
การวางแผนเชิงกลยทธ์สําหรับธรกจิสหกรณ์ 

วิชา 125528 

การวางแผนเชงกลยุทธสาหรบธุรกจสหกรณ 
(Strategic Planning for Co-operatives  Business)

โดยโดย

รองศาสตราจารย์ จุฑาทพิย์   ภัทราวาท



องค์ประกอบของค่มอืองคประกอบของคูมอ

การปรับกระบวนทศัน์ด้านการบริหารการเปลีย่นแปลงในสหกรณ์

การจดัทาํแผนทีก่ลยุทธ์ุ

การจดัทาํแผนการปฏบิัตกิาร 100 วนั ส่การเปลีย่นแปลงในสหกรณ์การจดทาแผนการปฏบตการ 100 วน สูการเปลยนแปลงในสหกรณ

ํ ป็ โ ํ ิ ป ิการกาํหนดเป็นนโยบายการดาํเนินการ และการประเมนิผล

ตวัอย่างการจัดทาํรายงาน / กระดาษทาํการ
รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



ป ั น ั น์การปรบกระบวนทศน

้ ิ ป ี่ ป ใ ์ด้านการบริหารการเปลยีนแปลงในสหกรณ์

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



จุดมุ่งหมายุ ุ

เพื่อให้คณะกรรมการดําเนินการ ฝ่ายจัดการ

์ไ ้ ี ้ ้ ใ ี่สหกรณ์ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกยีวกบั กรอบคดิ และ

แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ตลอดจนได้แนวทางการบรหารการเปลยนแปลง  ตลอดจนได

ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กบักระบวนการบริหารการเปลีย่นแปลง ซึ่งจะนําไปสู่

ความสําเร็จตามความคาดหวงั

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



กรอบคดิสําหรับการบริหารการเปลีย่นแปลงในสหกรณ์

การบริหารการเปลีย่นแปลงในสหกรณ์ซึ่งมุ่งเน้นทีจ่ะให้เกดิการเปลีย่นแปลง

ใน 2 มติ ิคอื

ิ ิ ้ ่
การลดลงของค่าใช้จ่าย    การเพิม่ขึน้ของรายได้ 

การลดความเสี่ยงในการดาํเนินงาน

มตดานมูลคา

การลดความเสยงในการดาเนนงาน

ความพงึพอใจของสมาชิกสหกรณ์ 
มติดิ้านคุณค่า

ความพงึพอใจของพนักงานสหกรณ์ 

ความพงึพอใจของพนัธมติรธรกจิความพงพอใจของพนธมตรธุรกจ

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



การประเมนิความสามารถหลกัของสหกรณ์

หมายถงึ ทกัษะ หรือความชํานาญเฉพาะในด้านใดด้านหนึ่ง 

ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการสร้างผลการปฏิบัติงาน

ความสามารถหลกั

ซงสงผลโดยตรงตอการสรางผลการปฏบตงาน

ทีด่เียีย่มให้แก่สหกรณ์

วธิีการประเมนิ

ใช้วธิีเปรียบเทยีบกบัคู่แข่งในการดาํเนินธุรกจิ 

์ ่ ่

วธการประเมน

ความสามารถหลกั

หรือสหกรณ์ทมีกีารดาํเนินงานในกจิกรรมทเีหมอืนกนั 

เพือ่ค้นหาสิ่งทีเ่ป็นเอกลกัษณ์โดดเด่น 

ื ื ้ ์หรือความเหนือชันกว่าในการแข่งขนัของสหกรณ์ 

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



วฏัจกัรการบริหารการเปลีย่นแปลงในสหกรณ์ รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



การให้คาํแนะนําโดยทีมทีป่รึกษาตามแผนปฏบิัตงิานของทีมทีป่รึกษา

กระบวนการบริหารการเปลีย่นแปลงในสหกรณ์
รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



ตัวอย่างการประเมนิความสามารถหลกัของสหกรณ์

ความสามารถหลกั มคีวาม ต้องพฒันา รายละเอยีความสามารถหลก มความ

โดดเด่น

ตองพฒนา รายละเอย

ด

ภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ในสายตาของ

สมาชิก/ลกค้า

ระบุ

สมาชก/ลูกคา

คุณภาพของสินค้า/ผลติภณัฑ์ ระบุ

คุณภาพของการให้บริการ ระบุ

มตีลาดเป้าหมายทีช่ัดเจน ระบมตลาดเปาหมายทชดเจน ระบุ

มกีารพฒันาและสร้างแรงจูงใจแก่ ระบุ

บุคลากร

มคีวามคล่องตวัในการดาํเนินงาน ระบมความคลองตวในการดาเนนงาน ระบุ

มทีกัษะในการบริหารจดัการ ระบุรองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



กระบวนการกาํหนดกลยุทธ์ เพือ่การบริหารการเปลีย่นแปลงในสหกรณ์ รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



การจดัทาํแผนทีก่ลยทธ์การจดทาแผนทกลยุทธ

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



มุมมองเกีย่วกบัแผนทีก่ลยุทธ์แผนที่

กลยทธ์

ื ั ์ ี่ ํ ์ ่ ํ ็ ไ ้

กลยุทธ

คอื ขุมทรัพย์ ลายแทงทจีะนํามาสหกรณ์สู่ความสําเร็จได้

อย่างเป็นรูปธรรม

เปรียบเสมอืน รายงานทางการเงนิสําหรับกลยุทธ์ โดยแสดงให้เห็น

่ ั ่ ป ี่ ไป ป็ ั ์ ี่ ้ ไ ้ ่ ไ

เป็นเครื่องมอือธิบายถงึตวักลยทธ์ อย่างเป็นเหตเป็นผล และสอดคล้องกนั 

วาทรัพยากรตาง ๆ จะถูกเปลยีนไปเป็นผลลพัธทตี้องการได้อยางไร

เปนเครองมออธบายถงตวกลยุทธ อยางเปนเหตุเปนผล และสอดคลองกน 

ด้วยการกาํหนดวตัถุประสงค์และกจิกรรมในระยะสั้น ทีจ่ะช่วยสร้าง

การเปลีย่นแปลงในระยะยาวการเปลยนแปลงในระยะยาว

เป็นตวัแบบทีป่ระสานกนัของกลยทธ์เพือ่ช่วยในการแปลงวสิัยทศัน์เปนตวแบบทประสานกนของกลยุทธเพอชวยในการแปลงวสยทศน

ไปเป็นการกระทาํ
รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



มุมมองเกีย่วกบัแผนทีก่ลยุทธ์แผนที่

กลยทธ์

 เป็นสถาปัตยกรรม สําหรับอธิบายตวักลยุทธ์ โดยการรวมการทาํงาน 

กลยุทธ

ทั้ง 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านการเรียนรู้และพฒันา มุมมอง ด้าน

กระบวนการภายใน มมมองด้านลกค้า และมมมองด้านการเงนิ เข้ากบั

เป็นแผนภาพทีแ่สดงให้เห็นชดของวตัถประสงค์และกจิกรรมการขบั

ุ ู ุ

แนวคดิของ แนวทางกลยุทธ์

เปนแผนภาพทแสดงใหเหนชุดของวตถุประสงคและกจกรรมการขบ

เคลือ่นทีส่ัมพนัธ์กนั ใน 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านการเรียนรู้และ

้ ใ ้ ้พฒันา มุมมองด้านกระบวนการภายใน มุมมองด้านลูกค้า และมุมมอง

ด้านการเงนิ อนัจะทาํให้สหกรณ์ มคีวามแตกต่างๆ จากคู่แข่งขนัและ

 เป็นตัวกาํหนดกระบวนการสร้างคณค่าทีท่กฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง มองเห็น

สร้างคุณค่าต่อสมาชิก (ผลลพัธ์) ในระยะยาว

 เปนตวกาหนดกระบวนการสรางคุณคาททุกฝายทเกยวของ มองเหน

ความเชื่อมโยงอย่างเป็นเหตุเป็นผลเพือ่ความเข้าใจถูกต้องตรงกนัรองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



แผนทีก่ลยุทธ์กบัการบริหารการเปลีย่นแปลง(การสร้างคุณค่า)ในสหกรณ์ 



องค์ประกอบของแผนทีก่ลยุทธ์   รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



กรอบการทาํงานของ BSC ในแผนทีก่ลยุทธ์ รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



ตวัอย่างการเชื่อมโยงให้เห็นความเกีย่วข้องระหว่างแผนทีก่ลยุทธ์และแผนปฏิบตักิาร



การจดัทาํแผนปฏิบัตกิาร 100 วนั

สู่การเปลีย่นแปลงในสหกรณ์

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



ิ ั ั ์

แผนปฏิบัตกิาร 100 วนั สู่การเปลีย่นแปลง

วสิัยทัศน์

แนวทางกลยุทธ์ที ่1 แนวทางกลยุทธ์ที ่2 แนวทางกลยุทธ์ที ่3

เป้าหมายตวัชี้วดัของ

์ ี่

เป้าหมายตวัชี้วดัของ

ิ ์ ี่

เป้าหมายตวัชี้วดัของ

ิ ์ ี่แนวทางเชิงกลยุทธ์ที 1 แนวทางเชิงกลยุทธ์ที 2 แนวทางเชิงกลยุทธ์ที 3

แผนปฏิบัตกิาร แผนปฏิบัตกิาร แผนปฏิบัตกิาร

การวดัผลการ การวดัผลการการวดัผลการ

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานปฏิบัติงาน
รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



ขั้นตอนการจดัทาํแผนปฏิบัตกิาร

์1. การนําแผนงาน / โครงการ ภายใต้แนวทางกลยุทธ์ต่าง ๆ ของ

แผนทีก่ลยทธ์มาเรียงลาํดบัตามช่วงเวลาที่ต้องดาํเนินการแผนทกลยุทธมาเรยงลาดบตามชวงเวลาทตองดาเนนการ

2. การกาํหนดรายละเอยีดของแผนปฏบิัตกิารภายใต้แผนงาน / 

โครงการต่าง ๆ (ประกอบด้วย กระบวนงาน – ระยะเวลา

ดาํเนินการ - กล่มเป้าหมาย - ผ้รับผดิชอบ - ตวัชี้วดั/ดาเนนการ  กลุมเปาหมาย  ผูรบผดชอบ  ตวชวด/

เป้าหมาย)

3. การจัดทาํแผนปฏิบัตกิาร ในรูปแบบของแผนภูมแิกนท์

ั ํ ิ ิ ์ ื่ ้ ใ ่ ี4. การจัดทาํแผนภูมเิพริ์ท เพอืสร้างความสนใจแกทมีงาน และ

ใช้ในการตดิตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัตกิาร 100 วนั 

จากหลกัชี้ความก้าวหน้า (milestones)
รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



ตัวอย่างการกาํหนดรายละเอยีดของแผนปฏิบัตกิารภายใต้โครงการต่าง ๆ

่ ี่
งบ

ลาํดบั 

ที่
โครงการ กระบวนงาน

ระยะเวลา 

ระบุ ว.ด.ป.

กลุ่ม

เป้าหมาย
ผู้รับผดิชอบ

ผลงานที

คาดหวงั
ประมาณ 

(บาท)

้1. โครงการ

ประชุมซมัมิท 

“การบริหาร

1. การชี้แจงทาํ

ความเขา้ใจการคิด

กระบวนการฝ่าย

5-6 

ส.ค.2550

คณะ 

กรรมการ

ผูจ้ดัการ

รศ.

จุฑาทิพย ์ 

ภทัราวาท และ

กลุ่มเป้าหมา
ยเขา้ใจ

กระบวน การ

ระบุ

การ

เปลี่ยนแปลง

ภายใต้

จดัการเกี่ยวกบั

โครงการ/

เป้าหมาย

ู

เจา้หนา้ที่
สหกรณ์

ผเ้กี่ยว ขอ้ง

ทีมงาน ของโครงการ

เห็นชอบ
มีส่วนร่วมในภายใต

วิสยัทศัน์ สกก

.......จาํกดั”

เปาหมาย

2. การจดัเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ื่

ผเูกยว ของ

อื่น

มสวนรวมใน
การกาํหนด

วิสยัทศัน์

้ ์เพือทบทวน

วิสยัทศัน์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค ์

ตวัชี้วดัความ 

สาํเร็จ

ตวัชี้วดัแนวทาง

เชิง กลยทุธ์สู่

ความสาํเร็จภายใต้ความสาเรจภายใต

กรอบเวลา 100 

วนั รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



ตัวอย่างการกาํหนดรายละเอยีดของแผนปฏิบัตกิารภายใต้โครงการต่าง ๆ

ลาํดบัที่ โครงการ กระบวนงาน ระยะเวลา กลุ่ม ผู้รับผดิชอบ ผลงานที่ งบ

ระบุ 

ว.ด.ป.

ุ

เป้าหมาย

ู

คาดหวงั ประมาณ 

(บาท)

้ ้2. โครงการ

ประชุมเชิง

ปฏิบตัิการ 

1.ชี้แจง(ร่าง)แผน

ที่กลยทุธ์ที่ยกร่าง

โดยทีมที่ปรึกษา

10-11 

ส.ค.2550

คณะ 

กรรมการ

ผจ้ดัการ

อ.ธวชิ 

สุดสาคร และ

ทีมงาน

กลุ่มเป้าหม
ายเขา้ใจ

กรอบงาน

ระบุ

ปฏบตการ 

“การจดัทาํ

แผนที่       กล

์

โดยทมทปรกษา

2. สร้าง

กระบวนการมี

่ ่ ใ

ผจูดการ

เจา้หนา้ที่
สหกรณ์

ทมงาน กรอบงาน

การเชื่อมโยง

การบริหาร

ั ิยทุธ์” ส่วนร่วมในการ

ปรับปรุงแผนที่กล

ยทุธ์อยา่ง

จดัการเชิงกล

ยทุธ์เพื่อการ

บรรลุุ

เหมาะสมเป็นไป

ไดใ้นภาคปฏิบตัิ

4  ส ื่

ุ

เป้าหมาย

มีส่วนร่วม
ใ ํ  4. การเสนอชอ

สหกรณ์ ทาํงาน/

ทีมงาน

ในการนา 

เสนอตวัชี้วดั

การเปลี่ยน 

แปลง

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



ตัวอย่างการกาํหนดรายละเอยีดของแผนปฏิบัตกิารภายใต้โครงการต่าง ๆ

ลาํดบั
่

งบลาดบ

ที่ โครงการ กระบวนงาน
ระยะเวลา

ระบุ ว.ด.ป.

กลุ่ม

เป้าหมาย
ผู้รับผดิชอบ

ผลงานที่

คาดหวงั

งบ

ประมาณ 

(บาท)

3. โครงการ

ประชุมเชิง

ป ิ ั ิ  

1. ชี้แจงทาํความ

เขา้ใจ

ป้ ป ์

12-13 

ส.ค.2550

คณะทาํ 
งาน /ทีม 

/ ี ี่

ผศ.บรรเจิด 

พฤฒิกิตติ 

ี

ไดแ้ผน
ธุรกิจ100 

ั ี่ ี

ระบุ

ปฏบตการ 

“การจดัทาํ

แผนปฏิบตัิ

เป้าประสงคของ

การจดัทาํ

แผนปฏิบตัิการ 

งาน/ทมท

ปรึกษา

และทมงาน วนทมความ

เป็นไปได้

ในทางปฏิบตัิ

การ 100 วนั 100 วนั

2. สร้าง

กระบวนการมี

เพื่อการบรรลุ

เป้าหมาย/

ตวัชี้วดัความกระบวนการม

ส่วนร่วมในการ

จดัทาํแผนปฏิบตัิ

ตวชวดความ

สาํ เร็จใน 4 

มุมมองทั้งดา้น

การ 100 วนัเพื่อ

การเปลี่ยนแปลง

(อาจแบ่งกล่ม

การเรียนรู้และ

พฒันา

กระบวนการ(อาจแบงกลุม

ยอ่ยตามแผนงาน

ยอ่ย)

กระบวนการ

ภายใน ลูกคา้ /

กลุ่มเป้า หมาย



ลาํดบั โครงการ กระบวนงาน ระยะเวลา กล่ม ผ้ ผลงานที่ งบ

ตัวอย่างการกาํหนดรายละเอยีดของแผนปฏิบัตกิารภายใต้โครงการต่าง ๆ

ลาดบ

ที่

โครงการ กระบวนงาน ระยะเวลา

ระบุ ว.ด.ป.

กลุม

เป้าหมาย

ผู

รับผดิชอบ

ผลงานท

คาดหวงั

งบ

ประมาณ 

(บาท)

โ โ ์4. โครงการ 

“ประชุม

คณะกรรม

1. การเสนอโครงการ/

แผนที่กลยทุธ์และ

แผนปฏิบตัิการ 100 วนั/

20 ส.ค. 

2550

คณะ 

กรรมการ

ดาํเนิน งาน

ผศ.อานนท ์

ผกากรอง และ

ทีมงาน

การกาํหนด
เป็นนโยบาย

การมอบ

ระบุ

การดาํเนิน 

งานเพื่อ

กาํหนด

เพื่อผา่นความเห็นชอบ

ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ

สกว./ผูแ้ทน

ฝ่ายจดัการ
ทีมที่ปรึกษา

อาํนาจ

การรับรู้ของ
ฝ่ายส่งเสริมฯ

นโยบาย

และมอบ

อาํนาจ”

2. การมอบอาํนาจแก่

คณะกรรมการ/ทีมงาน

3  การกาํหนดวาระการ

การกาํหนด
กลไกการ

ติดตามการอานาจ 3. การกาหนดวาระการ

ประชุมเพื่อติดตามงาน

ภายใตแ้ผนปฏิบตัิการ 

100 วนั

ตดตามการ

ขบัเคลื่อน

เชิงกลยทุธ์

อยา่งเป็น100 วน

4. การอนุมตัิงบประมาณ

และอื่นๆ เพื่อสนบัสนุน

ั ื่ ป ิ ั ิ

อยางเปน

กรรมการ

การสร้าง
้ ใ ใการขบัเคลือนแผนปฏิบตัิ

การ

ความเขา้ใจใน

ระบบบริหาร

จดัการเชิงรุก



ตัวอย่างการกาํหนดรายละเอยีดของแผนปฏิบัตกิารภายใต้โครงการต่าง ๆ

ั โ ่ ้ ั ิ ี่ลาํดบั

ที่

โครงการ กระบวนงาน ระยะเวลา 

ระบุ 

ว ด ป

กลุ่ม

เป้าหมาย

ผู้รับผดิชอบ ผลงานที

คาดหวงั

งบ

ประมาณ 

(บาท)ว.ด.ป. (บาท)

5. การ 

“ประชม

1. การนําเสนอ

รายงานการ

28 

ก.ย.2550

คณะ 

กรรมการ

ทมี

ทีป่รึกษา

รับทราบผล
การดาํเนิน 

ระบุ
ประชุม

คณะกรรมก

าร

รายงานการ

ดาํเนินการตาม

เป้าประสงค์/

้

ก.ย.2550 กรรมการ

ดาํเนิน 

การ

ทปรกษา การดาเนน 

การโครงการ

การจดัการ
ดาํเนินงาน 

เพือ่

ั

ตวัชี้วดั

2.เวทแีลกเปลีย่น

ี ้

ความรู้

สําหรับการ

ั ื่รับทราบ

การ

ประเมนิผล

เรียนรู้การถอด

บทเรียน/การ

ขยายผลการ

ขบัเคลอืนกล

ยุทธ์

ใต้กรอบประเมนผล

โครงการ”

ขยายผลการ

ปฏิบัตใินราย

ต่อไป

ใตกรอบ

แนวทางการ

ดาํเนิน การใน

ระยะต่อไป

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



ตัวอย่าง การจดัทาํแผนปฏิบัตกิาร 30 วนั โดยใช้รูปแบบของแผนภูมแิกนท์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ป ั ิ ื่ ิ

กจิกรรม
เดือนที ่1

1. การประชุมซมัมิทเพือวางกรอบทิศทาง

2. การจดัเตรียมขอ้มูลสนบัสนุน

3. การยกร่างแผนที่กลยทุธ์ที่ปรึกษาของทีม

4. การประชุมหารือเพื่อเตรียมทีมงาน

5. การประชุมเชิงปฏิบตัิการพฒันาแผนที่กลยทุธ์

6. การพฒันาทีมงาน

7. การศึกษาสถานะสหกรณ์ของทีมที่ปรึกษา

8. การประชุมกรรมการเชิงนโยบายเพื่อกาํหนดแผนปฏิบตัิการ

9. การประชมเชิงปฏิบตัิการจดัทาํการตลาด9. การประชุมเชงปฏบตการจดทาการตลาด

10. การดาํเนินการพฒันาระบบฐานขอ้มูลพนัธมิตรการตลาด

11. การจดัเวทีหารือเพื่อสร้างเสริมที่ประชุม

12  การยกร่างระเบียบใหม่เพื่อพนัธมิตร12. การยกรางระเบยบใหมเพอพนธมตร

13. การจดัทาํแผนธุรกิจร่วมกบัพนัธมิตร

14. การเซ็นตส์ญัญาขอ้ตกลงกบัพนัธมิตร

15. การจาํหน่ายผลผลิตภายใตข้อ้ตกลง

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



องค์ประกอบของแผนภูมเิพริ์ท

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



ตัวอย่างของแผนภูมเิพริ์ท

ึ ี้ ้ ้หมายถึง หลกัชีความกา้วหนา้ของงาน (milestones)

หมายถึง ระยะเวลาในการทาํงาน พร้อมทั้งแสดงใหเ้ห็นถึง

งานที่เป็นลาํดบั

แสดงใหเ้ห็นช่วงเวลาที่ไม่มีการทาํงานในระหวา่งที่รอ
รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



ป็ โการกาํหนดเป็นนโยบาย 

การดาํเนินการและการประเมนิผล

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



กระบวนการกาํหนดเป็นนโยบาย

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



การดาํเนินการ จะประกอบดว้ย

 การมอบหมายงานแก่คณะทาํงาน / ทมีงาน

 การดาํเนินการตามแผนปฏบิัตกิาร 100 วนั

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



กรอบคดิในการปฏิบัตงิาน

ทาํตวัเป็นผู้ริเริ่ม นักเจรจา และนักผสมผสานความคดิ

 ั โ ้ ํ ี ใ ้ ป็ ไ ่ ้ ี ั ัจดัโครงสร้างการทาํงานของทมีให้เป็นแนวราบ ไม่ต้องมสีายการบังคบั

บัญชา

ควรให้ทุกคนในทมีงานเข้าใจบทบาทของตนเองอย่างชัดเจน

 ้ ใ ้ ื ้ ่สร้างบรรยากาศการทาํงานให้เออืต่อการแสดงความคดิเห็น

เปิดใจกว้าง รับฟังความคดิเห็นของผ้อืน่เปดใจกวาง รบฟงความคดเหนของผูอน

หาวธิีการส่งเสริมการเรียนรู้ของทมีงาน

ทาํงานล่วงเวลา เพือ่ให้ภารกจิของทมีสําเร็จลุล่วง

 ใ ้ ใ ึ่ ป็ ้ ิ ้ ้มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึง เป็นผู้ตดิตามความก้าวหน้าของงาน
รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



สิ่งอาํนวยความสะดวกสําหรับทมีงานทีส่ําคญั

่ตารางการประชุมเพือ่รายงานความก้าวหน้า

ิและตดิตามงาน

 ่ ื่ ้ โ โ ี โ ์การตดิต่อสือสารด้วยเทคโนโลย ีโทรศัพท์ 

โ  ใ ้ ี ื ิโทรสาร ภายใตทมงานเสมอนจรง

 ้ ํ โ ๊ ปห้องทาํงาน / โต๊ะประชุม

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



การประเมนิผล

การประเมินผลการดําเนินการเป็นสิ่งจําเป็น เพื่อ

ชี้ให้เห็นว่าผลการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีความสําเร็จ

้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด อีกทังยังใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับ

ในการปรับปรงการดาํเนินการในระยะต่อไปด้วยในการปรบปรุงการดาเนนการในระยะตอไปดวย

 เครื่องมอืสําหรับการประเมนิผล

 วธิีการประเมนิผลการดาํเนินงาน

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



 เครื่องมอืสําหรับการประเมนิผล

ตวัวดัผลการปฏิบัตงิานทีก่าํหนดไว้ในแผนปฏบิัตกิาร

การทบทวนความก้าวหน้าของงานตามช่วงเวลาการทบทวนความกาวหนาของงานตามชวงเวลา

รายงานเหตุการณ์ประจาํวนั ณ จุดปฏบิัตกิาร

การเฝ้าสังเกตการณ์และการตรวจงาน

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



 วธิีการประเมนิผลการดาํเนินงาน

ประเมนิตวัชี้วดัทีก่าํหนดไว้ในแผนปฏบิัตกิาร

 ั ึ ใ ้ ้ใ ้ ิการวดัจากความพงึพอใจของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ และ

ผ้เกีย่วข้องผูเกยวของ

การให้ผู้บริหารเป็นผู้ประเมนิ

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



ตวัอย่างการจดัทาํรายงาน

กรณศีึกษา

สหกรณ์.........................................................จาํกดัณ.........................................................

1. Background ของสหกรณ์ (มแีผนทีช่ี้ให้เห็นทีต่ั้งของสหกรณ์และแดนดาํเนินงาน)

สหกรณ์.............................จาํกัด มีแดนดําเนินงานในเขตอาํเภอ 

 จงัหวดั  จดัตั้งมาตั้งแต่ ปี  จดัเป็นสหกรณ์ขนาด..................... จงหวด................. จดตงมาตงแต ป ............... จดเปนสหกรณขนาด

.............มีทุนดาํเนินงาน...............มีจาํนวนสมาชิก....................สมาชิกส่วนใหญ่

้  ี ี   ไป ไ ้ ่ ี   รอยละ............... มอาชพ ............................. รองลงไป ไดแก อาชพ ..................... 

, ...........................................

่ ์ ้ ้ในรอบปีทีผา่นมา (2549) สหกรณ์มีรายไดท้ั้งสิ้น .................. บาท 

รายไดห้ลกัมาจาก.................รองลงไป ไดแ้ก่ ........................................ มีกาํไร

สุทธิทั้งสิ้น.......................................
รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



โครงสร้างการบริหารงาน (Organizational Structure)( g )

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



การดาํเนินธุรกจิการให้บริการแก่สมาชิก และกระบวนการดาํเนินงาน

1  ธรกจิด้านสินเชื่อ ชี้ให้เห็น Supply chain ของธรกจิ1. ธุรกจดานสนเชอ ชใหเหน Supply chain ของธุรกจ

   2. ธุรกจิเงนิฝากุ

   3. ธุรกจิซื้อ

          4. ธุรกจิขาย (รวบรวมผลผลติและการจําหน่าย)

         5. การส่งเสริมการเกษตร

ื่       6. อนืๆ

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



2.การทบทวนกรอบทศิทางการดาํเนินงาน

นับตั้งแต่ปี.......... เป็นต้นมา สหกรณ์ได้จัดทําแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ภายใต้

การส่งเสริมของ โดยได้กาํหนดวสิัยทศัน์ พนัธกจิไว้ ดงันี้การสงเสรมของ............................โดยไดกาหนดวสยทศน พนธกจไว ดงน

วสิัยทศัน์วสยทศน

พนัธกจิ

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



3. การวเิคราะห์ความสามารถหลกั (Core Competency)

ความสามารถหลกั มคีวามโดด

่

ต้อง

ั

รายละเอี

เด่น พฒันา ยด

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



4. การกาํหนดกลยุทธ์ทางเลอืก 

วสิัยทัศน์

พนัธกจิ

ป้ ป ์เป้าประสงค์

ั ี ้ ั

กลยทุธ์

1)

ตวชีวด

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10) รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



5. แผนทีก่ลยุทธ์

ใ ้ ํ ี ี่ป ึ ั ิ ้ ์ภายใต้การแนะนําของทีมทีปรึกษาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ชุดที่ ............. 

เห็นชอบที่จะนําแผนที่กลยุทธ์ด้วยการเสนอแนวทางกลยุทธ์..................

แนวทาง เพื่อทําหน้าที่ผสมผสานความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 

มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านการเรียนรู้และเติบโต กระบวนการภายใน ลูกค้า และ

การเงนิ โดยบรณาการแนวทางแต่ละแนวทาง ในรปของการดาํเนินการโครงการ การเงน โดยบูรณาการแนวทางแตละแนวทาง ในรูปของการดาเนนการโครงการ 

เพื่อให้เกิดความชัดเจนสําหรับกรอบการทํางานเชิงกลยุทธ์ เพื่อนําไปสู่การ

ิ ั ั ์ ั ิ ป้ ป ์ ั ี ้ ั ั ีบรรลุวสิัยทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค์ และตวัชีวดั ดงัรายละเอยีด

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



ตัวอย่าง แผนทีก่ลยุทธ์ของสหกรณ์................................จาํกดั

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



6. แผนปฏบิัตกิาร 100 วนั (แผนภูมเิพริ์ท : PERT Chart)

ึ ี้ ้ ้หมายถึง หลกัชีความกา้วหนา้ของงาน (milestones)

หมายถึง ระยะเวลาในการทาํงาน พร้อมทั้งแสดงใหเ้ห็นถึง

งานที่เป็นลาํดบั

แสดงใหเ้ห็นช่วงเวลาที่ไม่มีการทาํงานในระหวา่งที่รอ
รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



7. การมอบอาํนาจ

การมอบอํานาจแก่คณะทํางาน (Task Force) ที่มีหน้าที่เชิงนโยบาย ซึ่งมี

องค์ประกอบมาจากกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และทีมงาน (Teamwork) ซึ่งจะทําองคประกอบมาจากกรรมการทไดรบมอบหมาย และทมงาน (Teamwork) ซงจะทา

หน้าทีป่ฏิบัตงิานตามแผนงาน เพือ่การบรรลุเป้าหมายตามตวัชี้วดัทีก่าํหนด

ในวาระการประชมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  จํากัด ครั้งที ่ในวาระการประชุมคณะกรรมการดาเนนการสหกรณ.............. จากด ครงท 

........ วนัที ่........................... มมีตเิห็นชอบทีจ่ะแต่งตั้งคณะทาํงาน ดงันี้

7 1 คณะทาํงาน7.1 คณะทางาน................................................................................................

                     มหีน้าทีค่วามรับผดิชอบ ............................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

7.2 คณะทาํงาน................................................................................................

                     มหีน้าทีค่วามรับผดิชอบ ............................................................................                     มหนาทความรบผดชอบ ............................................................................

.......................................................................................................................................
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8. กระบวนการให้คาํปรึกษาแนะนํา ภายใต้ทมีทีป่รึกษา
คณะกรรมการให้คําปรึกษาแนะนํา ภายใต้คําแนะนําของทีมที่ปรึกษา ทั้งสิ้น คณะกรรมการใหคาปรกษาแนะนา ภายใตคาแนะนาของทมทปรกษา ทงสน 

............. ครั้ง ระหว่างวันที่ ....................................... ถึง ......................................... มี

ข้อสรปดงัรายละเอยีดในตารางขอสรุปดงรายละเอยดในตาราง

ประเดน็การประชม/
เครื่องมื กลุ่มเป้าห

ผลลพัธ์ที่
ลาํดบั ว.ด.ป.

ประเดนการประชุม/

ให้คาํปรึกษา
อ/

อปกรณ์

มาย

(คน) ระบ

ผลลพธท

ได้
อุปกรณ (คน) ระบุ
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9. ผลการดาํเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามแนวทางกลยุทธ์ที่ได้กําหนดไว้ ในแผนที ่

์ ิ ั ึ่ ไ ้ ํ ิ ป ิ ้กลยุทธ์และแผนธุรกิจ  100 วัน  ซึงได้ดํา เ นินการประเมินผลด้วย

............................................................ มขี้อสรุป ดงันี้

ลาํดบั ตวัชี้วดั ผลการประเมนิ ข้อสังเกต

ที่
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10. สรุปผลการดาํเนินงาน

ทมีทีป่รึกษามขี้อสรุป สําหรับการให้คาํปรึกษาแก่สหกรณ์....................... 

 จาํกดั ดงันี้................................ จากด ดงน

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
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กระดาษทาํการ

กระดาษทาํการ 1 : Force Field Analysis

กระดาษทาํการ 2 : แบบประเมนิคุณภาพการบริหารจัดการ

กระดาษทาํการ 3 P tf li  A l i  M t iกระดาษทาการ 3 : Portfolio Analysis Matrix

กระดาษทาํการ 4 : Financial Tree

กระดาษทาํการ 5 : Risk Analysis

ํ ป ิ ่ ป้ ใ ้ ิกระดาษทาํการ 6 : แบบประเมนิกลุ่มเป้าหมายการให้บริการ

กระดาษทาํการ 7 : SWOT Matrixกระดาษทาการ 7 : SWOT Matrix

กระดาษทาํการ 8 : โครงรูปกลยุทธ์เรียงตามลาํดบัความสําคญั

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
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กระดาษทาํการ 1 : Force Field Analysis เพือ่วเิคราะห์โอกาส/อุปสรรค

(-) อุปสรรค โอกาส (+)
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กระดาษทาํการ 2 : แบบประเมนิคุณภาพการบริหารจดัการเพือ่ชี้ให้เห็นจุดแขง็/จุดอ่อน

ทรัพยากรภายใน / การบริหารจดัการ จุดแขง็ จุดอ่อน ข้อเสนอ/แนวทาง

1. คณะกรรมการดาํเนินการ

2. ผู้จดัการ

3. พนักงาน

4. สมาชิก (การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ)

5  การเงนิ (ความเพยีงพอ/สภาพคล่อง/5. การเงน (ความเพยงพอ/สภาพคลอง/
ผลตอบแทนทางการเงนิ)

6. อปกรณ์/เครื่องมอื/เครื่องใช้6. อุปกรณ/เครองมอ/เครองใช

7. สถานทีต่ั้งสํานักงาน

8  ระบบงาน8. ระบบงาน

9. การติดต่อสื่อสาร

ี ้10. การเรียนรู้
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กระดาษทําการ 3 : Portfolio analysis matrix เพือ่การวเิคราะห์ธุรกจิ (สินเชื่อ/เงนิฝาก/

ปัจจยัการผลติ/สินค้าอปุโภคบริโภค/ปั๋มนํา้มนั/โรงสี/ตลาดกลาง/เมลด็พนัธุ์ ฯลฯ)

็

สูง

เดก็มีปัญหา ดาวเด่น
%

)

กลาง 

งธุ
รก
จิ 

(%
าย
ตัว

ขอ
ง

สุนขัเฝ้าบา้น แม่ววันมกา
รข

ยา

่ ่
สงตํา่

ตํา่ สัดส่วนการตลาด (เมือ่เทยีบกบัคู่แข่ง)
สูง

หมายเหตุ : ให้กาํหนดตาํแหน่งของธุรกจิในตาราง เพือ่การวเิคราะห์ศักยภาพการแข่งขนัของธุรกจิประเภทต่าง ๆ



กระดาษทาํการ 4 : Financial tree เพือ่การวเิคราะห์ผลประกอบการของธุรกจิ

์ธุรกจิ (ผลติภัณฑ์/บริการ)

AA

BB

C

กาํไรขั้นต้น (บาท)

AC

D กาํไรขั้นต้น (รวม)
กาํไรขั้นต้น (บาท)

A

BD กาไรขนตน (รวม)

กาํไรขั้นต้น (บาท)

B

กาํไรขั้นต้น (บาท)

C* กรณขีาดทุนให้ใส่ตวัเลขสีแดง

* อาจใช้ตวัเลขการเงนิอืน่ เช่น กาไรขนตน (บาท)

Dรายได้รับ / กาํไรสุทธิ/กาํไร

เฉพาะธุรกจิ รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
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กระดาษทาํการ 5 : Risk analysis

ประเดน็ความเสี่ยง ผลกระทบ ปริมาณความเสียหาย แนวทางแก้ไขประเดนความเสยง ผลกระทบ ปรมาณความเสยหาย 

(ทีค่าดประมาณ)

แนวทางแกไข
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กระดาษทาํการ 6 : แบบประเมนิกลุ่มเป้าหมายการให้บริการ

ชื่อผลติภัณฑ์/ กลุ่มผู้ใช้บริการ ผลประกอบการในปีทีผ่่านมา ความพงึพอใจของ

บริการ
สมาชิก ไม่ใช่สมาชิก 

(ระบุ)

มีกาํไร ขาดทุน ดี ไม่ดี ไม่ทราบ

1.

2.

3.

4.

5.

66.

7.

88.
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กระดาษทาํการ 7 : SWOT Matrix

ปั ั ใ
Strength = S Weaknesses = W จุดอ่อน

ปัจจัยภายใน
g ุ

ปัจจัยภายนอก

Opportunities = O SO Strategies WO Strategies

Treats = T ST Strategies WT Strategies
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กระดาษทาํการ 8 : โครงรูปกลยุทธ์ เรียงลาํดบัความสําคญั

ลาํดบัที่ กลยทธ์ ชื่อแผนงาน ชื่อโครงการ เป้าหมาย/ตวัชี้วดั ระยะเวลาลาดบท กลยุทธ ชอแผนงาน ชอโครงการ เปาหมาย/ตวชวด

ความสําเร็จ

ระยะเวลา

ดาํเนินงาน

11

2

3

4

5

66

7

8
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รองศาสตราจารย์ จฑาทพิย์   ภัทราวาทรองศาสตราจารย จฑุาทพย   ภทราวาท

ผู้อํานวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์


