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ศูนย์ประเมิน เป็ นแนวทางหรื อวิธีการหนึง่ ในการประเมินพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การที่ม่งุ เน้ นการประเมิน
การวัดและวิเคราะห์ผลของพนักงานในเรื่ องทักษะ ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรในองค์การ โดยเน้ น
ไปที่การวิเคราะห์หาพฤติกรรมด้ านการบริ หารจัดการ (Managerial Behavior)เช่น วิสยั ทัศน์ การวางแผนงาน การแก้ ไข
ปั ญหาตัดสินใจความคิดเชิงกลยุทธ์ เป็ นต้ น มากกว่าพฤติกรรมที่เกี่ยวกับงานเฉพาะด้ าน (Technical Behavior)เช่น
ทักษะการขาย ทักษะการผลิต ทักษะการทาบัญชีทกั ษะการติดตามหนี ้ เป็ นต้ น
วัตถุประสงค์ของการนาแนวคิดศูนย์ประเมินมาใช้ ในองค์การนัน้ ผู้บริ หารหลายคนยังเข้ าใจเพียงแต่ว่าแนวคิด
ดังกล่าวนี ้นามาใช้ ในการสรรหาคัดเลือกพนักงานใหม่ในระดับบริ หารที่จะเข้ ามาทางานในองค์การเท่านัน้ แท้ จริ งแล้ ว
แนวคิดดังกล่าวนี ้ยังสามารถนามาใช้ ในการพัฒนาบุคลากรในองค์การได้ อีกด้ วย เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์หา
จุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงานในปั จจุบนั อันนาไปสูก่ ารจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development
Plan) ต่อไป รวมถึงการนาไปใช้ เพื่อประเมินศักยภาพของพนักงานว่ามีความพร้ อมที่จะเลือ่ นตาแหน่งงานหรื อโอนย้ ายงาน
ไปทางานด้ านอื่น ๆ เพื่อเพื่มทักษะการทางานที่หลากหลายด้ าน (Multi-Skills) นอกจากนี ้แนวคิดศูนย์ประเมินยังถูก
นามาใช้ ในการสรรหาบุคลากรจากภายในที่จะเป็ นพนักงานดาวเด่นหรื อองค์การหลายแห่งเรี ยกบุคคลเหล่านี ้ว่า Talented
People ซึง่ บุคคลเหล่านี ้จะถูกเตรี ยมความพร้ อมให้ เป็ นผู้สืบทอดตาแหน่งงานในระดับบริ หาร ที่เรี ยกว่า Successor ของ
องค์การต่อไป
ขันตอนของการน
้
าศูนย์ประเมินมาใช้ ในองค์การ • ผู้เขียนขอนาเสนอ 10 ขันตอนหลั
้
ก ในการนาแนวคิดศูนย์
ประเมินมาใช้ ในองค์การ ดังนี ้
1. การแต่ งตัง้ คณะกรรมประเมิน • คณะกรรมการประเมินควรจะเป็ นผู้บริ หารระดับสูงสุดที่มีอานาจในการ
ตัดสินใจและกาหนดนโยบายการดาเนินงานของหน่วยงาน (Senior – Level Management PolicyMakers) ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้ องร่ วมกันกาหนดหลักการของการนาแนวคิดศูนย์ประเมินมาใช้ ในองค์การเช่น วัตถุประสงค์

ของการประเมิน กลุม่ เป้าหมายของผู้เข้ าศูนย์ประเมิน วิธีการประเมินผลการประเมินและการให้ ข้อมูลป้อนกลับ
แก่ผ้ ถู กู ประเมิน เป็ นต้ น
2. การกาหนดสถานที่ • เป็ นหน้ าที่ขององค์การที่จะต้ องกาหนดสถานที่ที่จะประเมินบุคลากรด้ วยแนวคิดศูนย์
ประเมิน องค์การสามารถจัดศูนย์ประเมินภายในหรื อภายนอกองค์การได้ ทังนี
้ ้สถานที่ จะต้ องสะดวกต่อการ
เดินทาง อีกทังควรจะเป็
้
นสถานที่ที่ถูกจัดขึ ้นอย่างเป็ นส่วนตัว เงียบพอที่จะทาให้ ผ้ ู ถูกประเมินมีสมาธิในการทา
กิจกรรมที่ถูกจัดไว้ พบว่าองค์การหลายแห่งได้ ใช้ สถานที่ภายนอกองค์การ เป็ นโรงแรม หรื อรี สอร์ ทเพื่อจะทาให้
ผู้เข้ าร่วมศูนย์ประเมินมีความเป็ นส่วนตัวและความพร้ อมที่จะทากิจกรรมร่วมกัน
3. การคัดเลือกที่ปรึ กษา • เนื่องจากแนวคิดศูนย์ประเมินนันจ
้ าเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องการผู้ประเมินที่มีความเป็ นมือ
อาชีพ มีความรู้ และมีความเข้ าใจถึงหลักจริ ยธรรมของการใช้ ศนู ย์ประเมิน การคัดสรรที่ ปรึกษา ภายนอกองค์การ
จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่องค์การหลาย ๆ แห่งได้ นามาใช้ ที่ปรึ กษาภายนอกจะต้ องเข้ าใจ ถึงแนวคิด หลักการ
วิธีการวัดและประเมินผู้เข้ าร่ วมศูนย์ประเมิน มีการค้ นคว้ างานวิจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้ องกับ ศูนย์ประเมิน พร้ อมทัง้
ต้ องสามารถบูรณาการแนวคิดศูนย์ประเมินกับแนวทางการบริ หารและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การได้
4. การวิเคราะห์ งาน • การวิเคราะห์งานเน้ นการกาหนดกิจกรรมที่ต้องทา รวมทังเป้
้ าหมายหรื อผลลัพธ์ของกิจกรรม
ที่รับผิดชอบในแต่ละตาแหน่งงาน นอกจากนี ้การวิเคราะห์งานยังทาให้ องค์การทราบถึงความสามารถที่จาเป็ น
ของ ตาแหน่งานด้ วยเช่นกัน ทังนี
้ ้การวิเคราะห์งานเป็ นกระบวนการที่สาคัญอันนาไปสูก่ ารกาหนดความสามารถที่
ต้ องการประเมินจากตาแหน่งงาน พบว่าบ่อยครัง้ ที่องค์การหลายแห่งละเลยหรื อไม่สนใจขันตอนการวิ
้
เคราะห์งาน
เนื่องจากต้ องใช้ เวลาในการศึกษาและวิเคราะห์งานแต่ละงาน ดังนันแนวทางการแก้
้
ไขก็คือ องค์การมักจะว่าจ้ างที่
ปรึกษาจากภายนอกเข้ ามาช่วยวิเคราะห์งานของตาแหน่งงานที่ต้องการได้
5. การกาหนดคุณลักษณะที่ต้องการประเมิน • ผลลัพธ์ จากการวิเคราะห์งานนัน่ ก็คือการกาหนดคุณลักษณะ
หรื อคุณสมบัติพิเศษที่ต้องการประเมินจากผู้เข้ าร่ วมศูนย์ ประเมิน เป็ นพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลที่
แตกต่างกันไป พบว่าคุณลักษณะที่ต้องการประเมินจะต้ องเป็ นพฤติกรรมที่คงที่สามารถสังเกต เห็นและวัดได้ และ
สามารถวิเคราะห์และตีคา่ คะแนนออกมาได้ ด้วยเช่นกัน เพื่อนาไปใช้ กาหนดจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้ถกู ประเมิน
แต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน
6. การพั ฒนาหรื อ ซื อ้ สถานการณ์ จ าลอง • องค์ ก ารจะต้ อ งเลือ กว่า จะพัฒ นาหรื อ สัง ซื อ้ เหตุก ารณ์ จ าลอง
(Simulations) จากที่ปรึ กษาภายนอก พบว่าสถานการณ์ที่เลือกเข้ ามาใช้ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมศูนย์ประเมิน ช่วยกัน
วิเคราะห์และสรุปผลข้ อมูลตามโจทย์ที่ได้ รับนันสถานการณ์
้
นนควรจะสะท้
ั้
อนถึงสถานการณ์หรื อปั ญหาที่เกิดขึ ้น
จริ งของบริ ษัท หรื อเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมการทางานหรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นกับหน่วยงานหรื อองค์การ
7. ก าหนดตารางการประเมิ น • เป็ น ตารางเวลาหรื อ ก าหนดการที่ จ ะเข้ า ร่ ว มศูน ย์ ป ระเมิ น ซึ่ง หมายรวมถึ ง
ตารางเวลาสาหรับการเรี ยนรู้หรื อการอบรมในห้ องเรี ยน และตารางเวลาในการเข้ าร่ วม กิจกรรมของศูนย์ประเมิน
ไม่ว่าจะเป็ นการทาแบบฝึ กหัด การแสดงบทบาทสมมติ การระดมสมองเพื่อ อภิปรายกรณีศึกษา ผู้ออกแบบ

โปรแกรมการประเมินจะต้ องจัดสรรเวลาในการทากิ จกรรมโดย พิจารณาถึงความยากง่ายของกิ จกรรมที่จะ
นามาใช้ ในศูนย์ประเมินด้ วย
8. การสื่อสารทาความเข้ าใจ • โปรแกรมศูนย์ประเมินจะต้ องทาความเข้ าใจกับผู้ถกู ประเมินถึงวัตถุประสงค์การ
ประเมิน โดยเฉพาะยิ่งองค์การเพิ่งจะเริ่ มนาเครื่ องมือนี ้มาใช้ ในองค์การ เพราะอาจทา ให้ ผ้ ถู กู ประเมินเข้ าใจผิดคิด
ว่าเครื่ องมือนี ้เป็ นการลงโทษมากกว่าเป็ น การให้ คณ
ุ ประโยชน์ดงั นันองค์
้ การจะต้ องวางแผนการสื่อสารในทุกสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็ นโบว์ชัวร์ วารสารบริ ษัทการประชุมการสื่อสารผ่านทางบอร์ ดหรื อจดหมายเวียนของ
บริ ษัท
9. การสรรหาคัดเลือก และการฝึ กอบรมผู้ประเมิน • กระบวนการสรรหาคัดเลือกผู้ประเมินเป็ นขันตอนที
้
่สาคัญ
ซึ่งผู้ประเมินจะต้ องเป็ นระดับบริ หารที่พนักงานเคารพและเป็ นที่รักของพนักงานผู้ประเมินจึงเป็ นบุคคลที่มีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาศักยภาพของผู้ถกู ประเมิน ดังนันผู
้ ้ ประเมินจึงไม่ควรเป็ นบุคลากรในฝ่ ายบุคคลเท่านัน้ แต่ควรจะ
เป็ นผู้จดั การหรื อผู้บริ หารที่มีอานาจตัดสินใจ หรื ออาจจะเป็ นบุคคลคนเดียวกันที่อยูใ่ นคณะกรรมการศูนย์ประเมิน
ก็ยอ่ มได้ ซึง่ ผู้ประเมินทุกคนจะต้ องได้ รับการฝึ กอบรมให้ เข้ าใจถึงแนวทาง ขันตอนการประเมิ
้
นและการให้ ข้อมูล
ป้อนกลับถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้ถกู ประเมิน
10. การพัฒนากลยุทธ์ การประเมินและการติดตามผล • ขันตอนสุ
้
ดท้ ายถื อได้ ว่าเป็ นขันตอนในการพิ
้
จารณา
ประสิทธิ ภาพของเครื่ องมือศูนย์ ประเมินที่ถูกนามาใช้ ในองค์การ การออกแบบโปรแกรมการประเมินและการ
ติดตามผลนันจะต้
้
องมีการจัดเตรี ยมแบบฟอร์ มหรื อเอกสารที่ใช้ ในการบันทึกผลการประเมินพฤติกรรมของผู้ถูก
ประเมิ น รวมถึง การติด ตามความสามารถของ ผู้ถูก ประเมิ นภายหลัง จากการเข้ าร่ ว มศูนย์ ป ระเมิ น แล้ ว ซึ่ง
แบบฟอร์ มการประเมินและการติดตามผลนันจ
้ าเป็ นจะต้ องคานึงถึงความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือได้ ของ
ข้ อมูลที่ถกู บันทึกด้ วยเช่นเดียวกัน
สรุปว่าศูนย์ประเมิน (Assessment Center) จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึง่ ที่องค์การหลาย ๆแห่งนามาใช้ เป็ นแนวทาง
ในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ด้ วยการกาหนดผู้ประเมินที่ทาหน้ าที่วิเคราะห์ว่าบุคคลที่เข้ าร่ วมศูนย์ประเมิน
มีจดุ แข็งและจุดอ่อนในเรื่ องใดข้ อมูลที่วิเคราะห์ได้ นนผู
ั ้ ้ ประเมินจะต้ องให้ ข้อมูลป้อนกลับผลการประเมิน แก่ผ้ เู ข้ าร่ วมศูนย์
ประเมิน เพื่อให้ บคุ คลเหล่านี ้รับรู้ และหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งความสามารถของตนเองให้ ดีขึ ้นตามที่องค์การ
ต้ องการ

