให้ทราบว่า ในการประเมินโครงการนั้น ควรพิ จารณาประเมิ นอะไรบ้าง
(what)ในบางรู ปแบบการประเมิ นอาจเสนอแนะถึ งวิธีการประเมิ น ตรวจสอบด้วยว่าควรทาอย่างไร (how) ดัง
ตัวอย่าง รู ป แบบการประเมิ น ซิ ป ป์ ของStufflebeam ได้เสนอแนะให้ป ระเมิ น โครงการใน 4 ประเด็ น คื อ การ
ประเมินบริ บทหรื อสภาวะแวดล้อมของโครงการ การประเมิน ปั จจัยหรื อทรัพยากรที่ ใช้ในโครงการ การประเมิน
กระบวนการดาเนิ นโครงการ และ การประเมินผลผลิตของโครงการ การศึกษาเรี ยนรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบการประเมิน
ต่าง ๆ จะช่ วยให้นกั ประเมินสามารถออกแบบและวางแผนการประเมินได้อย่างสมเหตุสมผล มีความเชื่ อมัน่ ใน
การดาเนินการประเมินโครงการให้บรรลุผลสาเร็ จได้
ขั้นที่ 4 การออกแบบการประเมิน การออกแบบการประเมินโครงการเป็ นการวางแผนการประเมินเพื่ อ
กาหนดรู ปแบบ ขอบเขตและแนวทางการประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับโครงการที่ มุ่งประเมิน ซึ่ งจะเน้น
ประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจปรับปรุ งและพัฒนาโครงการต่อไปการออกแบบการประเมินที่มีประสิ ทธิ ภาพที่จะให้ได้
คาตอบตรงตามวัตถุประสงค์ของการประเมินหรื อได้ขอ้ มูลสารสนเทศที่ เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจ จะต้องมี
องค์ประกอบที่ สาคัญ 3 ประการ คื อ (1)การออกแบบการวัดตัวแปร (measurement design) เป็ นการวางแผนเพื่ อ
กาหนดว่า ในการประเมิ นโครงการครั้ งนี้ มุ่ งศึ กษาประเด็นการประเมิ นตัวแปรหรื อตัวบ่ งชี้ ใดบ้าง และจะใช้
เครื่ องมือและเทคนิ ควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลชนิ ดใดบ้าง (2)การออกแบบการสุ่มตัวอย่ าง (sampling design) หรื อ
การเลือกผู้ให้ ข้อมูลสาคั ญ (key informants) เป็ นการวางแผนเพื่อกาหนดว่า จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
หรื อกลุ่ มตัวอย่างใดหรื อใครจะเป็ นผูใ้ ห้ข ้อมูลได้อย่างชัด เจน ถูกต้อง และตรงประเด็น (3)การออกแบบการ
วิเคราะห์ ข้อมูล (analysis design) เป็ นการวางแผนเพื่อกาหนดว่า ข้อมูลที่ เก็บรวบรวมมาได้น้ นั จะวิเคราะห์ขอ้ มูล
อย่างไร หรื อวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติชนิดใด
ขั้นที่ 5 พัฒนาเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้ อมูล เมื่อนักประเมินออกแบบหรื อกาหนดเครื่ องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล ไว้แ ล้วต้องตรวจสอบว่า เครื่ อ งมื อ เก็บรวบรวมข้อมูลที่ กาหนดไว้น้ ัน มี ห รื อยัง หากเครื่ องมื อที่ มี อยู่ไ ม่
เหมาะสมที่ จะนามาใช้ นักประเมิ นจะต้องสร้างเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูลขึ้ นมาใหม่ เครื่ องมื อที่ นามาใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจะต้องวัดได้ตรง สอดคล้อง และครอบคลุมประเด็นการประเมินหรื อตัวแปรที่ ศึกษา โดยจะต้องมี
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ วัด เช่ น ความเป็ นปรนั ย (objectivity) ความยาก (difficulty) ความตรง
(validity) ความเที่ยง (reliability) เป็ นต้น
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ขั้นที่ 6 เก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นการดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจริ ง โดยใช้เครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
แต่ละชนิ ดซึ่ งจะต้องมีการวางแผน ประสานงานกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ กาหนดช่วงระยะเวลา วิธีการดาเนิ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลให้ชดั เจน เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลมีความถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วนมากที่สุด
ขั้นที่ 7 วิเคราะห์ ข้ อมูลเป็ นขั้นตอนของการวิเคราะห์ข ้อมูลและแปลความหมายของข้อมูลเพื่ อให้ไ ด้
ข้อสรุ ปคาตอบตามวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของข้อมูล โดยทัว่ ไปการวิเคราะห์ขอ้ มูลมี 2 ลักษณะคื อถ้ าเป็ นข้ อมูลเชิ งปริ มาณ การวิเคราะห์จะใช้สถิติ
เป็ นเครื่ องมือช่วย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบนัยสาคัญทางสถิติดว้ ย t–test F–test
เป็ นต้น ถ้ าเป็ นข้ อมูลเชิ งคุ ณ ลักษณะหรื อเชิ งคุ ณ ภาพ ได้แก่ ข้อมูลที่ ไม่ได้วดั ออกมาเป็ นตัวเลขแต่ อาจจะอยู่ใน
รู ปการบรรยายสถานการณ์ ความรู ้สึก ความคิ ดเห็นหรื อคุณลักษณะของสิ่ งต่าง ๆ การวิเคราะห์ขอ้ มูลประเภทนี้
ส่ วนมากใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ขั้นที่ 8 รายงานผลการประเมินเป้ าหมายสาคัญของการประเมินโครงการก็เพื่อนาข้อมูลผลการประเมินไป
ใช้ประกอบการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการปรั บปรุ งและพัฒ นาโครงการให้เกิ ดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้ าหมายหรื อการ
บริ หารจัดการโครงการ การรายงานผลการประเมิ นจึ งเป็ นขั้นตอนที่ มีความสาคัญอย่างยิ่งที่ นักประเมินจะต้อง
จัดทารายงานผลการประเมินเพื่อนาเสนอต่อผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับโครงการฝึ กอบรม สิ่ ง
ที่นกั ประเมินต้องพิจารณาในการนาเสนอผลการประเมินโครงการฝึ กอบรม มีดงั นี้
8.1 ผูใ้ ช้ผลการประเมินเป็ นใครและต้องการสารสนเทศจากการประเมินไปใช้ทาอะไร เมื่อไร
8.2รู ปแบบการนาเสนอผลการประเมินในลักษณะใด จึงจะเหมาะสมมากที่สุด เช่น จัดทาเป็ นรายงาน
เชิ งการบริ หาร หรื อบทสรุ ปสาหรับผูบ้ ริ หาร ใช้วิธีการบรรยายสรุ ปเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการหรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้องหรื อจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ เป็ นต้น
8.3การเสนอผลการประเมิ น ควรยึ ด หลักส าคัญ คื อ มี ค วามถูก ต้อ ง ความชัด เจน ความสมบู ร ณ์
ครบถ้วน ความมีเหตุผลและความเป็ นปัจจุบนั ทันต่อการนาผลการประเมินไปใช้

บทสรุป
มโนทัศน์สาคัญของการประเมิ น โครงการฝึ กอบรมก็เพื่ อให้ได้ส ารเทศส าหรั บการตัดสิ น ใจเกี่ ยวกับ
โครงการฝึ กอบรมทั้งก่ อนการจัดทาโครงการ การเตรี ยมความพร้อมด้านทรัพยากรในการดาเนิ นโครงการ การ
บริ หารจัดการและการดาเนินโครงการในช่วงระยะการฝึ กอบรม และเมื่อสิ้ นสุ ดโครงการฝึ กอบรม การประเมินจะ
ช่วยได้สารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการฝึ กอบรมว่าจะดาเนินการต่อไป ขยายผล ปรับปรุ ง
พัฒนา หรื อยุติโครงการ การประเมินโครงการฝึ กอบรมจึ งสามารถดาเนิ นการได้ท้ งั ก่ อนการฝึ กอบรม ระหว่าง
ดาเนินโครงการฝึ กอบรมและหลังสิ้ นสุ ดโครงการฝึ กอบรม โดยสามารถประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินต่าง ๆ เพื่อ
เป็ นแนวทาง วิธีการประเมิ น หากใช้รู ป แบบการประเมิ นซิ ปป์ ก็จะได้แนวทางและวิธีการประเมิ นบริ บท การ
ประเมินปัจจัย การประเมินกระบวนการและการประเมินผลผลิต หากนักประเมินต้องการประเมินประสิ ทธิ ผลของ
โครงการฝึ กอบรมควรใช้รูปแบบการประเมินของKirkpatrickซึ่ งจะได้แนวทางและวิธีการประเมินปฏิ กิริยา การ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ การประเมินพฤติกรรมการทางาน และการประเมิ นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การ เพื่อให้ได้ผล
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วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

การประเมินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ นักประเมินจึงต้องดาเนินการประเมินอย่างเป็ นระบบตามกระบวนการประเมิน
ที่ดีและนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับโครงการฝึ กอบรมให้คุม้ ค่า
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