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 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ชุด
ที่ 46 ได้พิจารณาการศึกษาแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 
(ปี พ.ศ.2565-2569) ของคณะกรรมการแผนกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง  เห็นสมควรรับเป็นแผน
กลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด (ปี พ.ศ.2565-2569) ได้ 

 คณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง 
  ………………………………….ประธานคณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์ฯ 
  (นายอภิชัย นิลชาติ) 
  ………………………………….กรรมการ 
  (นายสมชัย วงศ์เรืองแสง) 
  ………………………………….กรรมการ 
  (นายธานินทร์ เต๊กสงวน) 
  ………………………………….กรรมการ 
  (นายกิตติกร ศรีม่วง) 
  ………………………………….กรรมการ 
  (นายอภิชิตพล เกษพรหม) 
  ………………………………….กรรมการ 
  (นางรัศมีเพ็ญ ห้องทองแดง) 
  ………………………………….กรรมการ 
  (นายเผ่าพันธ์ุ รัตนางกูร) 

  ………………………………….กรรมการ 
  (นายพิสัย ซ่อนกล่ิน) 

  ………………………………….กรรมการ 
  (นายศุภทัต กิจสําราญ) 

  ………………………………….เลขานุการ/กรรมการ 
  (นางพรสุข ไกรเลิศ) 

  ………………………………….ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (นางสาวกนกวรรณ จอจีน) 

  
 
 
 
 
 
 



 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 46 
  ………………………………….ประธานกรรมการดําเนินการ 
  (นายเผ่าพันธ์ุ รัตนางกูร) 

  ………………………………….รองประธานคณะกรรมการดําเนินการคนที่ 1 
  (นายอภิชัย นิลชาติ) 
  ………………………………….รองประธานคณะกรรมการดําเนินการคนที่ 2 
  (นายอภิชิตพล เกษพรหม) 
  ………………………………….รองประธานคณะกรรมการดําเนินการคนที่ 3 
  (นางรัศมีเพ็ญ ห้องทองแดง) 
  ………………………….………รองประธานคณะกรรมการดําเนินการคนที่ 4 
  (นายอุฬาร ศิริบุญฤทธ์ิ) 
  …………………………….…...รองประธานคณะกรรมการดําเนินการคนที่ 5 
  (นายรัตตัญญู กลิ่นพิกุล) 
  ………………………………….รองประธานคณะกรรมการดําเนินการคนที่ 6 
  (นายกิตติกร ศรีมว่ง) 
  ………………………………….รองประธานคณะกรรมการดําเนินการคนที่ 7 
  (นายศุภทัต กิจสําราญ) 

  ………………………………….เลขานุการ 
  (นายธานินทร์ เต๊กสงวน)   
  …………………………………ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (นายนพพร วีระประเสริฐสกุล) 
  ………………………………….เหรญัญิก 
  (นายสมชัย วงศ์เรืองแสง) 
  ………………………….………นายทะเบียน 
  (นางสายสุนีย์ ศิริบุญฤทธ์ิ) 
  …………………………….……กรรมการ 
  (นายภาสกร บัณฑิตวงษ์) 
  …………………………….……กรรมการ 
  (นายพิสัย ซ่อนกล่ิน) 
  …………………………….……กรรมการ 
  (นางภรทิพย์ โพธิสุนทร) 
   
 
   



 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด อนุมัติให้รบัผลการศึกษา
ฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด  
(ปี พ.ศ.2565-2569) 
 
       ……………………………ประธานคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 46 
       (นายเผ่าพันธ์ุ รัตนางกูร) 
       วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 



บทสรุปผูบ้ริหาร 
 
 การวางแผนกลยุทธ์เป็นงานท่ีสําคัญขององค์กร โดยเป็นงานที่เก่ียวข้องกับขบวนการ
ตัดสินใจในการกําหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กร และนํากลยุทธ์น้ันไปสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การวางแผนกลยุทธ์เป็นสิ่งหน่ึงที่ถูกพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ีผันผวนอย่างรุนแรงในปัจจุบัน องค์กรที่มี
การวางแผนกลยุทธ์และมีขบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อความสําเร็จของ
องค์กรที่แตกต่างกัน การตัดสินใจทางกลยุทธ์ไม่ใช่การตัดสินใจในงานประจําวัน แต่เป็นการตัดสินใจ
เพ่ือกําหนดทิศทาง หรือเป้าหมายหลักขององค์กรโดยรวม ซึ่งเก่ียวข้องกับทรัพยากร และกิจกรรม
ต่างๆ เป็นจํานวนมาก  
 ที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จํากัด  ได้มีการจัดทําแผน
กลยุทธ์ฉบับ  ที่  1.  (ปี พ.ศ. 2549-2553)  2. (ปี พ.ศ. 2554-2558) 3. (ปี พ.ศ. 2559-2563) และ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) จึงขยายแผนกลยุทธ์ใน
ปี พ.ศ. 2564 โดยจะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2564 ทางคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 46 ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําแผนกลยุทธ์สหกรณ์
ออมทรัพย์ฉบับที่ 4 (ปี พ.ศ.2565-2569) ซึ่งกรอบในการจัดทําแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 3 ประกอบด้วย  
  (ก)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
  (ข)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการแข่งขันทางธุรกิจด้วยเทคนิค  Five Force 
Analysis 
  (ค)  การจัดทําวิสัยทัศน์ กรอบงาน/พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ และตัวช้ีวัด ด้วยเทคนิค Balance Scorecards  
  (ง)  การจัดทําแผนที่กลยุทธ์ 
  (จ)  การจัดทําตัวช้ีวัดความสําเร็จขององค์กร 
  (ฉ)  สรุปผลการจัดทําแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฉบับที่ 4 (ปี พ.ศ.2565-2569) 
 ทั้งน้ีในการจัดทําแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 4 (ปี พ.ศ.2565-2569) ของสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถ
กําหนดวิสัยทัศน์ "เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง   บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล   บริการอย่างมีคุณภาพ 
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจสมาชิก และสังคม" ซึ่งมีพันธกิจที่ต้องดําเนินการ 9 ประการ โดยได้
กําหนดวัตถุประสงค์ได้ 12 วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ได้ 21 กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้ 28 
วัตถุประสงค์  ตัวช้ีวัดได้  41 ตัวช้ีวัด และโครงการได้ 25 โครงการ ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 4 
ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 46 คณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์และ
บริหารความเสี่ยง รวมถึงเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่านเป็นอย่างดีย่ิง สําหรับการจัดทําแผนกลยุทธ์สหกรณ์
ในครั้งต่อไป ควรที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ในทุกมิติ เพ่ือนํามาใช้
ประกอบการวิเคราะห์แนวโน้ม และการคาดการณ์ในอนาคตให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
ดังน้ันควรที่เริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลต้ังแต่ขั้นตอนนําแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 4 ไปสู่ปฏิบัติ 
 



ประกาศคุณปูการ 
 

 แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด (ปี พ.ศ.2565-
2569)  ฉบับน้ี สําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาของคุณเผ่าพันธ์ุ รัตนางกูร ประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชุดที่ 46 ที่ได้ให้กําลังใจและติดตามการจัดแผนกลยุทธ์ของ
คณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา ที่
ปรึกษาจัดทําแผนกลยุทธ์ฯ ที่ได้เสียสละเวลาในการให้ความรู้ คําแนะนํา และคําปรึกษาที่เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดทําแผนกลยุทธ์ฯ  รวมถึงการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยดีเสมอมา ซึ่ง
คณะผู้จัดทําแผนกลยุทธ์ฯ ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงไว้  ณ  โอกาสน้ี   

 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการดําเนินงานชุดที่  46  ผู้จัดการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการศึกษาครั้งน้ีด้วยดีเสมอมา ตลอดจนสามารถนํา
ประสบการณ์ และความรู้ที่เก่ียวข้องกับกิจการสหกรณ์ มาใช้ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ฯ ที่จะใช้
ดําเนินกิจการใน 5 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ.2565-2569) จนสําเร็จลุล่วงตามกําหนดเวลา และใช้เป็น
แผนการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในชุดต่อๆ ไป 

 สุดท้ายน้ี  ขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้การจัดทําแผนกลยุทธ์ฯ  ฉบับน้ีสําเสร็จ
ลุล่วงอย่างสมบูรณ์  หากแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จํากัด  
(ปี พ.ศ.2565-2569) ฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนผู้ที่สนใจศึกษาวิธีการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ฯ คณะผู้จัดทําแผนกลยุทธ์ฯ ขอมอบความดีงามไว้ ณ โอกาสน้ี 

 

คณะผู้จัดทําแผนกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 



 

ชื่อเรื่อง แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด  
(ปี พ.ศ.2565-2569) 

ผู้จัดทําแผนกลยุทธ ์คณะผูจ้ัดทําแผนกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง 

บทคัดย่อ 
 การจัดทําแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ของ

(ปี พ.ศ.2565-2569) ครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) เพ่ือส่งเสริมให้สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท วิทยุการ
บินแห่งประเทศไทย จํากัด บริหารงานโดยใช้แผนกลยุทธ์ 2) เพ่ือสนับสนุนให้สหกรณ์ออมทรัพย์
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ และสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม และ 3) เพ่ือพัฒนาคณะกรรมการดําเนินงาน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิก ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ และขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธ์ สามารถแนะนําหรือเป็นที่
ปรึกษาแก่สหกรณ์อ่ืนๆ ได้ โดยประชากรที่ใช้ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) ผู้ช่วยเหลือ
งานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จํานวน 15 ท่าน 2) คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชุดที่ 46 
จํานวน 15 ท่าน และ 3) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จํานวน 20 ท่าน โดยใช้วิธีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการฟังบรรยายจากวิทยากรภายนอก/ผู้เช่ียวชาญการจัดทําแผนกลยุทธ์ ผลการศึกษา
ตามหลัก Balanced Scorecard สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

   
มุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู้ 
  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวช้ีวัด 

สมาชิกมีความรู้เรื่องการออม    
และวินัยทางการเงินสูงขึ้น 

ร้อยละของจํานวนสมาชิกเข้า
อบรมเรื่องการออม และวินัย
ทางการเงิน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละของจํานวนสมาชิกที่มี
ความรู้เรื่องการออมมากข้ึน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

กรรมการ และเจ้าหน้าที่มีความรู้ 
และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การอบรมภายในองค์กร:    
ร้อยละของจํานวนผู้เข้าอบรม
หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ           
ที่ผ่านเกณฑ์ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

การอบรมภายนอกองค์กร:  
ร้อยละของหลักสูตรที่ส่งผู้เขา้
อบรมที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศตามแผน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

 



ฉ 

มุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู้ 
  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวช้ีวัด 

กรรมการ และเจ้าหน้าที่มีความรู้ 
และทักษะด้านบริหารการเงิน 
กฎหมาย และอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งกับ
สหกรณ ์

การอบรมภายในองค์กร:    
ร้อยละของจํานวนผู้เข้าอบรม
หลักสูตรบริหารการเงิน 
กฎหมาย และอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับสหกรณ์ทีผ่า่นเกณฑ์ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

การอบรมภายนอกองค์กร:  
ร้อยละของหลักสูตรที่ส่งผู้เขา้
อบรมบริหารการเงิน กฎหมาย 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับ
สหกรณ์ตามแผน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

สมาชิก มีความรู้เรื่องที่เก่ียวข้องกับ
สหกรณ ์

การอบรมภายในองค์กร:    
ร้อยละของจํานวนผู้เข้าอบรม
ความรู้เรื่องที่เก่ียวข้องกับ
สหกรณ ์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
มุมมองด้านกระบวนการภายใน 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวช้ีวัด 

มีช่องทางการลงทุนเพ่ิมขึ้น จํานวนช่องทางการลงทุนที่
เพ่ิมขึ้น 

จํานวน 1 ช่องทาง 

มีหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติงานสหกรณ์
ให้เกิดความคุ้มค่า สามารตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกอย่าง
เหมาะสม 

ร้อยละการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์
สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

มีหลักการ และเคร่ืองมือในการ
บริหารความเสี่ยง และควบคุม
ภายในอย่างเหมาะสม 

 
 
 



ฉ 

มุมมองด้านกระบวนการภายใน 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวช้ีวัด 

มีการสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีสว่นร่วม 
รับผิดชอบตามสิทธิ และหน้าที่อย่าง
เหมาะสม เพ่ือสิทธิประโยชน์อย่าง
เท่าเทียม 

ร้อยละการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์
สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

มีเทคโนโลยีทางการเงิน
อิเล็กทรอนิกส ์

การเปิดใช้งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศตามกําหนด 

แล้วเสร็จตามแผนพัฒนา
โปรแกรมร้อยละ 100 

มีระบบงานสารสนเทศที่รองรับ
สังคมไร้เงินสด 

จํานวนบัญชีผู้ใช้งานผ่าน
แอพพลิเคช่ัน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ของจํานวนสมาชิก 

จํานวนสมาชิกที่เปิดใช้งาน
แอพพลิเคช่ัน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
ของผู้ลงทะเบียนใช้งาน 

จํานวนรายการธุรกรรมที่
สมาชิกใช้งานผ่านแอพพลิเคช่ัน 

จํานวนการทํารายการ 
หน้าเคาน์เตอร์ลดลง      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรองรับ
ระบบเครือข่ายที่ทันสมัย มัน่คง 
ปลอดภัย และมีเสถียรภาพเพ่ือให้
การบริการสมาชิก On Mobile 

จํานวนคร้ัง/ระยะเวลาของ
ข้อขัดข้อง 

2 ครั้ง/60 นาที 

จํานวนคร้ังการถูกโจมตี 1 ครั้ง 

ความพึงพอใจผู้ใช้บริการด้าน 
IT 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน ธุรการ และการให้
คําปรึกษาทางด้านกฎหมายกับ
สมาชิกที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ 

ร้อยละการแลว้เสร็จแผน    
การปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

แผนการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ 100% 

จํานวนคร้ังของความผิดพลาดที่
น้อยลง 

ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี 

ความพึงพอใจการให้บริการ
ด้านการเงิน ด้านธุรการ และ
การให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
 
 



ฉ 

มุมมองด้านผู้ใช้บริการ/ลูกค้า 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวช้ีวัด 

จํานวนสมาชิกมาใช้บริการ       
ด้านเงินฝากระยะยาวเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละของจํานวนบัญชี      
เงินรับฝากระยะยาวเพ่ิมขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทีดี่ของ
สมาชิกเพ่ิมขึ้น 

จํานวนโครงการ 1 โครงการต่อปี  

ร้อยละของผู้แจ้งความประสงค์
เข้าร่วมโครงการ   

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สมาชิกมีส่วนรว่มในกิจกรรมของ
สหกรณ์เพ่ิมขึน้ 

ร้อยละของสมาชิกที่เข้าร่วม
กิจกรรมของสหกรณ์เพ่ิมขึ้น
จากปีก่อนหน้า 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

สมาชิกมีความรู้เก่ียวกับอาชีพเสริม จํานวนโครงการส่งเสริมอาชีพ 1 โครงการต่อปี 

มีสวัสดิการที่สง่เสริมให้สมาชิก      
มีความผาสุกเพ่ิมขึ้น 

ประเภทสวัสดิการที่ส่งเสริม
ความผาสุกเพ่ิมขึ้น 

1 ประเภทในปี 2565 

มีสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิก 
กรรมการ และเจ้าหน้าที่เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละความพึงพอใจ        
ด้านสัมพันธภาพระหว่าง
สมาชิก กรรมการ            
และเจ้าหน้าที ่

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

การรับบริการของสมาชิกมี      
ความสะดวก รวดเร็ว มากย่ิงขึ้น 

เปิดใช้งานระบบแอพพลิเคช่ัน เปิดใช้งานระบบ
แอพพลิเคช่ันในปี 2566 

 
 
มุมมองด้านการเงิน 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวช้ีวัด 

ให้สมาชิกทีม่ีอายุสมาชิกมาก      
แต่มีหุ้นน้อย มหีุ้นเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละของสมาชิกที่มีหุ้นเป็นไป
ตามเกณฑ์การเพ่ิมหุ้นเพ่ิมขึ้น 

 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

 
 
 
 



ฉ 

มุมมองด้านการเงิน 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวช้ีวัด 

สมาชิกมีเงินฝากระยะยาวเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเน่ือง 

ร้อยละของจํานวนเงินรับฝาก
ระยะยาวเพ่ิมขึ้น (ผู้เกษียณ) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

ร้อยละของจํานวนเงินรับฝาก
ระยะยาวเพ่ิมขึ้น (สมาชิกปกติ) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

มีผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก เพ่ือสร้าง
วินัยทางการเงินเพ่ิมขึ้น 

จํานวนบัญชีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
สร้างวินัยทางการเงิน 

จํานวน 1 บัญชีต่อปี 

มีผลิตภัณฑ์สินเช่ือที่ตรงกับ     
ความต้องการของสมาชิก 

จํานวนผลิตภัณฑ์สินเช่ือใหม่ที่
ตรงกับความต้องการ         
ของสมาชิก 

จํานวน 2 ผลิตภัณฑ์ต่อปี 

ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ 
ด้านสินเช่ือ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

มีเงินรับฝากมากกว่าทุนเรือนหุ้น สัดส่วนเงินรับฝากต่อ         
ทุนเรือนหุ้น 

มีเงินรับฝากเป็น 2 เท่า 
ของทุนเรือนหุ้นในปี 2569 

มีทุนสํารอง มากกว่าที่กฎหมาย
กําหนด 

ร้อยละทุนสํารองต่อ           
ทุนดําเนินงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

มีทุนสะสมอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น ร้อยละทุนสะสม          
สาธารณประโยชน์เพ่ิมขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 31 

ร้อยละทุนสะสมสวัสดิการ
เพ่ิมขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

 

ร้อยละทุนสะสมการศึกษา
เพ่ิมขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

 

ร้อยละทุนสะสมความม่ันคง
เพ่ิมขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

 

 
 
 
 
 



ฉ 

มุมมองด้านขบวนการสหกรณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวช้ีวัด 

ให้ความร่วมมอืในการสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของ บวท. เพ่ิมขึ้น 

จํานวนโครงการที่สหกรณใ์ห้
การสนับสนุน 

10 โครงการต่อปี 

มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม และ
ส่งเสริมการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม
เพ่ิมขึ้น 

จํานวนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 
และส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1 กิจกรรมต่อปี 
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ส่วนท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสาํคัญของการจัดทําแผนกลยุทธ ์  
 
 ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-2551 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้การสนับสนุน
งบประมาณ แก่สหกรณ์ที่สมัครใจจัดทําแผนกลยุทธ์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงาน
อย่างมีเหตุมีผลของสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 1,905 สหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์สามารถนําแผนกลยุทธ์ที่
จัดทํานําไปสู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผลเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของสหกรณ์ โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในกระบวนการจัดทําและนําแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ              
ของสหกรณ์ให้กับข้าราชการกลุ่มส่งเสริม และพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และหน่วย
ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์  (MU)  2) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนําแผน
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติระหว่างสหกรณ์ในจังหวัด/พ้ืนที่เดียวกัน และ 3) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
สหกรณ์บริหารงานโดยใช้แผนกลยุทธ์ ซึ่งสามารถนําแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
ต่ อ เ น่ื อ ง  ( เ ข ้า ถ ึง ข ้อ ม ูล ไ ด ้จ า ก  http://webhost.cpd.go.th/cmsdpcpd/download/ 
coopstrategy) สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์จํานวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มาใช้ในการ
จัดทําแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ปี พ.ศ.2548-2553 และได้นํามาปฏิบัติจนครบ
กําหนดเวลาตามแผน เกิดผลลัพธ์โดยคณะกรรมการดําเนินงาน บุคลากรเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
บวท. และสมาชิกสหกรณ์ฯ มีความรู้ในกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ สามารถนําความรู้ไปส่งเสริม   
แนะนําสหกรณ์ในการจัดทํา แนะนําหรือปรับปรุง และนําแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง      
 และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจากการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การนําแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติระหว่างสหกรณ์ต่างๆ รวมถึงพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกัน
ระหว่างสหกรณ์ ซึ่งจะนําไปสู่ความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ โดยคณะกรรมการดําเนินงาน ชุดที่ 
35 ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการแผนกลยุทธ์และบริหาร
ความเสี่ยง ร่วมกับคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ร่วมกันจัดทําแผนกลยุทธ์สหกรณ์
ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2554-2558 
 จากเหตุผลเบื้องต้นสหกรณ์ฯ จําเป็นต้องสํารวจบทบาท รวมทั้งเตรียมวางแผนการ
ดําเนินงานเพื่อเตรียมรองรับสภาพการณ์ในหลายๆ ด้านที ่ม ีการปรับเปลี ่ยนทั ้งจากสภาพ
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  โดยเฉพาะเรื่องที่เกี ่ยวกับระบบงานสหกรณ์ฯ โดยตรง พบว่า
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการดําเนินการในเรื่องต่างๆ  เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดสัมฤทธิผล ทั้ง
การปรับปรุงระบบงานสหกรณ์ฯ การตรวจสอบคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล เพื่อให้เป็น
สหกรณ์ฯ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 3 (ปี พ.ศ.
2559–2563) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงขยาย
แผนกลยุทธ์ในปี  พ.ศ.2564 และฉบับที่ 4 (ปี พ.ศ.2565-2569) สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุ
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การบินแห่งประเทศไทย จํากัด เป็นแผนชี้นําทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาสหกรณ์ฯ โดยมี
หลักการอยู่บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงาน 
  
2. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
 
 2.1  เพ่ือส่งเสริมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ บริหารงานโดยใช้แผนกลยุทธ์ 
 2.2 เพ่ือสนับสนุนให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธ์และสามารถนําไปสู่การ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 2.3  เพ่ือพัฒนาคณะกรรมการดําเนินงาน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิก ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการ และขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธ์ สามารถแนะนําหรือเป็นที่ปรึกษาแก่ 
สหกรณ์อ่ืนๆ ได้ 
 
3. ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
 
 3.1  คณะกรรมการดําเนินงานชุดที่ 46 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีความเข้าใจ
ความรู้    และทักษะของกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์   บวท.   ฉบับที่ 4 
ปี พ.ศ.2565-2569 
  3.2  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการดําเนินงานชุดที่ 46 เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ บวท. 
ฉบับที่ 4 ปี พ.ศ.2565-2569 
 3.3  ได้แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ฉบับ
ที่ 4 ปี พ.ศ.2565-2569 
 
4. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน และภายนอกสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ฯ (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการ
แข่งขันทางธุรกิจ  

(Five Forces Analysis) 

การวิเคราะห์ลิขิตสมดุลในมิติด้านองค์กรและการเรียนรู้ ด้านกระบวน 
การภายใน ด้านผู้ใช้บริการ/ลูกค้า ด้านการเงิน และด้านขบวนการสหกรณ์ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม (Balance Scorecard Analysis) 

จัดทํา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค ์
เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด (KPI) สูตรคํานวณระยะเวลา

ดําเนินการ โครงการ และผู้รับผิดชอบ 

แผนกลยุทธ์ 2565-2569 

ตัวชี้วัด   
(Key Performance 

Indicator) 
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5. ข้อจํากัดของการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
 
 ในการจัดทําแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 
ฉบับ 2565-2569 ฉบับน้ี มีข้อจํากัดในการจัดทําแผนกลยุทธ์ ดังน้ี 
 5.1 ข้อจํากัดทางด้านวิชาการ เป็นการจัดทําแผนกลยุทธ์บนกรอบแนวคิดทางวิชาการท่ี
แผนกลยุทธ์จัดทําขึ้นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสหกรณ์ สภาพแวดล้อมใน
การแข่งขันทางธุรกิจ การจัดทําวิสัยทัศน์และกลยุทธ์แบบสมดุลในมุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู้ 
กระบวนการภายใน ผู้ใช้บริการ/ลูกค้า การเงิน ขบวนการสหกรณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม และตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของโครงการในอีก 5 ปีข้างหน้า (2565-2569) 
 5.2  ข้อจํากัดทางด้านเวลา เน่ืองจากการจัดทําแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็น
การจัดทําโดยการทําสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยการวิเคราะห์ของคณะกรรมการดําเนินงานชุดที่ 46 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิก ซึ่งมีกรอบระยะเวลาจัดทําแผนฯ ค่อนข้างจํากัด 
 
6. นิยามศพัท ์
 
 วิสัยทัศน์ของสหกรณ์ หมายถึง สิ่งที่เราต้องการให้สหกรณ์เป็นภายในกรอบระยะเวลาหน่ึง 
โดยการจัดทําวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ ควรกระทําเมื่อเราได้กําหนดพันธกิจของหน่วยงานเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จากน้ันจึงนําพันธกิจทั้งหมดมาพิจารณาในภาพรวม ว่าหน่วยงานจักต้องดําเนินการใน
เรื่องใดบ้าง และเพ่ือให้หน่วยงานสามารถบรรลุพันธกิจได้ครบถ้วนทุกข้อ สหกรณ์ต้องมีความเป็นเลิศ
ในด้านใด หรือควรมุ่งเน้นไปในทิศทางใด 
 พันธกิจของสหกรณ์ หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการดําเนินงานของสหกรณ์ การกําหนด
พันธกิจ สามารถทําได้โดยนําภารกิจ (หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ) แต่ละข้อที่สหกรณ์ได้รับมอบหมาย
ต้ังแต่แรกก่อต้ังมาเป็นแนวทาง    ทั้งน้ีพันธกิจแต่ละข้อมีความหมายครอบคลุมขอบเขตแค่ไหนและ
แต่ละข้อมีความแตกต่างกันอย่างไร  เพ่ือให้การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ในขั้นตอนต่อไปเป็นไปอย่าง
สะดวกและถูกต้อง 
 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ หมายถึง สิ่งที่สหกรณ์ปรารถนาจะบรรลุ โดยต้องนําประเด็น
ยุทธศาสตร์มาพิจารณาว่า หากสามารถดําเนินการจนประสบความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่
ละข้อแล้ว ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ และได้รับประโยชน์อย่างไร 
 เป้าหมายของสหกรณ์ หมายถึง สิ่งที่สหกรณ์ปรารถนาจะบรรลุ โดยต้องนําประเด็น
ยุทธศาสตร์มาพิจารณาว่า   หากสามารถดําเนินการจนประสบความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์
แต่ละข้อแล้ว ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ และได้รับประโยชน์อย่างไร 
 กลยุทธ์ของสหกรณ์   หมายถึง  สิ่งที่สหกรณ์จะดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ โดย
กลยุทธ์น้ี จะกําหนดขึ้นจากการพิจารณาปัจจัยแห่งความสําเร็จเป็นสําคัญ 
 โครงการของสหกรณ์ หมายถึง แผนการดําเนินงานหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะนําไป
ปฏิบัติได้โดยมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานอย่างชัดแจ้ง มีระยะเวลาเร่ิมต้น มีระเบียบแบบแผนใน
การปฏิบัติเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
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 ตัวช้ีวัดโครงการ หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งช้ีว่าคณะกรรมการแต่ละคณะสามารถ
ปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ได้หรือไม่ 
 ระยะเวลาดําเนินการ หมายถึง การระบุระยะเวลาต้ังแต่เริ่มต้นโครงการจนกระทั่งถึงเวลา
สิ้นสุดโครงการว่าใช้เวลาทั้งหมดเท่าใดโดยแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของโครงการโดยระบุ วัน
เดือน ปี ที่เริ่มทําและสิ้นสุด 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายถึง คณะกรรมการแต่ละคณะท่ีรับผิดชอบในการจัดทํา
โครงการน้ันๆ โดยจะต้องระบุคณะกรรมการแต่ละคณะที่จัดทําโครงการ พร้อมทั้งระบุถึง
คณะกรรมการแต่ละคณะที่มีอํานาจในการอนุมัติโครงการ เพ่ือสะดวกต่อการติดตามและประเมินผล
โครงการ  

 



 ส่วนท่ี 2  
แนวคดิ ทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 ในการจัดทําแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 
ฉบับ 2565-2569 ฉบับน้ี คณะผู้จัดทําแผนกลยุทธ์ได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เก่ียวข้อง ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ดังน้ี 
 1. แนวคิดการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 
 2. แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ (SWOT 
Analysis)  
 3.  แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขันทางธุรกิจ (Five Forces Analysis)  
 4. แนวคิดการวิเคราะห์ลิขิตสมดุลในมิติของการเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน การเรียนรู้ 
และการพัฒนา (Balance Scorecard Analysis) 
 5.  แนวคิดการจัดทําตัวช้ีวัด (Key Performance Indicator)  
 
2.1 แนวคิดการวางแผนกลยุทธ ์  
 
 แผนกลยุทธ์เป็นแผนที่รวมทุกอย่างซึ่งสามารถรวมทิศทางการดําเนินงานในอนาคตได้ 
สามารถกําหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้บรรลุตามภารกิจและวัตถุประสงค์ ซึ่งสามารถแข่งขัน
อยู่ในตลาดได้ หากกล่าวอย่างสั้นๆ แผนกลยุทธ์คือ แผนที่ทําให้องค์กรอยู่รอดในระยะยาวและ
ได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด ผู้วางแผนกลยุทธ์จะต้องสามารถมองไปข้างหน้า มองไปในอนาคตได้
อย่างถูกต้อง เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น รักษาฐานะทางการบริหาร และ
การแข่งขันให้เหนือกว่าองค์กรอ่ืนและดํารงอยู่ในธุรกิจน้ันตลอดไป การวางแผนกลยุทธ์เป็น
กระบวนการกําหนดกลยุทธ์และการนํากลยุทธ์ไปใช้  การกําหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร การเลือก
กลยุทธ์ที่จะทําให้องค์กรสามารถไปสู่วัตถุประสงค์น้ันได้ การวางแผนกลยุทธ์จะเก่ียวข้องกับ  3  
หัวข้อที่สําคัญคือ การวิเคราะห์กลยุทธ์ การกําหนดกลยุทธ์ และการนํากลยุทธ์ไปใช้แต่ละหัวข้อมี
รายละเอียดและส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ความรับผิดชอบของผู้บริหารลําดับขั้นของกลยุทธ์ การสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน กลยุทธ์ระดับต่างๆ ขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก ตลอดจนการสร้างระบบต่างๆ ในองค์การเพ่ือนํากลยุทธ์ไปใช้ 
 คําว่ากลยุทธ์ (strategy) ในความหมายหน่ึงก็คือ วิธีการที่ทําให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วย
วิธีที่ถูกต้อง  ซึ่งมีอีกคําหน่ึงว่า  กลเม็ดหรือกลวิธี (tactic) ซึ่งเป็นวิธีที่ทําให้บรรลุผลสําเร็จโดยไม่
คํานึงว่าผิด  หรือถูกกลวิธีเป็นความพยายามท่ีจะทําให้สําเร็จเท่าน้ัน  และเป็นส่วนย่อยกว่ากลยุทธ์ 
การกําหนดกลยุทธ์ไม่ได้เริ่มที่ตัวกลยุทธ์แต่เริ่มที่วิสัยทัศน์ซึ่งมีลําดับขั้นดังน้ี 
 1. วิสัยทัศน์ (vision) มีความหมายว่า การมองอนาคตให้ถูกต้องว่าจะเกิดอะไร ถ้าอนาคต
ที่เกิดขึ้นเป็นจริงตามคะเนก็เรียกว่าวิสัยทัศน์ แต่ถ้าอนาคตที่เกิดขึ้นไม่ตรงกับที่คาดคะเนก็เรียกว่า 
ความฝัน (dream) ในอีกความหมายหน่ึงวิสัยทัศน์เป็นความต้ังใจของคนที่มีขอบเขตกว้าง รวมทุก
อย่างและคิดไปข้างหน้าซึ่งเป็นความต้ังใจที่แสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยาน (aspiration) ไปสู่
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อนาคต สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของวิสัยทัศน์ก็คือสมบูรณ์ที่สุดที่ใช้คําว่า the best, the most 
หรือ the greatest เช่น บริษัทจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด ปฏิบัติต่อลูกค้าเป็นบุคคลสําคัญที่สุด
หรือจะให้บริการที่สมบูรณ์ที่สุด วิสัยทัศน์เป็นคําที่เลื่อนลอยและไม่ชัดเจนเมื่อเทียบกับคําอ่ืนๆ ที่จะ
กล่าวต่อไป 
 2. ภารกิจ (mission) เป็นคําที่ขยายความหมายของวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงทิศทาง และความเช่ือที่ระบุว่าวิสัยทัศน์จะนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย โดยแสดงให้
เห็น 2 อย่างคือ จะทําอะไร เช่น องค์กรของเราจะทําธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจเสื้อผ้าสําเร็จรูป ซ่อมแซม
เครื่องยนต์ ทําธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ หรือธุรกิจรักษาสุขภาพ เป็นต้น ภารกิจค่อนข้างจะเป็นปัจจุบันและ
แสดงให้เห็นถึงระยะยาว เช่น บริษัทเราทําธุรกิจอะไรในอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทจะไปที่ไหนหรือตลาด
ของเราจะเป็นอะไร เป็นต้น 
 3. เป้าหมาย (goal) และวัตถุประสงค์ (objective) เป้าหมายกับวัตถุประสงค์จะแตกต่าง
กันในรายละเอียด เป้าหมายจะระบุถึงจุดหมายปลายทางขององค์กรที่เป็นส่วนรวม ส่วนวัตถุประสงค์
ก็จะเป็นจุดหมายปลายทางของการดําเนินงานในระดับหน่วยงาน มีความชัดเจน และเฉพาะเจาะจง
กว่า เช่น เป้าหมายกําหนดว่า “เราจะเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของราคา คุณภาพและ
บริการ ที่สามารถแข่งขันกับคนอ่ืนและน่าเช่ือถือได้”  ส่วนวัตถุประสงค์กําหนดว่า “บริษัทจะ
รับประกันคุณภาพสินค้าระยะเวลา 1 ปี อัตราการสูญเสียในการผลิตไม่เกิน 2% และจะทําการสํารวจ
ความพอใจลูกค้าทุกๆ 6 เดือน” เป็นต้น จะเห็นความแตกต่างว่าเป้าหมายจะกล่าวอย่างกว้างๆ ส่วน
วัตถุประสงค์จะกล่าวอย่างชัดเจน 
 4. กลยุทธ์ (strategy) ได้แก่ การกําหนดกลยุทธ์และการนําไปใช้ 
 5. แผนการดําเนินงาน (operating plan) การจัดทําแผนดําเนินงานก็เพ่ือเช่ือมต่อสิ่งต่างๆ     
ที่กล่าวมาเข้าด้วยกัน เพ่ือให้องค์กรสามารถดําเนินงานได้สําเร็จตามเป้าหมาย แผนดําเนินงานจะ
กําหนดขึ้นมาสอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 เพ่ือรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางการตลาดตามท่ีกําหนดไว้ เราจะเปิดสาขาใหม่ 4 แห่ง
ในอีก 2 ปีข้างหน้า 
 เพ่ือขยายส่วนทางการตลาดอีก  5% เราจะออกแบบผลิตภัณฑ์ และการเกิดใหม่ภายใน 
10 ปีข้างหน้า 
 เพ่ือลดต้นทุนให้สามารถแข่งขันกับที่อ่ืนได้มากขึ้น เราจะปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ และ
ลดต้นทุนโสหุ้ยการผลิตลง 1 ใน 3 ในปีงบประมาณหน้า 
 เพ่ือเพ่ิมยอดขายของผลิตภัณฑ์ เราจะทุ่มเงินโฆษณาอีก 4% ของบโฆษณา เพ่ือเน้นให้
ผู้บริโภคจดจําเคร่ืองหมายการค้าของเรา 
 ดังน้ัน จึงสรุปลําดับของกลยุทธ์ได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์
ดําเนินงาน ภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผน 
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2.2 แนวคิดการวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT 

                 

               รปูที่ 2-1 SWOT ANALYSIS 

 การวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS น้ัน จะต้องวิเคราะห์อยู่บนพ้ืนฐาน 2 อย่าง คือ 
 1. BACK GROUND ของตัวผู้ประกอบการเอง ว่ามีประสบการณ์อย่างไร มีจุดแข็งอย่างไร
ในตัวของคุณเอง 
 2. จุดเด่นจุดด้อยอันเกิดจากลักษณะของธุรกิจเอง 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเคร่ืองมือในการประเมิน
สถานการณ์สําหรับองค์กร หรือโครงการซึ่ง ช่วยผู้บริหารกําหนดจุดแข็ง และจุดอ่อนจาก
สภาพแวดล้อมภายใน โอกาส และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มี
ศักยภาพจากปัจจัยเหล่าน้ีต่อการทํางานขององค์กร 
 คําว่า "SWOT" น้ันมาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่ 
 S มาจาก  Strengths  หมายถึง  จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น
ข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็ง
ด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ์
การตลาด  

 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 
เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีใน
การแก้ปัญหานั้น  
 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการท่ี
สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการดําเนินงานขององค์กร โอกาส
แตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสน้ันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก  แต่จุดแข็งน้ันเป็นผลมา
จากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จาก
โอกาสน้ัน  
 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจํากัดที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจําเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัด
อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
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2.3 แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองคก์รด้วย Five Competition Forces 
Model 
 

        
    รูปที่ 2-2 Porter’s Five Competition Forces Model 

 
 “Porter’s Five Competition Forces Model” ที่พัฒนาขึ้นมาโดยพอร์ตเตอร์ (Porter) 

เพ่ือนํามาใช้ในประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งพอร์ตเตอร์เห็นว่ามีปัจจัยที่สําคัญที่จะต้องนํามา
วิเคราะห์ 5 ปัจจัย ได้แก่ 

 1. สภาพการณ์ของการแข่งขัน  (Rivalry) โดยการวิเคราะห์เก่ียวกับคู่แข่งขันทั้งหมดที่มี
อยู่ในธุรกิจเดียวกันโดยอาจต้องวิเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งน้ีเพราะกลไกการค้าเสรีใน
ยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการเคลื่อนไหวทุนได้อย่างรวดเร็วอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจที่เป็นอยู่   
การวิเคราะห์ขนาดของคู่แข่งขัน–กําลังการผลิต เงินทุน ส่วนแบ่งการตลาด กลยุทธ์ของคู่แข่งขัน 
รวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการแข่งขัน 

 2. อํานาจการต่อรองของผู้บริโภค (Bargaining Power of Customers) โดยการ
วิเคราะห์เพ่ือให้ทราบอํานาจการต่อรองของผู้บริโภคว่ามีมากน้อยเพียงใด ถ้ามีการแข่งขันในทาง
ธุรกิจสูงและผู้บริโภคมีทางเลือกมากข้ึน ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท
โดยเฉพาะในแง่ของรายได้ และส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลง 

 3. อํานาจการต่อรองของผู้ผลิต (Bargaining Power of Suppliers) เป็นการวิเคราะห์
เก่ียวกับผู้ผลิตที่ขายวัตถุดิบต่างๆ ให้แก่บริษัทเรา โดยการวิเคราะห์การพ่ึงพาจากผู้ผลิต ถ้าธุรกิจเรา
ต้องมีการพ่ึงพาผู้ผลิตรายหนึ่งๆ สูงก็จะมีความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจมากขึ้น เพราะถ้าผู้ผลิต
รายน้ันไม่สามารถส่งวัตถุดิบได้ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ก็จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของเรา
ทันที 

 4. การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ (Threat of new Entrants) โดยการวิเคราะห์ว่า
มีความยากง่ายในการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่มากน้อยเพียงใด ถ้าการเข้ามาของ
ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถทําได้ง่าย และสะดวกก็จะต้องทําให้บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการ
ดําเนินธุรกิจได้ง่าย 
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 5. การมีสินค้าและบริการอ่ืนทดแทน (Threat of Substitute) โดยการวิเคราะห์ว่าสินค้า
และบริการที่บริษัทมีอยู่น้ัน มีโอกาสหรือไม่ที่จะมีสินค้าและบริการอ่ืนเข้ามาทดแทนสินค้าและบริการ
เดิมของบริษัท ซึ่งอาจทําให้รายได้จากการขายสินค้าและบริการลดลง รวมถึงส่วนแบ่งการตลาดที่
ลดลงในอนาคต 
 
2.4 แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองคก์รด้วย Balanced Scorecard (BSC) 
 
 Balanced Scorecard (BSC) ได้ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี 1990 โดย Drs. Robert Kaplan    
จาก Harvard Business School และ David Norton จาก Balanced Scorecard Collaborative   
โดยต้ังช่ือระบบน้ีว่า “Balanced Scorecard” ซึ่งเป็นเคร่ืองมือเทคนิคที่ช่วยการจัดการองค์กรในการ
ประเมินผล และวัดผลการปฏิบัติงานขององค์กร (Paul Arveson, 1998 ) ซึ่งแต่เดิม การประเมินผล
การปฏิบัติงานองค์กรมักเน้นการวัดผลการปฏิบัติงานด้านการเงินเพียงด้านเดียว แต่ BSC จะช่วยเพ่ิม
มุมมองด้านอ่ืนเพ่ิมขึ้น เป็นต้นว่า มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้าน
การเรียนรู้   และการพัฒนาขององค์กร   นอกจากน้ัน   BSC  ยังเป็นเคร่ืองมือที่สามารถช่วยในการ
นํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้ และทําให้แนวคิดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ BSC ได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลายต้ังแต่น้ันมา โดยแนวคิดประเด็นหลักๆ ที่นักวิชาการผู้พัฒนา BSC ได้เสนอ
ไว้ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้มุมมองใหม่ในการประเมินผลองค์กรซึ่งประกอบด้วย
มุมมอง 4 ด้าน และมุมมองแต่ละด้าน จะมีตัวช้ีวัดที่สําคัญ หรือ Key Performance Indicators 
(KPI) เป็นชุดที่มีความสัมพันธ์กันคือ 
 
 What is the Balanced Scorecard? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าถึงข้อมูลได้จาก http://www.balancedscorecard.org/basics/index.html       
รูปที่ 2-3 ภาพประกอบจาก Paul Arveson, 1998.                                                                    
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 1. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) เป็นมุมมองที่มีความสําคัญที่จะบอกถึง
ผลประกอบการขององค์กรได้ว่าเป็นอย่างไร มุมมองด้านการเงินมีตัวอย่างของตัวช้ีวัด หรือ KPI เช่น 
การเพ่ิมขึ้นของกําไรการเพ่ิมขึ้นของรายได้หรือยอดขายและการลดลงของต้นทุน  
 2. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) เป็นมุมมองที่จะตอบคําถามว่าลูกค้ามอง
เราอย่างไร มีตัวอย่างตัวช้ีวัด KPI เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า ส่วนแบ่งตลาด การรักษาลูกค้าเก่า 
การเพ่ิมขึ้นของลูกค้าใหม่และกําไรต่อลูกค้า เป็นต้น 
 3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) เป็นมุมมองที่
สะท้อนถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการจัดการองค์กรสามารถนําเสนอคุณค่าที่ลูกค้า
ต้องการได้ มีตัวอย่างตัวช้ีวัด KPI เช่น ผลิตภาพ (Productivity) หรือประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององค์กร กระบวนการขนส่งภายใน การเก็บรักษา และวงจรเวลา (Cycle Time)  
 4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) เป็น
มุมมองที่ผู้บริหารจะให้ความสําคัญกับบุคลากรในองค์กร มีตัวอย่างตัวช้ีวัด เช่น ความพึงพอใจของ
พนักงานทัศนคติของพนักงาน และอัตราการเข้าออกของพนักงาน 
 BSC ยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกลยุทธ์ของคนทั้งองค์กร เพ่ือให้เกิดความเป็นอันหน่ึง
อันเดียวกันของบุคลากรและต่อมาได้มีการพัฒนา BSC ให้เป็นเครื่องมือในการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ    
และทําให้บุคลากรให้ความสําคัญกับกลยุทธ์มากขึ้น BSC ทําให้เกิดความสมดุลการดําเนินงานด้าน
ต่างๆ ในองค์กรมากขึ้นการจัดทํา BSC มีขั้นตอนที่สําคัญๆ ประกอบด้วย 
 1. ขั้นการวิเคราะห์องค์กร เพ่ือให้รู้สถานะพ้ืนฐานขององค์กร ซึ่งอาจใช้เทคนิคที่เรียกว่า 
SWOT Analysis ก็ได้ คือ การวิเคราะห์หา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
 2. ขั้นการพัฒนาวิสัยทัศน์ (Vision) ผู้นํา หรือผู้บริหารองค์กรมีส่วนสําคัญในการกําหนด
วิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งวิสัยทัศน์ขององค์กรมีความสัมพันธ์กับ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ของผู้บริหาร 

 3. ขั้นการกําหนดมุมมอง (Perspective) การกําหนดมุมมองการประเมินผลองค์กร และ
การสร้างตัวช้ีวัดความสําเร็จขององค์กร มีความสําคัญ และอาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของ
กิจการ 

 4. ขั้นการกําหนดกลยุทธ์ (Strategy) และวัตถุประสงค์ (Objective) ในมุมมองต่างๆ เพ่ือ
บรรลุวิสัยทัศน์องค์กร โดยมีมุมมองหลักต่างๆ ของ BSC ดังกล่าวคือ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้าน
ลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

 5. ขึ้นการจัดทําแผนกลยุทธ์เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์
ด้านต่างๆ ในลักษณะของเหตุและผล (Cause and Effect Relationship) เพ่ือสร้างเป็นแผนที่ทาง
กลยุทธ์ (Strategy Map) 

 6. ขั้นการกําหนดตัวช้ีวัด KPI และเป้าหมาย (Target) สําหรับแต่ละมุมมอง และ
เรียงลําดับความสําคัญ 

 7. ขั้นการจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)  
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 การนํา BSC ไปเป็นเคร่ืองมือทางการจัดการในการนํากลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติ 
ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่งที่สําคัญต่อความสําเร็จของ
องค์กร  
 
2.5 แนวคิดการจัดทําตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) 
 
 หลักการในการกําหนดตัวช้ีวัด 
 หลักการจัดทําตัวช้ีวัดโดยทั่วไปคือการแปลงสิ่งที่เป็นนามธรรมที่สุดให้เป็นรูปธรรมมาก
ที่สุด โดยเร่ิมจากการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยวิสัยทัศน์น้ันต้องมีการกําหนดช่วงเวลา เช่น 
ภายใน 5 ปีข้างหน้า จากน้ันจึงเช่ือมโยงวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าวไปสู่ ตัวช้ีวัด โดยผ่าน
กระบวนการ ดังน้ี 
 1. แปลงวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นแผนยุทธศาตร์ 
 วิ สั ยทั ศ น์และ พันธ กิจสามารถแปลง ใ ห้ เ ป็นรู ปธรรมมากขึ้ น โดยป รับใ ห้ เ ป็น 
ยุทธศาสตร์ในระดับที่ลดหลั่นลงไป ยุทธศาสตร์มีทั้งสิ้น 3 ระดับ คือระดับนามธรรม (Corporate 
Strategy) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในระดับแผนงานซึ่งจะเป็นเป้าหมายของแผนงานที่องค์กรต้องการ แต่
การท่ีจะทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้น้ันต้องใช้ยุทธศาสตร์ระดับที่ 2 คือระดับที่เป็นก่ึงนามธรรม
และกึ่งรูปธรรม (Business Strategy) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ระดับโครงการที่องค์กรกําหนดขึ้นเพ่ือ
รองรับแผนงาน และโครงการเหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการระบุว่าองค์กรต้องการทําอะไร และ
ยุทธศาสตร์ระดับที่ 3 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ระดับกิจกรรมเพ่ือช้ีให้เห็นว่าองค์กรต้องทําอย่างไรจึงจะบรรลุ
เป้าหมายได้ และถือว่าเป็นแผนในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) 
 2. แปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นวัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย 
 เมื่อได้แผนระดับยุทธศาสตร์ แล้วองค์กรต้องคํานึงถึงวัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ว่าแต่ละ
แผนงานดําเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับใครและอย่างไร การแปลงแผนระดับยุทธศาสตร์ ไปสู่แผน
ระดับกิจกรรมน้ัน จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องระบุไว้ในแผนระดับกิจกรรมด้วยว่า อะไรเป็นตัวช้ีวัดของ
ผลผลิต (Output Indicator) และอะไรคือตัวช้ีวัดของผลลัพธ์จากการนําผลผลิตไปใช้ (Outcome 
Indicator) ซึ่งต่างจากวัตถุประสงค์เชิงกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่า แต่ละแผนงานดําเนินการเพ่ือให้เกิด
กิจกรรมอะไร 
 แนวคิดที่ใช้ในการกําหนดวัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย คือ การกําหนดวัตถุประสงค์เป็น
ลําดับช้ัน (Objective Tree) โดยเริ่มจากการกําหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (End) ในระยะไกล ๆ 
และยังเห็นไม่ชัด จากน้ันจึงกําหนดกลยุทธ์ (Mean) ที่จะทําให้ถึงเป้าหมายน้ัน ซึ่ง Mean ในระดับ
ไกลๆ ก็จะกลายเป็น End ที่ชัดเจนขึ้นแล้วจึงกําหนด Mean สําหรับ End ที่เริ่มชัดเจนขึ้นอีก 
จนกระทั่งได้ Mean ที่ชัดเจนที่สุด ซึ่งบอกองค์กรได้ว่าต้องทําอะไร  
 3. แปลง Mean ที่ชัดเจนที่สุดเป็นแผนระดับกิจกรรมและตัวช้ีวัด 
 เมื่อองค์กรทราบว่าจะต้องทําอะไรแล้ว ก็จะจัดทําเป็นแผนระดับกิจกรรม (Action Plan) 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติแล้วจึงกําหนดตัวช้ีวัดกิจกรรมน้ัน 
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5 Impact Indicator
ตัวช้ีวดัความสําเร็จของแผนงาน 

4 Outcome Indicator
ตัวช้ีวดัความสําเร็จของโครงการ

3 Output Indicator
ตัวช้ีวดัผลผลติจากกระบวนการ

2 Process Indicator
ตัวช้ีวดักระบวนการ

1 Input Indicator
ตัวช้ีวดัปัจจัยนําเข้ากระบวนการ

 ดังน้ัน หลักการในการกําหนดตัวช้ีวัดคือการตอบคําถามจากแผนและกิจกรรมน้ันๆ ว่า
ต้องการทําเพ่ือวัตถุประสงค์ใด และใครคือกลุ่มเป้าหมายหรือได้รับประโยชน์จากการกระทําน้ัน 
 ประโยชน์ในการกําหนดตัวช้ีวัดคือสามารถทําให้หน่วยงานเห็นภาพเป้าหมาย และการ
ทํางานของตนชัดเจนย่ิงขึ้น รวมถึงสามารถประเมินผลจากกิจกรรมน้ันได้ทันทีว่าตอบสนองแผนระดับ
ยุทธศาสตร์โดยรวมของทั้งหน่วยงานได้มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตามหน่วยงานจําเป็นต้องคํานึงถึง
ความมีอยู่ของข้อมูลด้วยว่าสามารถนําไปใช้ประเมินกิจกรรมตามตัวช้ีวัดน้ันได้หรือไม่ และต้อง
พยายามไม่ให้ตัวช้ีวัดน้ันเป็นการวัดที่ปริมาณของกิจกรรม ควรเน้นการวัดที่ผลของกิจกรรมให้มาก
ที่สุด 
 ระดับของตัวชี้วัด 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 2-4 ตัวชี้วัด 5 ระดับ 

 
 การกําหนดตัวช้ีวัดในรูปแบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Result Base Management: 
RBM) จะวัดที่ตัวช้ีวัดผลผลิตจากกระบวนการ (Output Indicator) และตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
โครงการ (Outcome Indicator) ซึ่งอยู่ในบันไดข้ันที่ 3 และ 4 โดย Output indicator จะวัดว่า
ดําเนินการแล้วเสร็จร้อยละเท่าไหร่ของเป้าหมาย ส่วน outcome Indicator จะวัดว่าใครได้ประโยชน์
จากโครงการ ดังน้ัน ตัวช้ีวัดปัจจัยนําเข้ากระบวนการ (Input Indicator) และตัวช้ีวัดกระบวนการ 
(Process Indicator) ซึ่งอยู่ในบันไดขั้นที่ 1 และ 2 จะไม่ถูกนํามาใช้ในการประเมินผลโครงการ 
เน่ืองจาก Input Indicator จะวัดว่าใช้งบประมาณหมดหรือไม่ ส่วน Process Indicator จะวัด
ปริมาณว่าทําอะไรบ้าง ซึ่งเป็นการเน้นที่การรายงานการใช้งบประมาณ ในส่วนของบันไดขั้นที่ 5 เป็น
ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนงาน (Impact Indicator) ถือว่าเป็น Policy indicator ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดใน
ระดับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 Output และ Outcome มีความแตกต่างกันโดย Output คือสิ่งที่ทําออกมาเป็นผลิตผล 
(Product) ซึ่งวัดได้เมื่อสิ้นสุดการกระทําแต่ Outcome คือผลประโยชน์ที่ได้จาก Product ซึ่งต้อง
ทอดระยะเวลาไว้ช่วงหน่ึง (ประมาณ 6 เดือน) จึงจะวัดได้ การกําหนดตัวช้ีวัดในระยะเริ่มแรกน้ันเป็น
การกําหนดตัวช้ีวัดแบบอุดมคติที่ไม่สามารถประเมินผลการทํางานได้จริง และมีการใช้ตัวช้ีวัดระดับ 
Output Indicator มาก ซึ่งมักจะเป็นการลงบันทึกของผู้ปฏิบัติงานว่าได้ทํากิจกรรมน้ันเสร็จเรียบร้อย
แล้ว อย่างไรก็ตามตัวช้ีวัดระดับ Output Indicator น้ัน ยังไม่สามารถตอบได้ว่ากิจกรรมน้ันตอบสนอง
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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)

แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานได้มากน้อยเพียงใด จึงควรพัฒนาให้เป็น Outcome Indicator มาก
ขึ้น 
 ขั้นตอนการกําหนดตัวช้ีวัด 
 การกําหนดตัวช้ีวัดควรเริ่มจากการพิจารณาว่าหน่วยงานต้องการตัวช้ีวัดในระดับใด และ
ต้องการที่จะใช้ตัวช้ีวัดน้ันประเมินผลในประเด็นใด แล้วจึงกําหนดตัวช้ีวัดขึ้นให้มีลักษณะเป็นรูปธรรม
ตามลักษณะของตัวช้ีวัดที่ดีที่กล่าวไว้ข้างต้น ในกรณีที่เป็นตัวช้ีวัดระดับ Output ให้คํานึงถึงการวัดผล
จากปริมาณผลผลิต (Quantity) คุณลักษณะ (Quality) ต้นทุน (Cost) และเวลา (Time) จากนั้นให้
ตรวจสอบว่าตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นมานั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ รวมถึงกําหนดค่าของตัวช้ีวัดว่าจะ
ให้ออกมาในลักษณะใด และมีเกณฑ์เท่าใด 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

 
 
         
 

รูปที่ 2-5 ขั้นตอนการกําหนดตัวชี้วัด 
 

 คุณสมบัติของตัวช้ีวัด 
 ตัวช้ีวัดที่ดีน้ันควรมีลักษณะเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สามารถวัดผลจากการกระทําได้ และไม่
ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน โดยตัวช้ีวัดที่พิสูจน์ได้เชิงรูปธรรม ได้แก่ ตัวช้ีวัดทางด้านปริมาณ 
(Quantity) คุณลักษณะ (Quality) เวลา (Time) กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) และสถานท่ี 
(Place) และจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีคือมีความสมเหตุสมผลที่จะสามารถอธิบายได้ (Validity) มีข้อมูล
ที่สามารถสนับสนุนตัวช้ีวัดได้ (Availability) มีความเช่ือถือได้ (Reliability) และมีความเคลื่อนไหวได้
จากความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity) อย่างไรก็ตามในกรณีที่การปฏิบัติงานถึงจุดอ่ิมตัว
สามารถใช้ตัวช้ีวัดที่ยืนยันตัวเลขเดิมได้ 
 นอกจากน้ันข้อมูลที่สนับสนุนตัวช้ีวัดควรอยู่ในรูปของตัวเลข ซึ่งสามารถปรากฏออกมาได้
ในหลายลักษณะคือ จํานวน สัดส่วน อัตราส่วน อัตราร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยข้อมูลตัวเลขเหล่าน้ัน
สามารถนํามาใช้ในการประเมินตามเกณฑ์ได้ ดังน้ี 
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 1. การเปรียบเทียบเกณฑ์สมบูรณ์ เพ่ือใช้วัดว่ากิจกรรมน้ันสามารถทําได้สมบูรณ์ครบถ้วน
หรือไม่ 
 2. การเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานเชิงวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้วัดว่ากิจกรรมน้ันสามารถทําได้
ใกล้เคียงค่ามาตรฐานกลาง เช่น สูงกว่า เท่ากับ หรือตํ่ากว่าค่ามาตรฐานกลาง 
 3. การเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานเชิงนโยบาย เพ่ือใช้วัดว่ากิจกรรมนั้นสามารถทําได้
ใกล้เคียงปริมาณความต้องการที่กําหนดนโยบายของรัฐบาลหรือแผนของกระทรวง เช่น สูงกว่าแผน 
เท่ากับแผน หรือตํ่ากว่าแผน 
 4. การเปรียบเทียบการเคล่ือนไหวเชิงพัฒนา เพ่ือใช้วัดว่ากิจกรรมน้ันสามารถทําได้ดีขึ้น
กว่าเดิมหรือไม่ เช่น เรื่องร้องเรียนลดลงจาก 50 เรื่อง เป็น 25 เรื่อง คิดเป็นลดลงร้อยละ 50 ซึ่งมักใช้
ในกรณีที่ไม่มีหน่วยงานอ่ืน หรือมาตรฐานอ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบผลงาน จึงต้องเปรียบเทียบกับผลงานเดิม 
 ทั้ ง น้ี  การเ ก็บข้อมูล ตัว ช้ี วัดสามารถทํ า ไ ด้ โดยสัมภาษณ์  (interview) สอบถาม 
(questionnaire) สังเกตการณ์ (observation) และจากเอกสาร (document) โดยมีแหล่งที่มาของ
ข้อมูล 3 ระดับ คือ ระดับโครงการ ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ 
 
2.6 สรปุแนวคิดที่ใชใ้นการจัดทําแผนกลยุทธ ์
 

 แผนกลยุทธ์เป็นแผนที่รวมทุกอย่างซึ่งสามารถรวมทิศทางการดําเนินงานในอนาคตได้ 
สามารถกําหนดการใช้ทรัพยากรขององค์การให้บรรลุตามภารกิจและวัตถุประสงค์ ซึ่งสามารถแข่งขัน
อยู่ในตลาดได้ แผนกลยุทธ์จัดทําขึ้นจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ซึ่งทําให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อน
จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มี
ศักยภาพจากปัจจัยเหล่าน้ีต่อการทํางานขององค์กร ในขณะเดียวกันก็ยังต้องพิจารณาถึง
สภาพแวดล้อมในการแข่งขันของคู่แข่งขันทั้งหมดที่มีอยู่ในธุรกิจ เช่น สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
อํานาจการต่อรองของผู้บริโภคว่ามีมากน้อยเพียงใด อํานาจการต่อรองของผู้ผลิตที่ขายวัตถุดิบต่างๆ 
ให้แก่บริษัทเรา การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่มีมากน้อยเพียงใด และการมีสินค้าและบริการ
อ่ืนทดแทนรวมถึงส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลงในอนาคต การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจะนําไปสู่การ
จัดทําวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในมุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน  
และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ด้วยเคร่ืองมือทางด้านการจัดการ และนํากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติในลักษณะที่เป็นโครงการหรือกิจกรรม ที่มีการวัดหรือประเมินที่จะช่วยทําให้องค์กรเกิดความ
สอดคล้องเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในส่ิงที่มีความสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กร 
(Alignment and focused)    

 



 
 

 ส่วนท่ี 3  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีคาดวา่จะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงาน 

 
 สอ.บวท.   ดําเนินการศึกษา   วิเคราะห์   สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  โดย
การทบทวนผลการดําเนินงานของ  สอ.บวท. การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์แนวโน้มทิศทาง 
การเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อระบบสหกรณ์ การสังเคราะห์ประเด็นทางการเงิน 
การจัดการ กฎหมายสามารถเข้าไปมีบทบาทรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ รวมทั้งการมองหา
โจทย์ที่สามารถนําผลมาพัฒนาต่อยอด เพ่ือใช้กําหนดทิศทาง และเป้าหมายของ สอ.บวท. ทั้งในระยะ
ปานกลางและระยะยาว นอกจากน้ี สอ.บวท. ยังได้ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
พิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน และแนวโน้มความท้าทายในอีก 5 ปีข้างหน้า ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร 
และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพ่ือนํามากําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงาน เพ่ือให้ สอ.บวท. บรรลุเป้าหมาย 
 
สภาพแวดล้อมภายนอก สอ.บวท. 
 
 คณะกรรมการดําเนินการ ผู้ช่วยเหลืองาน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และตัวแทนสมาชิก ได้ร่วมกัน
พิจารณาข้อมูลอย่างกว้างขวางแล้ว เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตาม
โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฉบับที่ 4 (ปี พ .ศ .2565-2569) ได้ผลโอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของ สอ.บวท. ในแต่ละหัวข้อ ดังน้ี 
 

O1 อัตราดอกเบี้ยในตลาดยังคงอยู่ในระดับตํ่า T1 การเกิดโรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่ ส่งผลให้รายได้
สมาชิกลดลงส่วนทางกับค่าครองชีพ

O2 การเกิดโรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่ ส่งผลให้เกิด
การปรับตัวด้านวิธีปฏิบัติงาน ต้นทุน และเทคโนโลยี

T2 กฎหมายท่ีปรับปรุงบางส่วนมีผลกระทบด้านลบต่อธุรกิจ
สินเช่ือ และการลงทุนของสหกรณ์

O3 มีเครือข่ายพันธมิตรระหว่างสหกรณ์ และมีชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์เป็นศูนย์กลางในการดําเนินธุรกิจ
ของทุกสหกรณ์

T3 การแข่งขันกันระหว่างสหกรณ์ และสถาบันการเงิน
ภายนอกในการทําธุรกรรมทางการเงินค่อนข้างสูง

O4 รัฐเอ้ือประโยชน์ด้านภาษีบางประเภทให้สหกรณ์ T4 ตลาดลงทุนภายนอก ให้ผลตอบแทนลดลง

O5 กฎหมายสหกรณ์ท่ีปรับปรุงบางส่วน ส่งผลให้สหกรณ์
มีความม่ันคงทางการเงิน และกรรมการมีความรู้
ในการบริหารงานด้านการเงินเพ่ิมขึ้น

T5 ข่าวสารเชิงลบท่ีส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ 
เช่น การทุจริตในวงการสหกรณ์ ทําให้สมาชิก
ขาดความเช่ือม่ัน

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
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O6 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และช่องทาง
การติดต่อส่ือสารในปัจจุบันมีหลายช่องทาง 
ทําให้เกิดประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสาร
กับสมาชิก และมีทางเลือกในการทําธุรกรรมมากขึ้น

T6 บวท. หยุดการรับพนักงานใหม่ ทําให้เกิดข้อจํากัด
ในการเพ่ิมจํานวนสมาชิกใหม่

O7 คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มีความรู้ด้านการบริหารการเงิน
ส่วนบุคคล

T7 แนวคิดของสมาชิกบางส่วนมุ่งแสวงหาผลกําไร
จากการลงทุนกับสหกรณ์

O8 กฏหมายสหกรณ์ บัญญัติ "ให้สหกรณ์หักเงินของสมาชิก
เป็นลําดับแรก ถดัจากเจ้าหนี้ภาษีอากร และการหักเงิน
เข้ากองทุนท่ีสมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนบําเหน็จ บํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วย
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน และกฏหมายว่าด้วยการประกันสังคม"

T8 บวท. หักเงินได้รายเดือน และเงินได้อ่ืนใดท่ีสมาชิกได้รับ
จาก บวท. ให้สหกรณ์หลังกรมบังคับคดี

O9 กฎระเบียบ และขั้นตอนการขอสินเช่ือจากสถาบัน
การเงินภายนอก มีความยุ่งยากมากกว่าสหกรณ์

T9 กฎหมายเก่ียวกับการคํ้าประกัน เพ่ิมขั้นตอน
ในการหักเงินเดือนสมาชิก

T10 ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง

T11 ผลิตภัณฑ์ และช่องทางการลงทุนมีหลากหลายมากขึ้น 
เช่น การลงทุนท่ีไม่ผ่านสถาบันการเงิน 
(คริปโตเคอร์เรนซ่ี)

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

 
 
สภาพแวดล้อมภายใน สอ.บวท. 
 
 คณะกรรมการดําเนินการ ผู้ช่วยเหลืองาน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และตัวแทนสมาชิก ได้ร่วมกัน
พิจารณาข้อมูลอย่างกว้างขวางแล้ว เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตาม
โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฉบับที่ 4 (ปี พ.ศ .2565-2569) ได้ผลจุดแข็ง 
(Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของ สอ.บวท. ในแต่ละหัวข้อ ดังน้ี 
 

S1 มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน ได้แก่ 
สายฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ โดยสามารถ
บริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว

W1 เงินทุนสํารอง และทุนสะสมตามระเบียบข้อบังคับ 
ยังมีน้อยไม่เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับทุนดําเนินงาน

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)
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S2 กรรมการและเจ้าหน้าท่ี ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ 

W2 การใช้ดุลพินิจของกรรมการดําเนินการในบางกรณี
อาจก่อให้เกิดความเส่ียง

S3 เจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี และสามารถทํางานทดแทน
กันได้

W3 อัตราดอกเบี้ย เงินกู้บางประเภทสูงกว่า
สถาบันการเงินอ่ืน ท้ังท่ีคํานวณรวมกับเงินเฉล่ียคืนแล้ว

S4 เจ้าหน้าท่ี มีอัธยาศัยท่ีดี เต็มใจให้บริการแก่สมาชิก
อย่างมีคุณภาพ

W4 ขาดช่องทางการติดต่อในการตรวจสอบสิทธ์ิสําหรับ
สมาชิกศูนย์ต่างจังหวัด

S5 มีผู้ช่วยเหลืองานประจําอยู่ตามศูนย์ภูมิภาคต่างๆ 
อย่างท่ัวถึง พร้อมให้คําแนะนํากับสมาชิกทางด้าน
เอกสาร และอํานวยความสะดวกในกิจกรรมสหกรณ์

W5 ไม่สามารถให้บริการทางการเงินนอกเวลาทําการได้

S6 มีฐานะทางการเงินท่ีม่ันคง W6 ขาดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์
อย่างท่ัวถึง

W7 ทุนเรือนหุ้นของสมาชิกท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลต่อ
ต้นทุนทางการเงิน เป็นผลมาจากสมาชิกเกษียณอายุงาน
เพ่ิมขึ้น

W8 ระบบ IT ภายในสหกรณ์ยังไม่สมบูรณ์

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)

 
 
 
 



 ส่วนท่ี 4  
วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) 

 
 สอ.บวท. ได้ดําเนินกระบวนการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ
ต้ังแต่เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการดําเนินการ และสมาชิก เพ่ือรับข้อคิดเห็นจากหลากหลาย
มุมมองนํามากําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ (strategies) ในการดําเนินงาน กระบวนการ
ที่มีส่วนร่วมน้ีจะช่วยให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเกิดความเข้าใจต่อเป้าหมาย และทิศทางการดําเนินงาน 
ช่วยให้สามารถแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้เป็นอย่างดี 
เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 
วิสัยทัศน์ 
 
 "เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ  
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจสมาชิก และสังคม" 
 
“เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง” หมายถึง มีเสถียรภาพทางการเงิน 
  
“บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล” สหกรณ์จะเป็นองค์กรที่บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มี
องค์ประกอบที่สําคัญ  9  ประการ ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง 
หลักภาระรับผิดชอบ  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักการมอบอํานาจ หลักนิติธรรม 
และหลักความเสมอภาค  
 
“บริการอย่างมีคุณภาพ” สหกรณ์จะให้บริการอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้สมาชิกที่ได้รับบริการแล้วเกิด
ความพึงพอใจ 
 
“ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย” สหกรณ์จะนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในระบบงาน เพ่ือ
พัฒนาการทํางานให้ดีย่ิงขึ้น และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานให้มีมากย่ิงขึ้น 
 
“ใส่ใจสมาชิก และสังคม" สหกรณ์จะคํานึงถึงการดําเนินงานควบคู่ไปกับการใส่ใจคุณภาพชีวิตสมาชิก 
พร้อมทั้งร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
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พันธกิจ 
 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามท่ีกําหนดไว้ จึงกําหนดพันธกิจที่ต้องดําเนินการ ดังน้ี 

1. ส่งเสริมการออมในหมู่สมาชิก  
2. พัฒนาบริการสินเช่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และความต้องการของสมาชิก 
3. บริหารการลงทุนเพ่ือความม่ันคงของสหกรณ์ และสมาชิก 
4. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และ

การบริการสมาชิก 
6. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินงานสหกรณ์ 
7. จัดสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 
8. ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
9. บริการสมาชิกเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุด 

 
 กล่าวโดยสรุปพันธกิจของ สอ.บวท. คือ การส่งเสริมการออม พัฒนาบริการสินเช่ือ บริหาร
การลงทุน จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพ จัดสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคม และสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงมุ้งเน้นการบริการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของสมาชิก 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี 5 
แผนท่ีกลยุทธ์ การวัดผลสําเร็จ และทิศทางสู่เป้าหมายของ สอ.บวท. 

 
 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ เมื่อได้กําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้วจะต้องมีองค์ประกอบ
ของการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ถือเป็นปัจจัยภายในที่บ่งบอกว่า 
สอ .บวท .  มีความสามารถที่ ดํา เ นินการไปสู่ เ ป้าหมายไว้ไ ด้มากน้อยเพียงใด  ส่วนโอกาส 
(Opportunities) และภาวะคุกคาม (Threats) ถือเป็นปัจจัยภายนอกท่ีจะเอ้ือหรือขัดขวางต่อการ
เดินทางไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 สอ.บวท.  ใช้  Balanced  Scorecard  ต้ังแต่แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 2 ในการนํากลยุทธ์ของ
องค์กรมาสู่การปฏิบัติและใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่เจ้าหน้าที่ทุกระดับและทุก
หน่วยงาน เพ่ือให้ทุกส่วนในองค์กรมีความเข้าใจในทิศทางที่จะเติบโตและแข่งขันได้ ให้เจ้าหน้าที่ทุก
คนปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน ดังน้ันแผลกลยุทธ์ฉบับที่ 4 จึงยังคงนําผลวิเคราะห์
จุดแข็ง   จุดอ่อน  โอกาสและภัยคุกคาม  (SWOT)  มาบ่งช้ีกลยุทธ์ในแผนที่กลยุทธ์ของ  สอ.บวท.  
ตามมุมมองของ  Balanced Scorecard ได้แก่ ด้านองค์กรและการเรียนรู้ ด้านกระบวนการภายใน  
ด้านผู้ใช้บริการ/ลูกค้า  ด้านการเงิน  และด้านขบวนการสหกรณ์ สังคมและสิ่งแวดล้อม  ตามแผนที่
กลยุทธ์ (strategy map) ในแผนภาพที่ 5.1 
 

Strategy Map (แผนกลยุทธ์ปี 2564-2569)             

ด้าน
องค์กรและ
การเรียนรู้

ด้าน
กระบวน

การภายใน

ด้าน
ผู้ใช้บริการ /

ลูกค้า

ด้าน
การเงิน

ด้าน
ขบวนการ
สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลเป็นสหกรณ์ที่ม่ันคง ใส่ใจสมาชิก และสังคมบริการอย่างมีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

สมาชิกมีความรู้เรื่องการออม และวินัยทางการเงินสูงข้ึน

กรรมการ และเจ้าหน้าท่ีมีความรู้
และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ และเจ้าหน้าท่ีมีความรู้ และทักษะด้านบริหารการเงิน 
กฎหมาย และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์

สมาชิก มีความรู้เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์

มีช่องทางการลงทุนเพิ่มข้ึน มีหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติงานสหกรณ์
ให้เกิดความคุ้มค่า สามารถตอบสนอง

ความต้องการของสมาชิก
อย่างเหมาะสม 

มีหลักการ และเครื่องมือในการบริหารความเส่ียง 
และควบคุมภายในอย่างเหมาะสม 

มีการสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
รับผิดชอบตามสิทธิ และหน้าท่ีอย่างเหมาะสม 

เพื่อสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียม 
มีเทคโนโลยีทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์

มีระบบงานสารสนเทศท่ีรองรับสังคมไร้เงินสด

มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับระบบเครือข่ายท่ีทันสมัย 
มั่นคง ปลอดภัย และมีเสถียรภาพเพื่อให้

การบริการสมาชิก ON MOBILE

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงิน ธุรการ 
และการให้คําปรึกษาทางด้านกฎหมาย

กับสมาชิกท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์

จํานวนสมาชิกมาใช้บริการ
ด้านเงินฝากระยะยาวเพิ่มข้ึน

มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ของสมาชิกเพิ่มขึ้น

สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของสหกรณ์เพิ่มข้ึน

สมาชิกมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริม

มีสวัสดิการท่ีส่งเสริมให้สมาชิก
มีความผาสุขเพิ่มขึ้น

มีสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิก 
กรรมการ และเจ้าหน้าท่ีเพิ่มข้ึน

การรับบริการของสมาชิก
มีความสะดวก รวดเร็ว มากย่ิงข้ึน 

ให้สมาชิกท่ีมีอายุสมาชิกมาก 
แต่มีหุ้นน้อย มีหุ้นเพิ่มขึ้น

สมาชิกมีเงินฝากระยะยาวเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง

มีผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก 
เพื่อสร้างวินัยทางการเงินเพ่ิมขึ้น

มีผลิตภัณฑ์สินเช่ือท่ีตรงกับ
ความต้องการของสมาชิก

มีเงินรับฝากมากกว่าทุนเรือนหุ้น 

มีทุนสํารอง มากกว่าท่ีกฎหมายกําหนด

มีทุนสะสมอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน

ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ บวท. เพิ่มขึ้น มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม และส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น

 
 

รูปที่ 5-1 แผนท่ีกลยุทธ์ (strategy map)
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พันธกิจที่ 1 : ส่งเสริมการออมในหมู่สมาชิก 
 
วัตถุประสงค์  : 1. ส่งเสริมสมาชิกให้มีการออมเพิ่มขึ้น 
   2. ส่งเสริมให้สมาชิกมีวินัยทางการเงิน 
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการออมในหุ้นกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  : ให้สมาชิกที่มีอายุสมาชิกมาก แต่มีหุ้นน้อย มีหุ้นเพิ่มขึ้น 
 

ตัวชี้วัด 2565 2566 2567 2568 2569 โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ร้อยละของสมาชิกที่มีหุ้นเป็นไป 
ตามเกณฑ์การเพิ่มหุ้นเพิ่มขึ้น 

10% 15% 20% 25% 30% โครงการส่งเสริมการออมในทุนเรือนหุ้น คณะกรรมการบริหารการเงิน 

 
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการออมรูปแบบเงินฝากระยะยาว อย่างต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 : สมาชิกมีเงินฝากระยะยาวเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง 
      

ตัวชี้วัด 2565 2566 2567 2568 2569 โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ร้อยละของจํานวนเงินรับฝากระยะยาว
เพิ่มขึ้น (ผู้เกษยีณ) 

3% 3% 3% 3% 3% โครงการส่งเสริมการออมเงินฝากระยะยาว คณะกรรมการบริหารการเงิน 

ร้อยละของจํานวนเงินรับฝากระยะยาว
เพิ่มขึ้น (สมาชิกปกติ) 

3% 3% 3% 3% 3% 

 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 : จํานวนสมาชิกมาใช้บริการด้านเงินฝากระยะยาวเพิ่มขึ้น 
 

ตัวชี้วัด 2565 2566 2567 2568 2569 โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ร้อยละของจํานวนบัญชีเงินรับฝากระยะยาว
เพิ่มขึ้น 

5% 5% 5% 5% 5% โครงการส่งเสริมการออมเงินฝาก
ระยะยาว 

คณะกรรมการบริหารการเงิน 
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กลยุทธ์ที่ 3  :  ให้ความรู้เรื่องการออม และการสร้างวินัยทางการเงิน 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  :  สมาชิกมีความรู้เรื่องการออม และวินัยทางการเงินสูงขึ้น 
 

ตัวชี้วัด 2565 2566 2567 2568 2569 โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ร้อยละของจํานวนสมาชิกเข้าอบรม 
เรื่องการออมและวินัยทางการเงิน 

80% 80% 80% 80% 80% โครงการให้ความรู้เรื่องการออม 
และวินัยทางการเงิน 

คณะกรรมการบริหารการเงิน 

ร้อยละของจํานวนสมาชิกที่มีความรู้ 
เรื่องการออมมากขึ้น 

80% 80% 80% 80% 80% 

 
กลยุทธ์ที่ 4  : พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก เพื่อสร้างวินัยทางการเงิน 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  : มีผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก เพื่อสร้างวินัยทางการเงินเพิ่มขึ้น 
 

ตัวชี้วัด 2565 2566 2567 2568 2569 โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
จํานวนบัญชีผลิตภัณฑ์ใหม่ทีส่ร้างวินัย 
ทางการเงิน 

1 1 1 1 1 โครงการผลิตภัณฑ์เงินฝาก 
เพื่อสร้างวินัยทางการเงิน 

คณะกรรมการบริหารการเงิน 
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พันธกิจที่ 2 : พัฒนาบริการสินเชื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และความต้องการของสมาชิก 
 
วัตถุประสงค์  : พัฒนาบริการสินเชื่อ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์   : พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  : มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตรงกับความต้องการของสมาชิก 
      

ตัวชี้วัด 2565 2566 2567 2568 2569 โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
จํานวนผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ตรงกับ 
ความต้องการของสมาชิก 

2 2 2 2 2 1. โครงการสินเชื่อ Ok 
2. โครงการภาวะเศรษฐกิจ Ok 
3. โครงการคลินิกแก้หนี้ 

คณะกรรมการเงินกู้ 

ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ 80% 80% 80% 80% 80% 
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พันธกิจที่ 3 : บริหารการลงทุนเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ และสมาชิก 
 
วัตถุประสงค์  : ให้มีรายได้จากการลงทุนที่เหมาะสม ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
กลยุทธ์ที่ 1 :  เพิ่มช่องทางการลงทุน ภายใต้กรอบกฎหมายที่กําหนด 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  :  มีช่องทางการลงทุนเพิ่มขึ้น 
 

ตัวชี้วัด 2565 2566 2567 2568 2569 โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
จํานวนช่องทางการลงทุนที่เพิ่มขึ้น - - 1 - - โครงการเพิ่มช่องทางการลงทุน คณะกรรมการบริหารการเงิน 

 
กลยุทธ์ที่ 2  : พัฒนาโครงสร้างทางการเงิน และแผนการลงทุนของสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  : 1. มีเงินรับฝากมากกว่าทุนเรือนหุ้น 
   2. มีทุนสํารอง มากกว่าที่กฎหมายกําหนด  
   3. มีทุนสะสมอื่นๆ เพิ่มขึ้น 
   

ตัวชี้วัด 2565 2566 2567 2568 2569 โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
สัดส่วนเงินรับฝากต่อทุนเรือนหุ้น 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 โครงการพัฒนาโครงสร้าง 

ทางการเงิน 
คณะกรรมการบริหารการเงิน 

 ร้อยละทุนสํารองต่อทุนดําเนินงาน 3.3% 3.7% 4.1% 4.6% 5.0% 
ร้อยละทุนสะสมสาธารณประโยชน์เพิ่มขึ้น 31% 32% 33% 34% 35% 
ร้อยละทุนสะสมสวัสดิการเพิ่มขึ้น 5% 5% 5% 5% 5% 
ร้อยละทุนสะสมการศึกษาเพิ่มขึ้น 5% 5% 5% 5% 5% 
ร้อยละทุนสะสมความมั่นคงเพิ่มขึ้น 3% 3% 3% 3% 3% 
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พันธกิจที่ 4 : บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
วัตถุประสงค์  : ให้มีการบริหารจัดการองค์การด้วยหลักประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม  
   การมอบอํานาจ นิติธรรม และความเสมอภาค  
กลยุทธ์   : 1. บริหารงานตามหลักประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และการตอบสนอง 
   2. บริหารงานตามหลักภาระรับผิดชอบ ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม 
   3. บริหารงานตามหลักการมอบอํานาจ นิติธรรม และความเสมอภาพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 1. มีหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติงานสหกรณ์ให้เกิดความคุ้มค่า สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกอย่างเหมาะสม 
   2. มีหลักการ และเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในอย่างเหมาะสม 
   3. มีการสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม รับผิดชอบตามสิทธิ และหน้าที่อย่างเหมาะสม เพื่อสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียม 
 

ตัวชี้วัด 2565 2566 2567 2568 2569 โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ร้อยละปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การประเมิน
สหกรณ์สขีาวด้วยธรรมาภิบาล 

80% 80% 80% 80% 
 

80% โครงการสหกรณ์สีขาว คณะกรรมการ 
วางแผนกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง 
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พันธกิจที่ 5 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการบริการสมาชิก 
 
วัตถุประสงค์  : ให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการบริการสมาชิก 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบงานสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1  : มีเทคโนโลยีทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์      
 

ตัวชี้วัด 2565 2566 2567 2568 2569 โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
การเปิดใช้งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ตามกําหนด 

10
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 ต
าม

แผ
นพั

ฒน
าโ
ปร

แก
รม
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 - - - โครงการพัฒนาระบบโปรแกรม
สหกรณ ์

คณะกรรมการ IT 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2  : มีระบบงานสารสนเทศที่รองรับสังคมไร้เงินสด 
 

ตัวชี้วัด 2565 2566 2567 2568 2569 โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
จํานวนบัญชีผู้ใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น - 
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 โครงการพัฒนาระบบโปรแกรม

สหกรณ ์
คณะกรรมการ IT 

จํานวนสมาชิกที่เปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น - 
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นใ
ช้ง

าน
 

80
%

 ข
อง

ผูล้
งท

ะเ
บีย

นใ
ช้ง

าน
 

90
%

 ข
อง

ผูล้
งท

ะเ
บีย

นใ
ช้ง

าน
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ตัวชี้วัด 2565 2566 2567 2568 2569 โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
จํานวนรายการธุรกรรมที่สมาชิกใช้งานผ่าน
แอพพลิเคชั่น 

- 

จํา
นว

นก
าร

ทํา
รา

ยก
าร

หน้
าเค

าน์
เต

อร
์ลด

ลง
 1

5%
 จ

าก
ปี 

25
65

 

จํา
นว

นก
าร

ทํา
รา

ยก
าร

หน้
าเค

าน์
เต

อร
์ลด

ลง
 3

0%
 จ

าก
ปี 

25
65

 

จํา
นว

นก
าร

ทํา
รา

ยก
าร

หน้
าเค

าน์
เต

อร
์ลด

ลง
 4

5%
 จ

าก
ปี 

25
65

 

จํา
นว

นก
าร

ทํา
รา

ยก
าร

หน้
าเค

าน์
เต

อร
์ลด

ลง
 6

0%
 จ

าก
ปี 

25
65

 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบ 
Mobile App สหกรณ ์

คณะกรรมการ IT 
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กลยุทธ์ที่ 2 : จัดหา และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  : มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับระบบเครือข่ายที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย และมีเสถียรภาพเพื่อให้การบริการสมาชิก  
   On Mobile 
 

ตัวชี้วัด 2565 2566 2567 2568 2569 โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
จํานวนครั้ง/ระยะเวลาของข้อขัดข้อง 

2 
คร

ั้ง/
60

 น
าท

ี 

2 
คร

ั้ง/
60

 น
าท

ี 

2 
คร

ั้ง/
30

 น
าท

ี 

1 
คร

ั้ง/
30

 น
าท

ี 

0 
คร

ั้ง/
0 

นา
ท ี โครงการจัดหาระบบ 

Server Database สํารอง 
คณะกรรมการ IT 

จํานวนครั้งการถูกโจมตี - 1 ครั้ง 1 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง โครงการเตรียมความพร้อม 
การบริหารจัดการด้าน 
ความมั่นคงปลอดภัย 
ระบบสารสนเทศ 
 

ความพึงพอใจผู้ใช้บริการด้าน IT - 60% 70% 80% 90% โครงการความพึงพอใจ 
ต่อการให้บริการด้าน IT  
ของสหกรณ์ 
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พันธกิจที่ 6 : พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินงานสหกรณ์  
 
วัตถุประสงค์  : 1. พัฒนากรรมการ และเจ้าหน้าที่ให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่เพิ่มขึ้น 
   2. ให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนากรรมการ และเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  : กรรมการ และเจ้าหน้าที่มีความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ตัวชี้วัด 2565 2566 2567 2568 2569 โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
การอบรมภายในองค์กร: ร้อยละของจํานวน 
ผู้เข้าอบรมหลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้ง 
กับเทคโนโลยีสารสนเทศทีผ่า่นเกณฑ์ 

80% 80% 80% 80% 80% โครงการพัฒนาความรู้กรรมการ 
ผู้ช่วยเหลืองาน และเจ้าหน้าที่ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการศึกษา 
และประชาสัมพันธ์ 

การอบรมภายนอกองค์กร: ร้อยละของ
หลักสูตรทีส่่งผูเ้ข้าอบรมที่เกี่ยวข้อง 
กับเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผน 

100% 100% 100% 100% 100% โครงการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ บุคลากร 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 2  : พัฒนากรรมการ และเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านบริหารการเงิน กฎหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  : กรรมการ และเจ้าหน้าที่มีความรู้ และทักษะด้านบริหารการเงิน กฎหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
 

ตัวชี้วัด 2565 2566 2567 2568 2569 โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
การอบรมภายในองค์กร: ร้อยละของจํานวน
ผู้เข้าอบรมหลกัสูตรบริหารการเงิน 
กฎหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับสหกรณ์ 
ที่ผ่านเกณฑ์ 

80% 80% 80% 80% 80% โครงการพัฒนาความรู้กรรมการ 
ผู้ช่วยเหลืองาน และเจ้าหน้าที่
ด้านบริหารการเงิน และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 

คณะกรรมการศึกษา 
และประชาสัมพันธ์ 

การอบรมภายนอกองค์กร: ร้อยละของ
หลักสูตรทีส่่งผูเ้ข้าอบรมบริหารการเงิน 
กฎหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับสหกรณ์
ตามแผน 

100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
กลยุทธ์ที่ 3  :  พัฒนาสมาชิก ให้มีความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  :  สมาชิก มีความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
 

ตัวชี้วัด 2565 2566 2567 2568 2569 โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
การอบรมภายในองค์กร: ร้อยละของจํานวน 
ผู้เข้าอบรมความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 

80% 80% 80% 80% 80% โครงการพัฒนาความรู้สมาชิก 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 

คณะกรรมการศึกษา 
และประชาสัมพันธ์ 
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พันธกิจที่ 7 : จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก  
 
วัตถุประสงค์  : พัฒนาสวัสดิการ ในการเพิ่มคุณภาพชีวิตสมาชิกตามความเหมาะสม 
กลยุทธ์ที่ 1 : จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีของสมาชิก 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  : 1. มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีของสมาชิกเพิ่มขึ้น 
   2. สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์เพิ่มขึ้น 
     

ตัวชี้วัด 2565 2566 2567 2568 2569 โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
จํานวนโครงการ 1 1 1 1 1 โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

ที่ดีของสมาชิก 
คณะอํานวยการ 

ร้อยละของผู้แจ้งความประสงค์ 
เข้าร่วมโครงการ   

80% 80% 80% 80% 80% 

ร้อยละของสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ของสหกรณ์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 

- 
 

5% 5% 5% 5% 

 
กลยุทธ์ที่ 2 : จัดให้มีสวัสดิการที่หลากหลายเพิ่มขึ้น 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1  : สมาชิกมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริม    
 

ตัวชี้วัด 2565 2566 2567 2568 2569 โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
จํานวนโครงการส่งเสริมอาชีพ 1 1 1 1 1 โครงการส่งเสริมอาชีพ คณะกรรมการอํานวยการ 

 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2  : มีสวัสดิการที่ส่งเสริมให้สมาชิกมีความผาสุกเพิ่มขึ้น  
 

ตัวชี้วัด 2565 2566 2567 2568 2569 โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ประเภทสวัสดิการที่ส่งเสริมความผาสุก
เพิ่มขึ้น 

1 - 1 - 1 โครงการสวัสดิการช่วยเหลือ 
สมาชิกสมทบกรณีถึงแก่กรรม 

คณะกรรมการอํานวยการ 
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พันธกิจที่ 8 : ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม  
 
วัตถุประสงค์  : ให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย 
กลยุทธ์ที่ 1 : จัดกิจกรรมช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ใน บวท. 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  : ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ บวท. เพิ่มขึ้น 
 

ตัวชี้วัด 2565 2566 2567 2568 2569 โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
จํานวนโครงการที่สหกรณใ์หก้ารสนับสนุน 10 10 10 10 10 โครงการจัดกิจกรรมช่วยเหลือ

หน่วยงานต่างๆ ใน บวท. 
คณะกรรมการ 

ศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
 
กลยุทธ์ที่ 2 : จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  : 1. มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
   2. มีสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น  
      

ตัวชี้วัด 2565 2566 2567 2568 2569 โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
จํานวนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม และส่งเสริม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1 1 1 1 1 โครงการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 
และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการ 
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

ร้อยละความพึงพอใจด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ 

80% 
 

80% 80% 80% 80% 
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พันธกิจที่ 9 : บริการสมาชิกเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด  
 
วัตถุประสงค์  : 1. พัฒนาการให้บริการสมาชิกที่มีความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย 
   2. พัฒนาการให้บริการสมาชิกที่มีความถูกต้อง และปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 1 : นําระบบแอพพลิเคชั่นมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ และทําธุรกรรมกับสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  : การรับบริการของสมาชิกมีความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น 
    

ตัวชี้วัด 2565 2566 2567 2568 2569 โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
เปิดใช้งานระบบแอพพลิเคชั่น 70% 100% - - - โครงการพัฒนาระบบโปรแกรม

สหกรณ ์
คณะกรรมการอํานวยการ 

 
กลยุทธ์ที่ 2 : ปรับปรุงระบบงานสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  : ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงิน ธุรการ และการให้คําปรึกษาทางด้านกฎหมายกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
 

ตัวชี้วัด 2565 2566 2567 2568 2569 โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ร้อยละการแลว้เสร็จแผนการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน 

100% - - - - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการอํานวยการ 

จํานวนครั้งของความผิดพลาดที่น้อยลง 5 4 3 2 1 
ความพึงพอใจการให้บริการด้านการเงิน 
ด้านธุรการ และการให้คําปรึกษา 
ด้านกฎหมาย 

80% 80% 80% 80% 
 

80% 

 
 
 
 



 
 

 ส่วนท่ี 6  
การวางแผน การปฏบิัต ิการประเมินผล และการปรับปรุง 

 
 สอ.บวท.    ให้ความสําคัญกับการพัฒนา   และปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณภาพของ
การดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองโดยประยุกต์หลักคิดของวงจรคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act, PDCA)  
4  ขั้นตอน  คือ  การวางแผน  การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 
การแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา ดังแสดงในภาพที่ 6.1 วงจร PDCA เป็นแนวทางการทํางานในทุกระดับ
ต้ังแต่ระดับกลยุทธ์ไปจนถึงระดับปฏิบัติ ระดับองค์กรไปจนถึงระดับบุคคล นอกจากน้ี สอ.บวท. ยัง
ส่งเสริมให้ประยุทธ์หลักคิด  PDCA  แบบครบวงจร  กล่าวคือในแต่ละขั้นตอนของวงจร  PDCA น้ัน
จะปฏิบัติตาม  PDCA  ด้วยเปรียบเสมือนมี  PDCA  ย่อยในแต่ละขั้นตอน PDCA ใหญ่ เพ่ือให้เกิด
การปรับปรุงต่อเน่ืองในทุกมิติ 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 6.1 วงจรคุณภาพ PDCA 
 

 
 
 
 
 
 

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

      Act                                   Check 
กลไกการปรับแผนโครงการ/     ตรวจสอบและประเมินผล 
โปรแกรม/หน่วยงาน                การดําเนินงานตาม                       
การดําเนินงานตาม                  โครงการ/การประเมินผล 
ข้อเสนอแนะ                           กระทบ/การตรวจสอบ 
                                             และควบคุมภายใน                          
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การวางแผน (Plan) 
 
 สอ.บวท. ปรับปรุงระบบการทํางานอย่างต่อเน่ืองทั้งการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการ
วางแผนในระดับต่างๆ มีการใช้กระบวนการวางแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงาน โดยใช้ข้อมูล
และสารสนเทศต่างๆ วิเคราะห์ประเด็นที่เก่ียวข้อง บริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือลดความไม่แน่นอนลง
และกําหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ เพ่ือขับเคล่ือนองค์กรไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ี ขั้นตอนการได้มาซึ่งแผนกลยุทธ์ ของ สอ.บวท. ยังคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเพ่ือให้การดําเนินงานของ สอ.บวท. เป็นไป
ตามแผนกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ สอ.บวท. จึงจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี โดยกําหนดวัตถุประสงค์
และตัวช้ีวัด ความสําเร็จในการดําเนินงาน ทรัพยากรที่จําเป็น ทั้งมีการสื่อสารกับผู้ที่เก่ียวข้องใน
ระหว่างการจัดทําแผน และแผนการดําเนินงานประจําปีของ สอ.บวท. ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง 
 
การปฏิบัติตามแผน (Do) 
 
 การปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนเป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับ สอ.บวท. ในการ
กําหนดวิธีการบริหารจัดการให้ดําเนินการได้สอดคล้องกับแผนที่ต้ังไว้ สอ.บวท. จึงได้จัดต้ังเคร่ืองมือ
และกลไกท่ีสําคัญเพ่ือผลักดันให้ สอ.บวท. สามารถทํางานได้ตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
 สอ.บวท. มีการบริหารแบบสมดุลตามหลักของ Balanced Scorecard ที่เช่ือมโยงกลยุทธ์
ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ   และได้ถ่ายทอดจนถึงผู้ปฏิบัติงาน  มีการกําหนด  และผลักดันกลยุทธ์
ขององค์กรที่จะทําให้  สอ.บวท.  บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  โดยมอบหมายงานสําคัญดังกล่าวให้
ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ  พร้อมกันน้ีคณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์  และบริหารความเสี่ยง 
ทําหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน  ซึ่งหมายถึงเป็นผู้ให้คําปรึกษาที่สร้างสรรค์  ให้กําลังใจ เน่ืองจากเป็นผู้มี
ประสบการณ์ และมองเห็นภาพได้กว้างกว่า นอกจากน้ี สอ.บวท. มีระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร
ที่มีการกําหนดความสามารถในแต่ละตําแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน (functional competency) 
เพ่ือให้พนักงานสามารถดําเนินงานได้ตามขีดความสามารถที่องค์กรคาดหวัง รวมท้ังส่งเสริมศักยภาพ
และจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถส่งมอบผลงานบรรลุตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร และได้รับ
ความเช่ือมั่นจากบุคคลภายนอก 
 
การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน (Check) 
 
 การตรวจสอบ และประเมินผลงานเป็นกลไกที่ ช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลย่ิงขึ้นกว่าเดิม โดยอาศัยการศึกษาการดําเนินงานที่ผ่านมาในอดีต
จนถึงปัจจุบัน  เพ่ือนําไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) นอกจากน้ัน
กลไกดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้การดําเนินงานของ สอ.บวท. เป็นที่ยอมรับ โดย สอ.บวท. กําหนดให้มี
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การรายงานผลการดําเนินงานรายเดือน รายไตรมาส และรายปี พร้อมข้อมูลที่มีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบแผน และผลงานทั้งในเชิงผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบในมิติต่างๆ เพ่ือสามารถให้
ผู้บริหาร และคณะกรรมการในด้านต่างๆ ตัดสินใจได้ดังน้ี   
 ● คณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง อันประกอบไปด้วยผู้ทรงวุฒิใน
ด้านต่างๆ ที่พิจารณากลั่นกรองระดับนโยบาย ตลอดจนคณะทํางานที่แต่งต้ังเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อน
งานต่างๆ ให้มีผลิตภาพและคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

 ● ฝ่ายจัดการ มีขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ กลั่นกรองพิจารณาอนุมัติงานโครงการ
และพัฒนาตามทิศทางที่กําหนด รวมทั้งประเมินผลการดําเนินงานตามกลุ่มงานโครงการ โดยอาศัย
กลไกคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการเงินกู้ 
คณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการดําเนินการ  

 ● การประเมินผล สอ.บวท. และหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กร สอ.บวท. มีหน่วยงาน
ประเมินผลทําหน้าที่กํากับดูแลกรอบการประเมินผลในแต่ละส่วนงาน มีการสรรหาผู้ประเมินทั้งจาก
ภายใน และภายนอกท่ีเหมาะสมกับกรอบการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานย่อย เพ่ือให้สามารถนํา
ผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการวางแผนระยะยาวของหน่วยงานในรอบต่อไป สําหรับการประเมินผล
ระดับ สอ.บวท. น้ันเป็นการประเมินผลในภาพรวมขององค์กร โดยคณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์ 
และบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญในการประเมินผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมที่มีส่วนเก่ียวข้องในการปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป 

 ● การตรวจสอบและควบคุมภายใน สอ.บวท. มีการตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการ 
และฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ตรวจสอบ สอบทานกิจกรรมเพ่ือดํารงในคุณภาพการดําเนินงาน อีกทั้งยัง
ก่อให้เกิดความม่ันใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน และความคุ้มค่าของการ
ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง 
โปร่งใส ตามระเบียบ ข้อบังคับ 
 
การปรับปรุงพัฒนา (Act) 
 
 การปรับปรุงพัฒนาเป็นส่วนสุดท้ายที่จะทําให้การบริหารจัดการตามวงจรคุณภาพน้ัน
สมบูรณ์   การดําเนินงานของ   สอ.บวท.   เพ่ือไปสู่การปรับปรุงให้ได้คุณภาพตามความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังน้ัน การควบคุมคุณภาพจากกลไกขั้นตอนก่อนหน้าน้ี (Plan-Do-Check) มีส่วน
สําคัญที่สร้างความมั่นใจว่าการปรับปรุงพัฒนาเป็นผลจากการประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้องจากระบบ
การวางแผนงาน ระบบรายงานผลการดําเนินงาน และระบบการประเมินผล เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ของ สอ.บวท. ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
 สอ.บวท. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงาน โดยต้ังอยู่บน
พ้ืนฐานความเช่ือที่ว่า “ผู้ที่ทํางานกับกระบวนการจะเป็นผู้ที่สามารถกําหนด วิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาในกระบวนการได้ดีที่สุด” นอกจากน้ี ฝ่ายจัดการ สอ.บวท. และคณะกรรมการที่ดูแลงานต่างๆ 
มีหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ และติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานตาม
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ขอบเขตของอํานาจหน้าที่ที่มีอยู่แล้วได้ ซึ่งขั้นตอนการปรับปรุงพัฒนา (Act) มีผลต่อการจัดโครงสร้าง
องค์กร ปรับปรุงนโยบาย ปรับปรุงแผนงาน ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
ปรับปรุงวัฒนธรรม และปรับปรุงระบบการทํางานต่างๆ ให้เหมาะสมอย่างต่อเน่ือง 
 กลไกขั้นตอนต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสิ่งที่ สอ.บวท. มีความมุ่งมั่นให้เกิดขึ้น และ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือทําให้ สอ.บวท. เป็นองค์กรคุณภาพ สามารถรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลง และให้แผนกลยุทธ์ที่ได้จัดทําขึ้นสามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมายที่ได้กําหนดไว้อย่างมีประสทิธิผล 
 
   

 

 

  
 
 
 


