ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ Benchmarking
Benchmarking เปนกระบวนการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ บริการ และวิธีปฏิบัติ กับองคกรที่สามารถทําไดดีกวา เพื่อนําผลของการ
เปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงองคกรของตนเองเพื่อมุงสูความเปนเลิศ ซึ่งจากความหมายนี้ สรุปไดวาการทํา Benchmarking ประกอบดวย 2 สวน
หลัก ๆ ไดแก
1. การเปรียบเทียบวัด (Benchmark) ซึ่งในสวนนี้ตองมีการกําหนดตัววัด หรือที่เรียกวา Key Performance Indicator (KPIs) วาจะ
เปรียบเทียบกับใคร ในเรื่องใด
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการปฏิบัติที่ดี/เปนเลิศ (Best Practices) จากผูที่ทําไดดีกวา โดยเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากการ
เปรียบเทียบวัดใหรูถึงผูที่ทําไดดีกวา และเขาไปเรียนรูวิธีการปฏิบัติซึ่งทําใหประสบความสําเร็จหรือมีคา Benchmark สูง เพื่อนํามาใชปรับปรุงองคกร
ของตนเองตัววัดเปนขอมูลที่เรียกวา “Benchmark” และคาของตัววัดนั้น ๆ เรียกคา Benchmark เชน บริษัท ก. ตองการปรับปรุงเวลาที่ใชในการสง
มอบผลิตภัณฑใหแกลูกคา ซึ่งสมมติวาปจจุบันใชเวลา 1 วัน และทราบขอมูลวาภายใตเงื่อนไขและกระบวนการเดียวกัน มีบริษัท ข. ซึ่งใชเวลาสง
มอบผลิตภัณฑเพียง 1 ชั่วโมง ในกรณีนี้กลาวไดวาระยะเวลาที่ใชในการสงมอบผลิตภัณฑใหแกลูกคา คือ Benchmark เพื่อใชในการเปรียบเทียบ และ
คาของระยะเวลาที่ใชเปรียบเทียบ เปนคา Benchmark ในการกําหนดวาองคกรควรเปรียบเทียบกับผูที่มีผลการปฏิบัติที่ดีกวาในระดับใดนั้นขึ้นอยูกับ
ความตองการขององคกรวาตองการปรับปรุงไปสูระดับใด หรือตองการแขงขันกับคูแขงขันระดับใด เชน ระดับอุตสาหกรรม ระดับภูมิภาค หรือ
ระดับโลก อยางไรก็ตาม คาของ Benchmark เปนตัวเลขซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ดังนั้น การปรับปรุงองคกรโดยการเปรียบเทียบวัดและ
เรียนรูจากผูที่ทําไดดีกวาจึงตองมีการทําอยางตอเนื่องตลอดเวลา เนื่องจากผูที่ทําไดดีกวาก็ยอมมีการปรับปรุงตลอดเวลา วิธีปฏิบัติของผูที่ทําไดดีกวา/
เปนเลิศ (Best Practices) เปนขอมูลสําคัญที่นําไปสูการปรับปรุงองคกร ในการทํา Benchmarking ยังมีความสับสนกับคําวา “Best” ของ Best Practices
โดยคิดวาเปนการยากที่จะพูดวาเปนวิธีปฏิบัติ “ที่ดีที่สุด” ทําใหหลายองคกรที่ทํา Benchmarking ใชคําวา Good Practices หรือ Better Practices แทน
อยางไรก็ตาม ในที่นี้ Best Practices หมายถึง วิธีปฏิบัติที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ หรือ วิธีปฏิบัติที่นําองคกรไปสูความเปนเลิศซึ่งเหมาะสม
กับองคกนนั้น ๆ โดยไมจําเปนตองเปนสิ่งที่สามารถทําไดหรือเหมาะสมกับทุกองคกร ก็จ ะทํา ให ส ามารถใชคํา วา Best Practices ได ดัง นั้น ใน
การเรี ยนรู Best Practices จากผูที่ทําไดดีกวา เพื่อ นํามาใชในการปรับ ปรุงองค กรของตนเอง ผูใชตองนํามาประยุกต ให เหมาะกับองคกรของ
ตนเองด วย
3. ประเด็นที่ตองทําความเขาใจใหถู กตอ ง ในการทํา Benchmarking คือ
1. การปรับ ปรุง ตนเองดว ยการเรีย นรูจ ากผูอื่น ไมใ ชก ารลอกเลีย นแบบ เนื่ อ งจากแตล ะองคก รมีวัฒ นธรรม วิสั ย ทัศ น สภาพ
ธุร กิจ และปจ จั ย ภายในองคก รที่แ ตกตา งกัน ดั ง นั้น Benchmarking จึ ง ตอ งเปน การเรี ย นรู เ พื่อ นํา Best Practices ที่ไ ดไ ปประยุก ตใ ช ใ น
องคกร
2. การแลกเปลี่ยนขอ มูล ในการทํา Benchmarking ตอ งทํา อย า งเปน ระบบ ไดรับ การยอมรับ และเต็ม ใจจากองคก รต น แบบไม
เป ด เผยขอ มูล หรือ นํา ไปใชผิด วั ต ถุป ระสงคที่ตั้ง ไวใ นการทํา ซึ่ง ในสว นนี้จ ะมีจ รรยาบรรณ (Code of Conduct) ควบคุม เพื่อ ให ก ารทํา
Benchmarking ยั่งยืนและเกิดประโยชนสูงสุด ดังนี้
- หลั กการดานกฎหมาย : หลีกเลี่ยงการทําความผิด หรือใชวิธีการไม เหมาะสมในการได มาซึ่งความลั บทางธุร กิจ
- หลั กการดานการแลกเปลี่ยนขอ มูล : เต็มใจในการแลกเปลี่ย น และใหข อ มูลที่เปน จริง
- หลั กการดานความลับ : รักษาขอ มูล ที่ ไ ดรับ เปน ความลับ ไมเ ปด เผยชื่อ และข อ มูล กอ นไดรับ การยิน ยอมจากองคก รที่ใ ห
ข อ มู ล
- หลั กการดานการใชขอ มูล : ใชข อ มูลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
- หลั กการดานการติดตอ : ติ ดตอ ผานชองทาง/บุค คลที่กําหนด และไมเป ดเผยชื่อ บุค คลกอนไดรับการยิน ยอม
- หลั กการดานการเตรีย มตัว : เตรีย มตัวใหพรอมในการแลกเปลี่ ยนข อ มูล
- หลั กการดานการทําใหสําเร็จ : ปฏิบัติตามขอตกลงที่ทําไวใหลุลวงทันเวลา
- หลั กการดานความเขาใจและการปฏิบัติ : ปฏิบัติตอ ผูที่ทํา Benchmarking ตามที่เขาตองการ
3. เป าหมายที่แ ทจ ริง (Ultimate Purpose) ของ Benchmarking คือการศึก ษา Best Practices ปรั บ ปรุงตนเอง มิ ใช การมุ งเนน
เพี ยงการเปรียบเทีย บวัดเทานั้น ซึ่ งเทียบเปนสัดสวนระหวางตัววัดและ Best Practices เปน 10% - 20% : 80% - 90%

ประโยชนของการทํา Benchmarking
Benchmarking เปน เครื่ อ งมือ ที่ใ ชใ นการปรับ ปรุง องคก รที่ไ ดรับ ความนิย มเป น อยา งมากในปจ จุบัน เนื่อ งจากทํา ใหมี ก าร
ปรับ ปรุง องคก รอยา งกา วกระโดดจึง ขยายผลอย า งตอ เนื ่ อ ง จนกระทั ่ ง ปจ จุบ ัน มี ก ารทํ า Benchmarking ทั ่ว ทั ้ ง องคก ร ปจ จุบ ัน
Benchmarking ไดรับ การยอมรับและนํามาใชมากขึ้น เนื่องจากเหตุผลดังนี้
- เพื ่ อ ความยั ่ง ยื น ขององคก ร : สภาพการแขง ขัน ที ่ร ุน แรงขึ ้น การที ่อ งคก รจะยั ่ง ยืน จํ า เปน ตอ งรัก ษษและยกระดับ
ความสามารถของตนเองเพื ่อ ใหแ ขง ขัน ได จึ ง ตอ งมีก ารเรีย นรู แ ละปรั บ ปรุง ตนเองอย า งตอ เนื ่อ งโดยเครื ่อ งมือ หนึ ่ง ที ่น ิย มใชค ือ
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- เพื่อ การปรับ ปรุงอยางกาวกระโดด : ความเร็วในการปรับ ปรุงตนเองเปนเงื่อ นไขสํา คัญ ขอความได เ ปรีย บในการแขง ขัน
Benchmarking เปน เครื่องมือ ที่ชวยกระตุ นนวัต กรรม (Innovation) ในองคกร ซึ่งทําใหเกิ ดารเปลี่ยนแปลงในเชิงปรั บ ปรุ งในระยะเวลาอัน
สั้ น เนื่ อ งจากเปน การรเรีย นรู วิธี ป ฏิบัติที่ดีที่สุ ด จากภายนอกองคก รทํา ใหส ามารถ “เรี ย นลัด ” เพื่ อ ก า วใหทัน องคก รอื่น ๆ จึ ง เปน การ
ปรั บ ปรุง แบบก าวกระโดด
กระบวนการทํา Benchmarking
กระบวนการทํา Benchmarking มีการพัฒนาและนําไปใชอยางหลากหลาย ขึ้นอยูกับวาองคกรตนแบบที่นําไปใชนั้นตองการเนน
รายละเอียดในดานใด อยางไรก็ตาม ทุกกระบวนการ/รูปแบบที่ทําก็ยังอยูบนพื้นฐานเดียวกัน ซึ่งรูปแบบที่ไดรับความนิยมของบริษัทชั้นนําในระดับ
โลก ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก และ 10 ขั้นตอนยอยดังนี้
1. ขั้นตอนการวางแผน (Planning stage) ประกอบดวย 3 ขั้นตอนยอย ดังนี้
1.1 การกําหนดหัวขอการทํา Benchmarking สามารถทํา ไดห ลายวิธี แตวิธีที่เ หมาะสมที่สุด ควรเริ่ม จากการวิเคราะห
กระบวนการตนเองกอ น ซึ่ ง มองได 2 ดา น คือ มุม มองภายในที่เ ปน เรื่อ งสํา คัญ ที่ต อ งการปรั บ ปรุ ง ในองค ก ร และมุม มองภายนอกที่ม าจาก
สิ่ง ที่ ลูก ค า ตองการ ในปจจุบันสวนใหญเริ่มจากมุมมองลูกคากอน (Standpoint of Customer) โดยวิเคราะหวาลูกคาคาดหวังในเรื่องใด เชน คุณภาพ
ราคา หรือบริการ จากนั้นจึงพิจารณาวากระบวนการทํางานใดที่มีผลกระทบตอความคาดหวังของลูกคา จัดลําดับหรือเกณฑในการพิจารณาเพื่อ
คัดเลือกหัวขอหรือระบวนการนั้น ๆ เพื่อนํามาทํา Benchmarking
1.2 การกํา หนดองคก รเปรีย บเทีย บ การคัด เลือ กผูที่อ งคก รตอ งการเทีย บเคีย งหรื อ คูเ ปรี ย บเที ย บ Benchmarking
Partner มี แ นวทางปฏิ บั ติ ห ลั ก ๆ คื อ การจั ด ทํา รายชื่ อ องค ก รที่ ต อ งการเปรี ย บเที ย บและคั ด เลื อ กองค ก ร ซึ่ ง ต อ งมี ก ารกํา หนดหลั ก เกณฑ
การคั ด เลื อ กที่ ชั ด เจน เพื่ อ ใช ใ นการคั ด เลื อ กองค ก รในการทํา Benchmarking ด ว ย ทั้ ง นี้ อ าจพิ จ ารณาจากขนาดโครงสร า งองค ก ร ประเภท
สิ นค า / บริ การประเภทอุ ต สาหกรรม ระดั บ เทคโนโลยี สถานที่ตั้ ง และการไดรั บ การยอรั บ เปน ตน เพื่อ เลือ กองคกรที่เ หมาะสมในการทํ า
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1.3 การกําหนดวิธีการเก็บและการเก็บขอมูล การไดมาซึ่งขอมูลเปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสําคัญ โดยทั่วไปองคกรจะ
สามารถไดขอมูลทั้งขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ แตสิ่งที่สําคัญที่สุดในการกําหนดวิธีเก็บและการรวบรวมขอมูล คือ องคกรตองศึกษากระบวรการของ
ตนเองอย า งถอ งแท เพื่ อ พิจ ารณาวา ควรปรับ ปรุ ง ในรายละเอีย ดเรื่อ งใด และนํา สิ่ง ที่ตอ งการปรั บ ปรุ ง นั้น ๆ ไปสรา งเป น แบบสอบถามหรือ
ประเด็ นคําถาม เพื่อใชในการรวบรวมขอ มู ลที่ตองการจาก Benchmarking Partner
1. ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล (Analysis Stage) ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย ดังนี้
1.1 การวิเคราะหชวงหางระหวางเรากับ Benchmarking Partner เปน การวิเ คราะหเ พื่อ ใหท ราบถึง ความแตกต า งของ
ประสิ ท ธิ ภ าพหรือ ความสามารถขององค ก รเราและ Benchmarking Partner ในปจ จุบัน และคาดคะเนความแตกตา งในอนาคต นอกจากนั้น
ในการวิเ คราะหมุ ง เนน ค น หาและตอบคํา ถามให ไ ดวา Benchmarking Partner นั้น ๆ ทํา อยา งไรจึง สามารถสรา ง Best practices ในองคก ร
ได แ ละมี Enabler ที่ส นับ สนุน อยา งไรบ า ง ผลจากการวิเ คราะหชว งหา ง (Gap Analysis) จะทํา ใหเ ราตอบคํา ถามไดว า มี Gap เทา ไร และ
Practices ใดบางที่เราเรียนรูแ ละสามารถนํามาประยุกตใชกับเราได
1.2 การคาดคะเนชวงหางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเปนการประมาณการ Gap ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อ ประมาณไดวา
เมื่ อใดเราจึงจะสามารถปดชวงหางและเขยิ บตนเองได หรืออาจกลาววาสามารถปรั บ ปรุงตนเองใหดีเทาหรือ สูงกว าคูเ ปรียบเทีย บได
2. ขั้นตอนการบูรณการ (Integration Stage) ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย ดังนี้

2.1 การสื่อสารผลใหผูเกี่ยวของทราบ และสรางการยอมรับ เปนขั้นตอนการสื่อสารผลจากการทํา Benchmark ให
ผูเ กี่ ย วขอ งรับ ทราบ เพื่อ ใหเ กิด การยอมรับ และการมีส ว นรว มในการปรับ ปรุง องคก ร โดยตอ งการกํา หนดกลุม เปา หมายวา ตอ งสื่อ สารให
ใครรั บ รู บาง วิธี การและชองทางในการสื่อ สารขึ้ น อยูกับ เนื้อ เรื่องที่ตองการสื่อ และกลุม ผูที่รับ สื่อ โดยตอ งเลือ กใหเ หมาะสม เชน ผูบ ริห าร
ระดั บ สู ง ใชการรายงานผลสรุป การประชุม เป นตน
2.2 การตั้ง เปา หมาย เป น การนํา ผลที่ไ ดจ ากการรวบรวมและวิเ คราะหข อ มูล มาใชพิจ ารณาตั้ง เปา หมายที่เ ปน อยูใ น
ปจ จุ บัน และกํา หนดเปา หมายการดํา เนิน งานในอนาคต เพื่อ ใหแ ขง ขัน ได ทั้ง นี้ การตั้ ง เปา หมายตอ งไดรับ การเห็น ชอบจากผูบ ริห าร และ
ได รั บ การยอมรับจากผูมีส วนเกี่ยวขอ ง เพื่ อ ให ส ามารถปฏิบัติไ ดจ ริง ดว ย ดัง นั้น จะต อ งเปน การกํา หนดเป า หมายโดยความเห็น ชอบรว มกัน
จากทุ กฝ ายที่เกี่ยวของและมีผลกระทบในการปรับ ปรุง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Action Stage) ประกอบดวย 3 ขั้นตอนยอย ดังนี้
3.1 การจัดทําแผนดําเนินการ เปนการนําผลการรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาจัดทําแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ซึ่งตอระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของแผน กิจกรรม ระยะเวลาของแตละกิจกรรม ผูรับผิดชอบผูดําเนินการงบประมาณและการติดตามผล ทั้งนี้ แผนดังกลาวควร
ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารกอนนําไปดําเนินการในขั้นตอนตอไป
3.2 การนําแผนไปสูการปฏิบัติและการควบคุมกํากับดูแลใหเปนไปตามแผนที่วางไวขั้นตอนนี้เปนการนํา
แผนปฏิบัติการที่กาํ หนดไวและไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารแลวไปปฏิบัติ (Implementation) และควบคุม/กํากับความคืบหนาของการดําเนินการ
ในการนําแผนไปปฏิบัติผูบริหารอาจทดลองปฏิบัติในบางพื้นที่ แลวขยายผลไปสูหนวยงานอื่น ๆ และทั่วทั้งองคกร หลังจากดําเนินการตามแผนแลว
ควรมีการสรุปผลการติดตามและรายงานใหผูบริหารทราบทุกครั้ง
3.3 การทบทวนผลโดยเทียบคากับผูที่ดีที่สุด หรือ คูเปรียบเทียบหลักจากกดําเนินงานตามแผนแลวองคกรตองทบทวนผลการ
ดําเนินการโดยตอบคําถามวา องคกรบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม ตองทบทวนเปาหมายใหมหรือไม Benchmarking ดีขึ้ น หรือ ไมสิ่ง ที่เ รีย นรูจ าก
การทํา Benchmarking ครั้ง นี้คือ อะไร และหากจะทํา อีก ครั้ง ในคราวหนา ควรปรั บ ปรุง เรื่ อ งใดบา ง อยา งไรก็ต าม อาจกลา วไดวา ผลสํา เร็จ
ของการดํา เนิน การเรื่อ งได ๆ ก็ ต าม การยอมรับ และสนับ สนุน จากผูนํา องคก รเปน สิ่ ง ที่มี ค วามสํา คัญ เป น อยา งยิ่ง การทํา Benchmarking ก็
เช น เดี ย วกัน ทางปฏิบัติผูบ ริห ารระดับ สูง จํา เป น ตอ งทํา ความเขา ใจเกี่ย วกับ ความหมาย ประโยชนที่จ ะไดรับ และกระบวนการทํา ใหเ ข า ใจ
อยา งถอ งแท รวมทั้ง ใหค วามสนับ สนุ น ด า นทรัพ ยากร เชน บุ ค ลากร งบประมาณ เวลา และเครื่ อ งมือ ต า ง ๆ ดั ง นั้น การเตรีย มความพร อ ม
กอ นการทํา Benchmarking จึ ง เปน อีก ขั้ น ตอนที่มี ค วามสํา คัญ ดั ง นั้น กอ นเริ่ม ดํา เนิน การทํา Benchmarking ควรมีก ารเตรี ย มความพรอ ม
ขององคก ร เชน แตง ตั้ง ผูรับ ผิด ชอบระดับ สูง (Benchmarking Sponsor) การจัด Benchmarking Team การฝ ก อบรมใหค วามรู เป น ตน
เพื่อให ที มงานเข าใจและสามารถทํา Benchmarking ไดอ ยางมีประสิท ธิภาพสูงสุด

ที่มา : http://www.onesqa.or.th

