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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 การวางแผนกลยุทธ์เป็นงานท่ีสําคญัขององค์กร โดยเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับขบวนการ
ตดัสนิใจในการกําหนดแผนกลยทุธ์ขององค์กร และนํากลยทุธ์นัน้ไปสูก่ารปฏิบตัเิพ่ือบรรลเุป้าหมาย
ขององค์กรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว การวางแผนกลยทุธ์เป็นสิ่งหนึ่งท่ีถกูพฒันาเพ่ือตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกท่ีผนัผวนอย่างรุนแรงในปัจจุบนั 
องค์กรท่ีมีการวางแผนกลยุทธ์และมีขบวนการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ท่ีแตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อ
ความสําเร็จขององค์กรท่ีแตกต่างกัน การตดัสินใจทางกลยทุธ์ไม่ใช่การตดัสินใจในงานประจําวนั 
แต่เป็นการตดัสินใจเพ่ือกําหนดทิศทาง หรือเป้าหมายหลกัขององค์กรโดยรวมและเก่ียวข้องกับ
ทรัพยากรและกิจกรรมตา่งๆ เป็นจํานวนมาก  
 ท่ีผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จํากัด ได้มีการจัดทํา
แผนกลยทุธ์ฉบบั  ท่ี 1 (พ.ศ. 2549-2553) และ 2 (พ.ศ. 2554-2558) ท่ีกําลงัจะสิน้สดุลงในปี 2558 
ทางคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 40 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการวางแผนกลยทุธ์และบริหาร
ความเส่ียง เป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดทําแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2559 - 
2563) ซึง่กรอบในการจดัทําแผนกลยทุธ์ฉบบัท่ี 3 ประกอบด้วย  
  (ก)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
  (ข)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการแขง่ขนัทางธุรกิจด้วยเทคนิค  Five Force 
Analysis 
  (ค)  การจดัทําวิสยัทศัน์ กรอบงาน/พนัธกิจ วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์ วตัถปุระสงค์
เชิงกลยทุธ์ และตวัชีว้ดั ด้วยเทคนิค Balance Scorecards  
  (ง)  การจดัทําแผนท่ีกลยทุธ์ 
  (จ)  การจดัทําตวัชีว้ดัความสําเร็จขององค์กร 
  (ฉ)  สรุปผลการจดัทําแผนกลยทุธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2559 - 
2563) 
 ในการจดัทําแผนกลยทุธ์ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2559 - 2563) ของสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถ
กําหนดจํานวนวตัถปุระสงค์ได้ 14 วตัถปุระสงค์ จํานวนกลยทุธ์ได้ 19 กลยทุธ์ จํานวนวตัถปุระสงค์
เชิงกลยทุธ์ได้ 29 วตัถปุระสงค์ จํานวนตวัชีว้ดัได้ 29 ตวัชีว้ดั และจํานวนโครงการได้ 17 โครงการ 
ในการจดัทําแผนกลยทุธ์ฉบบัท่ี    3   ท่ีผ่านมาได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการดําเนินการชดุ
ท่ี 40 คณะกรรมการวางแผนกลยทุธ์และบริหารความเสี่ยง  รวมถึงเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ทุกท่านเป็น



ง 

 

อย่างดียิ่ง   สําหรับการจัดทําแผนกลยุทธ์สหกรณ์ในครัง้ต่อไป   ควรท่ีจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์ในทุกมิติ เพ่ือนํามาใช้ประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มและการ
คาดการณ์ในอนาคตให้ใกล้เคียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ ดงันัน้ควรท่ีเร่ิมเก็บรวบรวมข้อมลูตัง้แต่
ขัน้ตอนนําแผนกลยทุธ์ฉบบัท่ี 3 ไปสูป่ฏิบตั ิ
 



ประกาศคุณูปการ 
 

 แผนกลยทุธ์สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จํากดั (2559-2563) 
ฉบบันี ้ สําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาของคณุเผ่าพนัธุ์ รัตนางกรู ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชดุท่ี 40 ท่ีได้ให้กําลงัใจและติดตามการจดัแผนกลยทุธ์ของคณะกรรมการ
วางแผนกลยทุธ์และบริหารความเสี่ยง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สชิุน ปลีหะจินดา ท่ีปรึกษาจดัทํา
แผนกลยทุธ์ฯ ท่ีได้เสียสละเวลาในการให้ความรู้ คําแนะนํา และคําปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การ
จดัทําแผนกลยทุธ์ฯ  รวมถึงการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ ด้วยดีเสมอมา ซึง่คณะผู้จดัทํา
แผนกลยทุธ์ฯ ขอขอบพระคณุทัง้สองท่านเป็นอยา่งสงูไว้  ณ  โอกาสนี ้  

 ขอขอบพระคณุคณะกรรมการดําเนินงานชุดท่ี  40 นายกนัต์ ทีฆนนัทพร ประธาน
คณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์ฯ   และ  นางพรสขุ ไกรเลิศ   ผู้จัดการ รวมทัง้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ ทุกท่าน ท่ีได้ให้ความร่วมมือในการศึกษาครัง้นีด้้วยดีเสมอมา ตลอดจนสามารถนํา
ประสบการณ์และความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับกิจการสหกรณ์ มาใช้ในการจดัทําแผนกลยุทธ์ฯ ท่ีจะใช้
ดําเนินกิจการใน 5 ปีข้างหน้า (2559-2563) จนสําเร็จลลุว่งตามกําหนดเวลา และใช้เป็นแผนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในชดุตอ่ๆ ไป 

 สดุท้ายนี ้ ขอบพระคณุทุกท่านท่ีมิได้เอ่ยนาม ท่ีมีส่วนช่วยให้การจดัทําแผนกลยทุธ์ฯ
ฉบบันีสํ้าเสร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์  หากแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จํากัด (2559-2563) ฉบบันี ้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนผู้ ท่ี
สนใจศึกษาวิธีการจัดทําแผนกลยุทธ์ฯ คณะผู้ จัดทําแผนกลยุทธ์ฯ  ขอมอบความดีงามให้แก่
คณะกรรมการวางแผนกลยทุธ์และบริหารความเส่ียง ไว้ ณ โอกาสนี ้
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ช่ือเร่ือง แผนกลยทุธ์สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท วิทยกุารบนิแห่งประเทศไทย จํากดั (2559-2563) 

ผู้จัดทาํแผนกลยุทธ์ คณะผู้จดัทําแผนกลยทุธ์และบริหารความเส่ียง 

บทคัดย่อ 
 การจัดทําแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 

(2559-2563)  ครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือส่งเสริมให้สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท วิทยกุารบิน
แห่งประเทศไทย   จํากดั   บริหารงานโดยใช้แผนกลยทุธ์  2)  เพ่ือสนบัสนนุให้สหกรณ์ออมทรัพย์
บริษัท วิทยกุารบนิแห่งประเทศไทย จํากดั มีการจดัทําแผนกลยทุธ์ และสามารถนําไปสูก่ารปฏิบตัิ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และ 3) เพ่ือพฒันาคณะกรรมการดําเนินงาน เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ และสมาชิก 
ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ และขัน้ตอนการจดัทําแผนกลยทุธ์ สามารถแนะนําหรือเป็น
ท่ีปรึกษาแก่สหกรณ์อ่ืนๆ ได้ โดยประชากรท่ีใช้ในการจดัทําแผนกลยทุธ์ ประกอบด้วย 1) ผู้ช่วย
เหลืองานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จํานวน 15 ท่าน 2) คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
ชดุท่ี 40 จํานวน 15 ท่าน และ 3) เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จํานวน 20 ท่าน โดยใช้วิธีการ
ประชมุเชิงปฏิบตักิาร และการฟังบรรยายจากวิทยากรภายนอก/ผู้ เช่ียวชาญการจดัทําแผนกลยทุธ์ 
ผลการศกึษาตามหลกั Balanced Scorecard สามารถสรุปผลได้ดงันี ้

   
มุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู้ 
  

วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ ตวัชีว้ดั เป้าหมายตวัชีว้ดั 

ความรู้และประสบการณ์ของ
สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าท่ี
เพิ่มขึน้ 

จํานวนงานท่ีได้นํามาปรับใช้ ไมน้่อยกวา่ 1 งานตอ่ปี 

เจ้าหน้าท่ีมีประสทิธิภาพใน       
การทํางานสงูขึน้ 

ร้อยละของคะแนนจากการ
ประเมินผลการปฏิบตังิาน
เพิ่มขึน้ 

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 3 ตอ่ปี 
ตัง้แตปี่ 2560-2563 

บคุลากรมีความรู้ความสามารถ
เพิ่มขึน้ 

มีผู้ปฏิบตังิานทดแทนกนัได้เพิ่มขึน้ จํานวนผู้ ท่ีปฏิบัติงานทดแทน
กนัเพิ่มขึน้ 

ไมน้่อยกวา่ 1 คนตอ่ปี 

 



ฉ 

มุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู้ 
 

วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ ตวัชีว้ดั เป้าหมายตวัชีว้ดั 

บคุลากรมีการลาลดลง ร้อยละการขาดงาน ลาป่วย 
มาสายลดลง เม่ือเทียบกบัปี
ก่อนหน้า 

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ตอ่ปี 

 
มุมมองด้านกระบวนการภายใน 
 

วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ ตวัชีว้ดั เป้าหมายตวัชีว้ดั 

ลด NPL ลง จํานวนหนีส้งสยัจะสญูตอ่เงิน
ให้สนิเช่ือสมาชิก 

จํานวนหนีส้งสยัจะสญูตอ่
เงินให้สนิเช่ือสมาชิก
เท่ากบัศนูย์ 

ระยะเวลาในการให้บริการลดลง ร้อยละของระยะเวลาในการ
ให้บริการด้านการฝาก-ถอน 
และการปลอ่ยสนิเช่ือลดลง 
เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า 

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ตอ่ปี 

ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมลู
ชองสมาชิกเพิม่ขึน้ 

ระยะเวลาในการเข้าถงึข้อมลู
สมาชิกรวดเร็วขึน้ 

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ตอ่ปี 
ตัง้แตปี่ 2560-2563 

ความผิดพลาดในการให้บริการ
น้อยลง 

ร้อยละจํานวนครัง้ความ
ผิดพลาดของระบบสารสนเทศ
เก่ียวกบัฐานข้อมลูสมาชิก
ลดลง 

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ตอ่ปี 
ตัง้แตปี่ 2560-2563 

มีช่องทางในการให้บริการเพิม่ขึน้ จํานวนช่องทางการให้บริการ 9 ช่องทางในปี 2559 และ 
10 ช่องทางในปี 2563 

ปริมาณงานหน้าเคาน์เตอร์ลดลง ร้อยละของปริมาณงาน     
หน้าเคาน์เตอร์ลดลง 

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ตอ่ปี 



ฉ 

มุมมองด้านผู้ใช้บริการ/ลูกค้า 
 

วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ ตวัชีว้ดั เป้าหมายตวัชีว้ดั 

จํานวนผู้ฝากเงินเพิ่มขึน้ ร้อยละท่ีเพิ่มขึน้ของจํานวน
สมาชิกท่ีใช้บริการด้านเงินฝาก 

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 3 ตอ่ปี 

เพิ่มจํานวนผู้กู้ รายใหม ่ ร้อยละท่ีเพิ่มขึน้ของจํานวนผู้กู้
รายใหม ่

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 3 ตอ่ปี 
ตัง้แตปี่ 2560-2563 

ความพงึพอใจของสมาชิกเพิม่ขึน้ ร้อยละความสําเร็จของการ
จดัทําระบบการบริหารลกูค้า
สมัพนัธ์                  
Customer Relationship 
Management (CRM) 

ระบบการบริหารลกูค้า
สมัพนัธ์ Customer 
Relationship 
Management (CRM) 
แล้วเสร็จ 

ร้อยละความพงึพอใจของ
สมาชิกเก่ียวกบัการรับบริการ
ด้านตา่งๆ 

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 

เพิ่มจํานวนสมาชิก ร้อยละการเพิม่ขึน้ของจํานวน
สมาชิก 

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 4 ตอ่ปี 

สมาชิกทํากิจกรรมร่วมกบัสหกรณ์
เพิ่มขึน้ 

ร้อยละท่ีเพิ่มขึน้ของจํานวน
สมาชิกท่ีมีสว่นร่วมในการทํา
กิจกรรมกบัสหกรณ์ 

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 2 ตอ่ปี 

มีผู้ใช้บริการ ATM ONLINE 
เพิ่มขึน้ 

ร้อยละของจํานวนผู้ใช้บริการ 
ATM ONLINE เพิ่มขึน้ 

เฉล่ียไมน้่อยกวา่ร้อยละ 
45 ตอ่ปี 

สวสัดกิารของสมาชิกเพิ่มขึน้ ร้อยละการเพิม่ขึน้ของปริมาณ
เงินให้สวสัดกิารสมาชิก 

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 9 ตอ่ปี 

ความพงึพอใจของสมาชิกตอ่
สวสัดกิารท่ีได้รับเพิ่มขึน้ 

ร้อยละความพงึพอใจตอ่
สวสัดกิารของสมาชิก 

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ        
75  ตอ่ปี 

 



ฉ 

มุมมองด้านการเงนิ 
 

วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ ตวัชีว้ดั เป้าหมายตวัชีว้ดั 

สมาชิกมีเงินฝากเพิ่มขึน้ ร้อยละท่ีเพิ่มขึน้ของจํานวนเงิน
รับฝากเพ่ือเป็น   2  เทา่ของ
ทนุเรือนหุ้นปี 2563 

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ        
14.50  ตอ่ปี 

สมาชิกมีทนุเรือนหุ้นสงูขึน้ อตัราการเตบิโตของ            
ทนุเรือนหุ้น 

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 8 ตอ่ปี 

ให้ระดบัเงินฝากและทนุเรือนหุ้นมี
สดัสว่นท่ีเหมาะสม 

ลด NPL ลง จํานวนหนีส้งสยัจะสญูตอ่เงิน
ให้สนิเช่ือสมาชิก 

จํานวนหนีส้งสยัจะสญูตอ่
เงินให้สนิเช่ือสมาชิก
เท่ากบัศนูย์ 

ปริมาณเงินกู้ เพิ่มขึน้ ร้อยละปริมาณเงินกู้ ท่ีเพิ่มขึน้ 
เพ่ือให้มีสดัสว่นร้อยละ 80 
ของทนุดําเนินงาน 

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 8 ตอ่ปี 
ในปี  2559 และร้อยละ 
12 ตอ่ปี ตัง้แตปี่ 2560-
2563 

กําไรเพิ่มขึน้ ร้อยละกําไรท่ีเพิ่มขึน้ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ        
10 ตอ่ปี ตัง้แตปี่ 2559-
2560 และร้อยละ 11 ตอ่ปี 
ตัง้แตปี่ 2561-2563   

ผลตอบแทนจากการลงทนุสงูขึน้ ร้อยละผลตอบแทนจากการ
ลงทนุ 

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ตอ่ปี 

ปริมาณเงินลงทนุและเงินฝาก
สหกรณ์อ่ืนเพิม่ขึน้ 

ร้อยละการเพิม่ขึน้ของปริมาณ
เงินลงทนุและเงินฝากสหกรณ์
อ่ืน เพ่ือให้มีสดัสว่นร้อยละ 20 
ของทนุดําเนินงาน 

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 9 ตอ่ปี 
ในปี  2560 และร้อยละ 
12 ตอ่ปี ตัง้แตปี่ 2561-
2563   

 



ฉ 

มุมมองด้านการเงนิ 
 

วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ ตวัชีว้ดั เป้าหมายตวัชีว้ดั 

รายได้ของสหกรณ์เพิ่มขึน้ ร้อยละการเพิม่ขึน้ของรายได้
สหกรณ์ 

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ        
16 ตอ่ปี 

 
มุมมองด้านขบวนการสหกรณ์ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
  

วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ ตวัชีว้ดั เป้าหมายตวัชีว้ดั 

กิจกรรมท่ีทํากบัเครือขา่ยเพิม่ขึน้ จํานวนกิจกรรมท่ีทําร่วมกบั
เครือขา่ย 

เพิ่มขึน้อยา่งน้อยปีละ     
1 กิจกรรม 

มีการให้เงินสนบัสนนุกิจกรรมเพ่ือ
สงัคมและสิง่แวดล้อมเพิ่มขึน้ 

ร้อยละการเพิม่ขึน้ของเงิน
สนบัสนนุกิจกรรมเพ่ือสงัคม 

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ        
14 ตอ่ปี 

มีกิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง 

จํานวนกิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สิง่แวดล้อม 

1 กิจกรรมตอ่ปี 
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ส่วนที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสาํคัญของการจัดทาํแผนกลยุทธ์  
 
 ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-2551 ท่ีผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้การสนบัสนุน
งบประมาณ  แก่สหกรณ์ท่ีสมัครใจจัดทําแผนกลยุทธ์ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงาน
อย่างมีเหตุมีผลของสหกรณ์ รวมทัง้สิน้  1,905  สหกรณ์  เพ่ือให้สหกรณ์สามารถนําแผนกลยทุธ์
ท่ีจดัทํานําไปสู่การปฏิบตัิอย่างสมัฤทธิ์ผลเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของสหกรณ์ โดยมี
วตัถุประสงค์ 1)  เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ในกระบวนการจัดทําและนําแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัต ิ             
ของสหกรณ์ให้กับข้าราชการกลุ่มส่งเสริม และพฒันาการบริหารการจดัการสหกรณ์  และหน่วย
สง่เสริมพฒันาสหกรณ์ (MU) 2)  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการนําแผน
กลยทุธ์ไปสูก่ารปฏิบตัริะหวา่งสหกรณ์ในจงัหวดั/พืน้ท่ีเดียวกนั และ 3)  เพ่ือสง่เสริมและสนบัสนนุ
ให้สหกรณ์บริหารงานโดยใช้แผนกลยุทธ์และสามารถ     นําแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรมและตอ่เน่ือง(เข้าถึงข้อมูลได้จาก http://webhost.cpd.go.th/cmsdpcpd/download/ 
coopstrategy) ซึ ่งสหกรณ์ออมทรัพย์บริษ ัทว ิทย ุการบินแห่งประเทศไทย  จําก ัด  ได้ร ับ
งบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์จํานวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพนับาท
ถ้วน) มาใช้ในการจัดทําแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 2548-2553 และได้นํามาปฏิบตัิจน
ครบกําหนดเวลาตามแผน เกิดผลลพัท์โดยคณะกรรมการดําเนินงาน บุคลากรเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ บวท. และสมาชิกสหกรณ์ฯ   มีความรู้ในกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์  สามารถนํา
ความรู้ไปส่งเสริม   แนะนําสหกรณ์ในการจดัทํา   แนะนําหรือปรับปรุง  และนําแผนกลยทุธ์ไปสู่
การปฏิบตัไิด้อยา่งจริงจงั      
 และเพ่ือให้เกิดการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองจากการเรียนรู้ และแลกเปล่ียนประสบการณ์ใน
การนําแผนกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบตัิระหว่างสหกรณ์ต่างๆ รวมถึงพฒันาเครือข่ายความร่วมมือกนั
ระหว่างสหกรณ์ ซึ่งจะนําไปสู่ความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ โดยคณะกรรมการดําเนินงาน 
ชดุท่ี 35 ได้เล็งเห็นถึงความสําคญัดงักล่าว จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการแผนกลยุทธ์และ
บริหารความเสี่ยง ร่วมกับคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์ ร่วมกันจัดทําแผนกลยุทธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ฉบบั 2554-2558 
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 จากเหตุผลเบือ้งต้น สหกรณ์ฯ จําเป็นต้องสํารวจบทบาท รวมทัง้เตรียมวางแผนการ
ดําเนินงานเพื่อเตรียมรองรับสภาพการณ์ในหลายๆ ด้านที่มีการปรับเปลี่ยนทัง้จากสภาพ
เศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง  โดยเฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวกับระบบงานสหกรณ์ฯ  โดยตรง พบว่า
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการดําเนินการในเร่ืองต่างๆ   เพื่อให้การปฎิบตัิงานเกิดสมัฤทธิผล 
ทัง้การปรับปรุงระบบงานสหกรณ์ฯ การตรวจสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้
เป็นสหกรณ์ฯ ท่ีได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด แผนกลยุทธ์ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.
2559 – 2563) สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด เป็นแผนชีนํ้า
ทิศทางและเป้าหมายการพฒันาสหกรณ์ฯ โดยมีหลกัการอยู่บนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมของ
ทุกส่วนงาน 
  
2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาํแผนกลยุทธ์ 
 
 2.1  เพ่ือสง่เสริมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ บริหารงานโดยใช้แผนกลยทุธ์ 
 2.2 เพ่ือสนบัสนนุให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีการจดัทําแผนกลยทุธ์และสามารถนําไปสู่
การปฏิบตัไิด้อยา่งเป็นรูปธรรม 
 2.3  เพ่ือพฒันาคณะกรรมการดําเนินงาน เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ และสมาชิก ให้มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการและขัน้ตอนการจดัทําแผนกลยทุธ์ สามารถแนะนําหรือเป็นท่ีปรึกษาแก่ 
สหกรณ์อ่ืนๆ ได้ 
 
3. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทาํแผนกลยุทธ์ 
 
 3.1  คณะกรรมการดําเนินงานชดุท่ี    40     และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  มี
ความเข้าใจความรู้ และทกัษะของกระบวนการจดัทําแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ บวท. 
ฉบบั 2559-2563 
  3.2  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการดําเนินงานชุดท่ี 40 เจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ    และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ   ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ บวท. ฉบบั 2559-2563 
 3.3  ได้แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 
ฉบบั 2559-2563 
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4. กรอบแนวคิดในการจัดทาํแผนกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ข้อจาํกัดของการจัดทาํแผนกลยุทธ์ 
 
 ในการจัดทําแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จํากัด ฉบบั 2559-2563 ฉบบันี ้มีข้อจํากดัในการจดัทําแผนกลยทุธ์ ดงันี ้
 5.1 ข้อจํากดัทางด้านวิชาการ เป็นการจดัทําแผนกลยทุธ์บนกรอบแนวคิดทางวิชาการ
ท่ีแผนกลยุทธ์จัดทําขึ น้จากการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสหกรณ์ 
สภาพแวดล้อมในการแข่งขนัทางธุรกิจ     การจดัทําวิสยัทศัน์และกลยุทธ์แบบสมดลุในมมุมอง
ด้านองค์กรและการเรียนรู้ กระบวนการภายใน ผู้ใช้บริการ/ลกูค้า การเงิน ขบวนการสหกรณ์ สงัคม 
และสิง่แวดล้อม และตวัชีว้ดัความสําเร็จของโครงการในอีก 5 ปีข้างหน้า (2559-2563) 
 5.2  ข้อจํากดัทางด้านเวลา เน่ืองจากการจัดทําแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็น
การจัดทําโดยการทําสมัมนาเชิงปฏิบตัิการโดยการวิเคราะห์ของคณะกรรมการดําเนินงานชดุท่ี 
40 เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ และสมาชิก ซึง่มีกรอบระยะเวลาจดัทําแผนฯ คอ่นข้างจํากดั 
  
  
 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกสหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การแข่งขนัทางธุรกิจ  

(Five Forces Analysis) 

การวิเคราะห์ลขิิตสมดลุในมิติด้านองค์กรและการเรียนรู้ ด้านกระบวน 
การภายใน ด้านผู้ใช้บริการ/ลกูค้า ด้านการเงิน และด้านขบวนการสหกรณ์ 

สงัคม และสิง่แวดล้อม (Balance Scorecard Analysis) 

จดัทํา วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์ วตัถปุระสงค์เชิง 
กลยทุธ์ ตวัชีว้ดั (KPI) สตูรคํานวณระยะเวลา
ดําเนินการ โครงการ และผู้ รับผิดชอบ 

แผนกลยทุธ์ 2559-2563 

ตวัชีว้ดั (Key 
Performance 

Indicator) 
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6. นิยามศัพท์ 
 
 วิสยัทศัน์ของสหกรณ์ หมายถึง สิ่งท่ีเราต้องการให้สหกรณ์เป็นภายในกรอบระยะเวลา
หนึง่ ๆ โดยการจดัทําวิสยัทศัน์ของสหกรณ์ ควรกระทําเม่ือเราได้กําหนดพนัธกิจของหน่วยงานเป็น
ท่ีเรียบร้อยแล้ว จากนัน้จึงนําพันธกิจทัง้หมดมาพิจารณาในภาพรวม ว่าหน่วยงานจักต้อง
ดําเนินการในเร่ืองใดบ้าง และเพ่ือให้หน่วยงานสามารถบรรลพุนัธกิจได้ครบถ้วนทุกข้อ สหกรณ์
ต้องมีความเป็นเลศิในด้านใด หรือควรมุง่เน้นไปในทิศทางใด 
 พนัธกิจของสหกรณ์ หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการดําเนินงานของสหกรณ์ การ
กําหนดพนัธกิจ สามารถทําได้โดยนําภารกิจ (หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ) แตล่ะข้อท่ีสหกรณ์ได้รับ
มอบหมายตัง้แต่แรกก่อตัง้มาเป็นแนวทาง ทัง้นีพ้นัธกิจแต่ละข้อมีความหมายครอบคลมุขอบเขต
แคไ่หนและแตล่ะข้อมีความแตกตา่งกนัอยา่งไร  เพ่ือให้การจดัทําแผนยทุธศาสตร์ในขัน้ตอนตอ่ไป
เป็นไปอยา่งสะดวกและถกูต้อง 
 วตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ หมายถึง สิ่งท่ีสหกรณ์ปรารถนาจะบรรล ุโดยต้องนําประเด็น
ยทุธศาสตร์มาพิจารณาวา่ หากสามารถดําเนินการจนประสบความสําเร็จตามประเด็นยทุธศาสตร์
แตล่ะข้อแล้ว ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ และได้รับประโยชน์อยา่งไร 
 เป้าหมายของสหกรณ์ หมายถึง สิ่งท่ีสหกรณ์ปรารถนาจะบรรล ุโดยต้องนําประเด็น
ยทุธศาสตร์มาพิจารณาวา่ หากสามารถดําเนินการจนประสบความสําเร็จตามประเด็นยทุธศาสตร์
แตล่ะข้อแล้ว ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ และได้รับประโยชน์อยา่งไร 
 กลยทุธ์ของสหกรณ์ หมายถึง สิ่งท่ีสหกรณ์จะดําเนินการเพ่ือให้บรรลเุป้าประสงค์ โดย  
กลยทุธ์นี ้จะกําหนดขึน้จากการพิจารณาปัจจยัแห่งความสําเร็จเป็นสําคญั 
 โครงการของสหกรณ์ หมายถึง แผนการดําเนินงานหรือกิจกรรมของสหกรณ์ท่ีจะนําไป
ปฏิบตัไิด้โดยมีวตัถปุระสงค์ในการดําเนินงานอย่างชดัแจ้ง มีระยะเวลาเร่ิมต้น มีระเบียบแบบแผน
ในการปฏิบตัเิพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตั ิให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
 ตวัชีว้ดัโครงการ หมายถึง สิ่งท่ีจะเป็นตวับง่ชีว้่าหน่วยงานสามารถปฏิบตัิงานโครงการ
หรือกิจกรรมบรรลเุป้าประสงค์ท่ีวางไว้ได้หรือไม ่
 ระยะเวลาดําเนินการ หมายถึง การระบรุะยะเวลาตัง้แต่เร่ิมต้นโครงการจนกระทัง่ถึง
เวลาสิน้สดุโครงการวา่ใช้เวลาทัง้หมดเท่าใดโดยแสดงให้เห็นจดุเร่ิมต้นและสิน้สดุของโครงการโดย
ระบ ุวนัเดือน ปี ท่ีเร่ิมทําและสิน้สดุ 
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 ผู้ รับผิดชอบโครงการ หมายถึง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจดัทําโครงการนัน้ๆ โดย
จะต้องระบหุน่วยงานต้นสงักดัท่ีจดัทําโครงการ พร้อมทัง้ระบถุึงหน่วยงานท่ีมีอํานาจในการอนมุตัิ
โครงการ เพ่ือสะดวกตอ่การตดิตามและประเมินผลโครงการ  

 



 ส่วนที่ 2  
แนวคดิ ทฤษฎี และเอกสารที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการจัดทําแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จํากัด ฉบบั 2559-2563 ฉบบันี ้ คณะผู้จดัทําแผนกลยทุธ์ได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารท่ี
เก่ียวข้อง ในการวิเคราะห์ข้อมลูตา่ง ๆ ดงันี ้
 1. แนวคดิการวางแผนกลยทุธ์ (Strategic Planning) 
 2. แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
(SWOT Analysis)  
 3.  แนวคดิการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแขง่ขนัทางธุรกิจ (Five Forces Analysis)  
 4. แนวคิดการวิเคราะห์ลิขิตสมดลุในมิติของการเงิน      ลกูค้า    กระบวนการภายใน 
การเรียนรู้ และการพฒันา (Balance Scorecard Analysis) 
 5.  แนวคดิการจดัทําตวัชีว้ดั (Key Performance Indicator)  
 
2.1 แนวคดิการวางแผนกลยุทธ์  
 
 แผนกลยทุธ์เป็นแผนท่ีรวมทกุอย่างซึง่สามารถรวมทิศทางการดําเนินงานในอนาคตได้ 
สามารถกําหนดการใช้ทรัพยากรขององค์การให้บรรลตุามภารกิจและวตัถปุระสงค์ ซึ่งสามารถ
แขง่ขนัอยูใ่นตลาดได้ หากกลา่วอยา่งสัน้ๆ แผนกลยทุธ์คือ แผนท่ีทําให้องค์การอยูร่อดในระยะยาว
และได้เปรียบในการแข่งขนัในตลาด ผู้วางแผนกลยทุธ์จะต้องสามารถมองไปข้างหน้า มองไปใน
อนาคตได้อย่างถกูต้อง   เข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมท่ีจะเกิดขึน้   รักษาฐานะ
ทางการบริหารและการแข่งขนัให้เหนือกว่าองค์การอ่ืนและดํารงอยู่ในธุรกิจนัน้ตลอดไป การ
วางแผนกลยทุธ์เป็นกระบวนการกําหนดกลยทุธ์และการนํากลยทุธ์ไปใช้ การกําหนดวตัถปุระสงค์
ขององค์การ    การเลือกกลยทุธ์ท่ีจะทําให้องค์การสามารถไปสูว่ตัถปุระสงค์นัน้ได้   การวางแผน
กลยทุธ์จะเก่ียวข้องกบั  3  หวัข้อท่ีสําคญัคือ  การวิเคราะห์กลยทุธ์  การกําหนดกลยทุธ์ และการ
นํากลยทุธ์ไปใช้ แตล่ะหวัข้อมีรายละเอียดและสว่นตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ลําดบัขัน้ของกลยุทธ์  การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั  กลยุทธ์ระดบัต่างๆ  ขององค์การ 
การวิเคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก  ตลอดจนการสร้างระบบต่างๆ ในองค์การเพ่ือนํา
กลยทุธ์ไปใช้ 
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 คําว่ากลยทุธ์ (strategy) ในความหมายหนึ่งก็คือ วิธีการท่ีทําให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์
ด้วยวิธีท่ีถกูต้อง ซึง่มีอีกคําหนึ่งว่า กลเม็ดหรือกลวิธี (tactic) ซึง่เป็นวิธีท่ีทําให้บรรลผุลสําเร็จโดย
ไม่คํานึงว่าผิด   หรือถกูกลวิธีเป็นความพยายามท่ีจะทําให้สําเร็จเท่านัน้    และเป็นส่วนย่อยกว่า
กลยทุธ์ การกําหนดกลยทุธ์ไมไ่ด้เร่ิมท่ีตวักลยทุธ์แตเ่ร่ิมท่ีวิสยัทศัน์ซึง่มีลําดบัขัน้ดงันี ้
 1. วิสยัทศัน์ (vision) มีความหมายว่า การมองอนาคตให้ถูกต้องว่าจะเกิดอะไร ถ้า
อนาคตท่ีเกิดขึน้เป็นจริงตามคะเนก็เรียกว่าวิสยัทศัน์ แตถ้่าอนาคตท่ีเกิดขึน้ไม่ตรงกบัท่ีคาดคะเนก็
เรียกวา่ ความฝัน (dream) ในอีกความหมายหนึง่วสิยัทศัน์เป็นความตัง้ใจของคนท่ีมีขอบเขตกว้าง 
รวมทุกอย่างและคิดไปข้างหน้าซึ่งเป็นความตัง้ใจท่ีแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยาน 
(aspiration) ไปสู่อนาคต สิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงลกัษณะของวิสยัทัศน์ก็คือสมบูรณ์ท่ีสุดท่ีใช้คําว่า 
the best, the most หรือ the greatest เช่น บริษัทจะผลติสนิค้าท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุ ปฏิบตัติอ่ลกูค้า
เป็นบุคคลสําคญัท่ีสดุหรือจะให้บริการท่ีสมบูรณ์ท่ีสดุ วิสยัทศัน์เป็นคําท่ีเล่ือนลอยและไม่ชดัเจน
เม่ือเทียบกบัคําอ่ืนๆ ท่ีจะกลา่วตอ่ไป 

 2. ภารกิจ (mission) เป็นคําท่ีขยายความหมายของวิสยัทศัน์ให้ชดัเจนขึน้ ซึง่แสดงให้
เห็นถึงทิศทางและความเช่ือท่ีระบุว่าวิสยัทศัน์จะนําองค์การไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย โดย
แสดงให้เห็น 2 อย่างคือ จะทําอะไร เช่น องค์การของเราจะทําธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจเสือ้ผ้า
สําเร็จรูป ซ่อมแซมเคร่ืองยนต์ ทําธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ หรือธุรกิจรักษาสุขภาพ เป็นต้น ภารกิจ
ค่อนข้างจะเป็นปัจจุบนัและแสดงให้เห็นถึงระยะยาว เช่น บริษัทเราทําธุรกิจอะไรในอีก 5 ปี
ข้างหน้า บริษัทจะไปท่ีไหนหรือตลาดของเราจะเป็นอะไร เป็นต้น 

 3. เป้าหมาย    (goal)    และวตัถปุระสงค์    (objective)    เป้าหมายกบัวตัถปุระสงค์
จะแตกต่างกนัในรายละเอียด เป้าหมายจะระบุถึงจุดหมายปลายทางขององค์การท่ีเป็นส่วนรวม 
สว่นวตัถปุระสงค์ก็จะเป็นจดุหมายปลายทางของการดําเนินงานในระดบัหน่วยงาน มีความชดัเจน 
และเฉพาะเจาะจงกว่า เช่น เป้าหมายกําหนดว่า “เราจะเสนอขายผลิตภณัฑ์ที่ตัง้อยู่บนพืน้ฐาน
ของราคา คณุภาพและบริการ ทีส่ามารถแข่งขนักบัคนอื่นและน่าเชื่อถือได้”  ส่วนวตัถปุระสงค์
กําหนดว่า “บริษัทจะรับประกนัคณุภาพสินคา้ระยะเวลา 1 ปี อตัราการสูญเสียในการผลิตไม่เกิน 
2% และจะทําการสํารวจความพอใจลูกค้าทกุๆ 6 เดือน” เป็นต้น จะเห็นความแตกต่างว่า
เป้าหมายจะกลา่วอยา่งกว้างๆ สว่นวตัถปุระสงค์จะกลา่วอยา่งชดัเจน 

 4. กลยทุธ์ (strategy) ได้แก่ การกําหนดกลยทุธ์และการนําไปใช้ 
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 5. แผนการดําเนินงาน    (operating  plan)   การจดัทําแผนดําเนินงานก็เพ่ือเช่ือมตอ่
สิ่งต่างๆ     ท่ีกล่าวมาเข้าด้วยกัน    เพ่ือให้องค์การสามารถดําเนินงานได้สําเร็จตามเป้าหมาย 
แผนดําเนินงานจะกําหนดขึน้มาสอดคล้องกบัเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

 เพ่ือรักษาอตัราการเจริญเติบโตทางการตลาดตามท่ีกําหนดไว้ เราจะเปิดสาขาใหม่ 4 
แห่งในอีก 2 ปีข้างหน้า 
 เพ่ือขยายส่วนทางการตลาดอีก 5% เราจะออกแบบผลิตภณัฑ์และการเกิดใหม่ภายใน 
10 ปีข้างหน้า 
 เพ่ือลดต้นทุนให้สามารถแข่งขนักับท่ีอ่ืนได้มากขึน้ เราจะปรับโครงสร้างองค์การใหม่
และลดต้นทนุโสหุ้ยการผลติลง 1 ใน 3 ในปีงบประมาณหน้า 
 เพ่ือเพิ่มยอดขายของผลิตภณัฑ์ เราจะทุ่มเงินโฆษณาอีก 4% ของบโฆษณา เพ่ือเน้นให้
ผู้บริโภคจดจําเคร่ืองหมายการค้าของเรา 
 ดงันัน้ จงึสรุปลําดบัของกลยทุธ์ได้ดงันี ้
 
วิสยัทศัน์            ภารกิจ         เป้าหมายและวตัถปุระสงค์           กลยทุธ์            แผนดําเนินงาน 
 
2.2 แนวคดิการวเิคราะห์องค์กรด้วย SWOT 

                 

               รูปท่ี 2-1 SWOT ANALYSIS 

 การวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS นัน้ จะต้องวิเคราะห์อยูบ่นพืน้ฐาน 2 อยา่ง คือ 
 1. BACK GROUND ของตวัผู้ประกอบการเอง ว่ามีประสบการณ์อย่างไร มีจดุแข็ง
อยา่งไรในตวัของคณุเอง 
 2. จดุเดน่จดุด้อยอนัเกิดจากลกัษณะของธุรกิจเอง 
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 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเคร่ืองมือในการประเมิน
สถานการณ์ สําหรับองค์กร หรือโครงการ ซึง่ช่วยผู้บริหารกําหนดจดุแข็งและจดุออ่นจาก
สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอปุสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมี
ศกัยภาพจากปัจจยัเหลา่นีต้อ่การทํางานขององค์กร 
 คําวา่ "สวอต" หรือ "SWOT" นัน้มาจากตวัยอ่ภาษาองักฤษ 4 ตวั ได้แก่ 
 S มาจาก  Strengths  หมายถึง  จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 
เป็นข้อดีท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน 
จุดแข็งด้านการผลิต    จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล      บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งใน
การกําหนดกลยทุธ์การตลาด  

 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จดุด้อยหรือจดุอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน 
เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในตา่งๆ ของบริษัท ซึง่บริษัทจะต้องหาวิธี
ในการแก้ปัญหานัน้  
 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึง่เกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นผลจากการท่ี
สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอือ้ประโยชน์หรือส่งเสริมการดําเนินงานขององค์กร โอกาส
แตกต่างจากจดุแข็งตรงท่ีโอกาสนัน้เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก  แต่จุดแข็งนัน้เป็นผล
มาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดท่ีดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้
ประโยชน์จากโอกาสนัน้  
 T มาจาก Threats หมายถึง อปุสรรค ซึง่เกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นข้อจํากดัท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึง่ธุรกิจจําเป็นต้องปรับกลยทุธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจดั
อปุสรรคตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ให้ได้จริง  
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2.3 แนวคดิการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรด้วย Five Competition 
Forces Model 
 

รูปท่ี 2-2 Porter’s Five Competition Forces Model 

        
     

 “Porter’s Five Competition Forces Model” ท่ีพฒันาขึน้มาโดยพอร์ตเตอร์ (Porter) 
เพ่ือนํามาใช้ในประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งพอร์ตเตอร์เห็นว่ามีปัจจัยท่ีสําคญัท่ีจะต้อง
นํามาวิเคราะห์ 5 ปัจจยั ได้แก่ 

 1. สภาพการณ์ของการแข่งขนั (Rivalry) โดยการวิเคราะห์เก่ียวกบัคู่แข่งขนัทัง้หมดท่ีมี
อยู่ในธุรกิจเดียวกนัโดยอาจต้องวิเคราะห์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้นีเ้พราะกลไกการค้า
เสรีในยคุโลกาภิวฒัน์ท่ีมีการเคล่ือนไหวทนุได้อย่างรวดเร็วอาจส่งผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจท่ี
เป็นอยู่   การวิเคราะห์ขนาดของคูแ่ข่งขนั–กําลงัการผลิต  เงินทนุ  สว่นแบง่การตลาด กลยทุธ์ของ
คูแ่ขง่ขนั รวมถึงสภาพเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบตอ่การแขง่ขนั 

 2. อํานาจการต่อรองของผู้บริโภค (Bargaining Power of Customers) โดยการ
วิเคราะห์เพ่ือให้ทราบอํานาจการตอ่รองของผู้บริโภคว่ามีมากน้อยเพียงใด ถ้ามีการแข่งขนัในทาง
ธุรกิจสูงและผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึน้ ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท
โดยเฉพาะในแง่ของรายได้ และสว่นแบง่การตลาดท่ีลดลง 

 3. อํานาจการตอ่รองของผู้ผลิต (Bargaining Power of Suppliers) เป็นการวิเคราะห์
เก่ียวกบัผู้ผลิตท่ีขายวตัถดุิบตา่ง ๆ ให้แก่บริษัทเรา โดยการวิเคราะห์การพึง่พาจากผู้ผลิต ถ้าธุรกิจ
เราต้องมีการพึ่งพาผู้ผลิตรายหนึ่ง ๆ สงูก็จะมีความเส่ียงของการประกอบธุรกิจมากขึน้ เพราะถ้า
ผู้ผลิตรายนัน้ไม่สามารถสง่วตัถดุิบได้ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ก็จะสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ
ของเราทนัที 
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 4. การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ (Threat of new Entrants) โดยการวิเคราะห์
ว่ามีความยากง่ายในการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่มากน้อยเพียงใด      ถ้าการเข้ามาของ
ผู้ประกอบรายใหม่สามารถทําได้ง่ายและสะดวกก็จะต้องทําให้บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการ
ดําเนินธุรกิจได้ง่าย 

 5. การมีสนิค้าและบริการอ่ืนทดแทน (Threat of Substitute) โดยการวิเคราะห์ว่าสินค้า
และบริการท่ีบริษัทมีอยู่นัน้ มีโอกาสหรือไม่ท่ีจะมีสินค้าและบริการอ่ืนเข้ามาทดแทนสินค้าและ
บริการเดิมของบริษัท ซึ่งอาจทําให้รายได้จากการขายสินค้าและบริการลดลง รวมถึงส่วนแบ่ง
การตลาดท่ีลดลงในอนาคต 
 

2.4 แนวคดิการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรด้วย Balanced 
Scorecard (BSC) 
 
 Balanced Scorecard (BSC) ได้ถกูพฒันาขึน้เม่ือปี 1990 โดย Drs. Robert Kaplan    

จาก Harvard Business School และ David Norton จาก Balanced Scorecard Collaborative   
โดยตัง้ช่ือระบบนีว้่า   “Balanced Scorecard”   ซึง่เป็นเคร่ืองมือเทคนิคท่ีช่วยการจดัการองค์กร
ในการประเมินผล    และวดัผลการปฏิบตัิงานขององค์กร    (Paul Arveson, 1998 )  ซึง่แตเ่ดิม 
การประเมินผลการปฏิบตัิงานองค์กรมกัเน้นการวดัผลการปฏิบตัิงานด้านการเงินเพียงด้านเดียว 
แต ่BSC จะช่วยเพิ่มมมุมองด้านอ่ืนเพิ่มขึน้ เป็นต้นวา่ มมุมองด้านลกูค้า มมุมองด้านกระบวนการ
ภายใน และมมุมองด้านการเรียนรู้ และการพฒันาขององค์กร นอกจากนัน้ BSC ยงัเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีสามารถช่วยในการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตัิได้ และทําให้แนวคิดในการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน โดยใช้ BSC ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายตัง้แตน่ัน้มา โดยแนวคิดประเด็นหลกัๆ ท่ี
นกัวิชาการผู้พฒันา BSC ได้เสนอไว้ คือ การประเมินผลการปฏิบตัิงาน โดยใช้มมุมองใหม่ในการ
ประเมินผลองค์กรซึง่ประกอบด้วยมมุมอง 4 ด้าน และมมุมองแตล่ะด้าน จะมีตวัชีว้ดัท่ีสําคญั หรือ 
Key Performance Indicators (KPI) เป็นชดุ ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัคือ 
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 รูปท่ี 2-3 ภาพประกอบจาก Paul Arveson, 1998. What is the Balanced Scorecard?.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าถึงข้อมลูได้จาก http://www.balancedscorecard.org/basics/index.html                                                      
 1. มมุมองด้านการเงิน (Financial Perspective) เป็นมมุมองท่ีมีความสําคญัท่ีจะบอก
ถึงผลประกอบการขององค์กรได้วา่เป็นอยา่งไร มมุมองด้านการเงินมีตวัอย่างของตวัชีว้ดั หรือ KPI 
เช่น การเพิ่มขึน้ของกําไรการเพิ่มขึน้ของรายได้หรือยอดขายและการลดลงของต้นทนุ  
 2. มมุมองด้านลกูค้า (Customer Perspective) เป็นมมุมองท่ีจะตอบคําถามว่าลกูค้า
มองเราอย่างไร มีตวัอย่างตวัชีว้ดั KPI เช่น ความพงึพอใจของลกูค้า สว่นแบง่ตลาด การรักษา
ลกูค้าเก่า การเพิ่มขึน้ของลกูค้าใหมแ่ละกําไรตอ่ลกูค้า เป็นต้น 
 3. มมุมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) เป็นมมุมองท่ี
สะท้อนถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการจดัการองค์กรสามารถนําเสนอคณุค่าท่ีลกูค้า
ต้องการได้ มีตวัอยา่งตวัชีว้ดั KPI เช่น ผลิตภาพ (Productivity) หรือประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององค์กร กระบวนการขนสง่ภายใน การเก็บรักษา และวงจรเวลา (Cycle Time)  
 4. มมุมองด้านการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and Growth Perspective) เป็น
มมุมองท่ีผู้บริหารจะให้ความสําคญักบับุคลากรในองค์กร มีตวัอย่างตวัชีว้ดั เช่น ความพึงพอใจ
ของพนกังานทศันคตขิองพนกังานและอตัราการเข้าออกของพนกังาน 
 BSC ยงัเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารกลยุทธ์ของคนทัง้องค์กร เพ่ือให้เกิดความเป็น
อนัหนึ่งอนัเดียวกนัของบคุลากรและตอ่มาได้มีการพฒันา BSC ให้เป็นเคร่ืองมือในการนํากลยทุธ์
ไปปฏิบตัิ    และทําให้บุคลากรให้ความสําคญักับกลยทุธ์มากขึน้    BSC  ทําให้เกิดความสมดลุ
การดําเนินงานด้านตา่งๆ ในองค์กรมากขึน้การจดัทํา BSC มีขัน้ตอนท่ีสําคญัๆ ประกอบด้วย 
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 1. ขัน้การวิเคราะห์องค์กร เพ่ือให้รู้สถานะพืน้ฐานขององค์กร ซึง่อาจใช้เทคนิคท่ีเรียกว่า 
SWOT Analysis ก็ได้ คือ การวิเคราะห์หา จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค 
 2. ขัน้การพัฒนาวิสัยทัศน์ (Vision) ผู้ นํา หรือผู้ บริหารองค์กรมีส่วนสําคัญในการ
กําหนดวิสยัทศัน์ขององค์กร ซึง่วิสยัทศัน์ขององค์กรมีความสมัพนัธ์กบั ความรู้ ความสามารถ และ 
ประสบการณ์ของผู้บริหาร 

 3. ขัน้การกําหนดมุมมอง (Perspective) การกําหนดมุมมองการประเมินผลองค์กร 
และการสร้างตวัชีว้ดัความสําเร็จขององค์กร มีความสําคญั และอาจจะแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะ
ของกิจการ 

 4. ขัน้การกําหนดกลยุทธ์ (Strategy) และวตัถุประสงค์ (Objective) ในมุมมองต่างๆ 
เพ่ือบรรลวุิสยัทศัน์องค์กร โดยมีมมุมองหลกัต่างๆ ของ BSC ดงักล่าวคือ มมุมองด้านการเงิน 
มมุมองด้านลกูค้ามมุมองด้านกระบวนการภายในและมมุมองด้านการเรียนรู้และการพฒันา 

 5. ขึน้การจดัทําแผนกลยทุธ์เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างกลยทุธ์ และวตัถปุระสงค์
ด้านตา่งๆ ในลกัษณะของเหตแุละผล (Cause and Effect Relationship) เพ่ือสร้างเป็นแผนท่ีทาง
กลยทุธ์ (Strategy Map) 

 6. ขัน้การกําหนดตวัชีว้ดั KPI และเป้าหมาย (Target) สําหรับแต่ละมุมมอง และ
เรียงลําดบัความสําคญั 

 7. ขัน้การจดัทําแผนปฏิบตังิาน (Action Plan)  
 การนํา BSC ไปเป็นเคร่ืองมือทางการจัดการในการนํากลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้สู่การ

ปฏิบัติ ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่งท่ีสําคัญต่อ
ความสําเร็จขององค์กร  
 
2.5 แนวคดิการจัดทาํตัวชีว้ัด (Key Performance Indicator) 
 
 หลกัการในการกําหนดตวัชีว้ดั 
 หลกัการจดัทําตวัชีว้ดัโดยทัว่ไปคือการแปลงสิ่งท่ีเป็นนามธรรมท่ีสดุให้เป็นรูปธรรมมาก
ท่ีสดุ โดยเร่ิมจากการกําหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจ โดยวิสยัทศัน์นัน้ต้องมีการกําหนดช่วงเวลา เช่น 
ภายใน 5 ปีข้างหน้า จากนัน้จึงเช่ือมโยงวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าวไปสู่ตัวชีว้ัด โดยผ่าน
กระบวนการ ดงันี ้
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 1. แปลงวิสยัทศัน์และพนัธกิจเป็นแผนยทุธศาตร์ 
 วิสัยทัศน์และพันธกิจสามารถแปลงให้ เ ป็น รูปธรรมมากขึ น้ โดยปรับให้ เ ป็น 
ยทุธศาสตร์ในระดบัท่ีลดหลัน่ลงไป ยทุธศาสตร์มีทัง้สิน้ 3 ระดบั คือระดบันามธรรม (Corporate 
Strategy) ซึง่เป็นยทุธศาสตร์ในระดบัแผนงานซึง่จะเป็นเป้าหมายของแผนงานท่ีองค์กรต้องการ 
แต่การท่ีจะทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้นัน้ต้องใช้ยุทธศาสตร์ระดับท่ี 2 คือระดับท่ีเป็นกึ่ง
นามธรรมและกึ่งรูปธรรม  (Business Strategy)  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ระดบัโครงการท่ีองค์กร
กําหนดขึน้เพ่ือรองรับแผนงาน และโครงการเหล่านีจ้ะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการระบุว่าองค์กร
ต้องการทําอะไร และยทุธศาสตร์ระดบัท่ี 3 ซึ่งเป็นยทุธศาสตร์ระดบักิจกรรมเพ่ือชีใ้ห้เห็นว่าองค์กร
ต้องทําอยา่งไรจงึจะบรรลเุป้าหมายได้ และถือวา่เป็นแผนในระดบัยทุธศาสตร์ (Strategic Plan) 
 2. แปลงแผนยทุธศาสตร์เป็นวตัถปุระสงค์เชิงจดุมุง่หมาย 
 เม่ือได้แผนระดบัยทุธศาสตร์ แล้วองค์กรต้องคํานึงถึงวตัถปุระสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ว่า
แตล่ะแผนงานดําเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์กบัใครและอย่างไร การแปลงแผนระดบัยทุธศาสตร์ 
ไปสู่แผนระดบักิจกรรมนัน้ จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องระบไุว้ในแผนระดบักิจกรรมด้วยว่า อะไรเป็น
ตวัชีว้ดัของผลผลิต (Output Indicator) และอะไรคือตวัชีว้ดัของผลลพัธ์จากการนําผลผลิตไปใช้ 
(Outcome Indicator) ซึ่งต่างจากวตัถุประสงค์เชิงกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่า แต่ละแผนงาน
ดําเนินการเพ่ือให้เกิดกิจกรรมอะไร 
 แนวคิดท่ีใช้ในการกําหนดวตัถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย คือ  การกําหนดวตัถุประสงค์
เป็นลําดบัชัน้ (Objective Tree) โดยเร่ิมจากการกําหนดเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ (End) ใน
ระยะไกล ๆ และยังเห็นไม่ชัด จากนัน้จึงกําหนดกลยุทธ์ (Mean) ท่ีจะทําให้ถึงเป้าหมายนัน้ ซึ่ง 
Mean ในระดบัไกล ๆ ก็จะกลายเป็น End ท่ีชัดเจนขึน้แล้วจึงกําหนด Mean สําหรับ End ท่ีเร่ิม
ชดัเจนขึน้อีก จนกระทัง่ได้ Mean ท่ีชดัเจนท่ีสดุ ซึง่บอกองค์กรได้วา่ต้องทําอะไร  
 3. แปลง Mean ท่ีชดัเจนท่ีสดุเป็นแผนระดบักิจกรรมและตวัชีว้ดั 
 เม่ือองค์กรทราบวา่จะต้องทําอะไรแล้ว ก็จะจดัทําเป็นแผนระดบักิจกรรม (Action Plan) 
เพ่ือใช้ในการปฏิบตัแิล้วจงึกําหนดตวัชีว้ดักิจกรรมนัน้ 
 ดงันัน้ หลกัการในการกําหนดตวัชีว้ดัคือการตอบคําถามจากแผนและกิจกรรมนัน้ ๆ ว่า
ต้องการทําเพ่ือวตัถปุระสงค์ใด และใครคือกลุม่เป้าหมายหรือได้รับประโยชน์จากการกระทํานัน้ 
 ประโยชน์ในการกําหนดตวัชีว้ดัคือสามารถทําให้หน่วยงานเห็นภาพเป้าหมายและการ
ทํางานของตนชดัเจนยิ่งขึน้ รวมถึงสามารถประเมินผลจากกิจกรรมนัน้ได้ทนัทีว่าตอบสนองแผน
ระดบัยทุธศาสตร์โดยรวมของทัง้หน่วยงานได้มากน้อยเพียงใด อยา่งไรก็ตามหน่วยงานจําเป็นต้อง
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5 Impact Indicator
ตัวช้ีวดัความสําเร็จของแผนงาน 

4 Outcome Indicator
ตัวช้ีวดัความสําเร็จของโครงการ

3 Output Indicator
ตัวช้ีวดัผลผลติจากกระบวนการ

2 Process Indicator
ตัวช้ีวดักระบวนการ

1 Input Indicator
ตัวช้ีวดัปัจจัยนําเข้ากระบวนการ

คํานึงถึงความมีอยู่ของข้อมูลด้วยว่าสามารถนําไปใช้ประเมินกิจกรรมตามตวัชีว้ดันัน้ได้หรือไม ่
และต้องพยายามไม่ให้ตัวชีว้ัดนัน้เป็นการวัดท่ีปริมาณของกิจกรรม ควรเน้นการวัดท่ีผลของ
กิจกรรมให้มากท่ีสดุ 
 
 ระดบัของตวัชีว้ดั 
  

 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 2-4 ตวัชีว้ดั 5 ระดบั 
 

 การกําหนดตวัชีว้ดัในรูปแบบการบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Result Base Management: 
RBM) จะวดัท่ีตวัชีว้ดัผลผลิตจากกระบวนการ (Output Indicator) และตวัชีว้ดัความสําเร็จของ
โครงการ (Outcome Indicator) ซึ่งอยู่ในบนัไดขัน้ท่ี 3 และ 4 โดย Output indicator จะวดัว่า
ดําเนินการแล้วเสร็จร้อยละเท่าไหร่ของเป้าหมาย ส่วน outcome Indicator จะวดัว่าใครได้
ประโยชน์จากโครงการ ดงันัน้ ตวัชีว้ดัปัจจยันําเข้ากระบวนการ (Input Indicator) และตวัชีว้ดั
กระบวนการ (Process Indicator) ซึง่อยู่ในบนัไดขัน้ท่ี 1 และ 2 จะไม่ถกูนํามาใช้ในการประเมินผล
โครงการ เน่ืองจาก Input Indicator จะวดัว่าใช้งบประมาณหมดหรือไม่ สว่น Process Indicator 
จะวดัปริมาณว่าทําอะไรบ้าง  ซึง่เป็นการเน้นท่ีการรายงานการใช้งบประมาณ  ในสว่นของบนัได
ขัน้ท่ี 5 เป็นตวัชีว้ดัความสําเร็จของแผนงาน (Impact Indicator) ถือว่าเป็น Policy indicator ซึง่
เป็นตวัชีว้ดัในระดบัยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ 
 Output และ Outcome มีความแตกต่างกนัโดย Output คือสิ่งท่ีทําออกมาเป็นผลิตผล 
(Product) ซึง่วดัได้เม่ือสิน้สดุการกระทํา แต่ Outcome คือผลประโยชน์ท่ีได้จาก Product ซึง่ต้อง
ทอดระยะเวลาไว้ช่วงหนึ่ง (ประมาณ 6 เดือน) จึงจะวดัได้ การกําหนดตวัชีว้ดัในระยะเร่ิมแรกนัน้
เป็นการกําหนดตวัชีว้ดัแบบอดุมคติท่ีไม่สามารถประเมินผลการทํางานได้จริง และมีการใช้ตวัชีว้ดั
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ข้ันตอนการกําหนดตัวช้ีวัด
1. กําหนดระดับของตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

กิจกรรมนําส่งผลผลิต (CBF)
2. กําหนดประเด็นตัวชี้วัด
3. กําหนดตัวชี้วัดรูปธรรม (2Q2T1P/ QQCT)
4. ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวชี้วัด (VARS)

• ความสมเหตุสมผล
• ความมีอยู่ของข้อมูล
• ความเชื่อถือได้ของข้อมูล
• ความเคลื่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลง

5. กําหนดค่าของตัวชี้วัด (เช่น ร้อยละ xx)
6. กําหนดเกณฑ์ของตัวชี้วัด (เช่น ร้อยละ 80)

ระดบั Output Indicator มาก ซึง่มกัจะเป็นการลงบนัทึกของผู้ปฏิบตัิงานว่าได้ทํากิจกรรมนัน้เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามตวัชีว้ดัระดบั Output Indicator นัน้ ยงัไม่สามารถตอบได้ว่ากิจกรรมนัน้
ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานได้มากน้อยเพียงใด จึงควรพัฒนาให้เป็น Outcome 
Indicator มากขึน้ 
 ขัน้ตอนการกําหนดตวัชีว้ดั 
 การกําหนดตวัชีว้ดัควรเร่ิมจากการพิจารณาว่าหน่วยงานต้องการตวัชีว้ดัในระดบัใด 
และต้องการท่ีจะใช้ตวัชีว้ดันัน้ประเมินผลในประเด็นใด แล้วจึงกําหนดตวัชีว้ดัขึน้ให้มีลกัษณะเป็น
รูปธรรมตามลกัษณะของตวัชีว้ดัท่ีดีท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ในกรณีท่ีเป็นตวัชีว้ดัระดบั Output ให้
คํานึงถึงการวดัผลจาก ปริมาณผลผลิต (Quantity) คณุลกัษณะ (Quality) ต้นทนุ (Cost) และ เวลา 
(Time) จากนัน้ให้ตรวจสอบว่าตัวชีว้ัดท่ีกําหนดขึน้มานัน้มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ รวมถึง
กําหนดคา่ของตวัชีว้ดัวา่จะให้ออกมาในลกัษณะใด และมีเกณฑ์เท่าใด 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

 
 

        รูปท่ี 2-5 ขัน้ตอนการกําหนดตวัชีว้ดั 
 

 คณุสมบตัขิองตวัชีว้ดั 
 ตวัชีว้ดัท่ีดีนัน้ควรมีลกัษณะเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน สามารถวดัผลจากการกระทําได้ และ
ไม่ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน โดยตวัชีว้ดัท่ีพิสจูน์ได้เชิงรูปธรรม ได้แก่ ตวัชีว้ดัทางด้านปริมาณ 
(Quantity) คณุลกัษณะ (Quality) เวลา (Time) กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) และสถานท่ี 
(Place) และจะต้องมีคณุสมบตัิท่ีดีคือ มีความสมเหตสุมผลท่ีจะสามารถอธิบายได้ (Validity) มี
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ข้อมลูท่ีสามารถสนบัสนนุตวัชีว้ดัได้ (Availability) มีความเช่ือถือได้ (Reliability) และมีความ
เคล่ือนไหวได้จากความไวตอ่การเปล่ียนแปลง (Sensitivity) อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีการปฏิบตัิงาน
ถึงจดุอ่ิมตวัสามารถใช้ตวัชีว้ดัท่ียืนยนัตวัเลขเดมิได้ 
 นอกจากนัน้ข้อมลูท่ีสนบัสนนุตวัชีว้ดัควรอยู่ในรูปของตวัเลข ซึง่สามารถปรากฏออกมา
ได้ในหลายลกัษณะคือ จํานวน สดัส่วน อตัราส่วน อตัรา ร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยข้อมลูตวัเลข
เหลา่นัน้สามารถนํามาใช้ในการประเมินตามเกณฑ์ได้ ดงันี ้
 1. การเปรียบเทียบเกณฑ์สมบูรณ์ เพ่ือใช้วดัว่ากิจกรรมนัน้สามารถทําได้สมบูรณ์
ครบถ้วนหรือไม ่
 2. การเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานเชิงวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้วดัว่ากิจกรรมนัน้สามารถ
ทําได้ใกล้เคียงคา่มาตรฐานกลาง เช่น สงูกวา่ เท่ากบั หรือต่ํากวา่คา่มาตรฐานกลาง 
 3. การเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานเชิงนโยบาย เพ่ือใช้วดัว่ากิจกรรมนัน้สามารถทําได้
ใกล้เคียงปริมาณความต้องการท่ีกําหนดนโยบายของรัฐบาลหรือแผนของกระทรวง เช่น สงูกว่า
แผน เท่ากบัแผน หรือต่ํากวา่แผน 
 4. การเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวเชิงพฒันา เพ่ือใช้วดัวา่กิจกรรมนัน้สามารถทําได้ดีขึน้
กว่าเดิมหรือไม่ เช่น เร่ืองร้องเรียนลดลงจาก 50 เร่ืองเป็น 25 เร่ือง คิดเป็นลดลงร้อยละ 50 ซึง่มกัใช้
ในกรณีท่ีไมมี่หน่วยงานอ่ืน หรือมาตรฐานอ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบผลงาน จึงต้องเปรียบเทียบกบัผลงาน
เดมิ 
 ทัง้ นี  ้การเก็บข้อมูลตัวชีว้ัดสามารถทําได้โดยสัมภาษณ์  (interview) สอบถาม 
(questionnaire) สงัเกตการณ์ (observation) และจากเอกสาร (document) โดยมีแหลง่ท่ีมาของ
ข้อมลู 3 ระดบั คือ ระดบัโครงการ ระดบัท้องถ่ิน และระดบัชาต ิ
 
2.6 สรุปแนวคดิที่ใช้ในการจัดทาํแผนกลยุทธ์ 
 

 แผนกลยทุธ์เป็นแผนท่ีรวมทกุอย่างซึง่สามารถรวมทิศทางการดําเนินงานในอนาคตได้ 
สามารถกําหนดการใช้ทรัพยากรขององค์การให้บรรลุตามภารกิจและวตัถุประสงค์ ซึ่งสามารถ
แข่งขนัอยู่ในตลาดได้ แผนกลยทุธ์จดัทําขึน้จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ซึง่ทําให้เห็นจดุแข็ง
และจดุออ่นจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอปุสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจน
ผลกระทบท่ีมีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านีต้่อการทํางานขององค์กร ในขณะเดียวกันก็ยังต้อง
พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมในการแข่งขนัของคู่แข่งขนัทัง้หมดท่ีมีอยู่ในธุรกิจ เช่น สภาพแวดล้อม
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ทางธุรกิจ อํานาจการตอ่รองของผู้บริโภคว่ามีมากน้อยเพียงใด อํานาจการตอ่รองของผู้ผลิตท่ีขาย
วตัถดุิบต่าง ๆ ให้แก่บริษัทเรา การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่มีมากน้อยเพียงใด และการมี
สินค้าและบริการอ่ืนทดแทนรวมถึงส่วนแบ่งการตลาดท่ีลดลงในอนาคต  การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมจะนําไปสูก่ารจดัทําวิสยัทศัน์และกลยทุธ์ในมมุมองด้านการเงิน มมุมองด้านลกูค้า 
มมุมองด้านกระบวนการภายใน  และมมุมองด้านการเรียนรู้และการพฒันา ด้วยเคร่ืองมือทางด้าน
การจดัการ และนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตัิในลกัษณะท่ีเป็นโครงการหรือกิจกรรม ท่ีมีการวดัหรือ
ประเมินท่ีจะช่วยทําให้องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่งท่ีมี
ความสําคญัตอ่ความสําเร็จขององค์กร (Alignment  and  focused) ”   

 



 
 

 ส่วนที่ 3  
การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงาน 

ของ สอ.บวท. 
 
 สอ.บวท.  ดําเนินการศกึษา  วิเคราะห์   สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก โดยการ
ทบทวนผลการดําเนินงานของ สอ.บวท. การรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีคาดว่าจะมีผลกระทบต่อระบบสหกรณ์ การสงัเคราะห์ประเด็นทางการเงิน 
การจดัการ กฎหมายสามารถเข้าไปมีบทบาทรับมือกบัการเปล่ียนแปลงดงักลา่วได้ รวมทัง้การมอง
หาโจทย์ท่ีสามารถนําผลมาพฒันาต่อยอด เพ่ือใช้กําหนดทิศทางและเป้าหมายของ สอ.บวท. ทัง้
ในระยะปานกลางและระยะยาว นอกจากนี ้สอ.บวท. ยงัได้ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน พิจารณาจดุแข็ง จดุออ่น และแนวโน้มความท้าทายในอีก 5 ปีข้างหน้า ทัง้ด้านงบประมาณ 
บคุลากร และปัจจยัเส่ียงตา่งๆ เพ่ือนํามากําหนดกลยทุธ์ในการดําเนินงาน เพ่ือให้ สอ.บวท. บรรลุ
เป้าหมาย 
 
สภาพแวดล้อมภายนอก สอ.บวท. 
 
 คณะกรรมการดําเนินการ ผู้ ช่วยเหลืองาน เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ และตัวแทนสมาชิก ได้
ร่วมกันพิจารณาข้อมูลอย่างกว้างขวางแล้ว เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2558 จากการสัมมนาเชิง
ปฏิบตักิารตามโครงการจดัทําแผนกลยทุธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฉบบัท่ี 3 (ปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ 2563) 
ได้ผลโอกาส (Opportunities) และอปุสรรค (Threats) ของ สอ.บวท. ในแตล่ะหวัข้อ ดงันี ้
 

โอกาส 
(Opportunities) 

อปุสรรค 
(Threats) 

O1 สมาชิกมีศกัยภาพทางด้านการเงินสงู T1 การแก้ไข พรบ.  การคํา้ประกันและ
จํานอง 

O2 พรบ.สหกรณ์ เอือ้ให้สหกรณ์สามารถหัก
เงินเดือนได้เป็นอันดับแรก และได้รับสิทธิ
พิเศษมาตรการภาษี 

T2 การแข่งขันกันอย่างรุนแรง ระหว่าง
สหกรณ์ อ่ืน  และธนาคารพาณิช ย์ 
รวมทัง้การลงทนุของสถาบนัการเงินอ่ืน
มีความหลากหลายมากขึน้และรวดเร็ว
กวา่ 
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โอกาส 
(Opportunity) 

อปุสรรค 
(Threat) 

O3 สมาชิกมีความมัน่ใจ และไว้วางใจสหกรณ์ T3 ส ม า ชิ ก มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร ล ง ทุ น
หลากหลายมากขึน้ 

O4 ความ ก้าวห น้าของ เทคโน โล ยี  และ
เทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสารมีช่องทาง
และประสทิธิภาพมากขึน้ 

T4 ขา่วสารเชิงลบ เช่น สหกรณ์เครดติ 
ยเูน่ียน ปัญหากรมการบนิ 
พลเรือนไทย ไม่ผ่านมาตรฐาน ICAO 
ทําให้ความน่าเช่ือถือของมาตรฐาน 
การบนิลดลง  

O5 อตัราดอกเบีย้ในตลาดช่วงระหว่าง 3-5 ปี 
อยู่ ในระดับต่ํา  จึงสามารถรักษาฐาน
สมาชิกเดมิและเพิ่มสมาชิกใหมไ่ด้ 

T5 การขัด ข้องทางระบบเทคโนโลยี
ส่ื อ ส า ร  ท่ี ใ ช้ ร่ ว ม กั บ หน่ ว ย ง า น
ภายนอก 

O6 การเปิดการค้าเสรี ASEAN ส่งผลให้
รายได้ต้นสงักดัเตบิโตขึน้ 

T6 ความไมมี่เสถียรภาพทางการเมือง 

O7 การเจริญเตบิโตทางธุรกิจการบนิ T7 นโยบายทางด้านเทคโนโลยีของ
รัฐบาลไมช่ดัเจน 

O8 ต้นทุนในการลงทุนในเทคโนโลยีต่างๆ 
ต่ําลง 

T8 สมาชิกอยู่ตามส่วนภูมิภาคทําให้การ
ประสานงานตา่งๆ มีความยุ่งยากมาก
ยิ่งขึน้ 

O9 มีเครือขา่ยพนัธมิตรระหวา่งสหกรณ์ T9 กลุ่มช่ วงอายุของสมาชิกมีความ
แตกต่างกัน จึงทําให้มีความต้องการ
บริการท่ีแตกตา่งกนั 

O10 รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในสังคม
เปล่ียนไป (มีคา่นิยมสมยัใหม)่ 

T10 สมาชิกขาดวินยัทางการเงินอาจทําให้
มี NPL เพิ่มขึน้ และไม่ตระหนกัใน
ปรัชญาสหกรณ์ 

O11 ชมุนมุ ICT จดัทํามาตรฐานการเช่ือมตอ่  
ท่ีทําให้แต่ละสหกรณ์สามารถเช่ือมโยง
ข้อมลูระหวา่งกนัได้ 
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โอกาส 
(Opportunity) 

อปุสรรค 
(Threat) 

O12 นโยบายการสง่เสริม และกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล เช่น นโยบายการท่องเท่ียว 
นโยบายภาษีบ้าน เป็นต้น 

  

O13 บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยมี
นโยบายการรับพนกังานใหมเ่พิ่มขึน้ 

  

 
 
สภาพแวดล้อมภายใน สอ.บวท. 
 
 คณะกรรมการดําเนินการ ผู้ ช่วยเหลืองาน เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ และตัวแทนสมาชิก ได้
ร่วมกันพิจารณาข้อมูลอย่างกว้างขวางแล้ว เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2558 จากการสัมมนาเชิง
ปฏิบตักิารตามโครงการจดัทําแผนกลยทุธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฉบบัท่ี 3 (ปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ 2563) 
ได้ผลจดุแข็ง (Strengths) และจดุออ่น (Weaknesses) ของ สอ.บวท. ในแตล่ะหวัข้อ ดงันี ้
 

จดุแข็ง 
(Strengths) 

จดุออ่น 
(Weaknesses) 

S1 มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน 
ได้แก่ สายฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ 
โดยสามารถบ ริหารจัดการ ไ ด้อย่ า ง
เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ 

W1 การปฏิบตัิงานตามโครงสร้างองค์กร
ไมช่ดัเจน 

S2 องค์กรมีขนาดเลก็ สามารถส่ือสารได้อย่าง
คลอ่งตวั 

W2 เ งินทุนสํารอง  และทุนสะสมตาม
ระเบียบข้อบงัคบั ยงัมีน้อย 
ไมเ่หมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบั 
ทนุดําเนินงาน 

S3 ผลิตภัณฑ์ด้านเงินกู้ และเงินฝากมีความ
หลากหลาย ซึ่งครอบคลุมความต้องการ
ของสมาชิกได้อยา่งแท้จริง 

W3 ก า ร ใ ช้ ดุ ล พิ นิ จ ข อ ง ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินการในบางกรณี 
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จดุแข็ง 
(Strength) 

จดุออ่น 
(Weakness) 

S4 การปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส  สามารถ
ตรวจสอบได้ 

W4 กรรมการขาดการบริหารงานเชิงรุก
และขาดการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

S5 เ จ้ า ห น้ า ท่ี ส่ ว น ใ ห ญ่  มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
และสามารถทํางานทดแทนกนัได้ 

W5 เจ้าหน้าท่ีบางส่วน มีทกัษะไม่ตรงกับ
ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ 

S6 เจ้าหน้าท่ีมีความซ่ือสตัย์ บริการดี มีนํา้ใจ W6 ค ว า ม ล่ า ช้ า ใ น ก า ร จั ด ส่ ง ห รื อ
ตรวจสอบแก้ไขเอกสารของสมาชิก
ตา่งจงัหวดั 

S7 มีการจ่ายเงินเฉลี่ยคืน และให้ผลตอบแทน
ได้สงูกวา่สถาบนัการเงิน 

W7 การให้สินเ ช่ือส่วนใหญ่เป็นเ งินกู้
สามญั ซึง่ใช้บคุคลคํา้ประกนั  
มีวงเงินกู้สงูเกินไป 

S8 มีความรวดเร็วในการทําธุรกรรม 
ทางการเงิน เช่น ระยะเวลาในการอนุมัต ิ
และจ่ายเงินกู้  

W8 การปลอ่ยสนิเช่ือท่ีมีหลกัทรัพย์ 
คํา้ประกนั เช่น เงินกู้ เคหะ  
มีปริมาณน้อย  และยังไม่มีการจัด
รายการสง่เสริมการขาย 

S9 มี ผู้ ช่ ว ย เ ห ลื อ ง า น ก ร ะ จ า ย อ ยู่ ต า ม
ศนูย์ภมูิภาคตา่งๆ อยา่งทัว่ถึง 

W9 ขาดแคลนบคุลากรท่ีมี 
ความเช่ียวชาญเฉพาะงาน 
บางตําแหน่ง 

S10 มีกิจกรรมช่วยเหลือสงัคมในด้านตา่งๆ   
S11 นําเทคโนโลยี เช่น Internet Banking, 

SMS, Line, Facebook เป็นต้น มาใช้ใน
การจดัการ 

  

 
 
 
 



 ส่วนที่ 4  
วสัิยทศัน์ (vision) พนัธกจิ (mission) 

 
 สอ.บวท.  ได้ดําเนินกระบวนการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในทุก
ระดบัตัง้แต่เจ้าหน้าท่ี ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการดําเนินการและสมาชิก เพ่ือรับข้อคิดเห็นจาก
หลากหลายมุมมอง นํามากําหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ (strategies) ในการ
ดําเนินงาน กระบวนการท่ีมีส่วนร่วมนีจ้ะช่วยให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเกิดความเข้าใจต่อเป้าหมาย
และทิศทางการดําเนินงาน ช่วยให้สามารถแปลงวิสยัทัศน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การ
ปฏิบตัท่ีิเป็นรูปธรรมได้เป็นอยา่งดี เพ่ือให้องค์กรบรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ 
 
วิสัยทศัน์ 
 
 "เป็นสหกรณ์ท่ีมัน่คง บริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล จดัการด้วยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  
ใสใ่จคณุภาพชีวิตของสมาชิกและสงัคม" 
 
“เป็นสหกรณ์ท่ีมัน่คง” หมายถึง มีเสถียรภาพทางการเงินท่ีมัน่คง มีระบบตรวจสอบท่ีมีคณุภาพ 
 
“บริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล” หมายถึง หลกัธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบท่ีสําคญั 6 ประการ 
ได้แก่ หลกันิติธรรม หลกัคณุธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ 
และหลกัความคุ้มคา่  
 
“จดัการด้วยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั” หมายถึง การใช้ความรู้ เคร่ืองมือ ความคิด หลกัการ เทคนิค 
ระเบียบวิธี กระบวนการมาประยกุต์ใช้ในระบบงาน เพ่ือช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการทํางาน
ให้ดียิ่งขึน้ และเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพ และประสทิธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึน้ 
 
“ใสใ่จคณุภาพชีวิตของสมาชิกและสงัคม" หมายถึง การดําเนินงานควบคูไ่ปกบัการใสใ่จคณุภาพ
ชีวิตสมาชิก พร้อมทัง้ร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 
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พันธกิจ 
 
 เพ่ือให้บรรลวุิสยัทศัน์ตามท่ีกําหนดไว้ จงึกําหนดพนัธกิจท่ีต้องดําเนินการ ดงันี ้

1. สง่เสริมการเงิน 
2. พฒันาธุรกิจสนิเช่ือให้มีความหลายหลาก รวดเร็ว พร้อมทัง้มีคณุภาพ 
3. จดัสรรเงินลงทนุเพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุ 
4. การบริหารจดัการเพ่ือสร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่สมาชิก 
5. พฒันาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้มีประสทิธิภาพ 
6. พฒันาบคุลากรให้มีสมรรถนะในการทํางานเพิ่มขึน้ 
7. จดัสวสัดกิารเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของสมาชิก 
8. สง่เสริมกิจกรรมเพ่ือพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม 

 กล่าวโดยสรุปพนัธกิจของ สอ.บวท. คือ การส่งเสริมการออม พฒันาธุรกิจสินเช่ือ การ
จดัสรรเงินลงทุน พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากร รวมถึงการจดัสวสัดิการต่างๆ 
เพ่ือมุ้งเน้นให้เกิดความพงึพอใจสงูสดุของสมาชิก 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 5 
แผนที่กลยุทธ์ การวัดผลสาํเร็จ และทศิทางสู่เป้าหมายของ สอ.บวท. 

 
 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์  เ ม่ือได้กําหนด  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  แล้วจะต้องมี
องค์ประกอบของการวิเคราะห์จดุแข็ง (Strengths) และจดุอ่อน (Weaknesses) ถือเป็นปัจจยั
ภายในท่ีบ่งบอกว่า สอ.บวท. มีความสามารถท่ีดําเนินการไปสู่เป้าหมายไว้ได้มากน้อยเพียงใด 
ส่วนโอกาส (Opportunities) และภาวะคกุคาม (Threats) ถือเป็นปัจจยัภายนอกท่ีจะเอือ้หรือ
ขดัขวางตอ่การเดนิทางไปสูเ่ป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
 สอ.บวท.  ใช้  Balanced  Scorecard  ตัง้แตแ่ผนกลยทุธ์ฉบบัท่ี 2 ในการนํากลยทุธ์
ขององค์กรมาสู่การปฏิบตัิและใช้เป็นเคร่ืองมือส่ือสารกลยทุธ์ขององค์กรไปสู่เจ้าหน้าท่ีทุกระดบั
และทุกหน่วยงาน เพ่ือให้ทุกส่วนในองค์กรมีความเข้าใจในทิศทางท่ีจะเติบโตและแข่งขนัได้ ให้
เจ้าหน้าท่ีทุกคนปฏิบตัิหน้าท่ีสอดคล้องไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน ดงันัน้แผลกลยุทธ์ฉบบัท่ี 3 จึง
ยงัคงนําผลวิเคราะห์จดุแข็ง   จดุอ่อน  โอกาสและภยัคกุคาม  (SWOT)  มาบง่ชีก้ลยทุธ์ในแผนท่ี
กลยทุธ์ของ  สอ.บวท.  ตามมมุมองของ  Balanced Scorecard ได้แก่ ด้านองค์กรและการเรียนรู้ 
ด้านกระบวนการภายใน  ด้านผู้ ใช้บริการ/ลกูค้า  ด้านการเงิน  และด้านขบวนการสหกรณ์ สงัคม
และสิง่แวดล้อม  ตามแผนท่ีกลยทุธ์ (strategy map) ในแผนภาพท่ี 5.1 

 
รูปท่ี 5-1 แผนท่ีกลยทุธ์ (strategy map)
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มุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู้   
 
วตัถปุระสงค์   : ให้มีเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่งสหกรณ์ และองค์กรอื่น 
กลยทุธ์    : จดัสร้างเครือขา่ยระหวา่งสหกรณ์ และสร้างความมีสว่นร่วมกบัองค์กรอื่น 
วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์  : ความรู้และประสบการณ์ของสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่เพิ่มขึน้ 
 

ตวัชีว้ดั 2559 2560 2561 2562 2563 โครงการ ผู้ รับผิดชอบ 
จํานวนงานที่ได้นํามาปรับใช้ 1 1 1 1 1 โครงการร่วมกิจกรรมเครือขา่ย 

 
คณะกรรมการ 

ศกึษาและประชาสมัพนัธ์ 
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วตัถปุระสงค์   : พฒันาเจ้าหน้าที่ให้มีสมรรถนะในการทํางานเพิ่มขึน้ 
กลยทุธ์    : 1. พฒันาระบบการประเมินตามระดบัสมรรถนะ 
     2. หมนุเวียนงาน (Rotation) 
     3. การอบรมภายในองค์กรโดยใช้ผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอก รวมทัง้การศกึษาดงูานภายใน และภายนอกประเทศ 
วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ : 1. เจ้าหน้าที่มีประสทิธิภาพในการทํางานสงูขึน้ 
     2. บคุลากรมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึน้  
 

ตวัชีว้ดั 2559 2560 2561 2562 2563 โครงการ ผู้ รับผิดชอบ 
ร้อยละของคะแนนจากการประเมินผลการ
ปฏิบตังิานเพิม่ขึน้ 

- 3% 3% 3% 3% โครงการจดัทําระบบประเมนิผล
ตามระดบัสมรรถนะ และโครงการ
สง่เสริมองค์ความรู้ในการพฒันา
องค์กรอยา่งตอ่เนื่อง 

คณะกรรมการ 
โครงสร้างองค์กร 

และทรัพยากรบคุคล 
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วตัถปุระสงค์   : พฒันาเจ้าหน้าที่ให้มีสมรรถนะในการทํางานเพิ่มขึน้ 
กลยทุธ์    : 1. พฒันาระบบการประเมินตามระดบัสมรรถนะ 
     2. หมนุเวียนงาน (Rotation) 
     3. การอบรมภายในโดยใช้ผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอก รวมทัง้การศกึษาดงูานภายใน และภายนอกประเทศ 
วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ : มีผู้ปฏิบตังิานทดแทนกนัได้เพิ่มขึน้ 
 

ตวัชีว้ดั 2559 2560 2561 2562 2563 โครงการ ผู้ รับผิดชอบ 
จํานวนผู้ ที่ปฏิบตังิานทดแทนกนัเพิม่ขึน้ 1 1 1 1 1 โครงการจดัทําระบบประเมนิผล

ตามระดบัสมรรถนะ และโครงการ
สง่เสริมองค์ความรู้ในการพฒันา
องค์กรอยา่งตอ่เนื่อง 

คณะกรรมการ 
โครงสร้างองค์กร 

และทรัพยากรบคุคล 

 
วตัถปุระสงค์   : เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีแรงจงูใจในการทํางานเพิ่มขึน้ 
กลยทุธ์    : สร้างขวญักําลงัใจในการทํางาน      
วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ : บคุลากรมีการลาลดลง 
 

ตวัชีว้ดั 2559 2560 2561 2562 2563 โครงการ ผู้ รับผิดชอบ 
ร้อยละการขาดงาน ลาป่วย มาสาย ลดลง 
เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า 

5% 5% 5% 5% 5% โครงการสร้างขวญัและกําลงัใจใน
การปฏิบตัหิน้าที่ 

คณะกรรมการ 
โครงสร้างองค์กร 

และทรัพยากรบคุคล 
 



29 
 

มุมมองด้านกระบวนการภายใน 
 
วตัถปุระสงค์   : พฒันาธุรกิจสนิเชื่อให้มีคณุภาพ 
กลยทุธ์    : พฒันากระบวนการบริหารสนิเชื่อให้เกิดประสทิธิภาพ 
วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์  : ลด NPL ลง 
 

ตวัชีว้ดั 2559 2560 2561 2562 2563 โครงการ ผู้ รับผิดชอบ 
จํานวนหนีส้งสยัจะสญูตอ่เงินให้สนิเชื่อ
สมาชิก 

0 0 0 0 0 โครงการบริหารสนิเชื่อให้เกิด 
ประสทิธิภาพ 

คณะกรรมการเงินกู้  

 
วตัถปุระสงค์   : เพิ่มความพงึพอใจในการใช้บริการของสมาชิก 
กลยทุธ์    : พฒันากระบวนการให้บริการด้านการฝาก-ถอน และการปลอ่ยสนิเชื่อ 
วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์  : ระยะเวลาในการให้บริการลดลง 
 

ตวัชีว้ดั 2559 2560 2561 2562 2563 โครงการ ผู้ รับผิดชอบ 
ร้อยละของระยะเวลาในการให้บริการด้าน
การฝาก-ถอน และการปลอ่ยสนิเชื่อลดลง
เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า  

5% 5% 5% 5% 
 

5% โครงการจดัทําขัน้ตอน และ
ระยะเวลาในการให้บริการด้าน 
การฝาก-ถอน และการปลอ่ยสนิเชื่อ 
 

คณะกรรมการ 
ศกึษาและประชาสมัพนัธ์ 
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วตัถปุระสงค์   : สง่เสริมให้สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมลูตา่งๆ ของสหกรณ์ได้มากขึน้ 
กลยทุธ์    : พฒันาระบบสารสนเทศเกี่ยวกบัฐานข้อมลูของสมาชิก 
วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์  : 1. ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมลูของสมาชิกเพิ่มขึน้ 
     2. ความผิดพลาดในการให้บริการน้อยลง 
 

ตวัชีว้ดั 2559 2560 2561 2562 2563 โครงการ ผู้ รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการเข้าถงึข้อมลูสมาชิกรวดเร็ว
ขึน้ 

- 5% 5% 5% 5% โครงการให้บริการระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกบัฐานข้อมลูของสมาชิกที่
เชื่อถือได้และทนัสถานการณ์ 
 

คณะกรรมการ IT 

ร้อยละจํานวนครัง้ความผิดพลาดของระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกบัฐานข้อมลูสมาชิกลดลง 

- 5% 5% 5% 5% 

 
วตัถปุระสงค์   : ให้มีระบบเชื่อมตอ่กบัหน่วยงานภายนอกที่มีความเสถียร 
กลยทุธ์    : พฒันาระบบ ATM ONLINE และ Bill Payment Online 
วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์  : 1. มีช่องทางในการให้บริการเพิ่มขึน้ 
     2. ปริมาณงานหน้าเคาน์เตอร์ลดลง 
 

ตวัชีว้ดั 2559 2560 2561 2562 2563 โครงการ ผู้ รับผิดชอบ 
จํานวนช่องทางการให้บริการ 9 - - - 10 โครงการพฒันาระบบเชื่อมตอ่กบั

หนว่ยงานภายนอกให้มีความเสถียร 
 

คณะกรรมการ IT 
ร้อยละของปริมาณงานหน้าเคาน์เตอร์ลดลง 5% 5% 5% 5% 5% 
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มุมมองด้านผู้ใช้บริการ/ลูกค้า 
 
วตัถปุระสงค์   : สง่เสริมสมาชิกให้มีเงินฝากสงูขึน้ 
กลยทุธ์    : พฒันาผลติภณัฑ์เงินฝากให้สอดคล้องกบัความต้องการของสมาชิก 
วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์  : จํานวนผู้ฝากเงินเพิ่มขึน้ 
 

ตวัชีว้ดั 2559 2560 2561 2562 2563 โครงการ ผู้ รับผิดชอบ 
ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของจํานวนสมาชิกที่ใช้
บริการด้านเงินฝาก 

3% 3% 3% 3% 3% โครงการสง่เสริมสมาชิกให้มีเงิน
ฝากสงูขึน้ 

คณะกรรมการบริหารการเงิน 

 
วตัถปุระสงค์   : สง่เสริมให้มีผลติภณัฑ์สนิเชื่อที่หลากหลาย 
กลยทุธ์    : พฒันาผลติภณัฑ์สนิเชื่อให้หลากหลายตรงตามความต้องการของสมาชิก 
วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์  : เพิ่มจํานวนผู้กู้ รายใหม ่
 

ตวัชีว้ดั 2559 2560 2561 2562 2563 โครงการ ผู้ รับผิดชอบ 
ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของจํานวนผู้กู้ รายใหม ่ - 3% 3% 3% 3% โครงการให้บริการสนิเชื่อที่

หลากหลายตรงกบัความต้องการ
ของสมาชิก เชน่ การให้บริการ
สนิเชื่อแก่สมาชิกสมทบโดยใช้ทนุ
เรือนหุ้นคํา้ประกนั 

คณะกรรมการเงินกู้  
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วตัถปุระสงค์   : เพิ่มความพงึพอใจในการใช้บริการของสมาชิก 
กลยทุธ์    : พฒันาระบบการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ Customer Relationship Management (CRM) 
วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์  : 1. ความพงึพอใจของสมาชิกเพิ่มขึน้ 
     2. เพิ่มจํานวนสมาชิก 
 

ตวัชีว้ดั 2559 2560 2561 2562 2563 โครงการ ผู้ รับผิดชอบ 
ร้อยละความสําเร็จของการจดัทําระบบการ
บริหารลกูค้าสมัพนัธ์ Customer 
Relationship Management (CRM) 

50% 100% - - - โครงการพฒันาระบบการบริหาร
ลกูค้าสมัพนัธ์ Customer 
Relationship Management 
(CRM) 
 

คณะกรรมการ 
ศกึษาและประชาสมัพนัธ์ 

ร้อยละความพงึพอใจของสมาชิกเกี่ยวกบั
การรับบริการด้านตา่งๆ 

- - 80% 80% 80% 

ร้อยละการเพิม่ขึน้ของจํานวนสมาชิก 4% 4% 4% 4% 4% 
 
วตัถปุระสงค์   : ให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ 
กลยทุธ์    : พฒันากิจกรรมการมีสว่นร่วมของสมาชิก 
วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์  : สมาชิกทํากิจกรรมร่วมกบัสหกรณ์เพิ่มขึน้   
 

ตวัชีว้ดั 2559 2560 2561 2562 2563 โครงการ ผู้ รับผิดชอบ 
ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของจํานวนสมาชิกที่มีสว่น
ร่วมในการทํากิจกรรมกบัสหกรณ์ 

2% 
 

2% 2% 2% 2% โครงการสร้างความมีสว่นร่วมใน
กิจกรรมด้านตา่งๆ ของสมาชิก 
 

คณะกรรมการ 
ศกึษาและประชาสมัพนัธ์ 
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วตัถปุระสงค์   : ให้มีระบบเชื่อมตอ่กบัหน่วยงานภายนอกที่มีความเสถียร 
กลยทุธ์    : พฒันาระบบ ATM ONLINE และ Bill Payment Online 
วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์  : มีผู้ใช้บริการ ATM ONLINE เพิ่มขึน้  
 

ตวัชีว้ดั 2559 2560 2561 2562 2563 โครงการ ผู้ รับผิดชอบ 
ร้อยละของจํานวนผู้ใช้บริการ ATM 
ONLINE เพิ่มขึน้ 

45% 
 

45% 45% 45% 45% โครงการพฒันาระบบเชื่อมตอ่กบั
หนว่ยงานภายนอกให้มีความเสถียร 

คณะกรรมการ IT 

 
วตัถปุระสงค์   : สมาชิกได้รับสวสัดกิารที่หลากหลายและทัว่ถึง 
กลยทุธ์    : เพิ่มประเภทสวสัดกิารให้กบัสมาชิก 
วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์  : 1. สวสัดกิารของสมาชิกเพิ่มขึน้ 
     2. ความพงึพอใจของสมาชิกตอ่สวสัดกิารที่ได้รับเพิ่มขึน้  
 

ตวัชีว้ดั 2559 2560 2561 2562 2563 โครงการ ผู้ รับผิดชอบ 
ร้อยละการเพิม่ขึน้ของปริมาณเงินให้
สวสัดกิารสมาชิก 

9% 9% 9% 9% 9% โครงการกําหนดสวสัดกิารตรงตาม
ความต้องการของสมาชิก 

คณะกรรมการอํานวยการ 

ร้อยละความพงึพอใจตอ่สวสัดกิารของ
สมาชิก 

75% - 75% - 75% โครงการสํารวจความพงึพอใจตอ่
สวสัดกิารของสมาชิก 
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มุมมองด้านการเงนิ 
 
วตัถปุระสงค์   : สง่เสริมสมาชิกให้มีเงินฝากสงูขึน้ 
กลยทุธ์    : พฒันาผลติภณัฑ์เงินฝากให้สอดคล้องกบัความต้องการของสมาชิก 
วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์  : สมาชิกมีเงินฝากเพิ่มขึน้ 
 

ตวัชีว้ดั 2559 2560 2561 2562 2563 โครงการ ผู้ รับผิดชอบ 
ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของจํานวนเงินรับฝาก  
เพื่อเป็น 2 เทา่ของทนุเรือนหุ้นปี 2563 

14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% โครงการสง่เสริมสมาชิกให้ 
มีเงินฝากสงูขึน้ 

คณะกรรมการบริหารการเงิน 

 
วตัถปุระสงค์   : สง่เสริมสมาชิกมีทนุเรือนหุ้นสงูขึน้ 
กลยทุธ์    : 1. สง่เสริมสมาชิกกลุม่ที่มีภาระหนีส้นิกบัสหกรณ์ให้มีทนุเรือนหุ้นสงูขึน้ 
     2. รักษาระดบัเงินฝากและทนุเรือนหุ้นในสดัสว่นที่เหมาะสม 
วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์  : 1. สมาชิกมีทนุเรือนหุ้นสงูขึน้ 
     2. ให้ระดบัเงินฝากและทนุเรือนหุ้นมีสดัสว่นที่เหมาะสม 
 

ตวัชีว้ดั 2559 2560 2561 2562 2563 โครงการ ผู้ รับผิดชอบ 
อตัราการเตบิโตของทนุเรือนหุ้น 8% 8% 8% 8% 8% โครงการสง่เสริมสมาชิกมีทนุเรือน

หุ้นสงูขึน้ 
คณะกรรมการบริหารการเงิน 
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วตัถปุระสงค์   : พฒันาธุรกิจสนิเชื่อให้มีคณุภาพ 
กลยทุธ์    : พฒันากระบวนการบริหารสนิเชื่อให้เกิดประสทิธิภาพ 
วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์  : ลด NPL ลง 
 

ตวัชีว้ดั 2559 2560 2561 2562 2563 โครงการ ผู้ รับผิดชอบ 
จํานวนหนีส้งสยัจะสญูตอ่เงินให้สนิเชื่อ
สมาชิก 

0 0 0 0 0 โครงการบริหารสนิเชื่อให้เกิด
ประสทิธิภาพ 

คณะกรรมการเงินกู้  

 
วตัถปุระสงค์   : สง่เสริมให้มีผลติภณัฑ์สนิเชื่อที่หลากหลาย 
กลยทุธ์    : พฒันาผลติภณัฑ์สนิเชื่อให้หลากหลายตรงตามความต้องการของสมาชิก 
วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์  : 1. ปริมาณเงินกู้ เพิ่มขึน้ 
     2. กําไรเพิ่มขึน้ 
 

ตวัชีว้ดั 2559 2560 2561 2562 2563 โครงการ ผู้ รับผิดชอบ 
ร้อยละปริมาณเงินกู้ ที่เพิ่มขึน้ เพื่อให้มี
สดัสว่นร้อยละ 80 ของทนุดําเนินงาน 

8% 12% 12% 12% 12% โครงการให้บริการสนิเชื่อที่
หลากหลายตรงกบัความต้องการ
ของสมาชิก เชน่ การให้บริการ
สนิเชื่อแก่สมาชิกสมทบโดยใช้ 
ทนุเรือนหุ้นคํา้ประกนั 

คณะกรรมการเงินกู้  

ร้อยละกําไรที่เพิ่มขึน้ 10% 10% 11% 11% 11% คณะกรรมการบริหารการเงิน 
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วตัถปุระสงค์   : เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุสงูขึน้ 
กลยทุธ์    : ขยายช่องทางการลงทนุ 
วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์  : ผลตอบแทนจากการลงทนุสงูขึน้ 
   

ตวัชีว้ดั 2559 2560 2561 2562 2563 โครงการ ผู้ รับผิดชอบ 
ร้อยละผลตอบแทนจากการลงทนุ 5% 5% 5% 5% 5% โครงการจดัสรรการลงทนุที่

สอดคล้องกบัเป้าหมายของ
สหกรณ์ และเป็นรูปธรรม 

คณะกรรมการบริหารการเงิน 
 

 
วตัถปุระสงค์   : ให้มีเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่งสหกรณ์และองค์กรอื่น 
กลยทุธ์    : จดัสร้างเครือขา่ยระหวา่งสหกรณ์ และสร้างความมีสว่นร่วมกบัองค์กรอื่น 
วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์  : ปริมาณเงินลงทนุและเงินฝากสหกรณ์อื่นเพิ่มขึน้ 
 

ตวัชีว้ดั 2559 2560 2561 2562 2563 โครงการ ผู้ รับผิดชอบ 
ร้อยละการเพิม่ขึน้ของปริมาณเงินลงทนุ 
และเงินฝากสหกรณ์อื่น  เพื่อให้มีสดัสว่น
ร้อยละ 20 ของทนุดําเนินงาน 

0% 9% 12% 12% 12% โครงการร่วมกิจกรรมเครือขา่ย คณะกรรมการบริหารการเงิน 
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วตัถปุระสงค์   : เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีแรงจงูใจในการทํางานเพิ่มขึน้ 
กลยทุธ์    : สร้างขวญักําลงัใจในการทํางาน 
วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์  : รายได้ของสหกรณ์เพิ่มขึน้ 
 

ตวัชีว้ดั 2559 2560 2561 2562 2563 โครงการ ผู้ รับผิดชอบ 
ร้อยละการเพิม่ขึน้ของรายได้สหกรณ์ 16% 16% 16% 16% 16% โครงการสร้างขวญัและกําลงัใจ 

ในการปฏิบตัหิน้าที่ 
คณะกรรมการบริหารการเงิน 
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มุมมองด้านขบวนการสหกรณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 
วตัถปุระสงค์   : ให้มีเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่งสหกรณ์และองค์กรอื่น 
กลยทุธ์    : จดัสร้างเครือขา่ยระหวา่งสหกรณ์ และสร้างความมีสว่นร่วมกบัองค์กรอื่น 
วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์  : กิจกรรมที่ทํากบัเครือขา่ยเพิ่มขึน้ 
 

ตวัชีว้ดั 2559 2560 2561 2562 2563 โครงการ ผู้ รับผิดชอบ 
จํานวนกิจกรรมที่ทําร่วมกบัเครือขา่ย 3 4 5 6 7 โครงการร่วมกิจกรรมเครือขา่ย คณะกรรมการ 

ศกึษาและประชาสมัพนัธ์ 
 
วตัถปุระสงค์   : สง่เสริมกิจกรรมเพื่อพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม 
กลยทุธ์    : 1. สนบัสนนุกิจกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
     2. จดักิจกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์  : 1. มีการให้เงินสนบัสนนุกิจกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อมเพิ่มขึน้ 
     2. มีกิจกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่อง 
 

ตวัชีว้ดั 2559 2560 2561 2562 2563 โครงการ ผู้ รับผิดชอบ 
ร้อยละการเพิม่ขึน้ของเงินสนบัสนนุกิจกรรม
เพื่อสงัคม 

14% 14% 14% 14% 14% โครงการสง่เสริมกิจกรรมเพื่อ
สงัคมและสิง่แวดล้อม 

คณะกรรมการ 
ศกึษาและประชาสมัพนัธ์ 

จํานวนกิจกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 1 1 1 1 1 



 
 

 ส่วนที่ 6  
การวางแผน การปฏบิัต ิการประเมินผลและการปรับปรุง 

 
 สอ.บวท.   ให้ความสําคญักับการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพของคณุภาพของ
การดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองโดยประยุกต์หลักคิดของวงจรคุณภาพ  (Plan-Do-Check-Act, 
PDCA)  4   ขัน้ตอน   คือ   การวางแผน  การปฏิบตัิตามแผน   การตรวจสอบ   และประเมินผล
การดําเนินงาน  การแก้ไขปรับปรุงและพฒันา ดงัแสดงในภาพท่ี 6.1 วงจร PDCA เป็นแนวทาง
การทํางานในทกุระดบัตัง้แต่ระดบักลยทุธ์ไปจนถึงระดบัปฏิบตัิ ระดบัองค์กรไปจนถึงระดบับคุคล 
นอกจากนี ้สอ.บวท. ยงัส่งเสริมให้ประยุทธ์หลกัคิด PDCA แบบครบวงจร กล่าวคือในแต่ละ
ขัน้ตอนของวงจร PDCA นัน้จะปฏิบตัิตาม PDCA ด้วยเปรียบเสมือนมี PDCA ย่อยในแต่ละ
ขัน้ตอน PDCA ใหญ่ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงตอ่เน่ืองในทกุมิต ิ
 

 
 
 

แผนภาพที่ 6.1 วงจรคุณภาพ PDCA 
 

 
 
 

     Plan                     Do 
-แผนกลยทุธ์ 5 ปี                    -Change agents 
-แผนการดําเนินงาน                -BSC 
ประจําปี                                 -Functional Competency 
 

      Act                                   Check 

กลไกการปรับแผนโครงการ/     ตรวจสอบและประเมนิผล 
โปรแกรม/หน่วยงาน                การดําเนินงานตาม                 
การดําเนินงานตาม                 โครงสร้าง/การประเมนิผล 
ข้อเสนอแนะ                           กระทบ/การตรวจสอบ 
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การวางแผน (Plan) 
 
 สอ.บวท. ปรับปรุงระบบการทํางานอย่างต่อเน่ืองทัง้การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการ
วางแผนในระดบัต่างๆ มีการใช้กระบวนการวางแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงาน โดยใช้
ข้อมลูและสารสนเทศต่างๆ   วิเคราะห์ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง  บริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือลดความ
ไม่แน่นอนลงและกําหนดเป้าหมายยทุธศาสตร์ เพ่ือขบัเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกนัอย่างมี
ประสทิธิภาพ นอกจากนี ้ขัน้ตอนการได้มาซึง่แผนกลยทุธ์ ของ สอ.บวท. ยงัคํานึงถึงการมีสว่นร่วม
ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกองค์ และเพ่ือให้การดําเนินงานของ 
สอ.บวท. เป็นไปตามแผนกลยทุธ์ท่ีกําหนดไว้ สอ.บวท. จึงจดัทําแผนการดําเนินงานประจําปี โดย
กําหนดวตัถปุระสงค์และตวัชีว้ดั ความสําเร็จในการดําเนินงาน ทรัพยากรท่ีจําเป็น ทัง้มีการสื่อสาร
กบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องในระหว่างการจดัทําแผนและแผนการดําเนินงานประจําปีของ สอ.บวท. ซึ่งต้อง
ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการวางแผนกลยทุธ์และบริหารความเส่ียง 
 
การปฏิบัตติามแผน (Do) 
 
 การปฏิบตัิให้ได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนเป็นสิ่งท่ีท้าทายสําหรับ สอ.บวท. ใน
การกําหนดวิธีการบริหารจดัการให้ดําเนินการได้สอดคล้องกับแผนท่ีตัง้ไว้ สอ.บวท. จึงได้จดัตัง้
เคร่ืองมือและกลไกท่ีสําคัญเพ่ือผลักดันให้ สอ.บวท. สามารถทํางานได้ตามแผนอย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
 สอ.บวท. มีการบริหารแบบสมดลุตามหลกัของ Balanced Scorecard ท่ีเช่ือมโยงกล
ยทุธ์ขององค์กรไปสูก่ารปฏิบตัแิละได้ถ่ายทอดจนถึงผู้ปฏิบตังิาน มีการกําหนดและผลกัดนักลยทุธ์
ขององค์กรท่ีจะทําให้  สอ.บวท.  บรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้  โดยมอบหมายงานสําคญัดงักลา่วให้
ฝ่ายจดัการเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ พร้อมกนันีค้ณะกรรมการวางแผนกลยทุธ์และบริหารความเส่ียง 
ทําหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุ    ซึง่หมายถึงเป็นผู้ ให้คําปรึกษาท่ีสร้างสรรค์   ให้กําลงัใจ  เน่ืองจากเป็น
ผู้ มีประสบการณ์และมองเห็นภาพได้กว้างกว่า นอกจากนี ้สอ.บวท. มีระบบบริหารและพฒันา
บุคลากรท่ีมีการกําหนดความสามารถในแต่ละตําแหน่งหน้าท่ีของแต่ละคน  (functional 
competency) เพ่ือให้พนกังานสามารถดําเนินงานได้ตามขีดความสามารถท่ีองค์กรคาดหวงั 
รวมทัง้สง่เสริมศกัยภาพและจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถส่งมอบผลงานบรรลตุามแผน
กลยทุธ์ขององค์กรและได้รับความเช่ือมัน่จากบคุคลภายนอก 
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การตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงาน (Check) 
 
 การตรวจสอบและประเมินผลงานเป็นกลไกท่ีช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้กว่าเดิม โดยอาศยัการศึกษาการดําเนินงานท่ีผ่านมาในอดีต
จนถึงปัจจบุนั เพ่ือนําไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) นอกจากนัน้
กลไกดงักล่าวช่วยสง่เสริมให้การดําเนินงานของ สอ.บวท. เป็นท่ียอมรับ โดย สอ.บวท. กําหนดให้
มีการรายงานผลการดําเนินงานรายเดือน รายไตรมาสและรายปี พร้อมข้อมูลท่ีมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบแผนและผลงานทัง้ในเชิงผลผลิต ผลลพัธ์และผลกระทบ ในมิติต่างๆ เพ่ือสามารถให้
ผู้บริหารและคณะกรรมการในด้านตา่งๆ ตดัสนิใจได้ดงันี ้  

 ● คณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์และบริหารความเส่ียง อนัประกอบไปด้วยผู้ทรง
วฒุิในด้านตา่งๆ ท่ีพิจารณากลัน่กรองระดบันโยบาย ตลอดจนคณะทํางานท่ีแตง่ตัง้เพ่ือให้สามารถ
ขบัเคลื่อนงานตา่งๆ ให้มีผลติภาพและคณุภาพเพิ่มขึน้ 

 ● ฝ่ายจัดการ มีขัน้ตอนการติดตาม ตรวจสอบ กลัน่กรองพิจารณาอนมุตัิงานโครงการ
และพฒันาตามทิศทางท่ีกําหนด รวมทัง้ประเมินผลการดําเนินงานตามกลุ่มงานโครงการ โดย
อาศยักลไกคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์ คณะกรรมการ
เงินกู้  คณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการดําเนินการ  

 ● การประเมินผล สอ.บวท. และหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กร สอ.บวท. มี
หน่วยงานประเมินผลทําหน้าท่ีกํากับดูแลกรอบการประเมินผลในแต่ละส่วนงาน มีการสรรหาผู้
ประเมินทัง้จากภายในและภายนอกท่ีเหมาะสมกบักรอบการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานย่อย 
เพ่ือให้สามารถนําผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการวางแผนระยะยาวของหน่วยงานในรอบต่อไป 
สําหรับการประเมินผลระดับ สอ.บวท. นัน้เป็นการประเมินผลในภาพรวมขององค์กร โดย
คณะกรรมการวางแผนกลยทุธ์และบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญ
ในการประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการปรับปรุง พฒันาองค์กรตอ่ไป 

 ● การตรวจสอบและควบคุมภายใน สอ.บวท. มีการตรวจสอบภายในโดย
คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ มีหน้าท่ีตรวจสอบ สอบทานกิจกรรมเพ่ือดํารงในคุณภาพการ
ดําเนินงาน อีกทัง้ยงัก่อให้เกิดความมัน่ใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน 
และความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระเบียบ ถกูต้อง โปร่งใส ตามระเบียบ ข้อบงัคบั 
 



42 
 

การปรับปรุงพัฒนา (Act) 
 
 การปรับปรุงพฒันาเป็นส่วนสดุท้ายท่ีจะทําให้การบริหารจดัการตามวงจรคณุภาพนัน้
สมบรูณ์  การดําเนินงานของ สอ.บวท. เพ่ือไปสูก่ารปรับปรุงให้ได้คณุภาพตามความคาดหวงัของ
ผู้ มีส่วนได้สว่นเสีย ดงันัน้ การควบคมุคณุภาพจากกลไกขัน้ตอนก่อนหน้านี ้(Plan-Do-Check) มี
สว่นสําคญัท่ีสร้างความมัน่ใจวา่การปรับปรุงพฒันาเป็นผลจากการประมวลผลข้อมลูท่ีถกูต้องจาก
ระบบการวางแผนงาน ระบบรายงานผลการดําเนินงาน และระบบการประเมินผล เพ่ือยกระดบั
คณุภาพของ สอ.บวท. ให้เป็นไปอยา่งรวดเร็ว 
 สอ.บวท. สนบัสนนุเจ้าหน้าท่ีให้มีสว่นร่วมในการปรับปรุงพฒันาคณุภาพงาน โดยตัง้อยู่
บนพืน้ฐานความเช่ือท่ีวา่ “ผู้ ท่ีทํางานกบักระบวนการจะเป็นผู้ ท่ีสามารถกําหนด วิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาในกระบวนการได้ดีท่ีสดุ” นอกจากนี ้ฝ่ายจดัการ สอ.บวท. และคณะกรรมการท่ีดแูลงาน
ต่างๆ มีหน้าท่ีดูแล ตรวจสอบ และติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน สามารถปรับเปล่ียน
แผนงานตามขอบเขตของอํานาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่แล้วได้ ซึง่ขัน้ตอนการปรับปรุงพฒันา (Act) มีผลตอ่
การจดัโครงสร้างองค์กร ปรับปรุงนโยบาย ปรับปรุงแผนงาน ปรับปรุงระบบบริหารจดัการ ปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ ปรับปรุงวัฒนธรรม และปรับปรุงระบบการทํางานต่างๆ ให้เหมาะสมอย่าง
ตอ่เน่ือง 
 กลไกขัน้ตอนต่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นสิ่งท่ี สอ.บวท. มีความมุ่งมัน่ให้เกิดขึน้ และ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือทําให้ สอ.บวท. เป็นองค์กรคุณภาพ สามารถรองรับกับการ
เปล่ียนแปลง และให้แผนกลยทุธ์ท่ีได้จดัทําขึน้สามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิผล 
 
   

 

 

  
 
 
 


