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ในยุค Globalization ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างผลิกโฉม (Disruption) เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สุภาษิตจีนที่ว่า  
“รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” ก็ยังคงสามารถน ามาใช้เป็นหลักคิดที่จะช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดและชนะคู่แข่งได้
รวมทั้งอาจน าไปสู่ความเป็นเลิศได้ ทั้งนี้เพราะการ “รู้เขา” คือการรู้ว่าคู่แข่งเป็นใครและมีศักภาพแค่ไหน และองค์กร 
ที่เก่ง (ที่สุด) มี performance ในระดับใด  การ “รู้เรา” คือการรู้ว่าองค์กรของเรามีศักยภาพเป็นอย่างไรเมื่อเทียบ
กับคู่แข่งหรือองค์กรที่เก่ง (ที่สุด)  

Benchmarking เป็นเครื่องมือปรับปรุงองค์กรที่ท าให้ “รู้เขาและรู้เรา” ได้ เพราะการท า Benchmarking ช่วยให้
องค์กรตอบค าถามได้ว่าขณะนี้องค์กรเราเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง นั่นคือสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้หรือไม่ 
และอยู่ในล าดับใดเมื่อเทียบกับองค์กรที่เป็นเลิศ ที่ส าคัญคือองค์กรที่เก่งกว่าเราเขาท าอย่างไร และเราจะสามารถท า
ให้ดีกว่าเขาได้อย่างไร 

Benchmarking ช่วยให้เราตอบค าถามต่อไปนี้ 

• Where are we? (เราอยู่ที่ไหน) 

• Who is the best? (ใครเก่งที่สุด) 

• How do they do it? (คนที่เก่งท าอย่างไร) 
• How can we do it better? (เราจะท าให้ดีกว่าเขาได้อย่างไร) 

ก่อนอื่น ควรท าความเข้าใจความหมายของ “Benchmarks” “Best practices” และ “Benchmarking” ว่าแตกต่าง
กันอย่างไร 

Benchmark หมายถึง เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ ในบริบทของธุรกิจจริงๆ แล้วหมายถึง “Best-in-class 

performance” คือ Performance ขององค์กรที่เก่งที่สุดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซ่ึงเป็นต้นแบบที่องค์กรอื่นใช้วัดเพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถหรือสมรรถนะของตนเอง ในทางกีฬา Benchmark ก็คือสถิติโลกนั่นเองเช่น ถ้าเราเป็น
นักว่ิง 100 เมตร และต้องการเป็นแชมป์โลก ก็ต้องทราบว่าสถิติโลกว่ิง 100 เมตรคือเป็น 9.58 วินาที ดังนั้น 
Benchmark (ความเร็วที่เราต้องท าให้ได้จึงจะเทียบเท่าแชมป์โลก) คือ 9.58 วินาที อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ  
ผู้ที่เป็น Benchmark ของเราอาจไม่จ าเป็นต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกก็ได้ ขึ้นกับเป้าหมายของเราว่าต้องการ
เปรียบเทียบตนเองในระดับใดและต้องการไปถึงระดับใด (ถ้าเป็นองค์กรก็จะข้ึนอยู่กับวิสัยทัศน์ขององค์กร) ถ้าเรายัง
ไม่เก่งมากอาจเปรียบเทียบในระดับประเทศก่อน แล้วค่อยๆ ขึ้นไปจนถึงระดับโลกเมื่อเราเก่งขึ้น 

ที่ส าคัญ Benchmark มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาโดยเขยิบดีขึ้นเรื่อยๆ เหมือนกับกีฬาที่มีการท าลายสถิติโลก
ตลอดเวลา 
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Best practices หมายถึงวิธีปฏิบัติ (Practices) ที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จหรืออาจกล่าวได้ว่าคือ Practices 

ที่ท าให้องค์กรมีความเป็นเลิศ หรือ Best-in-class performance เทียบได้กับ practices ของนักกีฬาที่ เป็น
เจ้าของสถิติโลก นั่นเอง 

เราจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นอะไรเป็น Best Practice ผู้เขียนขออ้างถึงค าพูดของ Dr. Robert C. Camp1 ผู้ที่ท าให้ 
Benchmarking เป็นท่ีรู้จักและมีการน ามาใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกดังนี้  

“ค าว่า Best Practice ไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว เพราะแต่ละองค์กรมีบริบทที่ความแตกต่างกัน (เช่น พันธกิจ 
วัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี) ดังนั้นค าว่า “Best practice” จึงหมายถึง Practice ที่ให้ผลลัพธ์
ที่โดดเด่น หรือเป็นท่ียอมรับ (ในวงการนั้นๆ) หรือพิสูจน์ได้ว่าท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีหรือโดดเด่นจริง องค์กรจึงควรน า 
Best practice ที่ได้จากองค์กรอื่นมาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของตนเอง” 

ส่วน Benchmarking นั้นเป็นกระบวนการในการเทียบเคียง (หรือเปรียบเทียบ) ผลิตภัณฑ์ บริการ และ วิธีปฏิบัติ 
(Practices) กับองค์กรที่ท าได้ดีกว่า (หรือองค์กรที่เป็นเลิศ) เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กร
ของตนเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ และไปสู่ความเป็นเลิศได้ โดยการท า Benchmarking ต้องมีความต่อเนื่อง ทั้งนี้
เพราะ Benchmark ที่เป็นเป้าหมายของเราจะเขยิบดีขึ้นเรื่อยๆ  

อีกนัยหนึ่ง  Benchmarking เป็นกระบวนการในการเสาะหา Benchmark  เพ่ือให้ได้มาซ่ึง Best practices ที่เรา
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงองค์กรของเราเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ตลอดเวลา หรือไปสู่ความเป็นเลิศ 
(ขึ้นกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร) 

Benchmarking ไม่ใช่แค่การวิเคราะห์คู่แข่ง การเยี่ยมชมดูงาน การลอกเลียนแบบหรือการสืบความลับของคู่แข่ง                     

เพราะ Benchmarking เป็นกระบวนการเรียนรู้ Practices ขององค์กรอื่นที่ท าอย่างเปิดเผย เป็นระบบและ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน และท าแบบมีกติกาที่ทั้งผู้ให้และผู้รับยอมรับ หรือที่เรียกว่า จรรยาบรรณของการท า  

Benchmarking (Benchmarking Code of Conduct)2,3 

Benchmarking แบ่งได้หลายประเภท ขึ้นกับว่าเอาอะไรไปเปรียบเทียบ 

 ถ้าแบ่งตามชนิดขององค์กรที่เราไปเปรียบเทียบด้วยจะมี 4 ประเภทได้แก่ 

• Internal benchmarking - เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานในองค์กรเดียวกัน หรือองค์กรลูกภายใน 

เครือเดียวกัน 

• Competitive benchmarking- เปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

• Industry benchmarking - เปรียบเทียบกับองค์กรในธุรกิจเดียวกันแต่ไม่ใช่คู่แข่ง (เช่น ระหว่าง 
Suppliers ช้ินส่วนต่างๆ ของอุตสาหกรรมยานยนต์) 

• Generic benchmarking - เปรียบเทียบกับองค์กรที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจเดียวกัน (แบบข้ามห้วย)  
เป็นการเปรียบเทียบกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกลยุทธ์  
การให้บริการลูกค้า การจัดการห่วงโซ่อุปทานระหว่างองค์กรที่อยู่คนละธุรกิจ  
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Benchmarking แต่ละประเภทมีจุดเด่นแตกต่างกันขึ้น องค์กรจึงควรเลือกใช้ให้ตรงตามบริบทและ 
ความต้องการ 
 

ประเภท ความร่วมมือ 

ในการให้ข้อมูล 

ความคล้ายคลึงกัน 

ของข้อมูล 

การปรับปรุง 

แบบก้าวกระโดด 

Internal  สูง สูง ต ่า 
Competitive ต ่า สูง กลาง 

Industry กลาง กลาง กลาง-สูง 

Generic กลาง-สูง ต ่า สูง 

ถ้าแบ่งตามวัตถุประสงค์หรือส่ิงท่ีเราท า Benchmarking จะมี 4 ประเภทคือ 

• Performance benchmarking (หรือ Result benchmarking) – เป็นการเปรียบเทียบเฉพาะผลลัพธ์
ของการด าเนินการหรือการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของเราว่าเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับองค์กรอื่น (อาจเป็น
คู่แข่งหรือไม่ใช่คู่แข่งก็ได้) เช่น % Yield เทียบกับคู่แข่ง ต้นทุน/ผลิตภัณฑ์เทียบกับ Benchmark ระดับ
โลก เพ่ือดูว่าเรามีจุดแข็งหรือมีจุดที่ต้องปรับปรุงในด้านใดบ้าง การท า Performance benchmarking 

เป็นเพียงการเปรียบเทียบผลลัพธ์ แต่ไม่ได้เปรียบเทียบข้อมูลเก่ียวกับ Practice กับองค์กรที่เก่งกว่าเรา 
จึงไม่ได้เรียนรู้ Practice ซ่ึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง 

อย่างไรก็ตามองค์กรชั้นน าส่วนใหญ่ได้น า Performance benchmarking มาใช้ในกระบวนการวางแผน 

กลยุทธ์เพ่ือหา Gaps ของ performance ระหว่างองค์กรตนเองกับคู่แข่ง หรือกับค่า benchmark  

ที่ต้องการบรรลุตามวิสัยทัศน์ ข้อมูลที่ได้ (Gaps) จะน ามาใช้ก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร หรือ
เป้าหมายในการปรับปรุง Performance ทั้งในระดับองค์กรและระดับกระบวนการได้ 

• Process benchmarking เป็นการเทียบเคียงกระบวนการท างานหรือวิธีปฏิบัติงานขององค์กรของเรากับ
องค์กรอื่นโดยเน้นการเรียนรู้ Best practices จากองค์กรอื่นเพ่ือน ามาปรับปรุงองค์กรของเรา  
เป็น Process Benchmarking ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดเนื่องจากท าให้เกิดนวัตกรรมและการเปล่ียนแปลง 

ท่ีรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท า  Process Benchmarking แบบข้ามห้วยซ่ึงเหมาะกับสถานการณ์ 
ในปัจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงองค์กรไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะถูก Disrupt โดยใคร 
เมื่อไหร่และท าได้อย่างไร ดังนั้นการท า Process Benchmarking แบบข้ามห้วย (ข้ามธุรกิจ) จึงอาจช่วยให้
องค์กรเตรียมพร้อมส าหรับอนาคตที่ไม่แน่นอนได้ดีขึ้น 

ตัวอย่าง Process benchmarking แบบข้ามห้วย4,5 

 

Process องค์กรท่ีท า Benchmarking องค์กรท่ีเป็นคู่เทียบ 

การจัดคิวผู้มารับบริการ First Chicago National Bank Airlines 

การรับ Order และส่งสินค้าให้
ลูกค้า 

Motorola Federal Express 

การให้บริการลูกค้าและการ
ฝึกอบรม 

Nissan Infiniti McDonalds 

การจัดการห่วงโช่อุปทาน Benetton Hewlett-Packard (HP) 

 

• Product Benchmarking (หรือ Customer Satisfaction Benchmarking) เป็นการเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของลูกค้าว่าลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดในคุณลักษณะใดของผลิตภัณฑ์เช่น การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ตัวผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบการให้บริการ โดยเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าในคุณลักษณะ
ดังกล่าวระหว่างเราและองค์กรที่เราไปเปรียบทียบด้วย ส่วนใหญ่นิยมท า Product benchmarking  

ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรมยานยนต์ หรือการบริการที่มีการแข่งขันสูง 
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• Strategy Benchmarking เป็นการเปรียบเทียบกลยุทธ์ระหว่างองค์กรของเรากับองค์กรที่ประสบ
ความส าเร็จในด้านการก าหนดกลยุทธ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่มีประวัติอยู่รอดมายาวนานหรือประสบ
ความส าเร็จด้านธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นการท า Benchmarking ในระดับสูง ส่วนใหญ่ต้องอาศัย
ผู้เช่ียวชาญมาช่วย ผลการท า Strategy Benchmarking โดยมากมีผลกระทบองค์กรในระยะยาวหรือเป็น
การผลิกโฉมขององค์กร ซ่ึง ในยุค Disruption นี้ การท า Strategy benchmarking ช่วยให้องค์กร
เรียนรู้จากองค์กรที่สามารถคาดการณ์ และปรับกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วทันหรือก่อนการเปล่ียนแปลง  

องค์กรสามารถเลือกท า Benchmarking ได้มากกว่า 1 ประเภทในเวลาเดียวกัน และสามารถเลือกใช้ประเภทใดก็ได้
ขึ้นกับความต้องการและความพร้อมในการแลกเปล่ียนข้อมูลของทั้ง 2 ฝ่าย  

Benchmarking เป็นเครื่องมือการปรับปรุงองค์กรที่ติดอันดับ Top 5 ที่ผู้บริหารทั่วโลกนิยมใช้มากว่า 20 ปี6 

เนื่องจากเหตุผลหลักต่อไปนี้  

• ผู้บริหารสามารถก าหนดเป้าหมายที่ตอบโจทย์องค์กรได้ตามสถานการณ์จริง 

• เร่งการปรับปรุงองค์กรทั้งแบบต่อเนื่องและก้าวกระโดยรวมท้ังนวัตกรรม 

• รู้เท่าทันสถานการณ์การแข่งขันตลอดเวลา 

องค์กรส่วนใหญ่มีการท า Benchmarking อยู่บ้างแล้วแต่อาจยังไม่ได้ท าอย่างครบเครื่องและเป็นระบบ จึงยังไม่ได้
ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้อย่างเต็มที่ การท า Benchmarking ที่มีประสิทธิผล ควรมีขั้นตอนที่ชัดเจนซ่ึงผู้เขียนจะ
ได้น าเสนอในบทความต่อไป 
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