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1.  ความหมายของการเทียบสมรรถนะ 
 
 ค าว่า “benchmarking” นัน้ ในภาษาไทยมกีารใชห้ลายค า ไดแ้ก่ การเทยีบสมรรถนะ  
การเทยีบเคยีงสมรรถนะ การวดัรอยเทา้ชา้ง การเทยีบเคยีง-แขง่ด ีการวเิคราะหเ์ชงิเปรยีบเทยีบ
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ  เป็นตน้  แต่ถา้แปลตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน แปลว่า 
การเทยีบสมรรถนะ หรอื การเทยีบเคยีงสมรรถนะ  ส าหรบัเอกสารฉบบัน้ีใชค้ าว่า “การเทียบ
สมรรถนะ” 

มผีูใ้หค้วามหมายของการเทยีบสมรรถนะ   ดงันี้  
 

ผู้ให้ความหมาย ความหมายของการเทียบสมรรถนะ  
พชิยั  เสงีย่มจติต ์(2542 : 153) กระบวนการวดัผลประเมนิผลทีก่ระท าอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อเสาะหาและรวบรวม

ขอ้มลูจากองคก์ารชัน้น ามาเปรยีบเทยีบกบัองคก์ารของตนเอง เพื่อน าไปสูก่าร
ปรบัปรงุทีด่ทีีสุ่ด 

บุญด ีบุญญากจิ และกมลวรรณ      
   ศริพิานิช (2545 : 9-11) 

วธิกีารในการวดัและเปรยีบเทยีบผลติภณัฑ ์ บรกิาร และวธิกีารปฏบิตักิบั
องคก์ารทีส่ามารถท าไดด้กีวา่  เพื่อน าผลการเปรยีบเทยีบมาใชใ้นการปรบัปรงุ
องคก์ารของตนเพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลศิ 

นิตย ์สมัมาพนัธ ์(2546 : 206)  การเฟ้นหากระบวนการและผลการด าเนินการทีเ่ป็นเลศิ (performance 
excellence) ในกจิกรรมทีค่ลา้ยคลงึกนัซึง่อาจจะอยูภ่ายในวงการอุตสาหกรรม
เดยีวกนั หรอือยู่ในวงการอื่นกไ็ด ้การทีอ่งคก์รหน่ึงออกแรงพยายามท าการ
เปรยีบเทยีบกบัองคก์รทีม่คีวามเป็นเลศินัน้ กด็ว้ยมคีวามมุง่หมายเพื่อทีจ่ะท า
ความเขา้ใจในมติใิหม่ ๆ ของการด าเนินการระดบัโลก (world class) และเพื่อให้
เกดิการบรรลุผลในการปรบัปรงุอย่างกา้วกระโดด  

วนัเพญ็  วรรณโกมล (2547 :  
   26) 

กระบวนการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองและกา้วกระโดด โดยมี
เครื่องมอืทีส่ าคญัคอืการวเิคราะหเ์ชงิเปรยีบเทยีบสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ 
ไดแ้ก่ กระบวนการวดัและเปรยีบเทยีบผลผลติ บรกิาร และวธิปีฏบิตักิบั
สถาบนัการศกึษาทีส่ามารถท าไดด้กีวา่ เพื่อน าผลของการเปรยีบเทยีบมาใช้
ปรบัปรงุองคก์รของตน  เพื่อใหส้ถานศกึษามคีณุภาพและมุง่สูค่วามเป็นเลศิ 

สมหวงั  พธิยิานุวฒัน์ (2547) การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ  ซึง่เป็นกระบวนการเรยีนรู้
และเป็นตวัส าคญัในการช่วยพฒันาคณุภาพ  ดงันัน้ การเทยีบสมรรถนะกค็อื
การเรยีนรูว้า่คนทีด่ทีีสุ่ดเขาท างานอยา่งไร  และเอาวธิที างานของเขามา
ปรบัปรงุวธิที างานของเรา หรอืการเลอืกแขง่กบัคนที่เป็นทีห่น่ึงเพื่อใหเ้ราเป็น 
ทีห่น่ึง  

 

 จากความหมายทีก่ล่าวมา สรปุไดว้่า การเทยีบสมรรถนะ หมายถงึกระบวนการวดั และ
เปรยีบเทยีบผลติภณัฑ ์ บรกิาร  และวธิปีฏบิตักิบัองคก์ารทีส่ามารถท าไดด้กีว่า  เพื่อน าผลการ
เปรยีบเทยีบมาใชใ้นการปรบัปรงุองคก์ารของตน  เพื่อมุง่สู่ความเป็นเลศิ  
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2.  ความสมัพนัธร์ะหว่างการเทียบสมรรถนะ  การเปรียบเทียบวดั  
     และวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ   
 

การเทยีบสมรรถนะ (benchmarking) การเปรยีบเทยีบวดั (benchmark) และวธิกีารปฏบิตัิ
ทีเ่ป็นเลศิ (best practices)  มคีวามหมายทีแ่ตกต่างกนั  ดงันี้ 

  
ค าศพัท์ ความหมาย  

การเทยีบสมรรถนะ  
   (benchmarking) 

กระบวนการวดั และเปรยีบเทยีบผลติภณัฑ ์ บรกิาร  และวธิปีฏบิตักิบัองคก์าร
ทีส่ามารถท าไดด้กีวา่  เพื่อน าผลการเปรยีบเทยีบมาใชใ้นการปรบัปรุงองคก์าร
ของตน  เพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลศิ  

การเปรยีบเทยีบวดั  
   (benchmark) 

เก่งทีส่ดุ หรอืดทีีส่ดุ (best in class) อนัจะเป็นตวัแบบทีจ่ะใชว้ดั เพื่อ
เปรยีบเทยีบความสามารถของตน  

วธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (best  
   practices) 

วธิกีารปฏบิตัทิีท่ าใหอ้งคก์ารประสบความส าเรจ็ หรอืวธิกีารทีท่ าใหอ้งคก์ารสู่
ความเป็นเลศิ 

 
กระบวนการเทยีบสมรรถนะ (benchmarking)  จะน าไปสู่การคน้พบผูท้ีเ่ป็นตวัแบบทีจ่ะ

ใชว้ดั หรอืผูป้ฏบิตัไิดด้ทีีสุ่ด (benchmark) ซึง่ผูป้ฏบิตัไิดด้ทีีสุ่ดนี้สามารถตอบค าถามไดว้่าวธิ ี
การปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ด (best practices) ทีจ่ะน าไปสู่ความเป็นเลศินัน้เขาท าอย่างไร ซึง่สามารถ
แสดงความสมัพนัธไ์ด ้ ดงันี้ 

 
 

 
 
ภาพท่ี  13.1  ความสมัพนัธร์ะหว่างการเทยีบสมรรถนะ  การเปรยีบเทยีบวดั และวธิกีารปฏบิตัิ 
                 ทีเ่ป็นเลศิ 
 

3.  หลกัการของการเทียบสมรรถนะ   
 
 หลกัของการเทยีบสรรรถนะ  มดีงันี้  
 1.  การปรบัปรงุตนเองโดยการเรียนรู้จากผูอ่ื้น  การปรบัปรุงตนเองดว้ยการเรยีนรูจ้าก
ผูอ้ื่นไมใ่ช่การลอกเลยีนแบบ  ทัง้นี้เนื่องจากแต่ละองคก์ารมวีฒันธรรม  วสิยัทศัน์  สภาพปัจจยั
ภายในองคก์ารทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ การเทยีบสมรรถนะจงึตอ้งเป็นการเรยีนรูเ้พื่อน าวธิกีารปฏบิตัิ 

การเทยีบสมรรถนะ 
(benchmarking) 

การเปรยีบเทยีบวดั 
(benchmark) 

วธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ 
(best practices) 
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ทีเ่ป็นเลศิ (best  practices)  ทีไ่ดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นองคก์าร 
 2. การแลกเปล่ียนข้อมลูต้องท าอย่างเป็นระบบ  การแลกเปลีย่นขอ้มลูตอ้งท าอยา่ง
เป็นระบบ  ตลอดจนตอ้งไดร้บัการยอมรบัและเตม็ใจจากองคก์ารต้นแบบ  ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูหรอื
น าไปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์ ซึง่ในส่วนนี้จะตอ้งมจีรรยาบรรณ (code  of  conduct) ควบคุม  เพื่อให้
การเปรยีบเทยีบสมรรถนะยัง่ยนืและเกดิประโยชน์สูงสุด  ดงันี้  
 1) หลกัดา้นกฎหมาย  หลกีเลีย่งการท าผดิ หรอืใชว้ธิกีารทีไ่มเ่หมาะสมในการไดม้า
ซึง่ความลบัในการด าเนินงาน  
 2) หลกัการดา้นแลกเปลีย่นขอ้มลู  เตม็ใจในการแลกเปลีย่นและใหข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิ  
 3) หลกัการดา้นความลบั  รกัษาขอ้มลูทีไ่ดร้บัเป็นความลบั  ไมเ่ปิดเผยชื่อและ
ขอ้มลูก่อนไดร้บัการยนิยอม 
 4) หลกัการดา้นการใชข้อ้มลู  ใชข้อ้มลูตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ 
 5) หลกัการดา้นการตดิต่อ  ตดิต่อผ่านช่องทาง  บุคคลทีก่ าหนด  และไมเ่ปิดเผยชื่อ
บุคคลก่อนไดร้บัการยนิยอม  
 6) หลกัการดา้นการเตรยีมตวั   เตรยีมตวัใหพ้รอ้มในการแลกเปลีย่นขอ้มลู  
 7) หลกัการดา้นการท าใหส้ าเรจ็  ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีท่ าไวใ้หลุ้ล่วงทนัเวลา  
 8) หลกัการดา้นความเขา้ใจและการปฏบิตั ิ ปฏบิตัต่ิอผูท้ีท่ าการเปรยีบเทยีบ
สมรรถนะตามทีเ่ขาตอ้งการ  
 3. เป้าหมายเพ่ือศึกษาวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  เป้าหมายทีแ่ทจ้รงิ (ultimate purpose) 
ของการเทยีบสมรรถนะคอืการศกึษาวธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (best practice) เพื่อน ามาใชใ้นการ
ปรบัปรงุตนเอง  มใิช่เพยีงแต่การเปรยีบเทยีบวดัเท่านัน้  
 หลกัการของเทยีบสมรรถนะสามารถสรปุเป็นภาพประกอบได ้ ดงันี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  13.2  หลกัการของการเทยีบสมรรถนะ 
 

หลกัการของ 
การเทยีบสมรรถนะ 

1.  การปรบัปรุง
ตนเองโดยการ
เรยีนรูจ้ากผูอ้ื่น   

2. การแลกเปลีย่น
ขอ้มลูตอ้งท าอย่าง
เป็นระบบ   

3. เป้าหมายเพือ่
ศกึษาวธิกีารปฏบิตัิ
ทีเ่ป็นเลศิ   
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4.  ประเภทของการเทียบสมรรถนะ   
 
 การเทยีบสมรรถนะจ าแนกออกได ้2 ลกัษณะ คอื 1) การจ าแนกตามวตัถุประสงค ์ และ  
2) การจ าแนกตามผูท้ีเ่ราไปเปรยีบเทยีบ   

1.  การจ าแนกตามวตัถปุระสงค ์  จ าแนกออกเป็น 4 กลุ่ม  ไดแ้ก่  
 1.1 การเปรยีบเทยีบผลการปฏบิตังิาน (performance benchmarking หรอื result 
benchmarking) เป็นการเปรยีบเทียบเฉพาะผลการปฏิบัติงาน  เพื่อดูความสามารถในการ
ปฏบิตังิาน หรอืผลลพัธข์องการท างานของกระบวนการต่าง ๆ 
 1.2 การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจ (product benchmarking หรอื customer 
satisfaction benchmarking)  เป็นการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของลูกคา้ว่าลูกคา้มคีวามพงึ
พอใจสูงสุดในคุณลกัษณะใดของสนิค้า  ซึ่งนิยมท าในสนิค้ากลุ่มที่เป็นเทคโนโลยหีรอืสนิค้า
บรกิารทีต่อ้งตามแฟชัน่ 

 1.3 การเปรยีบเทยีบกระบวนการท างาน (process benchmarking) เป็นการ
เปรยีบเทยีบกระบวนการท างานขององคก์ารเรากบัองคก์ารอื่น โดยเน้นการเรยีนรูว้ธิกีารปฏบิตัิ
ทีด่ ี เพื่อน ามาใช้ปรบัปรุงองคก์าร  เช่น การเปรยีบเทยีบกระบวนการจดัควิของผูม้ารบับรกิาร  
การจดัส่งสนิค้า เป็นต้น  การเทยีบสมรรถนะประเภทนี้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง  เนื่องจาก
ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงและไดน้วตักรรมใหม่ๆ   
 1.4 การเปรยีบเทยีบกลยุทธ ์(strategy benchmarking)  การท าเทยีบสมรรถนะโดย
ศกึษาเปรยีบเทยีบกลยทุธร์ะหว่างองคก์ารเรากบัองคก์ารทีป่ระสบความส าเรจ็ในดา้นการวางกล
ยทุธ ์ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นองคก์ารทีม่ปีระวตัคิวามอยูร่อดมายาวนาน หรอืประสบความส าเรจ็ดา้น
ธุรกจิอย่างต่อเนื่อง การท าเทยีบสมรรถนะโดยเปรยีบเทยีบกลยุทธร์ะหว่างองคก์ารเป็นการท า
การเทียบสมรรถนะระดบัสูง ส่วนใหญ่ต้องอาศยัผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วย ผลของการเทยีบ
สมรรถนะโดยเปรยีบเทยีบกลยุทธร์ะหว่างองคก์ร โดยมากจะมผีลกระทบในระยะยาวและจะมี
ผลกระทบต่อองคก์ารอยา่งรนุแรง  ซึง่อาจเป็นการพลกิโฉมหน้าขององคก์ารไปเลย 

 
2.  การจ าแนกตามผูท่ี้เราไปเปรียบเทียบ   จ าแนกได ้4 กลุ่ม  ไดแ้ก่  
 2.1 การเปรยีบเทยีบภายใน (internal benchmarking) เป็นการเทยีบสมรรถนะ

ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การเดยีวกนั โดยมกีารเปรยีบเทยีบวดัและเรยีนรูว้ธิกีาร
ปฏบิตัทิี่เป็นเลศิ (best practices) ระหว่างกนั การท าในลกัษณะนี้ส่วนใหญ่น าไปสู่การสรา้ง
มาตรฐานการปฏบิตังิาน (work standard)  ขององค์การ  และวธิกีารนี้มขีอ้จ ากดัคอืเป็นการ
เรยีนรูใ้นวงแคบ ไมม่กีารเรยีนรูว้ธิกีารปฏบิตัใิหม่ๆ  มากเท่าทีค่วร  
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 2.2  การเปรยีบเทยีบเพื่อการแข่งขนั (competitor benchmarking)  เป็นการ
เปรยีบเทยีบผลติภณัฑ ์บรกิาร การด าเนินงาน และขอ้มูลในมติต่ิางๆ ระหว่างองคก์ารของตน
กบัคู่แข่งที่มศีกัยภาพโดยตรง  เพื่อที่จะทราบจุดอ่อนของตน  ความแตกต่างในความสามารถ 
และศกัยภาพ  ตลอดจนวธิกีารด าเนินงาน  เพื่อที่จะพฒันาตนเองใหเ้ท่าเทยีมหรอืเหนือกว่าคู่
แขง่ขนัทีด่ทีีสุ่ด  การเปรยีบเทยีบในลกัษณะน้ีบางครัง้จะมุ่งหวงัในเชงิการแข่งขนั  เพื่อใหท้ราบ
ว่าคนอื่นเป็นอย่างไร มากกว่าที่จะค้นหาวิธีการปฏิบตัิที่เป็นเลิศที่จะสามารถเรยีนรู้ได้จริง  
วธิกีารนี้มขีอ้จ ากดัคอืเกบ็ขอ้มลูยาก  ตอ้งใชเ้วลาในการสรา้งความเขา้ใจกบัทุกฝ่าย หรอืต้องใช้
บุคคลทีส่ามเขา้มารวบรวมขอ้มลู   

 2.3 การเปรยีบเทยีบตามหน้าทีก่ารงาน (industry or functional benchmarking) 
เป็นการเปรยีบเทยีบการด าเนินงานในแต่ละหน้าที่ (function) โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างของ
อุตสาหกรรมและการปฏบิตัทิัว่ทัง้องคก์าร วธิกีารนี้จะช่วยลดความยุ่งยากในการหาคู่เปรยีบเทยีบ  
แต่จะตดัสนิใจเลอืกองคก์ารทีม่กีารปฏบิตังิานทีด่ ี(best practices) ในแต่ละหน้าทีเ่ป็นส าคญั 

 2.4  การเปรยีบเทยีบทัว่ไป (generic benchmarking)  เป็นการเปรยีบเทยีบกบั
องคก์ารใดๆ กไ็ดท้ีม่วีธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิในกระบวนการทีเ่ราต้องการปรบัปรุง  ซึง่องคก์ารนัน้
อาจมธีุรกจิทีแ่ตกต่างจากเราอย่างสิ้นเชงิ การท าในลกัษณะนี้อาจก่อให้เกดิความรูแ้ละมุมมอง
ใหม ่ ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงและนวตักรรมใหม่ๆ  ได ้ 
 ประเภทของการเทยีบสมรรถนะ  สามารถสรุปเป็นภาพประกอบได ้ ดงันี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  13.3  ประเภทของการเทยีบสมรรถนะ 
 

ประเภทของการเทียบสมรรถนะ 

วตัถุประสงค ์

การเปรยีบเทยีบผลการปฏบิตังิาน 

การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจ 

การเปรยีบเทยีบกระบวนการท างาน 

การเปรยีบเทยีบกลยุทธ์ 

ผูท้ีเ่ราไปเปรยีบเทยีบ 

การเปรยีบเทยีบภายใน 

การเปรยีบเทยีบเพือ่การแขง่ขนั 

การเปรยีบเทยีบตามหน้าทีก่ารงาน 

การเปรยีบเทยีบทัว่ไป 
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5.  กระบวนการในการเทียบสมรรถนะ  
 
 กระบวนการในการเทยีบสมรรถนะทีผ่่านมาไดม้กีารพฒันาและน าไปใชอ้ย่างหลากหลาย 
ขึน้อยู่กบัองคก์รต้นแบบทีน่ าไปใชน้ัน้ๆ ว่าต้องการเน้นรายละเอยีดในดา้นใด การท าการเทยีบ
สมรรถนะจะช่วยใหเ้ราสามารถตอบค าถามต่อไปนี้  
 1) เราอยูต่ าแหน่งไหน ?  (Where we are ?) 
 2) ใครเก่งทีสุ่ด ?  (Who is the best ?) 
 3) คนเก่งทีสุ่ดเขาท าอย่างไร ?  (How do they do it ?) 
 4) เราจะท าอยา่งไรใหเ้ก่งกว่าเขา ?  (How can we do it better ?) 
 

กระบวนการเทยีบสมรรถนะรูปแบบที่ได้รบัความนิยมของบรษิทัชัน้น าในระดบัโลก เป็น
รปูแบบของบรษิทั Xerox โดยกระบวนการเทยีบสมรรถนะประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนหลกั และ 10 
ขัน้ตอนยอ่ย ดงันี้  

1. ขัน้ตอนการวางแผน  (planning  stage) ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอนยอ่ย คอื  
 1.1 การก าหนดหวัข้อของการเทยีบสมรรถนะ  สามารถท าได้หลายวธิี  วธิทีี ่

เหมาะสมควรเริม่จากการวเิคราะห์กระบวนการของตนเองอย่างถ่องแทก่้อน   โดยยดึมุมมอง
ภายในเป็นเรื่องส าคญัที่ต้องปรบัปรุงในองค์การ และมุมมองภายนอกที่มาจากสิ่งที่ลูกค้า
ต้องการ ในปัจจุบนัส่วนใหญ่เริม่จากมุมมองลูกคา้ก่อน  โดยวเิคราะหว์่าลูกคา้คาดหวงัเรื่องใด 
เช่น คุณภาพ ราคา หรอืบรกิาร จากนัน้จงึพจิารณาว่ากระบวนการท างานใดทีม่ผีลกระทบต่อ
ความคาดหวงัของลูกค้า แล้วจงึจดัล าดบัหรอืเกณฑใ์นการพจิารณาเพื่อคดัเลอืกหวัขอ้หรอื
กระบวนการนัน้ๆ  เพื่อน ามาด าเนินการเทยีบสมรรถนะ 
 1.2 การก าหนดองคก์ารเปรยีบเทยีบ เป็นการคดัเลอืกองคก์ารทีต่้องการเทยีบเคยีง
หรอืคู่เปรยีบเทยีบ (benchmarking partner)  มแีนวปฏบิตัหิลกัๆ คอื การจดัท ารายชื่อองคก์าร
ที่ต้องการเปรยีบเทยีบและคดัเลอืกองค์การ  ซึ่งต้องมกีารก าหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกที่
ชดัเจน โดยพจิารณาจากขนาดและโครงสรา้งขององคก์าร ประเภทสนิค้า บรกิาร ประเภท
อุตสาหกรรม  ระดบัเทคโนโลย ี สถานทีต่ ัง้ และการไดร้บัการยอมรบั เป็นต้น เพื่อคดัเลอืก
องคก์ารทีเ่หมาะสมในการด าเนินการเทยีบสมรรถนะ  
 1.3 การก าหนดวธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลู   การไดม้าซึง่ขอ้มลูทัง้ทีเ่ป็นขอ้มลูปฐมภูมิ
และขอ้มลูทุตยิภมู ิ แต่สิง่ส าคญัทีสุ่ดในการก าหนดวธิเีกบ็ขอ้มลูและรวบรวมขอ้มลูคอืการน าผล
การศกึษากระบวนการในองคก์ารของตนเองอยา่งชดัเจนถ่องแท ้ น ามาพจิารณาว่าควรปรบัปรุง
ในรายละเอยีดเรื่องใดและน าสิง่ทีต่้องปรบัปรุงนัน้ๆ ไปสรา้งเป็นเครื่องมอื หรอืประเดน็ค าถาม
เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจากองค์การที่ต้องการเปรยีบเทยีบ (benchmarking 
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partner)  ทัง้นี้วธิกีารเกบ็ขอ้มลูส่วนใหญ่จะใชห้ลายวธิรี่วมกนั เช่น การใชแ้บบสอบถาม การ
สมัภาษณ์  การท าตรวจเยีย่ม (site visit)  เป็นต้น  รวมทัง้ต้องทราบถงึปัจจยัเอื้อ (enabler) ที่
ท าใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็  สามารถสรา้งวธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ  (best practice)  ใน
องคก์ารได ้ เช่น  ระบบสารสนเทศ  การสนับสนุนของผูบ้รหิาร  การใหอ้ านาจ  และค่านิยมใน
องคก์าร  เป็นตน้  สิง่ต่างๆ เหล่านี้เป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหเ้ราสามารถเขา้ใจถงึการสรา้งวธิกีาร
ปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ  (best practice)  ในองคก์รของที่ต้องการเปรยีบเทยีบ (benchmarking 
partner)   ซึง่จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการน าวธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ นัน้ๆ ไปปรบัใชใ้น 
องคก์ารต่อไป 

2.  ขัน้ตอนการวิเคราะหข้์อมลู (analysis stage) ประกอบดว้ยขัน้ตอนยอ่ย  คอื 
 2.1 การวเิคราะห์ช่องว่างระหว่างองค์การด าเนินการ และองค์กรของที่ต้องการ
เปรยีบเทยีบ (benchmarking partner)  เป็นการวเิคราะห์เพื่อใหท้ราบถงึความแตกต่างของ
ประสทิธภิาพหรอืความสามารถขององคก์ารตนเอง  และองค์กรของทีต่้องการเปรยีบเทยีบใน
ปัจจุบนั ตลอดจนคาดคะเนความแตกต่างในอนาคต  โดยมุ่งค้นหาว่าองค์กรของที่ต้องการ
เปรยีบเทยีบท าอย่างไร และมปัีจจยัเอื้ออย่างไรจงึสามารถสรา้งวธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิได้ผล    
การวเิคราะหช์่วงห่าง (gap analysis)  จะท าใหไ้ดค้ าตอบว่ามชี่วงห่างกนัเท่าใด และมวีธิกีาร
ปฏบิตัใิดบา้งทีเ่ราเรยีนรู ้ ตลอดจนสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ด ้ 
 2.2 การคาดคะเนช่วงห่างทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต  ช่วยใหส้ามารถปรบัปรงุพฒันา  
และเลื่อนระดบัใหด้ขีึน้ หรอืสงูขึน้เท่าคู่เปรยีบเทยีบได ้

3. ขัน้ตอนการบรูณาการ  (integration stage) ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอนยอ่ย  คอื 
 3.1 การสื่อสารผลใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทราบและสรา้งการยอมรบั  เพื่อใหเ้กดิการมสี่วน
รว่มในการปรบัปรงุองคก์าร  โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าหรบัการสื่อสารใหเ้หมาะสม 
 3.2 การตัง้เป้าหมาย เป็นการน าผลที่ได้จากการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลมา
ตัง้เป้าหมายทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนั  และก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานในอนาคต เพื่อใหแ้ข่งขนั
ได ้ ทัง้นี้การตัง้เป้าหมายตอ้งไดร้บัการเหน็ชอบร่วมกนัจากทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง และมผีลกระทบ
ทีจ่ าเป็นตอ้งปรบัปรงุ 

4.  ขัน้ตอนการปฏิบติั (action stage) ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอนยอ่ย  คอื 
 4.1 การจดัท าแผนด าเนินการ  เป็นการน าผลจากการรวบรวมขอ้มูลทัง้หมดมา

จดัท าแผนปฏบิตักิารทีร่ะบุรายละเอยีดอย่างชดัเจนครบถ้วน และต้องได้รบัการเหน็ชอบจาก
ผูบ้รหิารก่อนน าไปด าเนินการในขัน้ต่อไป 

 4.2 การน าแผนไปสู่การปฏบิตัแิละการควบคุมดูแลใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไว้  ใน
การน าแผนไปปฏบิตัผิูบ้รหิารอาจทดลองปฏบิตัใินบางพืน้ที่  แลว้ขยายผลไปสู่หน่วยงานอื่นๆ 
ทัว่ทัง้องคก์ร  หลงัจากด าเนินการแลว้ควรสรุปผลการปฏบิตัแิละรายงานใหผู้บ้รหิารทราบทุกครัง้ 



 9 

 4.3 การสอบทวนผลโดยเทยีบค่ากบัวธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ หรอืคู่เปรยีบเทยีบ 
หลงัจากด าเนินการตามแผนแล้วองค์การต้องทบทวนผลการด าเนินการ  โดยตอบค าถามว่า 
องคก์ารบรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไวห้รอืไม่  ต้องทบทวนเป้าหมายใหม่หรอืไม่   สิง่ทีเ่รยีนรูจ้ากการ
ด าเนินการเทยีบสมรรถนะคอือะไร  และหากจะท าอกีในคราวต่อไปควรปรบัปรงุเรือ่งใดบา้ง 

กระบวนการในการเทยีบสมรรถนะ  สามารถสรุปเป็นตาราง  ไดด้งันี้  
 

ตารางท่ี  13.1  กระบวนการในการเทยีบสมรรถนะ 
 

ขัน้ตอน  รายละเอียด  
1. การวางแผน (planning) 1. การก าหนดหวัขอ้ของการเทยีบสมรรถนะ   

2. การก าหนดองคก์ารเปรยีบเทยีบ    
3. การก าหนดวธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลู    

2. การวเิคราะห ์(analysis) 4. การวเิคราะหช์่องวา่งระหวา่งองคก์ารด าเนินการ และองคก์รของทีต่อ้งการ  
    เปรยีบเทยีบ (benchmarking partner) 
5. การคาดคะเนช่วงห่างทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต     

3. การบูรณาการ  (integration) 6. การสื่อสารผลใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบและสรา้งการยอมรบั   
7. การตัง้เป้าหมาย  

4. การปฏบิตั ิ(action) 8. การจดัท าแผนด าเนินการ   
9. การน าแผนไปสูก่ารปฏบิตัแิละการควบคมุดแูลใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไว้   
10. การสอบทวนผลโดยเทยีบคา่กบัวธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ หรอืคูเ่ปรยีบเทยีบ 

 
6.  บทบาทของผูบ้ริหารในการท าการเทียบสมรรถนะ  
 

บทบาทของผูบ้รหิารในการท าการเทยีบสมรรถนะม ีดงันี้ (ณฏัฐพนัธ์ เขจรนันทน์. 2544 
: 107-109)  

1.  การริเร่ิม  ผูบ้รหิารจะต้องเป็นผูน้ าในการเปลีย่นแปลงและสรา้งนวตักรรมใหม่ของ
องคก์าร 

2.  การสีส่วนร่วม  ผูบ้รหิารควรมสี่วนรว่มทัง้ทางตรงและทางอ้อมในการสรา้งองคก์าร
เรยีนรู ้  โดยเฉพาะการเป็นส่วนส าคญัในการวางแผนและด าเนินการขององคก์าร 

3.  การส่งเสริม  ผูบ้รหิารตอ้งส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนินโครงการพฒันาองคก์าร
อยา่งเตม็ทีท่ ัง้ทางตรงและทางอ้อม  โดยการสนับสนุนทัง้ในดา้นงบประมาณ ทรพัยากร การให้
ความส าคญั และก าลงัใจแก่บุคลากร 
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4.  การเป็นต้นแบบ ผูบ้รหิารต้องประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการด าเนินการและ
การน าแนวทางใหม้าปฏบิตัิ มเิช่นนัน้บุคลากรในสถานศกึษาอาจมองไม่เหน็ภาพทีเ่ป็นรปูธรรม
หรอืไมก่ลา้ทีจ่ะปฏบิตังิานตามแนวใหม่ 

5.  เปิดโอกาส  ผูบ้รหิารต้องใหโ้อกาสแก่บุคลากรในการสรา้งความเปลีย่นแปลงและ
ทดลองสิง่ใหม่ๆ ตลอดจนยอมรบัต่อความผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ซึ่งจะเป็นส่วนส าคญัของการ
เรยีนรูแ้ละประสบการณ์ขององคก์าร 

6.  ติดตามผล  ผูบ้รหิารต้องแสดงความใส่ใจและมุ่งมัน่ในการสรา้งองค์การเรยีนรู้ 
ตดิตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อที่จะสามารถให้ค าแนะน าจะท าการปรบัปรุงได้
อยา่งเหมาะสม ตลอดจนสรา้งความเชื่อมัน่ในเชงิจติวทิยาแก่บุคลากร 

7.  การให้ข้อมูลย้อนกลบั  เป็นการให้ขอ้มูลส าคญัที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะของผู้เกี่ยวขอ้งโดยเฉพาะผู้บรหิาร  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบการ
เรยีนรูข้ององคก์าร 

 

7.  ประโยชน์ของการเทียบสมรรถนะ  
 

การเทยีบเคยีงสมรรถนะสามารถน ามาใช้ก าหนดส่วนทีต่้องการทีจ่ะปรบัปรุงได้ โดย
การประยุกต์ใช้ หรอืปรบัเขา้หาระบบทีพ่สิูจน์แลว้ว่าดกีว่า   ประโยชน์ของการเทยีบสมรรถนะ 
ดงัต่อไปนี้ 
 1. เป็นการรกัษาความยัง่ยืนขององค์การ ในสภาพการแข่งขนัที่รุนแรงในปัจจุบนั
จ าเป็นทีอ่งคก์ารตอ้งรกัษาคุณภาพอยา่งยัง่ยนื และยกระดบัความสามารถของตนเพื่อใหแ้ข่งขนั
ได ้ จงึตอ้งมกีารเรยีนรูแ้ละปรบัปรงุตนเองอยา่งต่อเนื่อง 
 2. การปรบัปรงุอย่างก้าวกระโดด ความรวดเรว็ในการปรบัปรุงตนเองเป็นเงื่อนไขส าคญั
ของความได้เปรยีบในการแข่งขนั การเทยีบสมรรถนะเป็นเครื่องมอืที่ช่วยกระตุ้นนวตักรรม  
(innovation) ในองคก์าร ซึง่ท าใหเ้ดการเปลีย่นแปลงในเชงิปรบัปรุงในระยะเวลาอนัสัน้  เนื่องจาก
เป็นการเรยีนรู้วธิ ีการปฏิบตัิที่ดทีี่สุดจากภายนอกองค์การ ท าให้สามารถเรยีนลดัเพื่อให้ทนั
องคก์ารอื่นๆ จงึเป็นการปรบัปรงุแบบก้าวกระโดด 
 3. เกิดเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้  การพฒันาคุณภาพในหน่วยงานหรอืระบบ
การท างานต่างๆ ในองคก์ารอย่างเป็นระบบโดยการเทยีบสมรรถนะ  ก่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่น
เรยีนรูแ้ละเกดิเครอืขา่ยความช่วยเหลอืในดา้นต่างๆ ทีจ่ะรกัษาคุณภาพอยา่งต่อเนื่อง   
 4. เพ่ือสนับสนุนรางวลัคณุภาพแห่งชาติ  รางวลัเป็นแรงจงูใจใหเ้กดิการปรบัปรุงการ
ด าเนินงาน  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลายประเทศไดร้เิริม่ให้มรีางวลัด้านการจดัการ  เพื่อเป็น
แรงกระตุ้นให้เกิดการปรบัปรุงคุณภาพด้านการจดัการ เช่น Malcolm Baldrige National 
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Quality Award ในสหรฐัอเมรกิา  Singapore Quality Award  ในสงิคโปร ์ หรอื Thailand 
Quality Award  ของประเทศไทย  รางวลัเหล่านี้ใชแ้นวทางของ Malcolm  Baldrige เป็นเกณฑ์
ในการตดัสนิ ซึง่ไดก้ าหนดใหอ้งคก์ารทีจ่ะไดร้บัรางวลัตอ้งมกีารด าเนินกระบวนการเทยีบสมรรถนะ  

5. ท าได้ตามความต้องการของลกูค้า   จากการวเิคราะหก์ระบวนการต่างๆ จะท าให้
ไดข้อ้มลูทีม่รีายละเอยีดเกี่ยวกบัสิง่ทีลู่กคา้เรยีกรอ้งและสิง่ทีลู่กคา้ไดร้บัการตอบสนอง  ดงันัน้ 
วธิทีีด่ทีีสุ่ดในการหาว่าสิง่ทีล่กูคา้ตอ้งการคอือะไร  และสามารถท าไดต้ามความต้องการเหล่านัน้
หรอืไม่ก็คอืการถามลูกคา้  จะพบว่าองค์กรที่ดทีี่สุดจะส ารวจความต้องการและความพงึพอใจ
ของลกูคา้อยูเ่ป็นประจ า 

6. ประยุกต์ใช้วิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดของอตุสาหกรรม  การเทยีบเคยีงสมรรถนะทีท่ าได้
ถูกต้อง  พนักงานในส่วนต่างๆ รวมทัง้ผู้จดัการมสี่วนร่วมโดยตรงในทมีเทยีบสมรรถนะ จะ
ก่อใหเ้กดิแรงสนบัสนุนและสรา้งความกระตอืรอืรน้ในการเปลีย่นแปลง 

7. เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั  ผลจากการศกึษาจากการเทยีบสมรรถนะจะท้า
ทายความคดิทีย่ดึถอืกนัมานาน  โดยแสดงใหเ้หน็ถงึช่องว่างระหว่างผลการปฏบิตังิานจรงิใน
เรื่องของความสามารถในการแข่งขนั  การเทยีบเคยีงสมรรถนะกบัผู้ทีม่คีวามสามารถในการ
แขง่ขนัมากทีสุ่ดยงัช่วยประหยดัเวลาและค่าใชจ้่าย  เมื่อเทยีบกบัวธิปีรบัปรุงแบบเก่าๆ ทีใ่ชแ้ต่
การลองผดิลองถูก 

8. ก าหนดเป้าหมายท่ีตรงประเดน็ เป็นไปได้ และท าได้  การเทยีบสมรรถนะช่วยให้
องคก์รต่างๆ  สามารถคาดการณ์การเปลีย่นแปลงของตลาด  และตรวจสอบความถูกต้องของ
เป้าหมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

9. พฒันาวิธีการวดัผลผลิตได้ถกูต้อง  การเปรยีบเทยีบกระบวนการภายในของ
องคก์ารกบัวธิปีฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ด  จะท าใหผู้น้ าและพนักงานเขา้ใจจุดแขง็และจุดอ่อนขององคก์าร
ตนเองไดด้ยีิง่ขึน้ 

10. ก่อให้เกิดการสนับสนุนและแรงผลกัดนัการเปล่ียนแปลงและวฒันธรรม
ภายใน  การเทยีบสมรรถนะสามารถท าให้สมาชกิในองค์การทราบถงึความจ าเป็นในการ
ปรบัปรุงส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  เช่น  การเพิม่ขึน้ของผลผลติ  การลดอตัราเสยี และการ
ควบคุมตน้ทุนทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

11. ก าหนดและขดัเกลากลยทุธ ์ กลยทุธท์ีอ่งคก์ารต่างๆ เรยีนรูม้าก่อนหน้า และเป็น
องคก์ารทีจ่ะเลอืกวเิคราะห์  สามารถช่วยองคก์ารตนเองขดัเกลากลยุทธแ์ละคาดการณ์ผลจาก
ความเปลีย่นแปลงต่างๆ  รวมถงึความสามารถพยากรณ์การเปลีย่นแปลงของตลาดได้  ซึง่การ
เทยีบสมรรถนะนี้ท าใหก้ารพฒันาแผนรองรบัเหตุฉุกเฉิน และการน าไปปฏบิตัเิป็นไปไดเ้รว็ขึน้ 
และถูกกว่าการทีจ่ะเริม่พฒันาจากการไมม่อีะไรอยูเ่ลย 
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12. สญัญาณเตือนความล้มเหลว  โปรแกรมการเทยีบสมรรถนะบอกไดว้่าองคก์าร
ตนเองตามหลงัคู่แข่งหรอืไม่  และเริม่ตามเมื่อใดในเรื่องของต้นทุน ความพงึพอใจของลูกค้า 
เทคโนโลย ีและกระบวนการทางธุรกจิ  การเทยีบสมรรถนะสามารถเป็นแหล่งก าเนิดความคดิ
สรา้งสรรคใ์นการแกไ้ข หรอืก าจดัปัญหาของการปฏบิตังิานทีส่ าคญั 

13. การทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมคณุภาพ  การเทยีบสมรรถนะจะเป็นตวั
ทดสอบว่าการรเิริม่ดา้นคุณภาพและกลยุทธด์า้นการแขง่ขนัขององคก์ารเหมาะสมหรอืไม่ 

14. การปรบัองคก์ารใหม่  การเทยีบสมรรถนะเป็นสิง่จ าเป็นต่อการปรบัองคก์ารหรอื
การจดักระบวนการและระบบต่างๆ ใหม่  ผูเ้ชยีวชาญหลายๆ คนกล่าวว่าการจดัองคก์ารใหม่
โดยปราศจากการเทยีบสมรรถนะจะก่อใหเ้กดิการปรบัปรุงเพิม่ขึน้เพยีงแค่รอ้ยละ 6-10 ของผล
การปฏบิตังิาน 

15. สนับสนุนการแก้ปัญหาให้ดีขึ้น  การเทยีบสมรรถนะเป็นการเพิม่ความสามารถ
ในการแกปั้ญหา หรอืความสามารถในการแกปั้ญหาเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นต่อการเทยีบสมรรถนะ  การ
แก้ปัญหาตามมาตรฐานเป็นการวางโครงร่างเพื่อท าให้ทมีงานมปีระสทิธผิลมากขึ้น  และยงั
กระตุ้นใหท้มีงานมกีารวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกต   สนับสนุนแนวทางการบรหิารโดย
ขอ้เทจ็จรงิ  และเป็นองคป์ระกอบหลกัในการพฒันาและธ ารงรกัษาคุณภาพขององคก์าร 

16. เสริมสร้างให้เกิดการศึกษาและการสร้างสรรค ์  การเทยีบสมรรถนะอย่าง
สม ่าเสมอจะคลา้ยกบัการท าความสะอาดหอ้ง  จะพบกบัสิง่ทีไ่ม่ต้องการเสมอ  และอาจมบีางสิง่
ทีไ่ม่รูว้่ามอียู่และเอามาใชไ้ด้  การเทยีบเคยีงสมรรถนะงานทีส่ าคญัๆ อย่างสม ่าเสมอจะท าให้
องคก์ร และพนกังานมัน่ใจไดว้่าพรอ้มอยูเ่สมอส าหรบัการเปิดรบัความคดิใหม่ๆ    
 

8.  ตวัอย่างงานวิจยัเก่ียวกบัการเทียบสมรรถนะ  
 

จะน าเสนอตวัอย่างงานวจิยัเกี่ยวกบัการเทยีบสมรรถนะโดยมุ่งน าเสนอกระบวนการ
เทียบสมรรถนะ  เรื่องการบรหิารจดัการโรงเรยีนสู่ความเป็นเลิศแบบก้าวกระโดดด้วยการ
เทยีบเคยีงสมรรถนะตามแนวรางวลัคุณภาพแห่งชาตทิางการศกึษาของโรงเรยีนบา้นดงยางใต้   
อ าเภอเมอืงอุทยัธานี  จงัหวดัอุทยัธานี  (จมุพล  ระบอบ.  2549).  การวจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษาระดบั
คุณภาพของโรงเรยีนและวธิปีฏบิตัทิี่เป็นเลศิในการบรหิารจดัการโรงเรยีนสู่ความเป็นเลศิแบบ
ก้าวกระโดดดว้ยการเทยีบเคยีงสมรรถนะตามแนวรางวลัคุณภาพแห่งชาตทิางการศกึษา  ซึง่ได้
ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้  

ช่วงท่ี 1  ศึกษาระดบัคณุภาพของโรงเรียน  
 1.1  ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบับรบิทของโรงเรยีน ทฤษฎกีารบรหิาร การบรหิาร
จดัการโรงเรยีนสู่ความเป็นเลศิ ตลอดจนงานวจิยัทัง้ภายในประเทศและงานวจิยัต่างประเทศ  
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 1.2  ผูบ้รหิารและทมีคุณภาพประชุมเชงิปฏบิตักิารตามหลกัสตูรการบรหิารจดัการ
โรงเรยีนสู่ความเป็นเลศิแบบกา้วกระโดดดว้ยการเทยีบเคยีงสมรรถนะ  ตามแนวทางรางวลัคุณภาพ
แห่งชาตทิางการศกึษา 10 หลกัสตูร  ดงันี้  

1.2.1 ประชุมเชงิปฏบิตักิารส าหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีน  
1.2.2 การประเมนิตนเอง  
1.2.3 การน าโรงเรยีนและภาวะผูน้ า  
1.2.4 การวางแผนยุทธศาสตรข์องโรงเรยีน  
1.2.5 การบวนการเรยีนรูแ้ละการสนบัสนุน  
1.2.6 ระบบสารสนเทศ (การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู)้  
1.2.7 การมุง่เน้นบุคลากรทางการศกึษา  
1.2.8 ผลลพัธข์องโรงเรยีน  
1.2.9 การนิเทศกระบวนการศกึษา  
1.2.10 การเขยีนเอกสาร  

 1.3 ปรบัปรงุเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัซึง่เป็นแบบประเมนิตนเอง จ านวน 220 ขอ้  
ตามแนวรางวลัคุณภาพแห่งชาต ิใหเ้ป็นบรบิททางการศกึษา  
 1.4  การประเมนิตนเอง (Self Assessment : SA)  โดยใชแ้บบประเมนิตนเองตาม
เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาตทิีป่รบัปรงุ จ านวน 220 ขอ้  
 1.5  น าเสนอผลการประเมนิในเรือ่งระดบัคุณภาพของโรงเรยีน  
 

ช่วงท่ี  2  หาวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการบริหารจดัการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
แบบก้าวกระโดดด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะตามแนวรางวลัคณุภาพแห่งชาติทาง
การศึกษา  
 2.1  โรงเรยีนน าเสนอวธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิของแต่ละโรงเรยีนภายในกลุ่ม
โรงเรยีนเครอืข่าย  
 2.2  เปรยีบเทยีบวธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิของทุกโรงเรยีนภายในกลุ่มโรงเรยีน 
เครอืขา่ย  เพื่อหาวธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิของกลุ่มโรงเรยีนเครอืข่าย โดยการประชุมแลกเปลีย่น 
เรยีนรู ้ 
 2.3  ผูบ้รหิารและทมีพฒันาโรงเรยีนประชุมวางแผนเพื่อเตรยีมด าเนินการเยีย่ม 
โรงเรยีนทีม่วีธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิของกลุ่มโรงเรยีนเครอืขา่ย โดยแจง้ประเดน็ค าถามทีส่นใจให้
ทราบล่วงหน้าก่อน  
 2.4  ไดพ้บวธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิในการบรหิารจดัการโรงเรยีนสู่ความเป็นเลศิตาม
แนวรางวลัคุณภาพแห่งชาตทิางการศกึษา  
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ซึง่วธิกีารด าเนินการวจิยันี้สามารถอธบิายในรปูตาราง  ดงันี้  
 
ตารางท่ี  13.2  ขัน้ตอน วธิกีาร เครือ่งมอืและผลการพฒันาโรงเรยีน  
 

ขัน้ตอน  วิธีการ  เครือ่งมือ  ผล  

ช่วงท่ี 1  
1. เราอยูท่ีใ่ด  
(Where are we ?) 

อบรมผูบ้รหิารและทมีคณุภาพ 
จ านวน 10 หลกัสตูร  

แบบประเมนิคณุภาพ  ระดบัคณุภาพ  

ช่วงท่ี 2  
2. ใครดทีีส่ดุ (Who  
    is the best ?) 

1. เทยีบเคยีงในกลุ่มโรงเรยีน   
   เครอืขา่ย (cluster)  
2. หาโรงเรยีนเจา้ภาพ (host)  
3. หาโรงเรยีนผูเ้ยีย่ม (visitor)  
4. ท าปฏทินิประเมนิทบทวน (site  
   visit)  

1. แบบเทยีบเคยีง  
2. ปฏทินิประเมนิทบทวน  

1. อนัดบัของโรงเรยีน  
2. ทราบก าหนดการ 
   ออกประเมนิ   
   ทบทวน  

ช่วงท่ี 2  
3. เขาท าอยา่งไร  
   (How do they  
   do it ?)  

1. รา่งค าถาม  
2. รา่งค าตอบ  
3. เทยีบเคยีง  
4. คน้หา  
   -ปัจจยัความส าเรจ็  
   -วธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ  
  -เงื่อนไขความส าเรจ็  

1. แบบบนัทกึ  
2. ค าถาม  
3. ค าตอบ  

1. ค าตอบ  
2. ปัจจยัความส าเรจ็  
3. วธิกีารปฏบิตัทิี่ 
   เป็นเลศิ  
4. เงื่อนไข
ความส าเรจ็  

4. เราสามารถท า 
   อยา่งไรใหด้กีว่า  
   (How can we  
   do it better ?)  

1. ความคาดหวงั  
2. กระบวนการ ADLI  
3. What, How, Why, KSF/BP/E  
4. บทเรยีน  

1. ออกแบบ  
2. รายงาน  

วธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็น
เลศิ (best practices)  
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