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Benchmarking เป็ น เครื ่ อ งมื อ ที ่ ช ่ ว ยในการปรั บ ปรุ ง

และพัฒนางาน โดยอาศัยการเปรียบเทียบการบริหารจัดการหรือ
การดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน องค์กรทางธุรกิจได้นำ Benchmarking มาใช้
จนต่างก็ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพขององค์กร
ในวงการการศึ ก ษาก็ ไ ด้ ม ี ค วามพยายามนำกระบวนการ
Benchmarking มาใช้ ดังเช่นทบวงมหาวิทยาลัย หรือสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในปัจจุบันได้มี “โครงการศึกษา
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไทยด้วย
กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)” QA NEWS
จึงได้นำสรุปความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับ Benchmarking ซึง่ โครงการ
ดังกล่าวประมวลไว้มาเผยแพร่ตอ่ ให้ทราบ

ความหมาย
Benchmarking เป็นกระบวนการวัดและเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ บริการ และวิธปี ฏิบตั ิ กับองค์กรทีส่ ามารถทำได้
ดีกว่า เพือ่ นำผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง
องค์กรของตนเอง เพือ่ มุง่ สูค่ วามเป็นเลิศ จากความหมายนี้
สรุปได้วา่ การทำ Benchmarking ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ
ได้แก่
1. การเปรี ย บเที ย บวั ด (Benchmark) ในส่วนนี้ต้อง
มีการกำหนดตัววัด หรือทีเ่ รียกว่า Key Performance Indicator
(KPls) ว่าจะเปรียบเทียบกับใคร ในเรือ่ งใด
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศ
(Best Practices) จากผู้ที่ทำได้ดีกว่า โดยเป็นกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นหลังจากการเปรียบเทียบวัดให้รู้ถึงผู้ที่ทำได้ดีกว่า
และเข้าไปเรียนรู้วิธีการปฏิบัติซึ่งทำให้ประสบความสำเร็จ
หรือมีคา่ Benchmark สูง เพือ่ นำมาใช้ปรับปรุงองค์กรของตนเอง
ในการกำหนดว่ า องค์ ก รควรเปรี ย บเที ย บกั บ ผู ้ ท ี ่ ม ี
ผลการปฏิบัติที่ดีกว่าในระดับใดนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการ

ขององค์กรว่าต้องการปรับปรุงไปสูร่ ะดับใด หรือต้องการแข่งขัน
กับคู่แข่งระดับใด เช่น ระดับอุตสาหกรรม ระดับภูมิภาค หรือ
ระดับโลก อย่างไรก็ตาม ค่าของ Benchmark เป็นตัวเลขซึ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น การปรับปรุงองค์กร
โดยการเปรียบเทียบวัดและเรียนรู้จากผู้ที่ทำได้ดีกว่าจึงต้อง
มีการทำอย่างต่อเนือ่ งตลอดเวลา เนือ่ งจากผูท้ ท่ี ำได้ดกี ว่าก็ยอ่ ม
มีการปรับปรุงตลอดเวลาด้วยเช่นกัน
วิธปี ฏิบตั ขิ องผูท้ ท่ี ำได้ดกี ว่า/เป็นเลิศ (Best Practices) เป็น
ข้อมูลสำคัญที่นำไปสู่การปรับปรุงองค์กร ในการทำ Benchmarking ปั จ จุ บ ั น หลายองค์ ก รที ่ ท ำ Benchmarking ยั ง มี
ความสับสนกับคำว่า "Best" ของ Best Practices โดยคิดว่า
เป็นการยากที่จะพูดว่าเป็นวิธีปฏิบัติ "ที่ดีที่สุด" ทำให้หลาย
องค์กรทีท่ ำ Benchmarking ใช้คำว่า Good Practices หรือ Better
Practices แทน อย่างไรก็ตาม ในทีน่ ้ี Best Practices หมายถึง
วิธปี ฏิบตั ทิ ท่ี ำให้องค์กรประสบความสำเร็จ หรือวิธปี ฏิบตั ิ
ทีน่ ำองค์กรไปสูค่ วามเป็นเลิศ ซึง่ เหมาะสมกับองค์กรนัน้ ๆ
โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่สามารถทำได้หรือเหมาะสมกับ
ทุกองค์กร ก็จะทำให้สามารถใช้คำว่า Best Practices ได้ ดังนัน้
ในการเรียนรู้ Best Practices จากผูท้ ท่ี ำได้ดกี ว่า เพือ่ นำมาใช้
ในการปรับปรุงองค์กรของตนเอง ผู้ใช้ต้องนำมาประยุกต์
ให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเองด้วย

ประโยชน์ของการทำ Benchmarking
Benchmarking เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงองค์กร

ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากทำให้
มีการปรับปรุงองค์กรอย่างก้าวกระโดด แต่สำหรับประเทศไทย
Benchmarking ยังค่อนข้างเป็นเรือ่ งใหม่ เริม่ มีการนำเครือ่ งมือนี้
มาใช้ในการปรับปรุงองค์กรอย่างเป็นระบบในช่วง 2-3 ปี
ที่ผ่านมาเท่านั้น แต่ในต่างประเทศมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน การทำ
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Benchmarking ได้รบั การยอมรับและนำมาใช้มากขึน้ เนือ่ งจาก

เหตุผลดังนี้
1. เพื่อความยั่งยืนขององค์กร : สภาพการแข่งขันที่
รุนแรงขึ้น การที่องค์กรจะยั่งยืนจำเป็นต้องรักษาและยกระดับ
ความสามารถของตนเองเพือ่ ให้แข่งขันได้ จึงต้องมีการเรียนรูแ้ ละ
ปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่องโดยเครื่องมือหนึ่งที่นิยมใช้ คือ
Benchmarking

2. เพื่อการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด : ความเร็วใน
การปรั บ ปรุ ง ตนเองเป็ น เงื ่ อ นไขสำคั ญ ของความได้ เ ปรี ย บ
ในการแข่งขัน Benchmarking เป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้น
นวัตกรรม (Innovation) ในองค์กร ซึง่ ทำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ในเชิงปรับปรุงในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากเป็นการเรียนรู้
วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดจากภายนอกองค์กร ทำให้สามารถ "เรียนลัด"
เพือ่ ก้าวให้ทนั องค์กรอืน่ ๆ จึงเป็นการปรับปรุงแบบก้าวกระโดด
3. เพื่อสนับสนุนรางวัลคุณภาพแห่งชาติ : รางวัลเป็น
แรงจูงใจให้เกิดการปรับปรุง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลาย
ประเทศ ริเริม่ ให้มรี างวัลด้านการจัดการเพือ่ เป็นแรงกระตุน้ ให้เกิด
การปรับปรุงคุณภาพด้านการจัดการ เช่น Malcolm Baldrige
National Quality Award ในประเทศสหรัฐอเมริกา Singapore
Quality Award ในสิงคโปร์ และ Thailand Quality Award ของ
ประเทศไทย รางวัลเหล่านีใ้ ช้แนวทางของ Malcolm Baldrige เป็น
หลักเกณฑ์ในการตัดสิน ซึง่ ได้กำหนดให้องค์กรทีจ่ ะได้รบั รางวัล
ต้องมีการดำเนินกระบวนการ Benchmarking
ฉบับหน้าจะนำกระบวนการทำ Benchmarking มาเสนอ
ต่อไป
ที่มา : อาวุธ ศรีศุกรี. รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษา
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไทย
ด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking).
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
2547.
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ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในเมือ่ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2547 โดย
ผศ.สถาพร ชาตาคม ทำหน้าทีป่ ระธาน กรรมการประกอบด้วย
   

ผศ.ดร.พัลลภ พิรยิ ะสุรวงศ์ ดร.พยุง มีสจั นางสาวทัศนีย์ ตรีธาร
นายปิยะชาติ โชคพิพฒ
ั น์ และนางสาวชาลินทร์ เกรียงสินยศ
ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ
ผลการตรวจเยี่ยมและประเมิน พบว่า ศูนย์นวัตกรรม
เทคโนโลยีไทย-ฝรัง่ เศส เป็นหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ในการดำเนินงานของทุกฝ่าย
ได้แก่ สำนักงานผูอ้ ำนวยการ ฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ ฝ่าย
เทคโนโลยี ก ารกั ด กร่ อ น ฝ่ า ยไฟฟ้ า -อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
คอมพิวเตอร์ ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชือ่ ม
ฝ่ายส่งเสริมงานวิจยั และฝึกอบรม และฝ่ายพัฒนาโครงการและ
วิเทศสัมพันธ์
คณะกรรมการ มีข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงาน
ดังนี้ ควรกำหนดนโยบายการบริหารงานด้านต่าง ๆ เพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดทำแผนประจำปีให้ครอบคลุมงาน/
กิจกรรมทุกด้าน เพือ่ ให้มคี วามชัดเจนและเกิดการพัฒนาเชิงรุก
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการตรวจ และติดตามงาน ควรทบทวน
วัตถุประสงค์เดิมตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ เพือ่ เป็นแนวทางในการกำหนด
ทิ ศ ทางของงานที ่ ไ ด้ เ ริ ่ ม ดำเนิ น การ นอกจากนี ้ ค วรแยก
องค์ประกอบด้านการวิจยั ออกจากองค์ประกอบที่ 5 เนือ่ งจาก
งานวิจัยเป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของศูนย์ฯ และเพิ่มเติม
องค์ประกอบด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เนือ่ งจากศูนย์ฯ ควร
มีส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชาวต่างชาติ
ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่โดยตรง และที่มาเยี่ยมชม/ฝึกอบรม
เป็นต้น สำหรับข้อเสนอแนะต่อการจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง คณะกรรมการมีขอ้ เสนอแนะว่า ควรปรับเกณฑ์ประเมิน
ด้านการบริการวิชาการให้เป็นไปตามวงจร PDCA นำเสนอผล
การดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกัน รวมทั้งการอ้างอิง
เอกสารหลักฐานควรมีความชัดเจนระหว่างเอกสารของระบบ
ISO และระบบประกันคุณภาพของสถาบัน เป็นต้น

ดูผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
ระดับคณะ ประจำปี พ.ศ. 2547 (รอบปีการศึกษา 2546)
ได้ ท ี ่ เ ว็ บ ไซต์ ศู น ย์ ป ระกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา สจพ.
http://qa.kmitnb.ac.th
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