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1. ความหมายของการเทียบสมรรถนะ
คาว่า “benchmarking” นัน้ ในภาษาไทยมีการใช้หลายคา ได้แก่ การเทียบสมรรถนะ
การเทียบเคียงสมรรถนะ การวัดรอยเท้าช้าง การเทียบเคียง-แข่งดี การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
สมรรถนะอย่างเป็ นระบบ เป็ นต้น แต่ถา้ แปลตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า
การเทียบสมรรถนะ หรือ การเทียบเคียงสมรรถนะ สาหรับเอกสารฉบับนี้ใช้คาว่า “การเทียบ
สมรรถนะ”
มีผใู้ ห้ความหมายของการเทียบสมรรถนะ ดังนี้
ผู้ให้ความหมาย
ความหมายของการเทียบสมรรถนะ
พิชยั เสงีย่ มจิตต์ (2542 : 153) กระบวนการวัดผลประเมินผลทีก่ ระทาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสาะหาและรวบรวม
ข้อมูลจากองค์การชัน้ นามาเปรียบเทียบกับองค์การของตนเอง เพื่อนาไปสูก่ าร
ปรับปรุงทีด่ ที ส่ี ุด
บุญดี บุญญากิจ และกมลวรรณ วิธกี ารในการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริการ และวิธกี ารปฏิบตั กิ บั
ศิรพิ านิช (2545 : 9-11)
องค์การทีส่ ามารถทาได้ดกี ว่า เพื่อนาผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง
องค์การของตนเพื่อมุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศ
นิตย์ สัมมาพันธ์ (2546 : 206) การเฟ้ นหากระบวนการและผลการดาเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ (performance
excellence) ในกิจกรรมทีค่ ล้ายคลึงกันซึง่ อาจจะอยูภ่ ายในวงการอุตสาหกรรม
เดียวกัน หรืออยู่ในวงการอื่นก็ได้ การทีอ่ งค์กรหนึ่งออกแรงพยายามทาการ
เปรียบเทียบกับองค์กรทีม่ คี วามเป็ นเลิศนัน้ ก็ดว้ ยมีความมุง่ หมายเพื่อทีจ่ ะทา
ความเข้าใจในมิตใิ หม่ ๆ ของการดาเนินการระดับโลก (world class) และเพื่อให้
เกิดการบรรลุผลในการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด
วันเพ็ญ วรรณโกมล (2547 : กระบวนการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดด โดยมี
26)
เครื่องมือทีส่ าคัญคือการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบสมรรถนะอย่างเป็ นระบบ
ได้แก่ กระบวนการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต บริการ และวิธปี ฏิบตั กิ บั
สถาบันการศึกษาทีส่ ามารถทาได้ดกี ว่า เพื่อนาผลของการเปรียบเทียบมาใช้
ปรับปรุงองค์กรของตน เพื่อให้สถานศึกษามีคณ
ุ ภาพและมุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศ
สมหวัง พิธยิ านุวฒ
ั น์ (2547) การวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะอย่างเป็ นระบบ ซึง่ เป็ นกระบวนการเรียนรู้
และเป็ นตัวสาคัญในการช่วยพัฒนาคุณภาพ ดังนัน้ การเทียบสมรรถนะก็คอื
การเรียนรูว้ า่ คนทีด่ ที ส่ี ุดเขาทางานอย่างไร และเอาวิธที างานของเขามา
ปรับปรุงวิธที างานของเรา หรือการเลือกแข่งกับคนที่เป็ นทีห่ นึ่งเพื่อให้เราเป็ น
ทีห่ นึ่ง

จากความหมายทีก่ ล่าวมา สรุปได้ว่า การเทียบสมรรถนะ หมายถึงกระบวนการวัด และ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริการ และวิธปี ฏิบตั กิ บั องค์การทีส่ ามารถทาได้ดกี ว่า เพื่อนาผลการ
เปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์การของตน เพื่อมุง่ สู่ความเป็ นเลิศ
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างการเทียบสมรรถนะ การเปรียบเทียบวัด
และวิธีการปฏิบตั ิ ที่เป็ นเลิศ
การเทียบสมรรถนะ (benchmarking) การเปรียบเทียบวัด (benchmark) และวิธกี ารปฏิบตั ิ
ทีเ่ ป็ นเลิศ (best practices) มีความหมายทีแ่ ตกต่างกัน ดังนี้
คาศัพท์
การเทียบสมรรถนะ
(benchmarking)
การเปรียบเทียบวัด
(benchmark)
วิธกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศ (best
practices)

ความหมาย
กระบวนการวัด และเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริการ และวิธปี ฏิบตั กิ บั องค์การ
ทีส่ ามารถทาได้ดกี ว่า เพื่อนาผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์การ
ของตน เพื่อมุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศ
เก่งทีส่ ดุ หรือดีทส่ี ดุ (best in class) อันจะเป็ นตัวแบบทีจ่ ะใช้วดั เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถของตน
วิธกี ารปฏิบตั ทิ ท่ี าให้องค์การประสบความสาเร็จ หรือวิธกี ารทีท่ าให้องค์การสู่
ความเป็ นเลิศ

กระบวนการเทียบสมรรถนะ (benchmarking) จะนาไปสู่การค้นพบผูท้ เ่ี ป็ นตัวแบบทีจ่ ะ
ใช้วดั หรือผูป้ ฏิบตั ไิ ด้ดที ส่ี ุด (benchmark) ซึง่ ผูป้ ฏิบตั ไิ ด้ดที ส่ี ุดนี้สามารถตอบคาถามได้ว่าวิธ ี
การปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุด (best practices) ทีจ่ ะนาไปสู่ความเป็ นเลิศนัน้ เขาทาอย่างไร ซึง่ สามารถ
แสดงความสัมพันธ์ได้ ดังนี้
การเทียบสมรรถนะ
(benchmarking)

การเปรียบเทียบวัด
(benchmark)

วิธกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศ
(best practices)

ภาพที่ 13.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการเทียบสมรรถนะ การเปรียบเทียบวัด และวิธกี ารปฏิบตั ิ
ทีเ่ ป็ นเลิศ

3. หลักการของการเทียบสมรรถนะ
หลักของการเทียบสรรรถนะ มีดงั นี้
1. การปรับปรุงตนเองโดยการเรียนรู้จากผูอ้ ื่น การปรับปรุงตนเองด้วยการเรียนรูจ้ าก
ผูอ้ ่นื ไม่ใช่การลอกเลียนแบบ ทัง้ นี้เนื่องจากแต่ละองค์การมีวฒ
ั นธรรม วิสยั ทัศน์ สภาพปั จจัย
ภายในองค์การทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ การเทียบสมรรถนะจึงต้องเป็ นการเรียนรูเ้ พื่อนาวิธกี ารปฏิบตั ิ
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ทีเ่ ป็ นเลิศ (best practices) ทีไ่ ด้ไปประยุกต์ใช้ในองค์การ
2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลต้องทาอย่างเป็ นระบบ การแลกเปลีย่ นข้อมูลต้องทาอย่าง
เป็ นระบบ ตลอดจนต้องได้รบั การยอมรับและเต็มใจจากองค์การต้นแบบ ไม่เปิ ดเผยข้อมูลหรือ
นาไปใช้ผดิ วัตถุประสงค์ ซึง่ ในส่วนนี้จะต้องมีจรรยาบรรณ (code of conduct) ควบคุม เพื่อให้
การเปรียบเทียบสมรรถนะยังยื
่ นและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้
1) หลักด้านกฎหมาย หลีกเลีย่ งการทาผิด หรือใช้วธิ กี ารทีไ่ ม่เหมาะสมในการได้มา
ซึง่ ความลับในการดาเนินงาน
2) หลักการด้านแลกเปลีย่ นข้อมูล เต็มใจในการแลกเปลีย่ นและให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นจริง
3) หลักการด้านความลับ รักษาข้อมูลทีไ่ ด้รบั เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยชื่อและ
ข้อมูลก่อนได้รบั การยินยอม
4) หลักการด้านการใช้ขอ้ มูล ใช้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
5) หลักการด้านการติดต่อ ติดต่อผ่านช่องทาง บุคคลทีก่ าหนด และไม่เปิ ดเผยชื่อ
บุคคลก่อนได้รบั การยินยอม
6) หลักการด้านการเตรียมตัว เตรียมตัวให้พร้อมในการแลกเปลีย่ นข้อมูล
7) หลักการด้านการทาให้สาเร็จ ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีท่ าไว้ให้ลุล่ วงทันเวลา
8) หลักการด้านความเข้าใจและการปฏิบตั ิ ปฏิบตั ติ ่อผูท้ ท่ี าการเปรียบเทียบ
สมรรถนะตามทีเ่ ขาต้องการ
3. เป้ าหมายเพื่อศึกษาวิ ธีการปฏิ บตั ิ ที่เป็ นเลิ ศ เป้ าหมายทีแ่ ท้จริง (ultimate purpose)
ของการเทียบสมรรถนะคือการศึกษาวิธกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศ (best practice) เพื่อนามาใช้ในการ
ปรับปรุงตนเอง มิใช่เพียงแต่การเปรียบเทียบวัดเท่านัน้
หลักการของเทียบสมรรถนะสามารถสรุปเป็ นภาพประกอบได้ ดังนี้
หลักการของ
การเทียบสมรรถนะ

1. การปรับปรุง
ตนเองโดยการ
เรียนรูจ้ ากผูอ้ ่นื

2. การแลกเปลีย่ น
ข้อมูลต้องทาอย่าง
เป็ นระบบ

3. เป้ าหมายเพือ่
ศึกษาวิธกี ารปฏิบตั ิ
ทีเ่ ป็ นเลิศ

ภาพที่ 13.2 หลักการของการเทียบสมรรถนะ
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4. ประเภทของการเทียบสมรรถนะ
การเทียบสมรรถนะจาแนกออกได้ 2 ลักษณะ คือ 1) การจาแนกตามวัตถุประสงค์ และ
2) การจาแนกตามผูท้ เ่ี ราไปเปรียบเทียบ
1. การจาแนกตามวัตถุประสงค์ จาแนกออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่
1.1 การเปรียบเทียบผลการปฏิบตั งิ าน (performance benchmarking หรือ result
benchmarking) เป็ นการเปรีย บเทียบเฉพาะผลการปฏิบ ัติงาน เพื่อ ดูค วามสามารถในการ
ปฏิบตั งิ าน หรือผลลัพธ์ของการทางานของกระบวนการต่าง ๆ
1.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจ (product benchmarking หรือ customer
satisfaction benchmarking) เป็ นการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าว่าลูกค้ามีความพึง
พอใจสูงสุดในคุ ณลัก ษณะใดของสินค้า ซึ่ง นิยมทาในสินค้ากลุ่มที่เป็ นเทคโนโลยีหรือ สินค้า
บริการทีต่ อ้ งตามแฟชัน่
1.3 การเปรียบเทียบกระบวนการทางาน (process benchmarking) เป็ นการ
เปรียบเทียบกระบวนการทางานขององค์การเรากับองค์การอื่น โดยเน้นการเรียนรูว้ ธิ กี ารปฏิบตั ิ
ทีด่ ี เพื่อนามาใช้ปรับปรุงองค์การ เช่น การเปรียบเทียบกระบวนการจัดคิวของผูม้ ารับบริการ
การจัดส่งสินค้า เป็ นต้น การเทียบสมรรถนะประเภทนี้เป็ นที่นิยมอย่างกว้างขวาง เนื่องจาก
ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงและได้นวัตกรรมใหม่ๆ
1.4 การเปรียบเทียบกลยุทธ์ (strategy benchmarking) การทาเทียบสมรรถนะโดย
ศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์ระหว่างองค์การเรากับองค์การทีป่ ระสบความสาเร็จในด้านการวางกล
ยุทธ์ ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นองค์การทีม่ ปี ระวัตคิ วามอยูร่ อดมายาวนาน หรือประสบความสาเร็จด้าน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การทาเทียบสมรรถนะโดยเปรียบเทียบกลยุทธ์ระหว่างองค์ก ารเป็ นการทา
การเทียบสมรรถนะระดับสูง ส่วนใหญ่ต้อ งอาศัยผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วย ผลของการเทียบ
สมรรถนะโดยเปรียบเทียบกลยุทธ์ระหว่างองค์กร โดยมากจะมีผลกระทบในระยะยาวและจะมี
ผลกระทบต่อองค์การอย่างรุนแรง ซึง่ อาจเป็ นการพลิกโฉมหน้าขององค์การไปเลย
2. การจาแนกตามผูท้ ี่เราไปเปรียบเทียบ จาแนกได้ 4 กลุ่ม ได้แก่
2.1 การเปรียบเทียบภายใน (internal benchmarking) เป็ นการเทียบสมรรถนะ
ระหว่างหน่ วยงานต่างๆ ภายในองค์การเดียวกัน โดยมีการเปรียบเทียบวัดและเรียนรูว้ ธิ กี าร
ปฏิบตั ทิ ่เี ป็ นเลิศ (best practices) ระหว่างกัน การทาในลักษณะนี้ ส่วนใหญ่นาไปสู่การสร้าง
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (work standard) ขององค์การ และวิธกี ารนี้มขี อ้ จากัดคือเป็ นการ
เรียนรูใ้ นวงแคบ ไม่มกี ารเรียนรูว้ ธิ กี ารปฏิบตั ใิ หม่ๆ มากเท่าทีค่ วร
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2.2 การเปรียบเทียบเพื่อการแข่งขัน (competitor benchmarking) เป็ นการ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริการ การดาเนินงาน และข้อมูลในมิตติ ่างๆ ระหว่างองค์การของตน
กับคู่แข่งที่มศี กั ยภาพโดยตรง เพื่อที่จะทราบจุดอ่อนของตน ความแตกต่างในความสามารถ
และศักยภาพ ตลอดจนวิธกี ารดาเนินงาน เพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้เท่าเทียมหรือเหนือกว่าคู่
แข่งขันทีด่ ที ส่ี ุด การเปรียบเทียบในลักษณะนี้บางครัง้ จะมุ่งหวังในเชิงการแข่งขัน เพื่อให้ทราบ
ว่าคนอื่นเป็ น อย่างไร มากกว่าที่จะค้น หาวิธ ีก ารปฏิบตั ิท่เี ป็ นเลิศ ที่จะสามารถเรียนรู้ได้จริง
วิธกี ารนี้มขี อ้ จากัดคือเก็บข้อมูลยาก ต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ าย หรือต้องใช้
บุคคลทีส่ ามเข้ามารวบรวมข้อมูล
2.3 การเปรียบเทียบตามหน้าทีก่ ารงาน (industry or functional benchmarking)
เป็ นการเปรียบเทียบการดาเนินงานในแต่ละหน้ าที่ (function) โดยไม่คานึงถึงความแตกต่างของ
อุตสาหกรรมและการปฏิบตั ทิ วทั
ั ่ ง้ องค์การ วิธกี ารนี้จะช่วยลดความยุ่งยากในการหาคู่เปรียบเทียบ
แต่จะตัดสินใจเลือกองค์การทีม่ กี ารปฏิบตั งิ านทีด่ ี (best practices) ในแต่ละหน้าทีเ่ ป็ นสาคัญ
2.4 การเปรียบเทียบทัวไป
่ (generic benchmarking) เป็ นการเปรียบเทียบกับ
องค์การใดๆ ก็ได้ทม่ี วี ธิ กี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศในกระบวนการทีเ่ ราต้องการปรับปรุง ซึง่ องค์การนัน้
อาจมีธุรกิจทีแ่ ตกต่างจากเราอย่างสิ้นเชิง การทาในลักษณะนี้อาจก่อให้เกิดความรูแ้ ละมุมมอง
ใหม่ ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงและนวัตกรรมใหม่ๆ ได้
ประเภทของการเทียบสมรรถนะ สามารถสรุปเป็ นภาพประกอบได้ ดังนี้
ประเภทของการเทียบสมรรถนะ

วัตถุประสงค์

ผูท้ เ่ี ราไปเปรียบเทียบ

การเปรียบเทียบผลการปฏิบตั งิ าน

การเปรียบเทียบภายใน

การเปรียบเทียบความพึงพอใจ

การเปรียบเทียบเพือ่ การแข่งขัน

การเปรียบเทียบกระบวนการทางาน

การเปรียบเทียบตามหน้าทีก่ ารงาน

การเปรียบเทียบกลยุทธ์

การเปรียบเทียบทัวไป
่

ภาพที่ 13.3 ประเภทของการเทียบสมรรถนะ
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5. กระบวนการในการเทียบสมรรถนะ
กระบวนการในการเทียบสมรรถนะทีผ่ ่านมาได้มกี ารพัฒนาและนาไปใช้อย่างหลากหลาย
ขึน้ อยู่กบั องค์กรต้นแบบทีน่ าไปใช้นนั ้ ๆ ว่าต้องการเน้นรายละเอียดในด้านใด การทาการเทียบ
สมรรถนะจะช่วยให้เราสามารถตอบคาถามต่อไปนี้
1) เราอยูต่ าแหน่งไหน ? (Where we are ?)
2) ใครเก่งทีส่ ุด ? (Who is the best ?)
3) คนเก่งทีส่ ุดเขาทาอย่างไร ? (How do they do it ?)
4) เราจะทาอย่างไรให้เก่งกว่าเขา ? (How can we do it better ?)
กระบวนการเทียบสมรรถนะรูปแบบที่ได้รบั ความนิยมของบริษทั ชัน้ นาในระดับโลก เป็ น
รูปแบบของบริษทั Xerox โดยกระบวนการเทียบสมรรถนะประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนหลัก และ 10
ขัน้ ตอนย่อย ดังนี้
1. ขัน้ ตอนการวางแผน (planning stage) ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนย่อย คือ
1.1 การกาหนดหัวข้อของการเทียบสมรรถนะ สามารถทาได้หลายวิธ ี วิธที ่ี
เหมาะสมควรเริม่ จากการวิเคราะห์กระบวนการของตนเองอย่างถ่องแท้ก่อน โดยยึดมุมมอง
ภายในเป็ นเรื่องสาคัญที่ต้องปรับปรุงในองค์ก าร และมุมมองภายนอกที่มาจากสิ่งที่ลูกค้า
ต้องการ ในปั จจุบนั ส่วนใหญ่เริม่ จากมุมมองลูกค้าก่อน โดยวิเคราะห์ว่าลูกค้าคาดหวังเรื่องใด
เช่น คุณภาพ ราคา หรือบริการ จากนัน้ จึงพิจารณาว่ากระบวนการทางานใดทีม่ ผี ลกระทบต่อ
ความคาดหวังของลูกค้า แล้วจึงจัดลาดับหรือเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อคัดเลือกหัวข้อหรือ
กระบวนการนัน้ ๆ เพื่อนามาดาเนินการเทียบสมรรถนะ
1.2 การกาหนดองค์การเปรียบเทียบ เป็ นการคัดเลือกองค์การทีต่ ้องการเทียบเคียง
หรือคู่เปรียบเทียบ (benchmarking partner) มีแนวปฏิบตั หิ ลักๆ คือ การจัดทารายชื่อองค์การ
ที่ต้องการเปรียบเทียบและคัดเลือกองค์ก าร ซึ่งต้องมีการกาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่
ชัดเจน โดยพิจารณาจากขนาดและโครงสร้างขององค์ก าร ประเภทสินค้า บริการ ประเภท
อุตสาหกรรม ระดับเทคโนโลยี สถานทีต่ งั ้ และการได้รบั การยอมรับ เป็ นต้น เพื่อคัดเลือก
องค์การทีเ่ หมาะสมในการดาเนินการเทียบสมรรถนะ
1.3 การกาหนดวิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล การได้มาซึง่ ข้อมูลทัง้ ทีเ่ ป็ นข้อมูลปฐมภูม ิ
และข้อมูลทุตยิ ภูม ิ แต่สงิ่ สาคัญทีส่ ุดในการกาหนดวิธเี ก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลคือการนาผล
การศึกษากระบวนการในองค์การของตนเองอย่างชัดเจนถ่องแท้ นามาพิจารณาว่าควรปรับปรุง
ในรายละเอียดเรื่องใดและนาสิง่ ทีต่ ้องปรับปรุงนัน้ ๆ ไปสร้างเป็ นเครื่องมือ หรือประเด็นคาถาม
เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่ต้อ งการจากองค์การที่ต้ องการเปรียบเทียบ (benchmarking
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partner) ทัง้ นี้วธิ กี ารเก็บข้อมูลส่วนใหญ่จะใช้หลายวิธรี ่วมกัน เช่น การใช้แบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ การทาตรวจเยีย่ ม (site visit) เป็ นต้น รวมทัง้ ต้องทราบถึงปั จจัยเอื้อ (enabler) ที่
ทาให้องค์กรประสบความสาเร็จ สามารถสร้างวิธกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศ (best practice) ใน
องค์การได้ เช่น ระบบสารสนเทศ การสนับสนุ นของผูบ้ ริหาร การให้อานาจ และค่านิยมใน
องค์การ เป็ นต้น สิง่ ต่างๆ เหล่านี้เป็ นปั จจัยสาคัญทีท่ าให้เราสามารถเข้าใจถึงการสร้างวิธกี าร
ปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศ (best practice) ในองค์กรของที่ต้องการเปรียบเทียบ (benchmarking
partner) ซึง่ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการนาวิธกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศ นัน้ ๆ ไปปรับใช้ใน
องค์การต่อไป
2. ขัน้ ตอนการวิ เคราะห์ข้อมูล (analysis stage) ประกอบด้วยขัน้ ตอนย่อย คือ
2.1 การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างองค์ก ารดาเนินการ และองค์กรของที่ต้องการ
เปรียบเทียบ (benchmarking partner) เป็ นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของ
ประสิทธิภาพหรือความสามารถขององค์ก ารตนเอง และองค์กรของทีต่ ้องการเปรียบเทียบใน
ปั จจุบนั ตลอดจนคาดคะเนความแตกต่างในอนาคต โดยมุ่งค้นหาว่าองค์กรของที่ต้องการ
เปรียบเทียบทาอย่างไร และมีปัจจัยเอื้ออย่างไรจึงสามารถสร้างวิธกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศ ได้ผล
การวิเคราะห์ช่วงห่าง (gap analysis) จะทาให้ได้คาตอบว่ามีช่วงห่างกันเท่าใด และมีวธิ กี าร
ปฏิบตั ใิ ดบ้างทีเ่ ราเรียนรู้ ตลอดจนสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้
2.2 การคาดคะเนช่วงห่างทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต ช่วยให้สามารถปรับปรุงพัฒนา
และเลื่อนระดับให้ดขี น้ึ หรือสูงขึน้ เท่าคู่เปรียบเทียบได้
3. ขัน้ ตอนการบูรณาการ (integration stage) ประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอนย่อย คือ
3.1 การสื่อสารผลให้ผเู้ กี่ยวข้องทราบและสร้างการยอมรับ เพื่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงองค์การ โดยกาหนดกลุ่มเป้ าหมายสาหรับการสื่อสารให้เหมาะสม
3.2 การตัง้ เป้ าหมาย เป็ นการนาผลที่ได้จากการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลมา
ตัง้ เป้ าหมายทีเ่ ป็ นอยู่ในปั จจุบนั และกาหนดเป้ าหมายการดาเนินงานในอนาคต เพื่อให้แข่งขัน
ได้ ทัง้ นี้การตัง้ เป้ าหมายต้องได้รบั การเห็นชอบร่วมกันจากทุกฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้อง และมีผลกระทบ
ทีจ่ าเป็ นต้องปรับปรุง
4. ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ (action stage) ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนย่อย คือ
4.1 การจัดทาแผนดาเนินการ เป็ นการนาผลจากการรวบรวมข้อมูลทัง้ หมดมา
จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารทีร่ ะบุรายละเอียดอย่างชัดเจนครบถ้วน และต้องได้รบั การเห็นชอบจาก
ผูบ้ ริหารก่อนนาไปดาเนินการในขัน้ ต่อไป
4.2 การนาแผนไปสู่การปฏิบตั แิ ละการควบคุมดูแลให้เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ ใน
การนาแผนไปปฏิบตั ผิ บู้ ริหารอาจทดลองปฏิบตั ใิ นบางพืน้ ที่ แล้วขยายผลไปสู่หน่ วยงานอื่นๆ
ทัวทั
่ ง้ องค์กร หลังจากดาเนินการแล้วควรสรุปผลการปฏิบตั แิ ละรายงานให้ผบู้ ริหารทราบทุกครัง้
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4.3 การสอบทวนผลโดยเทียบค่ากับวิธกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศ หรือคู่เปรียบเทียบ
หลังจากดาเนินการตามแผนแล้วองค์ก ารต้องทบทวนผลการดาเนินการ โดยตอบคาถามว่า
องค์การบรรลุเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้หรือไม่ ต้องทบทวนเป้ าหมายใหม่หรือไม่ สิง่ ทีเ่ รียนรูจ้ ากการ
ดาเนินการเทียบสมรรถนะคืออะไร และหากจะทาอีกในคราวต่อไปควรปรับปรุงเรือ่ งใดบ้าง
กระบวนการในการเทียบสมรรถนะ สามารถสรุปเป็ นตาราง ได้ดงั นี้
ตารางที่ 13.1 กระบวนการในการเทียบสมรรถนะ
ขัน้ ตอน
1. การวางแผน (planning)

2. การวิเคราะห์ (analysis)

3. การบูรณาการ (integration)
4. การปฏิบตั ิ (action)

รายละเอียด
1. การกาหนดหัวข้อของการเทียบสมรรถนะ
2. การกาหนดองค์การเปรียบเทียบ
3. การกาหนดวิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างองค์การดาเนินการ และองค์กรของทีต่ อ้ งการ
เปรียบเทียบ (benchmarking partner)
5. การคาดคะเนช่วงห่างทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
6. การสื่อสารผลให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบและสร้างการยอมรับ
7. การตัง้ เป้ าหมาย
8. การจัดทาแผนดาเนินการ
9. การนาแผนไปสูก่ ารปฏิบตั แิ ละการควบคุมดูแลให้เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้
10. การสอบทวนผลโดยเทียบค่ากับวิธกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศ หรือคูเ่ ปรียบเทียบ

6. บทบาทของผูบ้ ริหารในการทาการเทียบสมรรถนะ
บทบาทของผูบ้ ริหารในการทาการเทียบสมรรถนะมี ดังนี้ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. 2544
: 107-109)
1. การริ เริ่ ม ผูบ้ ริหารจะต้องเป็ นผูน้ าในการเปลีย่ นแปลงและสร้างนวัตกรรมใหม่ของ
องค์การ
2. การสีส่วนร่วม ผูบ้ ริหารควรมีส่วนร่วมทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในการสร้างองค์การ
เรียนรู้ โดยเฉพาะการเป็ นส่วนสาคัญในการวางแผนและดาเนินการขององค์การ
3. การส่งเสริ ม ผูบ้ ริหารต้องส่งเสริมและสนับสนุ นการดาเนินโครงการพัฒนาองค์การ
อย่างเต็มทีท่ งั ้ ทางตรงและทางอ้อม โดยการสนับสนุ นทัง้ ในด้านงบประมาณ ทรัพยากร การให้
ความสาคัญ และกาลังใจแก่บุคลากร
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4. การเป็ นต้นแบบ ผูบ้ ริหารต้องประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการดาเนินการและ
การนาแนวทางให้มาปฏิบตั ิ มิเช่นนัน้ บุคลากรในสถานศึกษาอาจมองไม่เห็นภาพทีเ่ ป็ นรูปธรรม
หรือไม่กล้าทีจ่ ะปฏิบตั งิ านตามแนวใหม่
5. เปิ ดโอกาส ผูบ้ ริหารต้องให้โอกาสแก่บุคลากรในการสร้างความเปลีย่ นแปลงและ
ทดลองสิง่ ใหม่ๆ ตลอดจนยอมรับต่อความผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึ่งจะเป็ นส่วนสาคัญของการ
เรียนรูแ้ ละประสบการณ์ขององค์การ
6. ติ ดตามผล ผูบ้ ริหารต้องแสดงความใส่ใจและมุ่งมันในการสร้
่
างองค์การเรียนรู้
ติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถให้คาแนะนาจะทาการปรับปรุงได้
อย่างเหมาะสม ตลอดจนสร้างความเชื่อมันในเชิ
่
งจิตวิทยาแก่บุคลากร
7. การให้ ข้อมูลย้อนกลับ เป็ นการให้ขอ้ มูลสาคัญที่ใช้ในการแก้ไขปั ญหาและ
ข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหาร ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการ
เรียนรูข้ ององค์การ

7. ประโยชน์ ของการเทียบสมรรถนะ
การเทียบเคียงสมรรถนะสามารถนามาใช้กาหนดส่วนทีต่ ้องการทีจ่ ะปรับปรุงได้ โดย
การประยุกต์ใช้ หรือปรับเข้าหาระบบทีพ่ สิ ูจน์แล้วว่าดีกว่า ประโยชน์ของการเทียบสมรรถนะ
ดังต่อไปนี้
1. เป็ นการรักษาความยังยื
่ นขององค์การ ในสภาพการแข่งขันที่รุนแรงในปั จจุบนั
จาเป็ นทีอ่ งค์การต้องรักษาคุณภาพอย่างยังยื
่ น และยกระดับความสามารถของตนเพื่อให้แข่งขัน
ได้ จึงต้องมีการเรียนรูแ้ ละปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. การปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด ความรวดเร็วในการปรับปรุงตนเองเป็ นเงื่อนไขสาคัญ
ของความได้เปรียบในการแข่งขัน การเทียบสมรรถนะเป็ นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นนวัตกรรม
(innovation) ในองค์การ ซึง่ ทาให้เดการเปลีย่ นแปลงในเชิงปรับปรุงในระยะเวลาอันสัน้ เนื่องจาก
เป็ นการเรียนรู้วธิ ีการปฏิบตั ิท่ดี ที ่สี ุดจากภายนอกองค์การ ทาให้ส ามารถเรียนลัดเพื่อให้ทนั
องค์การอื่นๆ จึงเป็ นการปรับปรุงแบบก้าวกระโดด
3. เกิ ดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพในหน่ วยงานหรือระบบ
การทางานต่างๆ ในองค์การอย่างเป็ นระบบโดยการเทียบสมรรถนะ ก่อให้เกิดการแลกเปลีย่ น
เรียนรูแ้ ละเกิดเครือข่ายความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทีจ่ ะรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อสนับสนุนรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รางวัลเป็ นแรงจูงใจให้เกิดการปรับปรุงการ
ดาเนินงาน ในช่วงหลายปี ท่ผี ่านมาหลายประเทศได้รเิ ริม่ ให้มรี างวัลด้านการจัดการ เพื่อเป็ น
แรงกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพด้านการจัดการ เช่น Malcolm Baldrige National

11
Quality Award ในสหรัฐอเมริกา Singapore Quality Award ในสิงคโปร์ หรือ Thailand
Quality Award ของประเทศไทย รางวัลเหล่านี้ใช้แนวทางของ Malcolm Baldrige เป็ นเกณฑ์
ในการตัดสิน ซึง่ ได้กาหนดให้องค์การทีจ่ ะได้รบั รางวัลต้องมีการดาเนินกระบวนการเทียบสมรรถนะ
5. ทาได้ตามความต้องการของลูกค้า จากการวิเคราะห์กระบวนการต่างๆ จะทาให้
ได้ขอ้ มูลทีม่ รี ายละเอียดเกี่ยวกับสิง่ ทีล่ ูกค้าเรียกร้องและสิง่ ทีล่ ูกค้าได้รบั การตอบสนอง ดังนัน้
วิธที ด่ี ที ส่ี ุดในการหาว่าสิง่ ทีล่ กู ค้าต้องการคืออะไร และสามารถทาได้ตามความต้องการเหล่านัน้
หรือไม่ก็คอื การถามลูกค้า จะพบว่าองค์กรที่ดที ่สี ุดจะสารวจความต้องการและความพึงพอใจ
ของลูกค้าอยูเ่ ป็ นประจา
6. ประยุกต์ใช้ วิธีปฏิ บตั ิ ที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม การเทียบเคียงสมรรถนะทีท่ าได้
ถูกต้อง พนักงานในส่วนต่างๆ รวมทัง้ ผู้จดั การมีส่วนร่วมโดยตรงในทีมเทียบสมรรถนะ จะ
ก่อให้เกิดแรงสนับสนุนและสร้างความกระตือรือร้นในการเปลีย่ นแปลง
7. เพิ่ มความสามารถในการแข่งขัน ผลจากการศึกษาจากการเทียบสมรรถนะจะท้า
ทายความคิดทีย่ ดึ ถือกันมานาน โดยแสดงให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างผลการปฏิบตั งิ านจริงใน
เรื่องของความสามารถในการแข่งขัน การเทียบเคียงสมรรถนะกับผู้ทม่ี คี วามสามารถในการ
แข่งขันมากทีส่ ุดยังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับวิธปี รับปรุงแบบเก่าๆ ทีใ่ ช้แต่
การลองผิดลองถูก
8. กาหนดเป้ าหมายที่ตรงประเด็น เป็ นไปได้ และทาได้ การเทียบสมรรถนะช่วยให้
องค์กรต่างๆ สามารถคาดการณ์การเปลีย่ นแปลงของตลาด และตรวจสอบความถูกต้องของ
เป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. พัฒนาวิ ธีการวัดผลผลิ ตได้ ถกู ต้ อง การเปรียบเทียบกระบวนการภายในของ
องค์การกับวิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุด จะทาให้ผนู้ าและพนักงานเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ
ตนเองได้ดยี งิ่ ขึน้
10. ก่ อให้ เกิ ดการสนั บสนุ นและแรงผลักดันการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรม
ภายใน
การเทียบสมรรถนะสามารถทาให้สมาชิกในองค์การทราบถึงความจาเป็ นในการ
ปรับปรุงส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การเพิม่ ขึน้ ของผลผลิต การลดอัตราเสีย และการ
ควบคุมต้นทุนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
11. กาหนดและขัดเกลากลยุทธ์ กลยุทธ์ทอ่ี งค์การต่างๆ เรียนรูม้ าก่อนหน้า และเป็ น
องค์การทีจ่ ะเลือกวิเคราะห์ สามารถช่วยองค์การตนเองขัดเกลากลยุทธ์และคาดการณ์ผลจาก
ความเปลีย่ นแปลงต่างๆ รวมถึงความสามารถพยากรณ์การเปลีย่ นแปลงของตลาดได้ ซึง่ การ
เทียบสมรรถนะนี้ทาให้การพัฒนาแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน และการนาไปปฏิบตั เิ ป็ นไปได้เร็วขึน้
และถูกกว่าการทีจ่ ะเริม่ พัฒนาจากการไม่มอี ะไรอยูเ่ ลย
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12. สัญญาณเตือนความล้มเหลว โปรแกรมการเทียบสมรรถนะบอกได้ว่าองค์ก าร
ตนเองตามหลังคู่แข่งหรือไม่ และเริม่ ตามเมื่อใดในเรื่องของต้นทุน ความพึงพอใจของลูกค้า
เทคโนโลยี และกระบวนการทางธุรกิจ การเทียบสมรรถนะสามารถเป็ นแหล่งกาเนิดความคิด
สร้างสรรค์ในการแก้ไข หรือกาจัดปั ญหาของการปฏิบตั งิ านทีส่ าคัญ
13. การทดสอบประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมคุณภาพ การเทียบสมรรถนะจะเป็ นตัว
ทดสอบว่าการริเริม่ ด้านคุณภาพและกลยุทธ์ดา้ นการแข่งขันขององค์การเหมาะสมหรือไม่
14. การปรับองค์การใหม่ การเทียบสมรรถนะเป็ นสิง่ จาเป็ นต่อการปรับองค์การหรือ
การจัดกระบวนการและระบบต่างๆ ใหม่ ผูเ้ ชียวชาญหลายๆ คนกล่าวว่าการจัดองค์การใหม่
โดยปราศจากการเทียบสมรรถนะจะก่อให้เกิดการปรับปรุงเพิม่ ขึน้ เพียงแค่ รอ้ ยละ 6-10 ของผล
การปฏิบตั งิ าน
15. สนับสนุนการแก้ปัญหาให้ ดีขึ้น การเทียบสมรรถนะเป็ นการเพิม่ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา หรือความสามารถในการแก้ปัญหาเป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นต่อการเทียบสมรรถนะ การ
แก้ปัญหาตามมาตรฐานเป็ นการวางโครงร่างเพื่อทาให้ทมี งานมีประสิทธิผลมากขึ้น และยัง
กระตุ้นให้ทมี งานมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการสัง เกต สนับสนุ นแนวทางการบริหารโดย
ข้อเท็จจริง และเป็ นองค์ประกอบหลักในการพัฒนาและธารงรักษาคุณภาพขององค์การ
16. เสริ มสร้างให้ เกิ ดการศึ กษาและการสร้างสรรค์ การเทียบสมรรถนะอย่าง
สม่าเสมอจะคล้ายกับการทาความสะอาดห้อง จะพบกับสิง่ ทีไ่ ม่ต้องการเสมอ และอาจมีบางสิง่
ทีไ่ ม่รวู้ ่ามีอยู่และเอามาใช้ได้ การเทียบเคียงสมรรถนะงานทีส่ าคัญๆ อย่างสม่าเสมอจะทาให้
องค์กร และพนักงานมันใจได้
่
ว่าพร้อมอยูเ่ สมอสาหรับการเปิ ดรับความคิดใหม่ๆ

8. ตัวอย่างงานวิจยั เกี่ยวกับการเทียบสมรรถนะ
จะนาเสนอตัวอย่างงานวิจยั เกี่ยวกับการเทียบสมรรถนะโดยมุ่งนาเสนอกระบวนการ
เทียบสมรรถนะ เรื่อ งการบริห ารจัดการโรงเรียนสู่ค วามเป็ นเลิศ แบบก้าวกระโดดด้ว ยการ
เทียบเคียงสมรรถนะตามแนวรางวัลคุณภาพแห่งชาติทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านดงยางใต้
อาเภอเมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี (จุมพล ระบอบ. 2549). การวิจยั ครัง้ นี้มุ่งศึกษาระดับ
คุณภาพของโรงเรียนและวิธปี ฏิบตั ทิ ่เี ป็ นเลิศในการบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็ นเลิศแบบ
ก้าวกระโดดด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะตามแนวรางวัลคุณภาพแห่งชาติทางการศึกษา ซึง่ ได้
ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
ช่วงที่ 1 ศึกษาระดับคุณภาพของโรงเรียน
1.1 ศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับบริบทของโรงเรียน ทฤษฎีการบริหาร การบริหาร
จัดการโรงเรียนสู่ความเป็ นเลิศ ตลอดจนงานวิจยั ทัง้ ภายในประเทศและงานวิจยั ต่างประเทศ

13
1.2 ผูบ้ ริหารและทีมคุณภาพประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารตามหลักสูตรการบริหารจัดการ
โรงเรียนสู่ความเป็ นเลิศแบบก้าวกระโดดด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะ ตามแนวทางรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติทางการศึกษา 10 หลักสูตร ดังนี้
1.2.1 ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสาหรับผูบ้ ริหารโรงเรียน
1.2.2 การประเมินตนเอง
1.2.3 การนาโรงเรียนและภาวะผูน้ า
1.2.4 การวางแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
1.2.5 การบวนการเรียนรูแ้ ละการสนับสนุ น
1.2.6 ระบบสารสนเทศ (การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู)้
1.2.7 การมุง่ เน้นบุคลากรทางการศึกษา
1.2.8 ผลลัพธ์ของโรงเรียน
1.2.9 การนิเทศกระบวนการศึกษา
1.2.10 การเขียนเอกสาร
1.3 ปรับปรุงเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ซึง่ เป็ นแบบประเมินตนเอง จานวน 220 ข้อ
ตามแนวรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ให้เป็ นบริบททางการศึกษา
1.4 การประเมินตนเอง (Self Assessment : SA) โดยใช้แบบประเมินตนเองตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติทป่ี รับปรุง จานวน 220 ข้อ
1.5 นาเสนอผลการประเมินในเรือ่ งระดับคุณภาพของโรงเรียน
ช่วงที่ 2 หาวิ ธีการปฏิ บตั ิ ที่เป็ นเลิ ศในการบริ หารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็ นเลิ ศ
แบบก้าวกระโดดด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะตามแนวรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ทาง
การศึกษา
2.1 โรงเรียนนาเสนอวิธกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศของแต่ละโรงเรียนภายในกลุ่ม
โรงเรียนเครือข่าย
2.2 เปรียบเทียบวิธกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศของทุกโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน
เครือข่าย เพื่อหาวิธกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย โดยการประชุมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้
2.3 ผูบ้ ริหารและทีมพัฒนาโรงเรียนประชุมวางแผนเพื่อเตรียมดาเนินการเยีย่ ม
โรงเรียนทีม่ วี ธิ กี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย โดยแจ้งประเด็นคาถามทีส่ นใจให้
ทราบล่วงหน้าก่อน
2.4 ได้พบวิธกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศในการบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็ นเลิศตาม
แนวรางวัลคุณภาพแห่งชาติทางการศึกษา
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ซึง่ วิธกี ารดาเนินการวิจยั นี้สามารถอธิบายในรูปตาราง ดังนี้
ตารางที่ 13.2 ขัน้ ตอน วิธกี าร เครือ่ งมือและผลการพัฒนาโรงเรียน
ขัน้ ตอน
ช่วงที่ 1
1. เราอยูท่ ใ่ี ด
(Where are we ?)

วิ ธีการ
อบรมผูบ้ ริหารและทีมคุณภาพ
จานวน 10 หลักสูตร

1. เทียบเคียงในกลุ่มโรงเรียน
ช่วงที่ 2
เครือข่าย (cluster)
2. ใครดีทส่ี ดุ (Who
2. หาโรงเรียนเจ้าภาพ (host)
is the best ?)
3. หาโรงเรียนผูเ้ ยีย่ ม (visitor)
4. ทาปฏิทนิ ประเมินทบทวน (site
visit)
1. ร่างคาถาม
ช่วงที่ 2
2. ร่างคาตอบ
3. เขาทาอย่างไร
3. เทียบเคียง
(How do they
4. ค้นหา
do it ?)
-ปั จจัยความสาเร็จ
-วิธกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศ
-เงื่อนไขความสาเร็จ
4. เราสามารถทา
1. ความคาดหวัง
อย่างไรให้ดกี ว่า 2. กระบวนการ ADLI
(How can we
3. What, How, Why, KSF/BP/E
do it better ?)
4. บทเรียน

เครือ่ งมือ

ผล

แบบประเมินคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

1. แบบเทียบเคียง
2. ปฏิทนิ ประเมินทบทวน

1. อันดับของโรงเรียน
2. ทราบกาหนดการ
ออกประเมิน
ทบทวน

1. แบบบันทึก
2. คาถาม
3. คาตอบ

1. คาตอบ
2. ปั จจัยความสาเร็จ
3. วิธกี ารปฏิบตั ทิ ่ี
เป็ นเลิศ
4. เงื่อนไข
ความสาเร็จ

1. ออกแบบ
2. รายงาน

วิธกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ น
เลิศ (best practices)
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