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QA NEWS ฉบับที่ 91 ได้เสนอความหมาย และประโยชน์
ของการทำ Benchmarking ซึง่ เป็นกระบวนการทีส่ ามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และประกันคุณภาพการดำเนินงาน ได้
QA NEWS ฉบับนีข้ อนำกระบวนการทำ Benchmarking ที่ สกอ.

สรุปไว้มาเสนอ
กระบวนการทำ Benchmarking มีการพัฒนาและนำไปใช้
อย่างหลากหลาย ขึน้ อยูก่ บั ว่าองค์กรทีน่ ำไปใช้นน้ั ต้องการเน้น
รายละเอียดในด้านใด อย่างไรก็ตามทุกกระบวนการ/รูปแบบ
ต่างก็อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน โดยประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4
ขัน้ ตอน และแบ่งเป็นขัน้ ตอนย่อย 10 ขัน้ ตอนย่อย ดังนี้

ขัน้ ตอนการวางแผน (Planning Stage)
ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนย่อย ดังนี้
1. การกำหนดหัวข้อการทำ Benchmarking
สามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่เหมาะสมที่สุดควรเริ่มจาก
การวิเคราะห์กระบวนการของตนเองก่อน ซึง่ มองได้ 2 ด้าน คือ
มุมมองภายใน ที่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องการปรับปรุงในองค์กร
และมุมมองภายนอกที่มาจากสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ในปัจจุบัน
ส่วนใหญ่เริม่ จากมุมมองลูกค้าก่อน (Standpoint of Customer)
โดยวิเคราะห์วา่ ลูกค้าคาดหวังในเรือ่ งใด เช่น คุณภาพ ราคา หรือ
บริการ จากนั้นจึงพิจารณาว่ากระบวนการทำงานใดบ้างที่มี
ผลกระทบต่อความคาดหวังของลูกค้า จัดลำดับหรือเกณฑ์
ในการพิจารณา เพื่อคัดเลือกหัวข้อหรือกระบวนการนั้น ๆ
นำมาทำ Benchmarking
2. การกำหนดองค์กรเปรียบเทียบ
การคัดเลือกผูท้ อ่ี งค์กรต้องการเทียบเคียงหรือคูเ่ ปรียบเทียบ
(Benchmarking Partner) มีแนวทางปฏิบตั หิ ลัก ๆ คือ การจัดทำ
รายชื่อองค์กรที่ต้องการเปรียบเทียบ และคัดเลือกองค์กร ซึ่ง
ต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจน เพื่อใช้
ในการคัดเลือกองค์กรในการทำ Benchmarking ด้วย ทัง้ นีอ้ าจ

พิจารณาจากขนาดและโครงสร้างองค์กร ประเภทสินค้า/บริการ
ประเภทอุตสาหกรรม ระดับเทคโนโลยี สถานทีต่ ง้ั และการได้รบั
การยอมรับ เป็นต้น
3. การกำหนดวิธกี ารเก็บและการเก็บข้อมูล
การได้มาซึ่งข้อมูลเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสำคัญ
โดยทั่วไปองค์กรจะสามารถได้ข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และ
ทุตยิ ภูมิ สิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในการกำหนดวิธเี ก็บและรวบรวมข้อมูล
คือ องค์กรต้องศึกษากระบวนการของตนเองอย่างถ่องแท้ เพือ่
พิจารณาว่าควรปรับปรุงในรายละเอียดเรื่องใด และนำสิ่ง
ที่ต้องการปรับปรุงนั้น ไปสร้างเป็นแบบสอบถามหรือประเด็น
คำถามที่จะใช้รวบรวมข้อมูลที่ต้องการจาก Benchmarking
Partner ทั้งนี้วิธีการในการเก็บข้อมูลส่วนใหญ่จะใช้หลายวิธี
ร่วมกัน เช่น การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การทำ Site
Visit เป็นต้น เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีต่ อ้ งการครบถ้วน สามารถนำไปใช้
ในการวิเคราะห์ผลต่อไปได้ รวมทั้งต้องทราบถึงปัจจัยเอื้อ
(Enabler) ทีท่ ำให้องค์กรทีป่ ระสบความสำเร็จสามารถสร้าง Best
Practices ในองค์กรได้ เช่น การสนับสนุนของผูบ้ ริหาร การให้
อำนาจ ระบบสารสนเทศ และค่านิยม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้
เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เข้าใจถึงการสร้าง Best Practices
ในองค์กรของ Benchmarking Partner ซึ่งจะเป็นประโยชน์
อย่างยิง่ ในการนำ Best Practices นัน้ ๆ ไปปรับใช้ในองค์กรต่อไป

ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Analysis Stage)
ประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอนย่อย ดังนี้
1. การวิเคราะห์ชว่ งห่างระหว่างเรากับ Benchmarking
Partner

เป็นการวิเคราะห์เพือ่ ให้ทราบความแตกต่างของประสิทธิภาพ
หรือความสามารถขององค์กร และ Benchmarking Partner
ในปัจจุบนั และคาดคะเนความแตกต่างในอนาคต นอกจากนัน้
ยังมุง่ ค้นหาและตอบคำถามว่า Benchmarking Partner นัน้ ๆ
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ทำอย่างไรจึงสามารถสร้าง Best Practices ในองค์กรได้ และมี
Enabler ที่สนับสนุนอย่างไรบ้าง ผลจากการวิเคราะห์ช่วงห่าง
(Gap Analysis) จะทำให้ตอบได้วา่ มี Gap เท่าไร และ Practices
ใดบ้างทีเ่ ราเรียนรู้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กบั เราได้
2. การคาดคะเนช่วงห่างทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
เป็นการประมาณการช่วงห่างทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต เพือ่
ประมาณว่าเมือ่ ใดเราจึงจะสามารถปิดช่วงห่างและเขยิบตนเองได้
หรือสามารถปรับปรุงตนเองให้ดเี ท่าหรือสูงกว่าคูเ่ ปรียบเทียบได้

ขัน้ ตอนการบูรณาการ (Integration Stage)
ประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอนย่อย ดังนี้
1. การสื ่ อ สารผลให้ ผ ู ้ เ กี ่ ย วข้ อ งทราบ และสร้ า ง
การยอมรับ
เป็นขั้นตอนการสื่อสารผลจากการทำ Benchmarking ให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้เกิดการยอมรับและการมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงองค์กร โดยต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายว่าต้อง
สือ่ สารให้ใครรับรูบ้ า้ ง วิธกี ารและช่องทางในการสือ่ สารขึน้ อยูก่ บั
เนือ้ เรือ่ งทีต่ อ้ งการสือ่ และกลุม่ ผูท้ ร่ี บั สือ่ โดยต้องเลือกให้เหมาะสม
เช่น กลุ่มผู้บริหารระดับสูง ใช้การรายงานผลสรุป การประชุม
เป็นต้น
2. การตัง้ เป้าหมาย
เป็นการนำผลทีไ่ ด้จากการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล มาใช้
พิจารณาตัง้ เป้าหมายทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั และกำหนดเป้าหมาย
การดำเนินงานในอนาคต เพือ่ ให้แข่งขันได้ ทัง้ นีก้ ารตัง้ เป้าหมาย
ต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้บริหาร และได้รับการยอมรับจาก
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริงด้วย ดังนัน้ จะต้อง
เป็นการกำหนดเป้าหมายโดยความเห็นชอบร่วมกันจากทุกฝ่าย
ทีเ่ กีย่ วข้องและมีผลกระทบในการปรับปรุง

2. การนำแผนไปสู่การปฏิบัติและการควบคุมกำกับ
ดูแลให้เป็นไปตามแผนทีว่ างไว้
ขั้นตอนนี้เป็นการนำแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้และได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารแล้วไปปฏิบัติ (Implementation)
และควบคุม/กำกับความคืบหน้าของการดำเนินการ ในการนำ
แผนไปปฏิบัติผู้บริหารอาจทดลองปฏิบัติในบางพื้นที่ แล้ว
ขยายผลไปสู่หน่วยงานอื่น ๆ และทั่วทั้งองค์กร หลังจาก
ดำเนินการตามแผนแล้วควรมีการสรุปผลการติดตาม และ
รายงานให้ผบู้ ริหารทราบทุกครัง้
3. การสอบทวนผลโดยเทียบค่ากับผู้ที่ดีที่สุด หรือ
คู่เปรียบเทียบ
หลังจากการดำเนินงานตามแผนแล้ว องค์กรต้องทบทวน
ผลการดำเนินการ โดยตอบคำถามว่า องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้หรือไม่ ต้องทบทวนเป้าหมายใหม่หรือไม่ Benchmark
ดีขน้ึ หรือไม่ สิง่ ทีเ่ รียนรูจ้ ากการทำ Benchmarking ครัง้ นีค้ อื อะไร
และหากจะทำอีกในคราวต่อไป ควรปรับปรุงเรือ่ งใดบ้าง
จากประโยชน์ และกระบวนการทำ Benchmarking ที่ได้
นำเสนอใน QA NEWS ฉบับที่ 91 และฉบับนี้ ศูนย์ประกัน
คุณภาพการศึกษาหวังว่าคงจะเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานได้
ทีม่ า : อาวุธ ศรีศกุ รี. รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษา
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไทย
ด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking).
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
2547.
ผู ้ ส นใจรายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ ต ิ ด ต่ อ ได้ ท ี ่ ศ ู น ย์ ป ระกั น
คุณภาพการศึกษา สจพ.

ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ (Action Stage)
ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนย่อย ดังนี้
1. การจัดทำแผนดำเนินการ
เป็นการนำผลการรวบรวมข้อมูลทัง้ หมดมาจัดทำแผนปฏิบตั กิ าร
ที่ชัดเจน ซึ่งต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของแผน
กิจกรรม ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม ผูร้ บั ผิดชอบ ผูด้ ำเนินการ
งบประมาณ และการติดตามผล ทั้งนี้แผนดังกล่าวควรได้รับ
ความเห็นชอบจากผูบ้ ริหารก่อนนำไปดำเนินการในขัน้ ตอนต่อไป

   

หน่วยงาน หรือผู้สนใจเผยแพร่ข่าวสาร และ
ความรูเ้ กีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา ติดต่อ
ได้ที่ ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สจพ. ชั้น 6
อาคารอเนกประสงค์ โทร. 1105 และ 1123 หรือที่
e-mail : qa@kmitnb.ac.th
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