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ศนูย์ประเมิน เป็นแนวทางหรือวิธีการหนึง่ในการประเมินพฤติกรรมของบคุลากรในองค์การที่มุ่งเน้นการประเมิน 

การวดัและวิเคราะห์ผลของพนกังานในเร่ืองทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพของบคุลากรในองค์การ โดยเน้น

ไปที่การวิเคราะห์หาพฤติกรรมด้านการบริหารจดัการ (Managerial Behavior)เช่น วิสยัทศัน์ การวางแผนงาน การแก้ไข

ปัญหาตดัสินใจความคิดเชิงกลยทุธ์ เป็นต้น มากกว่าพฤติกรรมที่เก่ียวกับงานเฉพาะด้าน (Technical Behavior)เช่น 

ทกัษะการขาย ทกัษะการผลติ ทกัษะการท าบญัชีทกัษะการติดตามหนี ้เป็นต้น 

      วตัถปุระสงค์ของการน าแนวคิดศนูย์ประเมินมาใช้ในองค์การนัน้ ผู้บริหารหลายคนยงัเข้าใจเพียงแต่ว่าแนวคิด

ดงักล่าวนีน้ ามาใช้ในการสรรหาคดัเลือกพนกังานใหม่ในระดบับริหารที่จะเข้ามาท างานในองค์การเท่านัน้ แท้จริงแล้ว

แนวคิดดงักลา่วนีย้งัสามารถน ามาใช้ในการพฒันาบคุลากรในองค์การได้อีกด้วย เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์หา

จดุแข็งและจดุออ่นของพนกังานในปัจจบุนัอนัน าไปสูก่ารจดัท าแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล (Individual Development 

Plan) ตอ่ไป รวมถึงการน าไปใช้เพื่อประเมินศกัยภาพของพนกังานวา่มคีวามพร้อมที่จะเลือ่นต าแหนง่งานหรือโอนย้ายงาน

ไปท างานด้านอื่น ๆ เพื่อเพื่มทกัษะการท างานที่หลากหลายด้าน (Multi-Skills) นอกจากนีแ้นวคิดศูนย์ประเมินยงัถูก

น ามาใช้ในการสรรหาบคุลากรจากภายในท่ีจะเป็นพนกังานดาวเดน่หรือองค์การหลายแหง่เรียกบคุคลเหลา่นีว้า่ Talented 

People ซึง่บคุคลเหลา่นีจ้ะถกูเตรียมความพร้อมให้เป็นผู้สืบทอดต าแหน่งงานในระดบับริหาร ที่เรียกว่า Successor ของ

องค์การตอ่ไป 

      ขัน้ตอนของการน าศูนย์ประเมินมาใช้ในองค์การ • ผู้ เขียนขอน าเสนอ 10 ขัน้ตอนหลกั ในการน าแนวคิดศูนย์

ประเมินมาใช้ในองค์การ ดงันี ้

1. การแต่งตัง้คณะกรรมประเมิน • คณะกรรมการประเมินควรจะเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดที่มีอ านาจในการ

ตดัสินใจและก าหนดนโยบายการด าเนินงานของหน่วยงาน (Senior – Level Management PolicyMakers) ซึ่ง

คณะกรรมการจะต้องร่วมกนัก าหนดหลกัการของการน าแนวคิดศนูย์ประเมินมาใช้ในองค์การเช่น วตัถปุระสงค์



ของการประเมิน กลุม่เป้าหมายของผู้ เข้าศนูย์ประเมิน วิธีการประเมินผลการประเมินและการให้ข้อมลูป้อนกลบั

แก่ผู้ถกูประเมิน เป็นต้น 

2. การก าหนดสถานที่  • เป็นหน้าที่ขององค์การที่จะต้องก าหนดสถานที่ที่จะประเมินบุคลากรด้วยแนวคิดศูนย์

ประเมิน องค์การสามารถจัดศูนย์ประเมินภายในหรือภายนอกองค์การได้ ทัง้นีส้ถานที่ จะต้องสะดวกต่อการ

เดินทาง อีกทัง้ควรจะเป็นสถานที่ที่ถูกจดัขึน้อย่างเป็นส่วนตวั เงียบพอที่จะท าให้ผู้ ถกูประเมินมีสมาธิในการท า

กิจกรรมที่ถูกจดัไว้ พบว่าองค์การหลายแห่งได้ใช้สถานที่ภายนอกองค์การ เป็นโรงแรม หรือรีสอร์ทเพื่อจะท าให้

ผู้ เข้าร่วมศนูย์ประเมินมีความเป็นสว่นตวัและความพร้อมที่จะท ากิจกรรมร่วมกนั 

3. การคัดเลือกที่ปรึกษา • เนื่องจากแนวคิดศนูย์ประเมินนัน้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการผู้ประเมินที่มีความเป็นมือ

อาชีพ มีความรู้ และมีความเข้าใจถึงหลกัจริยธรรมของการใช้ศนูย์ประเมิน การคดัสรรท่ีปรึกษา ภายนอกองค์การ

จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่องค์การหลาย ๆ แห่งได้น ามาใช้ ที่ปรึกษาภายนอกจะต้องเข้าใจ ถึงแนวคิด หลกัการ 

วิธีการวดัและประเมินผู้ เข้าร่วมศนูย์ประเมิน มีการค้นคว้างานวิจัยต่าง ๆที่เก่ียวข้องกับ ศูนย์ประเมิน พร้อมทัง้

ต้องสามารถบรูณาการแนวคิดศนูย์ประเมินกบัแนวทางการบริหารและพฒันา ทรัพยากรมนษุย์ในองค์การได้ 

4. การวิเคราะห์งาน • การวิเคราะห์งานเน้นการก าหนดกิจกรรมที่ต้องท า รวมทัง้เปา้หมายหรือผลลพัธ์ของกิจกรรม

ที่รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งงาน นอกจากนีก้ารวิเคราะห์งานยงัท าให้องค์การทราบถึงความสามารถที่จ าเป็น

ของ ต าแหนง่านด้วยเช่นกนั ทัง้นีก้ารวิเคราะห์งานเป็นกระบวนการท่ีส าคญัอนัน าไปสูก่ารก าหนดความสามารถที่

ต้องการประเมินจากต าแหนง่งาน พบวา่บอ่ยครัง้ที่องค์การหลายแหง่ละเลยหรือไมส่นใจขัน้ตอนการวิเคราะห์งาน 

เนื่องจากต้องใช้เวลาในการศกึษาและวเิคราะห์งานแตล่ะงาน ดงันัน้แนวทางการแก้ไขก็คือ องค์การมกัจะวา่จ้างที่

ปรึกษาจากภายนอกเข้ามาช่วยวิเคราะห์งานของต าแหนง่งานท่ีต้องการได้ 

5. การก าหนดคุณลักษณะที่ ต้องการประเมิน • ผลลพัธ์จากการวิเคราะห์งานนัน่ก็คือการก าหนดคณุลกัษณะ

หรือคุณสมบัติพิเศษที่ต้องการประเมินจากผู้ เข้าร่วมศูนย์ประเมิน เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลที่

แตกตา่งกนัไป พบวา่คณุลกัษณะที่ต้องการประเมนิจะต้องเป็นพฤติกรรมที่คงที่สามารถสงัเกต เห็นและวดัได้ และ

สามารถวิเคราะห์และตีคา่คะแนนออกมาได้ด้วยเช่นกนั เพื่อน าไปใช้ก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้ถกูประเมิน

แตล่ะคนที่ไมเ่หมือนกนั 

6. การพัฒนาหรือซือ้สถานการณ์จ าลอง  • องค์การจะต้องเลือกว่าจะพัฒนาหรือสังซือ้เหตุการณ์จ าลอง

(Simulations) จากที่ปรึกษาภายนอก พบว่าสถานการณ์ที่เลือกเข้ามาใช้เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมศูนย์ประเมิน ช่วยกัน

วิเคราะห์และสรุปผลข้อมลูตามโจทย์ที่ได้รับนัน้สถานการณ์นัน้ควรจะสะท้อนถึงสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึน้

จริงของบริษัท หรือเป็นเร่ืองเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมการท างานหรือสถานการณ์ที่เกิดขึน้กบัหนว่ยงานหรือองค์การ 

7. ก าหนดตารางการประเมิน  • เป็นตารางเวลาหรือก าหนดการที่จะเข้าร่วมศูนย์ประเมินซึ่งหมายรวมถึง

ตารางเวลาส าหรับการเรียนรู้หรือการอบรมในห้องเรียน และตารางเวลาในการเข้าร่วม กิจกรรมของศนูย์ประเมิน 

ไม่ว่าจะเป็นการท าแบบฝึกหัด การแสดงบทบาทสมมติ การระดมสมองเพื่อ อภิปรายกรณีศึกษา ผู้ ออกแบบ



โปรแกรมการประเมินจะต้องจัดสรรเวลาในการท ากิจกรรมโดย พิจารณาถึงความยากง่ายของกิจกรรมที่จะ

น ามาใช้ในศนูย์ประเมินด้วย 

8. การสื่อสารท าความเข้าใจ • โปรแกรมศนูย์ประเมินจะต้องท าความเข้าใจกบัผู้ถกูประเมินถึงวตัถปุระสงค์การ

ประเมิน โดยเฉพาะยิ่งองค์การเพิ่งจะเร่ิมน าเคร่ืองมือนีม้าใช้ในองค์การ เพราะอาจท า ให้ผู้ถกูประเมินเข้าใจผิดคิด

วา่เคร่ืองมือนีเ้ป็นการลงโทษมากกว่าเป็นการให้คณุประโยชน์ดงันัน้องค์การจะต้องวางแผนการสื่อสารในทกุสื่อ

ประชาสมัพนัธ์ ไม่ว่าจะเป็นโบว์ชัวร์ วารสารบริษัทการประชุมการสื่อสารผ่านทางบอร์ดหรือจดหมายเวียนของ

บริษัท 

9. การสรรหาคัดเลือก และการฝึกอบรมผู้ประเมิน • กระบวนการสรรหาคดัเลือกผู้ประเมินเป็นขัน้ตอนที่ส าคญั 

ซึ่งผู้ประเมินจะต้องเป็นระดบับริหารที่พนกังานเคารพและเป็นที่รักของพนกังานผู้ประเมินจึงเป็นบคุคลที่มีสว่น

ร่วมในการพฒันาศกัยภาพของผู้ถกูประเมิน ดงันัน้ผู้ประเมินจึงไมค่วรเป็นบคุลากรในฝ่ายบคุคลเทา่นัน้ แตค่วรจะ

เป็นผู้จดัการหรือผู้บริหารที่มีอ านาจตดัสนิใจ หรืออาจจะเป็นบคุคลคนเดียวกนัท่ีอยูใ่นคณะกรรมการศนูย์ประเมิน

ก็ยอ่มได้ ซึง่ผู้ประเมินทกุคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมให้เข้าใจถึงแนวทาง ขัน้ตอนการประเมินและการให้ข้อมลู

ปอ้นกลบัถึงจดุแข็งและจดุออ่นของผู้ถกูประเมิน 

10. การพัฒนากลยุทธ์การประเมินและการติดตามผล • ขัน้ตอนสดุท้ายถือได้ว่าเป็นขัน้ตอนในการพิจารณา

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือศูนย์ประเมินที่ถูกน ามาใช้ในองค์การ การออกแบบโปรแกรมการประเมินและการ

ติดตามผลนัน้จะต้องมีการจัดเตรียมแบบฟอร์มหรือเอกสารที่ใช้ในการบนัทึกผลการประเมินพฤติกรรมของผู้ถูก

ประเมิน รวมถึงการติดตามความสามารถของ ผู้ ถูกประเมินภายหลงัจากการเข้าร่วมศูนย์ประเมินแล้ว ซึ่ง

แบบฟอร์มการประเมินและการติดตามผลนัน้จ าเป็นจะต้องค านึงถึงความเที่ยงตรงและความน่าเช่ือถือได้ของ

ข้อมลูที่ถกูบนัทกึด้วยเช่นเดียวกนั 

        สรุปวา่ศนูย์ประเมิน (Assessment Center) จึงเป็นอีกทางเลอืกหนึง่ที่องค์การหลาย ๆแหง่น ามาใช้เป็นแนวทาง

ในการจดัท าแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ด้วยการก าหนดผู้ประเมินที่ท าหน้าที่วิเคราะห์ว่าบคุคลที่เข้าร่วมศนูย์ประเมิน

มีจดุแข็งและจดุออ่นในเร่ืองใดข้อมลูที่วิเคราะห์ได้นัน้ผู้ประเมินจะต้องให้ข้อมลูป้อนกลบัผลการประเมินแก่ผู้ เข้าร่วมศนูย์

ประเมิน เพื่อให้บคุคลเหล่านีรั้บรู้และหาแนวทางในการพฒันาปรับปรุงความสามารถของตนเองให้ดีขึน้ตามที่องค์การ

ต้องการ 

 

 


