
  โครงร่างองค์กร 

โดย...  
น.อ.ตระการ  ก้าวกสิกรรม 



ค าถามชวนคดิ 
เรารู้หรือไม่ว่าหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนอยู่ใน รร.นอ.   ในแต่ละหลกัสูตร 
“มีความโดดเด่นอะไร คุณค่าต่างๆ ทีส่่งมอบให้ ทอ. หน่วยงาน คืออะไร  
  และผลติบัณฑิตทีมี่คุณสมบัติอย่างไร” 
“ทอ. หน่วยงาน มีความพงึพอใจและคาดหวังอย่างไร” 
“ผู้เรียนมีความพงึพอใจและคาดหวงัอย่างไร” 
“ปัจจุบันใช้กระบวนการเรียนการสอนอย่างไร” 
“ควรใช้กระบวนการเรียนการสอนอย่างไร” 



ค าถามชวนคดิ (ต่อ) 
เรารู้หรือไม่ว่าหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนอยู่ใน รร.นอ. ในแต่ละหลกัสูตร 
“ปัจจุบัน ด าเนินการอยู่ภายใต้วฒันธรรม ค่านิยม อะไร” 
“ควรด าเนินการอยู่ภายใต้วฒันธรรม ค่านิยม อะไร” 
“คณาจารย์ต้องมขีีดความสามารถด้านใดบ้าง” 
“คณาจารย์มคีวามพร้อมและพงึพอใจในงานเพยีงใด” 
“คณาจารย์มขีดีความสามารถโดดเด่นด้านใดบ้าง” 
“ใช้เทคโนโลยหีลกัประกอบการเรียนการสอนอะไรบ้าง”  



เรารู้หรือไม่ว่าหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนอยู่ใน รร.นอ. ใน  แต่ละหลกัสูตร 
“ควรจะมีจุดมุ่งหรืออตัลกัษณ์ในลกัษณะใด และจะมีแนวทางการ 
พฒันาในแต่ละหลกัสูตรไปสู่จุดมุ่งหรืออตัลกัษณ์น้ันอย่างไรบ้าง” 
“มีคู่แข่ง คู่เทยีบเป็นใครบ้าง” 
“สภาพแวดล้อมมีการปรับเปลีย่นไปในทศิทางใดบ้าง”  
“เกีย่วข้องกบั กฎ ระเบียบอะไรบ้าง” 
“ส่งผลกระทบต่อชุมชนในแต่ละระดับอย่างไรบ้าง” 
“ควรจะมีกลยุทธ์ในการด าเนินงานอย่างไร” 

ค าถามชวนคดิ (ต่อ) 



ซุนวูกล่าวว่า 

 
“รู้เขา รู้เรา  รบร้อยคร้ังมิพ่ายแพ้” 





โครงร่างองค์กร: 
  ปัจจัยส าคญัในการ “รู้เขา รู้เรา” 

๑. รู้จกัตนเองและสภาพแวดล้อม 

๒. รู้จกัมิตร ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

๓. รู้จกัคู่แข่ง คู่เปรียบเทยีบ 

๔. รู้จกัความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

๕. รู้จกัการปรับปรุง 



รู้จักตนเองและสภาพแวดล้อม 

 เราท าอะไร (หลกัสูตรและให้บริการอะไร) 
 ท าไมถึงท า (พนัธกจิ วสัิยทัศน์ เป้าประสงค์) 
 ท าอย่างไร (วฒันธรรม ค่านิยม วธีิการ) 
 ถนัดอะไร (สมรรถนะหลกั) 
 ใครท า (คณาจารย์และบุคลากร) 
 ใช้อะไรท า (เทคโนโลย ีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก) 
 อยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไร (กฎ ระเบียบ) 



เราท าอะไร  
(หลกัสูตรและให้บริการอะไร) 

ให้ระบุเฉพาะทีเ่ป็นหลกัๆ เท่าน้ัน ซ่ึงการหาค าตอบเป็นการ 
ช่วยให้ได้วเิคราะห์ตนเองในเบือ้งต้นน่ันเองว่า เราก าลงัท า 
อะไรอยู่บ้าง   มากน้อยแค่ไหน  

หลกัสูตรและ/หรือบริการอนัไหนเป็นทีต้่องการ อนัไหนต้อง 
พจิารณาว่าจะด าเนินการหรือให้การบริการต่อไปดีหรือไม่ ซ่ึง 
จะเช่ือมโยงกบัการด าเนินการของหมวด 3 ในหัวข้อ 3.1      
การสร้างความผูกพนักบัลูกค้า 





ส่งมอบอย่างไร 
(หลกัสูตรและบริการ) 

       ส าหรับกลไกที ่รร.นอ. ใช้ในการด าเนินการเรียนการสอนและ 
บริการให้แก่ผู้เรียน ให้ระบุวธีิการสอนแต่ละอย่างทีใ่ช้ในแต่ละหลกัสูตร 
หรือบริการว่าได้ท าอย่างไร เช่น แบบบรรยาย แบบฝึกปฏิบัติ แบบค้นคว้า 
ด้วยตนเอง  ซ่ึงจะช่วยในการวเิคราะห์ต่อไปว่าวธีิการสอนแบบไหนทีม่ี 
ประสิทธิผล  ได้มากกว่ากนัทีท่ าให้ผู้เรียนมีคุณสมบตัติามทีต้่องการ มี 
วธีิการอืน่ทีเ่รายงัไม่ได้ใช้หรือไม่ ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัการด าเนินการของ 
หมวด   2  ในหัวข้อ 2.1 การจัดท ากลยุทธ์และหมวด 6  ในหัวข้อ 6.1  
ระบบงาน 





ท าไมถึงท า  
(พนัธกจิ วสัิยทัศน์ เป้าประสงค์) 

ให้ระบุพนัธกจิในการจัดตั้ง รร.นอ. ขึน้มาว่ามจุีดประสงค์ (Purpose) เพือ่อะไร  
เช่น เป็นองค์กรของรัฐทีไ่ม่หวงัผลก าไรเพือ่การพฒันาคนในการพฒันาประเทศ  
เป็นต้น พร้อมทั้งอธิบายพนัธกจิ (Mission) ของ รร.นอ. ทีบ่่งบอกขอบข่ายงานว่า 
ท าอะไร ลูกค้าเป็นใคร รร.นอ. เป็นอย่างไร ในตลาด  

พนัธกจิไม่ใช่ส่ิงทีท่ าเพือ่บรรลุวิสัยทศัน์ซ่ึงส่ิงน้ันคือกลยุทธ์  แต่เป็นส่ิงที่เป็น 
วตัถุประสงค์พืน้ฐานเบือ้งต้นในการด าเนินการขององค์กร ในขณะทีว่สัิยทัศน์เอง 
คอืส่ิงที่องค์กรต้องการจะเป็นในอนาคต โดยมเีป้าประสงค์เป็นเป้าหมายในการ 
ด าเนินกลยุทธ์ ทั้งหมดจะเช่ือมโยงกบั การด าเนินการของหมวด 1 การน าองค์กร 





ท าอย่างไร  
(วฒันธรรม ค่านิยม วธีิการ) 

ในการให้ได้มาซ่ึงผลผลติ (การเรียนรู้ของผู้เรียน)และ/หรือบริการแต่ละอย่างของ  

รร.นอ. (บริการทีส่่งเสริมการเรียนรู้อืน่)  รร.นอ. ได้ใช้วธีิการอะไรท าและวธีิการน้ัน 

ขณะนีก้ระท าภายใต้ค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรในลกัษณะอย่างไร รวมทั้งขณะนี ้ 

รร.นอ. มีวัฒนธรรมองค์อะไรบ้าง โดยเฉพาะวฒันธรรมทีไ่ม่ส่งเสริมความก้าวหน้า 

ขององค์กร ซ่ึงจะน าไปสู่การหาแนวทางต่อไปว่า แล้วถ้าจะท าให้ได้ดต้ีองอยู่ภายใต้ 

ค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรในลกัษณะอย่างไรด ีอนัน าไปสู่การวางแผนสร้าง 

ค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรที่เหมาะสมต่อไป ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัการด าเนินการ 

ของหมวด 1 ในหัวข้อ 1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดบัสูง   







ถนัดอะไร  
(สมรรถนะหลกั) 

ให้ระบุสมรรถนะหลกั (Core competency) ของ รร.นอ. ว่ามอีะไรบ้าง และได้น าสมรรถนะ 
หลกัเหล่านีม้าใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพหรือไม่ ถ้าหาไม่เจอจะได้ช่วยกนัระดมความคิด 
ว่า รร.นอ. เราจะสร้างสมรรถนะหลกัอะไรดทีีจ่ะท าให้เรามอีะไรไปต่อกรกบัคู่แข่งของเรา ซ่ึง 
จะเช่ือมโยงกบัการด าเนินการของหมวด 5 ในหัวข้อ 5.1 ความผูกพนัของบุคลากร และหมวด  
6 การจัดการกระบวนการ 
ส าหรับค าว่าสมรรถนะหลกัในทีนี่ห้มายถึงส่ิงที ่รร.นอ. มคีวามเก่งหรือความช านาญในเร่ือง 
ใดๆ จนเป็นทีย่อมรับกนัโดยทัว่ไปในองค์กรหรือองค์กรภายนอกอืน่ๆ เช่น สมรรถนะหลกัของ 
บริษทัอนิเทล เป็นทีท่ราบดว่ีา คอืเร่ือง CPU เพราะ CPU ของอนิเทลสามารถใช้ได้อย่างคงทน  
มสีมรรถนะด ีและมคีวามเร็วสูง หรือถ้าพูดถงึเร่ืองความบกึบนึทนทานของโทรศัพท์มอืถือ 
ต้องเป็นโทรศัพท์มอืถือของโนเกยี เพราะตกกีท่ีๆ  กย็งัใช้งานได้ หรือแม้แต่ตกน า้ยงัเอามาเป่า 
ให้แห้งแล้วน ามาใช้งานได้อกี เป็นต้น  







ใครท า  
(คณาจารย์และบุคลากร) 

บุคลากรทีท่ างานให้กบั รร.นอ. ว่ามีลกัษณะอย่างไร ท าให้เห็นภาพว่าใน รร.นอ. ม ี

บุคลากรประเภทใดบ้าง แต่ละกลุ่มมลีกัษณะการศึกษาในระดบัใด สนองตอบต่อ 

ภารกจิของ รร.นอ. หรือไม่ และแต่ละกลุ่มมีความต้องการหรือความคาดหวงั 

อย่างไร เหมอืนกนัหรือแตกต่างกนั เพือ่น าไปสู่การหาวิธีการทีจ่ะผูกมดัใจให้ท างาน 

กบั รร.นอ. อย่างเตม็ทีแ่ละอยู่กบั รร.นอ. นานๆ เพราะหากสามารถทีจ่ะท าให้พวก 

เขาพงึพอใจได้ พวกเขากเ็ตม็ใจทีจ่ะอยู่ท างานให้กบั รร.นอ.   ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัการ 

ด าเนินการของหมวด 5 ในหัวข้อ 5.2 ความผูกพนัของบุคลากร 





ใครท า  
(คณาจารย์และบุคลากร) 

รวมทั้งควรสนับสนุนให้เกดิการเจรจาต่อรองเมื่อเกดิปัญหาความไม่เข้าใจกนัใน 
เร่ืองผลประโยชน์ ซ่ึงเป็นแนวทางทีด่กีว่าที่ผู้บริหารจะใช้อ านาจเผดจ็การ ดังน้ัน 
ควรต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรแต่ละกลุ่มสามารถเจรจาต่อรองได้ตามสมควร  
เหมือนระบายไอน า้ออกจากกา แต่ควรต้องมกีารบริหารจัดการที่ดี มิฉะน้ันอาจ 
เกดิปัญหาตามมาได้หากคนเรามีอสิระและอ านาจต่อรองมากจนเกนิพอดี เหมอืน 
กาต้มน า้ทีไ่ม่ได้ปิดฝากไ็ม่ยอมเดอืดง่ายๆ  และเพือ่ให้บุคลากรมีขวญัและก าลงัใจ 
ในการท างาน ต้องพจิาณาในเร่ืองสุขอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรด้วย  
ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัการด าเนินการของหมวด 5 ในหัวข้อ 5.1 สภาพแวดล้อม 
ของบุคลากร  





ใช้อะไรท า  
(เทคโนโลย ีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก) 

ให้สรุปภาพรวมของเคร่ืองมอือุปกรณ์ต่างๆ ทีส่ าคัญทีใ่ช้ในแต่ละหลกัสูตรว่ามี 

อะไรบ้าง ดังน้ันควรเขียนแยกไปตามลกัษณะของหลกัสูตรหรือบริการ ว่า 

หลกัสูตรหรือบริการแต่ละประเภทใช้เทคโนโลย ีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก  

อะไรประกอบในการท างานบ้าง ผลทีไ่ด้จากการประเมนิในส่วนนีจ้ะช่วยท าให้ 

เราหันกลบัมามองว่า  เคร่ืองมืออุปกรณ์ทั้งหลายของเราสู้คู่แข่งได้หรือไม่  

ล้าสมัยหรือยงั หรือจ าเป็นต้องปรับเปลีย่นกระบวนการ ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัการ 

ด าเนินการของหมวด 6 การจัดการกระบวนการ 



อยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไร  
(กฎ ระเบียบ ฯลฯ) 

ต้องการให้ รร.นอ. ได้ด าเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคบั หรือ 

มาตรฐานทีเ่กีย่วข้องต่างๆ ซ่ึงท าให้ไม่เกดิปัญหาในภายหลงัและเป็นการสร้าง 

ภาพลกัษณ์ทีด่ดีังน้ันควรศึกษาเร่ืองต่างๆ ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้ส าเร็จ 

การศึกษาหรือบริการที ่ รร.นอ. ก าลงัด าเนินงานอยู่ให้รอบด้าน โดยเฉพาะ 

ผลผลติใดทีม่ีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนพงึระมดัระวงัให้มากเป็นพเิศษ  

ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัการด าเนินการของหมวด 1 ในหัวข้อ 1.2 การก ากบัดูแลองค์กร 

และความรับผดิชอบต่อสังคม  





รู้จกัมติร ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

 ใครก ากบัเรา ก ากบัอย่างไร (ระบบธรรมาภบิาล) 
 ใครเป็นลูกค้าของเรา (ผู้เรียน ผู้ว่าจ้างบัณฑิต) 
 เขาต้องการอะไร (ความต้องการของผู้เรียน และผู้ว่าจ้างบัณฑิต) 
 ใครเกีย่วข้องกบัเรา (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
 เขาเกีย่วข้องอย่างไร ต้องการอะไร (บทบาทและความต้องการ) 
 เราจะส่ือสารระหว่างกนัอย่างไร 



ใครก ากบัเรา ก ากบัอย่างไร  
(โครงสร้าง) 

ให้อธิบายว่า รร.นอ. มรูีปแบบการบริหารจัดการแบบใด ซ่ึงช่วยให้ รร.นอ. ได้ 
ตรวจสอบตนเองว่า ลกัษณะโครงสร้าง รร.นอ. เป็นล าดบัช้ันหลายช้ันเกนิไป 
หรือไม่ และบรรยากาศการท างานมรูีปแบบการแบ่งแยกหน้าที่กนัชัดเจนจนขาด 
การประสานความร่วมมือกนัหรือไม่ หรือ รร.นอ. ไม่สามารถท างานเป็นทีมได้ มี 
การแบ่งแยกงานกนัปฏิบัติในลกัษณะกองใครกองมนัมันจนไม่สามารถบูรณาการ 
การปฏิบัติ หรือท าให้ รร.นอ. ไม่มีความคล่องตวัในการท างาน การมอบอ านาจให้ 
ตดัสินใจมน้ีอย ทุกอย่างยงัรวมศูนย์อยู่ทีส่่วนกลางในลกัษณะโครงสร้างแบบ 
ราชการดั้งเดมิหรือไม่ ทั้งในส่วนโครงสร้างองค์กร ให้แสดงถึงระบบการรายงาน 
ต่อผู้บริหารระดบัสูงแต่ละระดบั 



ใครก ากบัเรา ก ากบัอย่างไร  
(ระบบธรรมาภบิาล) 

ในส่วนของระบบธรรมาภบิาลของ รร.นอ.  เป็นเร่ืองจ าเป็น 
ของผู้บริหารในปัจจุบันทีต้่องมี ธรรมาภบิาลในการน าองค์กร 
และส่งเสริมให้เกดิระบบธรรมาภบิาลขององค์กรทีเ่ข้มแขง็  
เพือ่ให้ รร.นอ. มีภาพลกัษณ์ที่ด ีส่งผลให้    รร.นอ. อยู่รอดได้ 
ในระยะยาว ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัการด าเนินการของหมวด 1 การ 
น าองค์กร 





ใครเป็นลูกค้าของเรา  
(ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑติ) 

ให้ระบุส่วนตลาดทีส่ าคญัที ่รร.นอ. เข้าไปเกีย่วข้องด้วย  

ซ่ึงจะท าให้สามารถจ าแนกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทีม่าใช้ 

บัณฑิตหรือบริการของ รร.นอ.  ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัการ 

ด าเนินการ ของหมวด 3  การมุ่งเน้นลูกค้า 





เขาต้องการอะไร  
(ความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิต) 

ให้ รร.นอ. ได้ก าหนดแนวทางและวางระบบในการหาความ 
ต้องการ/ความคาดหวงัของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มทีเ่ป็น 
กลุ่มเป้าหมายของ รร.นอ.  เน่ืองจากถ้า รร.นอ. สามารถผลติ 
นายทหารสัญญาบัตรหรือบริการได้เหนือกว่าความต้องการ/ 
ความคาดหวงั ย่อมส่งผลให้เกดิภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอ รร.นอ. ใน 
ทีสุ่ด ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัการด าเนินการของหมวด 3 การมุ่งเน้น 
ลูกค้า และหมวด 6 การจดัการกระบวนการ 





ใครเกีย่วข้องกบัเรา  
(ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย) 

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียในการผลตินายทหารสัญญาบตัรหรือบริการของ รร.นอ. มีใครบ้าง เขามี 

ความต้องการหรือความคาดหวงัอะไร ความต้องการหรือความคาดหวงัน้ันท าให้ต้องผลติ 

นายทหารสัญญาบัตรหรือบริการทีม่ลีักษณะอย่างไร จะใช้กระบวนการทีเ่หมาะสมในลกัษณะ 

ใดในการผลตินายทหารสัญญาบตัรหรือบริการน้ัน  กระบวนการน้ันต้องการปัจจัยน าเข้า 

อะไรบ้าง (คน วธีิการ เคร่ืองจักร/เทคโนโลย ีเงนิ) ปัจจัยน าเข้าเหล่าน้ันจะสามารถจัดหาจาก 

แหล่งใด และกระบวนการทีเ่กีย่วเน่ืองกนัทั้งหมดนีม้กีลุ่มผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียและคู่ค้าเป็นกลุ่ม 

ใดบ้าง ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัการด าเนินการของหมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า หมวด 5 การมุ่งเน้น 

บุคลากร และหมวด 6 การมุ่งเน้นกระบวนการ 



เขาเกีย่วข้องอย่างไร ต้องการอะไร  
(บทบาทและความต้องการ) 

ให้หาวธีิรู้ความต้องการของทุกกลุ่ม เพือ่ทีเ่ราจะได้คดิค้นกระบวนการเพือ่การ 
ตอบสนองทีด่ตีามที่ได้กล่าวถึงในหมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าได้  ทั้งนี ้รร.นอ.  
สามารถระบุได้ด้วยการมองภาพรวมของห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ซ่ึงจะท าให้เรามี 
ความชัดเจนในระบบทั้งหมดทีเ่กีย่วข้องอยู่ทั้งทางด้านต้นน า้ (upstream) ทีอ่ยู่ 
ก่อนหน้าส่วนที่ป้อนเข้าสู่ระบบ ผ่านส่วนทีเ่ป็นกระบวนการต่างๆ สู่ส่วนที่อยู่ 
ท้ายน า้ (downstream) ซ่ึงเป็นส่วนที่ต่อเน่ืองจากการส่งมอบนายทหารสัญญา 
บัตรหรือบริการของ รร.นอ. ว่ามีอะไรบ้าง และ รร.นอ. ได้มีการบริหารจัดการส่ิง 
ต่างๆ เหล่านีอ้ย่างไร  





เราจะส่ือสารระหว่างกนัอย่างไร 

ให้ รร.นอ. ได้คิดหาวธีิว่าจะส่ือสารกบัทุกกลุ่มที่เกีย่วข้องทั้งกลุ่มผู้มส่ีวนได้ 

ส่วนเสีย คู่ค้า ผู้ส่งมอบ ผู้ใช้บัณฑิต และกบัผู้เรียน ให้เกดิประสิทธิผลสูงสุดด้วย 

ค่าใช้จ่ายที่ต ่าสุด  น่ันคือท าอย่างไรให้เกดิการส่ือสารสองทางให้ใกล้เคยีงกบัการ 

ส่ือสารแบบเจอหน้ากนัให้มากที่สุดในทุกกลุ่ม ขั้นต้นต้องมาลองวเิคราะห์ดูว่า เรา 

ได้ส่ือสารครบทุกกลุ่มหรือยงั แต่ละกลุ่มได้ส่งสารอะไรไปให้บ้าง ตรงความ 

ต้องการหรือไม่ ใช้วธีิการใดบ้าง ผลลพัธ์ออกมาเป็นเช่นไร เพือ่เป็นข้อมูลขั้นต้น 

ในการพฒันากลไกการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ต่อไป ทั้งนีจ้ะเช่ือมโยง 

กบัการด าเนินการของหมวด 1 ในหัวข้อ 1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดบัสูง 





รู้จกัคู่แข่ง คู่เปรียบเทยีบ 

 คู่แข่งของเราคอืใคร 
 เขาเก่งอย่างไร  
 เราสู้เขาได้หรือไม่ (ล าดับในการแข่งขัน)  
 เราแข่งขันอะไรกบัเขา (ประเด็นการแข่งขนั)  
 เราใช้อะไรสู้กบัเขา (ปัจจัยส าคญัเหนือคู่แข่ง)  
 ปัจจัยแวดล้อมในการแข่งขันเป็นอย่างไร (การเปลีย่นแปลง 

นวตักรรม ความร่วมมือ) 
 ปัจจุบันเราเป็นอย่างไร เขาเป็นอย่างไร (ข้อมูลเปรียบเทยีบ)  



คู่แข่งของเราคอืใคร 

ให้ รร.นอ. ได้รวบรวมข้อมูลเพือ่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ 

เพือ่ความอยู่รอดของ รร.นอ. ในระยะยาว ว่าสนาม 

แข่งขนัมีผู้เล่นมากน้อยเท่าไร เป็นใครบ้าง รวมทั้งในระยะ 

ยาวว่าจะมีใครลงมาเล่นอกีหรือไม่  



เขาเก่งอย่างไร 

ให้วเิคราะห์ว่า คู่แข่งในตลาดแต่ละรายของเรามีดอีะไรบ้าง  

ทั้งด้านความรอบรู้ ขวญัก าลงัใจ และทกัษะความสามารถ  

ในด้านต่างๆ รวมทั้งกระบวนการในการด าเนินงาน วธีิการ 

ส่งมอบ เป็นต้น  



เราสู้เขาได้หรือไม่  
(ล าดบัในการแข่งขนั) 

ให้ รร.นอ. ได้เปรียบเทยีบขดีความสามารถของ  

รร.นอ. กบัคู่แข่งแต่ละรายว่าเราจดัอยู่ในล าดบัที ่

เท่าไรในการครองส่วนแบ่งของตลาด  



เราแข่งขนัอะไรกบัเขา  
(ประเดน็การแข่งขนั) 

ให้ รร.นอ. ได้เปรียบเทยีบผลผลติ (นายทหาร 
สัญญาบัตร) หรือบริการของ รร.นอ. กบัคู่แข่ง 
แต่ละรายว่าผลผลติหรือบริการของเราส่ิงใดที่ 
ก าลงัแย่งชิงส่วนแบ่งของตลาดกนัอยู่ หรือ 
ประเด็นอืน่ใด เช่น ภาพลกัษณ์ขององค์กร  



เราใช้อะไรสู้กบัเขา  
(ปัจจยัส าคญัเหนือคู่แข่ง) 

ให้ รร.นอ. ได้ระบุส่ิงที ่รร.นอ. คดิว่าเป็นปัจจยัส าคญั 
เหนือคู่แข่งในประเดน็การแข่งขนัแต่ละประเดน็หรือแต่ 
ละองค์กรอืน่ เช่น ระบบการจัดการกระบวนการอย่าง 
ต่อเน่ือง ระบบการปรับปรุงพฒันาความสามารถของ 
บุคลากร เป็นต้น  



ปัจจัยแวดล้อมในการแข่งขันเป็นอย่างไร  
(การเปลีย่นแปลง นวัตกรรม ความร่วมมือ) 

ให้ รร.นอ. ได้ระบุการเปลีย่นแปลง นวตักรรม ความร่วมมือใดที ่ 

รร.นอ. คดิว่ามีผลต่อสถานการณ์การแข่งขัน เช่น นโยบายใดๆ  

ของรัฐบาลที่ส่งเสริมหรือขัดขวางการด าเนินการของ รร.นอ.   

แนวโน้มการเพิม่หรือลดลงของปริมาณความต้องการบณัฑิต 

หรือบริการของผู้ใช้ นวตักรรมด้านใดๆ ของ รร.นอ. ที่ส่งเสริม 

สภาพการแข่งขัน ความร่วมมือกบัคู่ค้าทีส่่งเสริมสภาพการ 

แข่งขัน เป็นต้น  



ปัจจุบันเราเป็นอย่างไร  
เขาเป็นอย่างไร (ข้อมูลเปรียบเทยีบ) 

ให้ รร.นอ. ได้รวบรวมข้อมูลเกีย่วกบัคุณภาพการผลติบัณฑิตหรือ 

บริการของ รร.นอ. เปรียบเทยีบกบัคู่แข่งตามสถานการณ์การแข่งขันใน 

แต่ละผลผลติหรือบริการ เช่น คุณภาพบัณฑิตประสิทธิภาพของการ 

เรียนการสอน การใช้ทรัพยากร (เงิน คน เคร่ืองจักรอุปกรณ์หรือ 

เทคโนโลย ีและนวัตกรรมต่างๆ) ส่วนแบ่งการตลาดในแต่ละหลกัสูตร 

หรือบริการ เป็นต้น  



เราจะหาข้อมูลได้อย่างไร  
(ข้อจ ากดัในการหาข้อมูล) 

  ให้ รร.นอ. ได้คดิหาแนวทางในการให้ได้มาซ่ึงข้อมูล/ 

สารสนเทศต่างๆ ว่ามีแหล่งข้อมูลทีไ่หนบ้างทีค่วรไปแสวงหา เช่น สกอ.  

สถาบันจัดอนัดับทางการศึกษาต่างๆ สภาวจัิยแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรม  

สภาหอการค้าต่างๆ รายงานประจ าปีของหน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐบาล 

และเอกชน  เป็นต้น 

  ทั้งนีก้ารรู้จักคู่แข่ง คู่เปรียบเทยีบ จะน าไปสู่การด าเนินการของ 

หมวด 2  การวางแผนกลยุทธ์ 







รู้จกัความท้าทายและ 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

• ด้านการศึกษาและการเรียนรู้มอีะไรบ้าง 

• ด้านการปฏิบัตกิารมีอะไรบ้าง 

• ด้านทรัพยากรบุคคลมอีะไรบ้าง 

• ด้านชุมชนของสถาบันมอีะไรบ้าง 



ด้านการศึกษาและ 
การเรียนรู้มอีะไรบ้าง 

ให้ รร.นอ. ได้ค้นหาว่าเพือ่ให้สามารถบรรลุวสัิยทศัน์ได้น้ัน มี 

ลกัษณะด้านการศึกษาและการเรียนรู้แบบใดบ้างทีเ่ป็นอุปสรรคต่อ        

รร.นอ. ที่ต้องก้าวข้ามหรือปรับเปลีย่นแนวทาง และมี 

ความสามารถหรือความได้เปรียบใดบ้างที ่รร.นอ. สามารถ 

น ามาใช้ได้ เช่น ความต้องการด้านการศึกษาและการเรียนรู้ที ่

เพิม่ขึน้ หรือลดลง หรือปรับเปลีย่นแนวทาง  หรือทิศทาง 

ไปจากเดิม เป็นต้น  



ด้านการปฏิบัติการมีอะไรบ้าง 

ให้ รร.นอ. ได้ค้นหาว่าเพือ่ให้สามารถบรรลุวสัิยทศัน์ได้น้ัน มี 
ลกัษณะการปฏิบัติการแบบใดบ้างทีเ่ป็นอุปสรรคต่อ รร.นอ. ที ่
ต้องก้าวข้ามหรือปรับเปลีย่นแนวทาง และมีความสามารถหรือ 
ความได้เปรียบใดบ้างที ่รร.นอ. สามารถน ามาใช้ได้ เช่น ความ 
ต้องการนายทหารสัญญาบัตรหรือบริการทีล่ดลง การลด 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ การเพิม่ประสิทธิภาพในกระบวนการ 
ต่างๆ การใช้เทคโนโลยช่ีวยสอน เป็นต้น 



ด้านทรัพยากรบุคคลมอีะไรบ้าง 

ให้ รร.นอ. ได้ค้นหาว่าเพือ่ให้สามารถบรรลุวสัิยทศัน์ได้น้ัน มี 
ทรัพยากรบุคคลประเภทใดบ้างใน รร.นอ. ทีเ่ป็นอุปสรรคทีต้่อง 
ปรับเปลีย่นแนวคดิหรือพฒันา และมีทรัพยากรบุคคลประเภท 
ใดบ้างทีส่ามารถใช้ปฏิบัติการน าร่องได้ เช่น การพฒันาบุคลากร 
ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ีการตดิตามความก้าวหน้า 
ของวทิยาการด้านต่างๆ การน าเคร่ืองมือการบริหารใหม่ๆ มาใช้ใน 
การพฒันาการบริหารจัดการ เป็นต้น  



ด้านชุมชนของสถาบันมอีะไรบ้าง 

ให้ รร.นอ. ได้ค้นหาว่าเพือ่ให้สามารถบรรลุวสัิยทศัน์ได้น้ัน มชุีมชนลกัษณะ 
ใดบ้างทีเ่ป็นอุปสรรคต่อ รร.นอ. ในการด าเนินการ และชุมชนลกัษณะใดบ้างที่ 
ช่วยส่งเสริมการด าเนินการได้ เช่น การจัดสรรงบประมาณของ ทอ. ในด้าน 
การวจิัยมน้ีอย การลดจ านวน นนอ. เป็นต้น 

การได้ทราบความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในทั้งส่ีลกัษณะจะช่วย 
ให้ รร.นอ. สามารถก าหนด       กลยุทธ์ในการรับมอืกบัอุปสรรคและก าหนดกล 
ยุทธ์ในการน าความได้เปรียบที่มมีาใช้ประโยชน์ให้เตม็ประสิทธิภาพได้ ซ่ึงจะ 
เช่ือมโยงกบัการด าเนินการของหมวด 2 การวางแผนกลยุทธ์ 







รู้จกัการปรับปรุง 

 เราจะปรับปรุงอะไร 

 เราจะประเมินผลการเรียนรู้ขององค์การได้อย่างไร 

 กระบวนการสร้างนวตักรรมของเรามอีะไรบ้าง 



เราจะปรับปรุงอะไร 
(เพือ่ให้เหนือกว่าคู่แข่ง/เหนือกว่าความคาดหวงัของลูกค้า)  

ให้ รร.นอ. ได้ค้นหาว่าจะมีแนวทางหรือวธีิการใดที่จะท าให้ผลการ 
ด าเนินการของ รร.นอ. เหนือกว่าคู่แข่ง/เหนือกว่าความคาดหวัง 
ของลูกค้า เช่น วงจรคุณภาพของเดมมิง (PDCA Cycle) ระบบ 5ส.  
ระบบทมีงานข้ามสายงาน (Cross Functional Team) ระบบ 
บริหารคุณภาพ ISO ต่างๆ การบริหารคุณภาพโดยรวมทัว่ทั้ง 
องค์กร (Total Quality Management: TQM) ระบบ Six Sigma  
ระบบ Lean เป็นต้น  



เราจะประเมนิผลการเรียนรู้ 
ขององค์กรได้อย่างไร 

ให้ รร.นอ. ได้ค้นหาว่ามีความรู้อะไรบ้างที ่รร.นอ. ต้องใช้ในการด าเนินการให้ 
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความรู้น้ัน มกีารรวบรวมไว้แล้วหรือยงั อยู่ที ่
ไหน อยู่ในรูปแบบใด มีการถ่ายทอดและแบ่งปันไปสู่บุคลากรทีจ่ าเป็นต้องใช้ 
ความรู้น้ันๆ หรือยงั มีการจัดระบบความรู้แล้วหรือไม่ มีการจัดท ามาตรฐาน 
การปฏิบตังิานทีจ่ าเป็นแล้วหรือไม่ มีการสอนงาน หรือผู้รับถ่ายทอดความรู้ 
ต่ออย่างเป็นระบบหรือยงั มีการจัดเกบ็อย่างเป็นระบบให้บุคลากรที ่
จ าเป็นต้องใช้ความรู้น้ันๆ  สามารถเข้าถึงและน าไปใช้ ได้ง่าย 
หรือไม่  



กระบวนการสร้างนวตักรรมของเรา 
มีอะไรบ้าง 

ให้ รร.นอ. ได้ค้นหาว่าในการด าเนินการให้เกดิประสิทธิผลและ 

ประสิทธิภาพสูงขึน้น้ัน รร.นอ. มีกระบวนการสร้างนวตักรรมอะไรบ้าง 

ทั้งนี ้การได้ทราบแนวทางและวธีิการปรับปรุงตนเองจะช่วยให้ รร.นอ.  

สามารถประเมนิและปรับปรุงกระบวนการท างานหลกัและกระบวนการ 

สนับสนุนได้อย่างเป็นระบบ อนัน าไปสู่การพฒันาผลการด าเนินการให้ดี 

ยิง่ๆ ขึน้ ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัการด าเนินการของ หมวด 4  การวดั การ 

วเิคราะห์ และการจัดการความรู้ และหมวด 6 การจัดการกระบวนการ 







สรุป 

จากประเดน็ต่างๆ ในโครงร่างองค์กร ตามข้างต้น ท าให้เราทราบสภาวะปัจจุบัน 
ขององค์กรและท าให้เราทราบทันทีว่า “มีอะไรที่เรายงัไม่ได้ท าและควรจะท า”  
ดงัน้ันในการประเมินในขั้นต้นนีจ้ึงควรท าด้วยความจริงใจ อย่ากลวัเสียหน้า 
ตนเอง ประเมนิตามข้อมูลทีเ่รามจีริงๆ จะเกดิประโยชน์ได้มาก และโครงร่าง 
องค์กรนีค้วรเขียนใหม่ ทุกคร้ังทีเ่รามีการปรับหรือท าอะไรใหม่ๆ เพิม่เตมิทีส่่งผล 
ให้ข้อมูลเปลีย่น เพราะยิง่องค์กรได้ทราบผลการประเมนิหรือมข้ีอมูลตามโครง 
ร่างองค์กรที่ตรงสภาพความเป็นจริงยิง่มากเท่าไร ยิง่น าไปสู่การวางแผนพฒันา 
ได้ตรงจุดมากเท่าน้ัน อนัน าไปสู่การวางแผนการพฒันากระบวนการและการ 
ตอบค าถามในเกณฑ์แต่ละหมวดต่อไป ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกบัโครงร่างองค์กรใน 
ส่วนต่างๆ 


