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บทที่ 1  
 

ขอมูลเบื้องตน 
 

1.1 สภาพปจจุบันของสหกรณ 
 

     1.1.1 ประวัตคิวามเปนมาของรานสหกรณสถาบันราชภัฏสกลนคร จํากัด 
 

 จากป 2507 เริ่มกอตั้งโรงเรียนฝกหัดครสูกลนคร  สมัยยังไมมีนักศึกษา  เนื่องจากตองไปฝาก

เรียนทีส่ถาบันอื่น ป 2508  เปนตนมา เริ่มมีนักศกึษาอยูประจํา  ดังนั้น “รานสหการ” ทําหนาที่หลักในการ

จําหนายเครื่องหมายนักศกึษา เชน เข็มขัด (ช-ญ) เนคไทร (ช) กระดุมเสื้อ  เข็มติดอกเสือ้ เปนตน  จําหนาย

เครื่องเขียนประเภท สมุด ปากกา ดินสอ ชวงระยะแรกๆนี้  รานสหการ(มิใชสหกรณ) อาศัยหองเลก็ๆ 

ดานลางอาคาร 1 (อาคารอํานวยการสองชั้นทรงไทยปจจบุนั) ระยะนั้นมีอาจารยหญงิ 2-3 ราย ดําเนินการ 

เองทัง้หมด  ทั้งซื้อ ขาย เก็บเงิน ยกของ ปด เปดรานเองทั้งสิ้น 

 ป 2526 (28 กุมภาพันธ  2526) ไดรับอนุญาตจดทะเบียนรานคาสหกรณจากนายทะเบียน

สหกรณชื่อวา “รานสหกรณวิทยาลัยครูสกลนคร จํากัด”  ผูรเิริ่มกอตั้งสหกรณเปนอาจารยและคนงาน 

(นักการภารโรง) รวมมอืกัน ผูทีม่ีบทบาทในระยะเริม่แรกเชนกัน เชน นายชารี  แสวงเจริญ (1) นายจินดา  

จันทรพรหม (2) นายนันท  สมจิตต (3) นายวิรัช  บุษยะกุล (4) นายสี  ธาตุระหัน (5) นายทองหลอ กลาง

สวัสดิ ์(6) นายปรีดา  มงคล(7) นายสุนทร  ไชยชนะ(11) นายสี  สิริสงิห(13) น.ส.อินแปลง  สุขเกษม (16) 

(หมายเหตุ : หมายเลขทายช่ือหมายถึงเลขสมาชิก) ซึง่เปนอาจารยสอนหลักการสงเสริมการเกษตรและ

สหกรณโดยตรง 

 ป 2526 ระยะแรกในการเริม่ตนจดทะเบียนสหกรณฯ น้ัน คณะกรรมการไดเคลื่อนยายสินคา

ครุภัณฑและเอกสารตางๆจากอาคาร 1 ไปที่ อาคารสหกรณฯขางตึก 2 คณะครุศาสตร ซึ่งรานเดิมเปนอาคาร

โรงครัว  โรงอาหารของศาลากลางจงัหวัดสกลนคร  (ยุคแรกกอนยายบริเวณสถานทีร่าชการไปอยูในเมอืง

สกลนครปจจบุัน)  จากสภาพโรงอาหารดังกลาวไดถูกดัดแปลงเปนอาคารคหกรรมศาสตร  แลวพัฒนามาเปน

อาคารรานสหกรณตั้งแต ป 2526  เปนตนมา 

 ตั้งแตป  2526 ถึงปปจจบุัน (ป 2543) มีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวครัง้สําคัญที่

ผลกระทบตอรานสหกรณฯ หลายเหตุการณ  เชน 

 - ป พ.ศ. 2530  เปลี่ยนหลังคากระเบื้องอาคารรานสหกรณฯ จากกระเบื้องดินเผาแผนเลก็แดง 

(เหมือนกระเบื้องของอาคารอํานวยการ) มาเปนกระเบื้องลอนคูธรรมดา ใชงบประมาณ  สามหมื่นบาท 

 - ป พ.ศ. 2534  สรางศาลาสหกรณ  งบประมาณสีห่มื่นบาทถวน  ยกระดับพื้น  ปูหินเคลือบ 

ทาสีอาคารทั้งดานในและดานนอก ในงบประมาณราว เจ็ดหมื่นบาท 

 - ป พ.ศ. 2535  เริ่มชําระภาษีสวนเพิ่ม(VAT) ตามระเบียบสรรพากร (7%) โดยรานนําเงินสดสง

สรรพากรอําเภอทกุรายเดือน 
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 - ป  พ.ศ. 2536  ปรับปรุงอาคาร 7 เหลี่ยม (รานสหกรณสมทบทุนกอสรางจํานวน 70,000 

บาท ใหแกสถาบันฯ) กั้นกระจก ซื่อเครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพดีด เครือ่งโรเนียว รบับริการพิมพและงาน

ถายเอกสาร 

 - ป พ.ศ. 2537  ปรับปรงุเพดานอาคารรานสหกรณฯ โดนลดระดับเพดานใชฝาทบีอรดติดตั้ง

เครื่องเสียง ติดตั้งเครื่องปรบัอากาศ ใชงบประมาณเจ็ดหมื่นบาท 

 - ป พ.ศ. 2538  เปลี่ยนชื่อจากรานสหกรณวิทยาลัยครสูกลนคร จํากัด  มาเปนช่ือ “ราน

สหกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํากัด” เนื่องจากสถาบันการฝกหัดครูเปลี่ยนจาก พ.ร.บ.วิทยาลัยครู มา

เปนพ.ร.บ.สถาบันราชภัฎ ต้ังแต ป 2538 

 - ป พ.ศ. 2540  กอสรางอาคารใหมเพิ่มเติม เปนอาคารสีเ่หลี่ยมชั้นเดียวโดยขยายพื้นที่ออก

ดานขาง(ดานทิศใต) ขนาดพื้นที่เดิม 8x20 เมตร เพดานและหลงัคาคอนกรีตเปนสิ่งกอสรางชิ้นเดียว ติดต้ัง

เครื่องปรบัอากาศขนาดใหญ 2 เครื่องรวมใชงบประมาณ หนึ่งลานบาท 

 - ป พ.ศ. 2541  ปรับเปลี่ยนขอบังคับรานสหกรณใหสอดคลองกับระเบียบสหกรณของกรม

สงเสริมสหกรณ ขอบังคับใหมที่เปลี่ยนแปลงนีเ้นนปรับรูปคณะกรรมการดําเนินการ และเปลี่ยนวันสิ้นปบัญชี

จากเดิมวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป มาเปนวันที่  31 ตุลาคม ของทุกป ทั้งนีเ้พื่อใหนักศึกษาปกติที่เปนสมาชิก

ไดมีโอกาสเขารวมประชุมใหญสามัญประจําปไดงายและสะดวกข้ึน  โดยมีโอกาสเลื่อนวันประชุมใหญสามญั

ประจําปเร็วข้ึน  2 เดือน การขอใชขอบังคับใหมสงเพื่อนายทะเบียนทราบ 

 - ป พ.ศ. 2543  ติดต้ังโทรทัศนวงจรปด ประกอบดวยกลองปรับหมุนอัตโนมัติ จํานวน 4 ชุด 

ทีวีสี 20 นิ้ว  1 เครื่อง เครื่องบันทึกภาพ(อัด-เลน VDO) อุปกรณตางๆ รวมงบประมาณ 2.2 แสนบาท 

ติดต้ังกันสาดคละสีดานขาง 2 ดานของอาคารใหม ใชงบประมาณ สี่หมื่นบาท 

 
         1.1.2 ที่ตั้ง 
 

 ชื่อ    สหกรณมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร จํากัด 
 ประเภท  สหกรณบริการ 
 ที่ตั้งสํานักงาน   เลขที ่680  ถนนนิตโย  หมูทื่ 11 ตําบลธาตุเชิงชุม 

  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000 
 
 ตราของสหกรณ         ตราของสหกรณมีรปูลักษณะ ดังนี ้

  
ความหมาย คือ ดวยมือของมวลสมาชิกรวมกันพฒันาสหกรณ 
                    ไปสูความรุงโรจน 
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         1.1.3 ดานบุคลากร 
 ในป พ.ศ. 2561 สหกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํากดั มีบุคลากรฝายตางๆ  
ประกอบดวย  
 1.3.1 คณะกรรมการดําเนินการ  จํานวน  11  คน 
 1.3.2 ที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน   -   คน 
 1.3.3 ผูตรวจสอบกจิการ   จํานวน   3   คน 
 1.3.4 เจาหนาทีส่หกรณ   จํานวน  10  คน 
 1.3.5 สมาชิก    จํานวน  823 คน 
 
1.2  ผลการดําเนินงานที่ผานมา 
          1.2.1 ดานปริมาณ 
  - สมาชิก       จํานวน  823  ราย 
  - สมาชิกที่มีหนีก้ับสหกรณ     จํานวน  430  ราย 
  - สมาชิกที่ไมมีหนีก้ับสหกรณ     จํานวน  393  ราย 
  - ประชาสัมพันธในรปูแบบตางๆ     จํานวน    4   ครั้ง 
  - จัดสวัสดิการใหแกสมาชิก (สงเคราะหศพ)   จํานวน   12  ราย 
  - สวัสดิการทุนศึกษาบุตรสมาชิก    จํานวน   28  ราย 
  - จัดสรรทุนสาธารณประโยชน    จํานวน   22  รายการ 
  - แกไขระเบียบสหกรณ     จํานวน    5   ระเบียบ 
  - สงเสริมและสนบัสนุนใหคณะกรรมการดําเนินการ  
       ผูตรวจสอบกจิการ และเจาหนาที่เขาฝกอบรมสัมมนาในรูปแบบตางๆ  จํานวน  13  รายการ 

 

          1.2.2 ดานธุรกิจ 

  - สินทรัพย    จํานวน   34,643,952.49  บาท 

  - หนี้สิน    จํานวน     1,486,878.26  บาท 

  - ทุนของสหกรณฯ   จํานวน   33,150,614.93  บาท 
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1.3  โครงสรางการบริหารงานของสหกรณ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     สหกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บรหิารงานโดยยึดหลกัเดียวกัน คือ บริหารงานโดย

สมาชิกทุกๆ คนเปนเจาของสหกรณ ซึ่งจะเลือกตัวแทนซึง่เรยีกวา “คณะกรรมการดําเนินการ” จากทีป่ระชุม

ใหญเปนผูบรหิารงานแทน  ทั้งนี้ตั้งอยูบนรากฐานของประชาธิปไตย ตามพระราชบญัญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 

คณะกรรมการดําเนินการมีหนาที่กําหนดนโยบายการบริหารงานใหสหกรณ เพือ่ใหกจิการสหกรณดําเนินการ

อยางกวางขวาง และใหบรกิารแกสมาชิกอยางทั่วถึง   

 คณะกรรมการดําเนินการจัดจางผูจัดการที่มีความรู ความสามารถ มาดําเนินธุรกจิแทน และ

ผูจัดการ อาจจัดจางเจาหนาที่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการเพื่อชวยเหลือกิจการสหกรณ

ดานตางๆ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงปริมาณธุรกจิและการประหยัดเปนสําคัญ 
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1.4 หลักการและเหตุผล 
 

 จากสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาหนวยงาน 

หรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน จําเปนตองมีการปรับตัวเพื่อทําใหองคกรมีความสามารถในการแขงขันกันได

เพื่อความไดเปรียบในเชิงธุรกจิ หรอืมุงเนนผลลัพธที่มปีระสทิธิภาพ    จึงตองมีการแสวงหาเครื่องมือดานการ

จัดการใหมๆ มาชวยในการบริหารและพฒันาองคกร  เครื่องมอืดานการจัดการดังกลาวที่ไดรับความนิยมใน

ปจจุบัน คือ SWOT Analysis  โดยแนวคิดดังกลาวจะชวยนํากลยุทธของกิจการไปสูการปฏิบัติจริงได อกีทั้ง  

ยังชวยในดานการประเมินผลการดําเนินงาน และชวยทําใหเกิดความเขาใจในการพฒันาองคกรของผูปฏบิัติ

ทุกระดบัปญหาทีส่ําคัญประการหนึ่งของการบรหิารงานสหกรณ คือ ปญหาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

องคกร ความสามารถในการแขงขัน (ธุรกิจ)  สาเหตทุี่สําคัญเกิดจากระบบการบรหิารจัดการยงัไมทันตอการ

เปลี่ยนแปลง การใชเทคนิคเครื่องมือการจัดการใหมยังไมถกูนํามาใช นอกจากนั้นวัฒนธรรมองคกร การ 

ตัดสินใจ การลดขั้นตอนยังลาชา  

 ดังนั้นคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํากัด  ชุดที่ 34  จึงไดมี 

การจัดทําแผนกลยุทธ ระยะ 4 ป ( พ.ศ. 2561 -2564) ซึ่งเปนแผนระยะยาวของสหกรณจัดทําขึ้น เพื่อใชเปน

กรอบทิศทางการดําเนินงานในอนาคตของสหกรณ โดยแผนฯ ที่กําหนดขึ้น จะถูกนําไปพัฒนาเปนแผนงาน

โครงการของสหกรณ ในชวงระยะเวลาการดําเนินการตามแผน การจัดทําแผนกลยุทธของสหกรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํากัด ในครั้งนี้ เพื่อสรางกรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณ และเปนแนวทาง

ปฏิบัติในระยะยาว โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมตางๆ ที่มีผลกระทบตอสหกรณ มาเปนตัวกําหนดทิศทาง       

มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสหกรณเกิดความมั่นคงและเปนที่พึ่งของสมาชิก         

และสังคมตอไป  เพื่อใหเหมาะสม ทันสมัย สอดคลองกับสภาพปญหาในปจจุบัน 

 

1.5 วตัถุประสงค 

 เพื่อใหมีเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการองคกรที่ด ีมีประสิทธภิาพ โดยจัดทําแผนกลยุทธ 4 ป 

และแผนปฏิบัติการประจําปของสหกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํากัด  

 

1.6 เปาหมาย 

 สหกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํากัด มีและใชแผนกลยุทธในการบรหิารจัดการ 

แผนกลยทุธสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ีแผนกลยทุธสามารถตอบสนอง

ความตองการของสมาชิกโดยยึดมั่นในอุดมการณ หลกัการสหกรณ 
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1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1. สหกรณ จะมกีรอบแนวทางในการพฒันาการดําเนินงานในระยะเวลา 4 ป ซึ่งกรอบทิศทางการ 

ดําเนินงานดังกลาวจะมีความสอดคลองกบัปจจัยสภาพแวดลอม 

2. กรอบทิศทางการดําเนินงานตามแผนกลยทุธ จะเปนลักษณะการบริหารงานเชิงรกุ ซึ่งจะชวย 

สนับสนุนใหสหกรณมบีทบาทในการดําเนินธุรกจิและใหบรกิารสมาชิกมากขึ้น อันนําไปสูการเสริมสราง

ภาพลักษณของสหกรณใหเปนที่ยอมรบัของมวลสมาชิกมากยิ่งขึ้น 

3. แผนกลยทุธ จะชวยพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏบิัติหนาทีข่องเจาหนาที่ มรีะบบงานที่ชัดเจน  

เอื้ออํานวยตอการปฏิบัตงิานในความรับผิดชอบของเจาหนาที่ อันนําไปสูการใหบริการทีเ่ปนทีพ่ึงพอใจของ

มวลสมาชิก 

4. กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธเปดโอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการกําหนดกรอบ 

ทิศทางการพัฒนาสหกรณ อันนําไปสูความเปนเอกภาพเดียวกันในดานการพัฒนาสหกรณ 
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บทท่ี  2 

 สภาพแวดลอมขององคกร 

2.1 ความสําคัญและประโยชนของการวิเคราะหสภาพแวดลอม 

 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) จะชี้ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่

เกิดขึ้นทั้งภายในภายนอกสหกรณฯ ทั้งในสวนที่เกิดขึ้นแลวและมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต ตลอด

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่มีตอสหกรณ  เพื่อที่จะทราบวาในปจจุบันสหกรณมีสภาพเปนอยางไร

และอยูที่ใด โดยการคนหาคําตอบที่เปนโอกาส  (Opportunities)  อุปสรรค (Threats) จุดแข็ง (Strengths) 

และจุดออน (Weaknesses)  ของสหกรณเพื่อนําไปสูการกําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค และกลยุทธ 

เพื่อใชในการจัดทําแผนกลยุทธตอไป 

2.2 ปจจัยสภาพแวดลอมท่ีควรพิจารณาในการจัดทําแผนกลยุทธสหกรณ  

 ปจจัยสภาพแวดลอมที่ควรนํามาพิจารณาจัดทําแผนกลยุทธของสหกรณนั้น แบงออกเปน         

2 กลุมไดแก ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก และปจจัยสภาพแวดลอมภายใน มีรายละเอียด ดังนี ้

  2.2.1  ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 

          การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกในที่นี้ประกอบดวย การวิเคราะหปจจัย

สภาพแวดลอมทั่วไป ไดแก พระราชบัญญัตสิหกรณ  นโยบายรัฐบาล การเมืองและเทคโนโลยี  การวิเคราะห

ปจจัยสภาพแวดลอมดําเนินการ ไดแก หนวยงานของรัฐ  ธุรกิจคูคา  แหลงเงินทุน  และสมาชิก  ซึ่งผลการ

วิเคราะหมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมทั่วไป 

การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมทั่วไปจะกลาวถึงในที่นีป้ระกอบดวย ดานเศรษฐกจิ  

สังคม นโยบาย กฎหมาย และเทคโนโลยี ซึ่งมีขอสรุปการวิเคราะหดังตอไปนี ้
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมทั่วไปที่มีตอการดําเนินงานของสหกรณ 

ประเด็นการวิเคราะห โอกาส อุปสรรค 

1. ดานเศรษฐกิจ 
- สภาพเศรษฐกจิในปจจบุันทีม่ีสภาวะของแพง /คาครองชีพสงู 
- สถาบันการเงินใหดอกเบี้ยเงินฝากต่ํา 
- สถาบันการเงินปลอยกูคอนขางสูง 
- การซื้อขายสินคาในปจจุบันเฟองฟู รวดเร็ว (ระบบออนไลน) 

 
 
/ 

 
/ 
 
/ 
/ 

2. ดานสังคม 
- ประชากรมีการขยายตัวในสวนของผูสูงอายมุากขึ้น 
- ผูบริโภค (วัยทํางาน) นิยมสินคาฟุมเฟอย 
- พฤติกรรมการบรโิภคของประชาชนนิยมสินคาที่ทันสมัย 

 
/ 

 
 
/ 
/ 
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ประเด็นการวิเคราะห โอกาส อุปสรรค 

3. นโยบายรัฐ 
- รัฐสนบัสนุนใหใชประชาชนสินคาประชารัฐ (บัตรสวัสดกิาร) 
- รัฐมีนโยบายชวยเหลือประชาชนโดยใหเงินคาครองชีพ 
- รัฐใชอํานาจในการกําหนดราคาขายสินคาบางประเภท 

 
 
/ 
 

 
/ 
 
/ 

4. กฎหมาย 
- กฎหมายภาษีอากร กําหนดใหสหกรณไมตองเสียงภาษีรายได 
- พรบ.สหกรณ 2542 ยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับสหกรณ 
- ระเบียบสหกรณมกีฎเกณฑที่ชัดเจน และไดรบัการดูแลจากกรม

สงเสริมสหกรณ 

 
/ 
/ 
/ 

 

5. เทคโนโลย ี
- ระบบเทคโนโลยสีมัยใหม (ทําใหการทํางานเร็วขึ้น) 
- ระบบดิจิตอล (สามารถสนับสนุนและสงเสริมการทํางานไดมาก) 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 

(2)  การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมดาํเนินการ 

                    การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมดําเนินการที่จะกลาวถึงในที่นี้ประกอบดวย สมาชิก  

หนวยงานของรัฐ  และธุรกจิคูคา ซึ่งมีขอสรุปการวิเคราะหดงัตอไปนี ้

ตารางท่ี  2  ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมดําเนินการ 

ประเด็นการวิเคราะห โอกาส อุปสรรค 

1.  สมาชิก 
     - สมาชิกบางสวน  ขาดวินยัทางการเงิน 
     - สมาชิกบางสวน  มีหนีส้ินนอกระบบ 
     - สมาชิกบางสวน  ไมเขาใจระบบสหกรณ 
     - สมาชิกบางสวน  มีความเชื่อมั่น ศรัทธา ตอสหกรณ 
     - สมาชิกบางสวน  ใหความรวมมอืกับสหกรณดวยด ี

 
 
 
 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 

2.  หนวยงานสนับสนุน 
     - สํานักงานสหกรณจังหวัด ใหคําแนะนําสงเสริมแกสหกรณ 
     - กรมตรวจบัญชีสหกรณ ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระบบบญัชี การบันทกึ 
       บัญชี การรายงานทางการเงิน 
     - มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใหความรวมมือในการหกัเงินเดือน 
       ชําระหนี้สหกรณ 
     - ชุมนุมสหกรณแหงประเทศไทยใหการสนับสนุนดานวิชาการ 
     - หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใหกบัสนับสนุนสินคา 
       ของสหกรณ 

 
/ 
/ 
 
/ 
 
/ 
/ 
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ประเด็นการวิเคราะห โอกาส อุปสรรค 

3.  คูแขงการคา 

     - สถาบันการเงินอื่นๆ ใหกูเงินคอนขางสงูและระยะการผอนยาว 

     - การบรหิารสินเชื่อของแหลงเงินกูอื่นใหความสะดวก รวดเร็ว ในการกู 

     - รานคาประเภทสินคาเบ็ดเตล็ด รานคาออนไลน มีคอนขางมาก 

  

/ 

/ 

/ 

4. พันธมิตรธุรกิจ 

    - สหกรณการเกษตรใกลเคียงใหการสนบัสนุนดานสินคามาจําหนาย 

    - สหกรณอื่นสนบัสนุนดานการเงิน และแลกเปลีย่นขอมลูขาวสาร 

    - ชุมนุมเกษตรนําสินคามาวางจําหนายในสหกรณ 

 

/ 

/ 

/ 

 

 

2.2.2  การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 

    การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายใน ประกอบดวย โครงสรางองคการ ระบบงาน 

สถานที่/วัสดุอปุกรณ ขอบงัคับ การเงิน คณะกรรมการดําเนนิการ เจาหนาที่ และบรกิารตางๆ  ซึ่งผลการ

วิเคราะหมีรายละเอียดดงัตอไปนี ้

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 

ประเด็นการวิเคราะห 
 

จุดแข็ง จุดออน 

1.  โครงสรางองคกร 

    - โครงสรางองคกรในปจจุบันมีความเหมาะสมเอือ้ตอการปฏิบัตหินาที ่

    - ขาดการวางแผนการปรบัโครงสรางองคกรเพื่อรองรับการเติบโต 

      ของธุรกิจสหกรณ 

    - จํานวนเจาหนาที่เหมาะสมกบัภารงานในปจจุบัน 
 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

2.  ระบบงาน/ควบคุมภายใน 

    - มีการมอบหมายงานใหเจาหนาทีเ่ปนลายลักษณอกัษร 

    - การบรกิารเงินกู เปนไปตามระเบียบของสหกรณอยางเครงครัด 

    - มีรายงานการจายเงินกูฉุกเฉิน เงินกูสามญั เสนอตอกรรมการทุกเดือน 

    - รายงานการผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบกจิการทกุเดือน     

    - มีรายงานงบทดลองทกุเดือน เสนอตอที่ประชุมกรรมการ 
 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

3. ขอบังคับ     

    - สหกรณสามารถออกประกาศตามขอบงัคับในการระดมทุนไดทุกเวลา 

    - ระเบียบวาดวยเงินกู กําหนดใหสมาชิกกูเงินสามัญไดในระยะยาว 

    - การออกระเบียบในการถือใชบางประเภทไมทันตอเหตกุารณ 
  

 

/ 

 

 

/ 

/ 
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ประเด็นการวิเคราะห 
 

จุดแข็ง จุดออน 

4. การเงิน     
    - อัตราสวนหนีส้ินตอทุนไมเกินเกณฑมาตรฐาน 
    - อัตราสภาพคลองทางการเงิน (ต่ํา) การหมุนเวียนของเงิน 
    - การไดรับผลตอบแทนทางดอกเบี้ยเงินกูสม่ําเสมอ 
    - อัตราสวนคาใชจายตอรายได (ต่ํา)  
    - อัตราหนี้สญูมสีัดสวนต่ํา 

 
/ 
 
 
/ 
/ 

 
 
/ 
/ 

5. คณะกรรมการ 
    - คณะกรรมการดําเนินการทุมเทและใหความรวมมือในการปฏิบัตงิาน 
    - คณะกรรมการมีความศรทัธาและเชื่อมั่นในระบบธุรกิจสหกรณ 
    - คณะกรรมการมทีัศนคติที่จะรวมแกไขปญหาใหแกสมาชิก 
    - คณะกรรมการไมคอยพฒันาตนเอง โดยเขารวมประชุมและอบรม 
    - คณะกรรมการขาดความเขาใจในการออกระเบียบบางประเภท 

 
/ 
/ 
/ 
 

 
 
 
 
/ 
/ 

6. เจาหนาที่ 
    - เจาหนาทีส่วนนอยขาดมนุษยสมัพันธในการตอนรับสมาชิก 
    - เจาหนาทีม่ีความเขาใจในหนาที่การปฏิบัติงาน 
    - เจาหนาที่ขาดการตระหนักในการใหบรกิารแกสมาชิก 
    - เจาหนาที่ขาดความทุมเทและอทุิศเวลาในการปฏบิัตงิาน 

 
 
/ 

 
/ 
 
/ 
/ 

7. เทคโนโลยี/อุปกรณ 
    - คอมพิวเตอรสนับสนุนการปฏิบัติงานไมเพียงพอ 
    - ระบบการโปรแกรมในระบบบญัชีที่ใชสนับสนุนงานยงัไมเต็มที ่
    - ขาดระบบสนับสนุนงานดานการขายและการสตอกสินคา  

  
/ 
/ 
/ 

8. สํานักงาน 
    - ทําเลที่ตัง้อาคารสํานักงานสหกรณยังไมเหมาะสม 
    - สหกรณเปนหนวยธุรกจิเดียวในมหาวิทยาลัย 
    - สถานสําหรับขายสินคา ออฟฟต และหองสตอกที่คบัแคบ 
    - อาคารสํานักงานของสหกรณ (ไมเปนกรรมสิทธิ์ของสหกรณ) 
    - คาเชาแพงไมสอดคลองกับพื้นที่ใชสอย 

 
 
/ 
 

 
/ 
 
/ 
/ 
/ 

9. บริการ/ธุรกิจสหกรณ 
    - มีการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก 
    - มีสินคาเบ็ดเตล็ด (ไมครอบคลุมความตองการของสมาชิก)  
    - มีบริการสินเชื่อใหแกสมาชิก (ทัง้ระยะสั้น และระยะยาว) 
    - สมาชิกลงทุนในหุนคอนขางนอย 
    - การชําระหนีเ้งินกูสามญัปจจบุัน จํานวน ๘๐ งวด 
    - ขาดการประชาสมัพันธขอมลูขาวสารของสหกรณใหแกสมาชิก 

 
/ 
 
/ 
 

 
 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
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2.3 องคประกอบของปจจัยสภาพแวดลอมตางๆ ที่นํามาวิเคราะห 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 จากสภาพแวดลอมของบรบิทภายนอกและภายในสหกรณ รวมถึงบริบทของภาคสหกรณ 

สถาบันการเงินตางๆ ทั้งในระดับประเทศและในระดบัจังหวัดที่เกิดขึ้น ไดสงผลกระทบตอการดําเนินงาน    

ของสหกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครหลายประการ แตอยางไรก็ตามสหกรณไดมีการวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่ใกลชิดกบัมหาวิทยาลยั โดยการระดมความคิดของผูมสีวนไดสวนเสีย

ภายในและภายนอกสหกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุมสัมมนาจัดทดแผนกลยทุธระยะ 4 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2564) ระหวางวันที่ 6 มกราคม 2561 ซึ่งผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมดังกลาวไดผล ดังนี ้
 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. การบริหารงานของสหกรณโดยคณะกรรมการดําเนินการ มคีวามโปรงใส ตรวจสอบได เปนไป 

ตามกฎหมายขอบงัคับและระเบียบของสหกรณ 

2. สหกรณไดรับการชําระหนี้ และไดรับทุนเรอืนหุนสวนหนึ่งของสมาชิกผานทางตนสงักัด 

3. สหกรณมสีวัสดิการใหสมาชิกและบุคคลในครอบครัว เชน ทนุสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  

และสวสัดิการสงเคราะหครอบครัวสมาชิก และสวสัดิการอืน่ๆ 

4. สหกรณมีการใหบรกิารแกสมาชิกดวยความรวดเร็ว และมีความถูกตอง มีการเปดรับสมัคร 

สมาชิกเพิม่เตมิตลอดเวลา ทําใหสหกรณมีความมั่นคงมากขึน้ มีโอกาสในการประกอบธุรกจิมากขึ้น 

5. สหกรณมีทําเลที่ตั้งอยูในสถาบันการศึกษา 

6. สหกรณไดรับสิทธิพเิศษในลิขสทิธิ์ของสินคาเครื่องแตงกายของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

7. สหกรณมเีงินทุนสํารองอยูในระดับสูง 

- ขอบังคับ 

- โครงสรางองคกร 

- ระบบงานและการตรวจสอบภายใน 

- การเงิน 

- คณะกรรมการดําเนินการ 

- เจาหนาที่ 

- สํานักงาน 

- เทคโนโลยีและอุปกรณที่ใช 

- บริการ / ธุรกิจของสหกรณ 

- สมาชิก 

- คูแข็งทางการคา 

- พันธมิตรธุรกิจ 

- หนวยงาน

สนับสนุน 

- ธุรกิจคูคา 

- เศรษฐกิจ 

- กฎหมาย 

- เทคโนโลย ี

- นโยบายรัฐ 

- สังคม 

 

ปจจัย

ภายนอก

ปจจัยสภาพแวดลอม
ปจจัยภายใน 
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จดุออน (Weakness) 
1. การประชาสมัพันธขาวสารในปจจบุันของสหกรณเขาไมทั่วถึงสมาชิก  
2. การบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณขาดความตอเนื่อง (หมดวาระ) 
3. ขาดการนําเทคโนโลยีมาชวยในการบรหิารจัดการในการจําหนายสินคา (ระบบ Barcode)  

และระบบในการประมวลผลการดําเนินงานเพื่อชวยในการตดัสินใจ 
4. คาเชาพื้นที่ของสหกรณมีจํานวนสูงเกินไปและมีแนวโนมเพิม่ขึ้นทุกป 
5. พื้นที่ในการจัดวางสินคาคับแคบเกินไปเนื่องจากพื้นที่ของสหกรณมจีํากัด 
6. โครงสรางบรหิารงานและโครงสรางตําแหนงยังขาดความชัดเจน 

 
โอกาส (Opportunity) 
1. พระราชบัญญัตปิระกันเงินฝากฉบับใหมทีม่ีการกําหนดวงเงนิในการค้ําประกัน สงผลใหสหกรณ 

มีโอกาสไดรับเงินฝากมากขึ้น 
2. การลงทุนในอนาคตโดยสหกรณฯ สามารถที่จะใหสหกรณอืน่กูยืมเงินได หรือนําเงินไปลงทุนใน

สถาบันการเงินอื่น 
3. สหกรณสามารถทีจ่ะรณรงคใหสมาชิกมีการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดํารสั “ปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง” 
4. ระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทําใหสหกรณมกีฎเกณฑที่ชัดเจนในการปลอยสินเชื่อ  

ใหกับสมาชิก 
5. สมาชิกมีความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีตอสหกรณเพิ่มมากขึ้น 
6. สมาชิกของสหกรณไมตองมีภาระในการเสียภาษีจากเงินได กรณีไดรับดอกเบี้ยจากเงินฝากออม

ทรัพย 
7. หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เชน สหกรณจงัหวัด สํานักงานตรวจบญัชีสหกรณจังหวัด ให

คําแนะนํา และกํากับดูแลอยางใกลชิด  
8. สิทธิประโยชนใหกบัสมาชิกไดรับสิทธิฌาปนกจิเพิม่ 

 
อุปสรรค (Threats)   
1. สถาบันการเงินอื่นปลอยเงินกู โดยมีวงเงินกูสูงกวาสหกรณทําใหสมาชิกไปกูสถาบันการเงินอื่นมากขึ้น 
2. การตอสญัญาจางของลูกจางชั่วคราวที่มสีัญญาจางปตอป (เปนขอจํากัดในการพจิารณา) 
3. สภาวะเศรษฐกจิสงัคมทีเ่กิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีผลกระทบตอสมาชิกและสหกรณ 

ทั้งทางตรงและทางออม 
4. สมาชิกของสหกรณถูกอายัดเงินคาหุน เงินปนผล หรอืเงนิเฉลี่ยคืนไดโดยเจาหนีห้รอืสถาบันการเงนิ 

ภายนอก (สงผลใหสมาชิกสหกรณคางการชําระหนี้กบัสหกรณ) 
5. คูแขงรานคาภายนอกมคีอนขางมากและหลากหลายประเภท 
6.  การไดรับการบรกิารจากคูคาไมทันตอเวลา สินคาผิดแบบ ราคาสูงกวาปกต ิ
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2.4 การประเมินผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม 

 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมเปนการชี้ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้ง

ภายนอกและภายในสหกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทั้งในสวนที่เกิดขึ้นแลวและแนวโนมที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต ตลอดจนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่มีตอสหกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อที่จะ

ทราบวาปจจุบันสหกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีสถานการณเปนอยางไร ดวยการวิเคราะหและคนหา

คําตอบ โดยวิธี SWOT ANALYSIS ดังนี ้

1. วิเคราะหจุดแข็ง (Strengths=S) คือ ทรัพยากรดานตางๆ ที่เปนขอไดเปรียบสวนที่ 

เขมแข็งภายในองคที่สามารถใชประโยชนเพื่อผลักดันใหองคกรสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค 

2. วิเคราะหจุดออน (Weaknesses=W) คือ ขอเปรียบเทียบขอผิดพลาดในองคกรที่เปน 

ขอดอย หรือขอจํากัดตางๆ ที่มีผลทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจขององคกร 

3. วิเคราะหโอกาส (Opportunities =O) คือ สถานการณหรือปจจัยที่เกิดจาก 

สภาพแวดลอมภายนอกที่มีลักษณะเกื้อกูลตอการบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจขององคกร 

4. วิเคราะหอุปสรรค (Threats=T) คือ สถานการณหรือปจจัยที่เกิดจากสภาพแวดลอม 

ภายนอกที่มีลักษณะเปนอุปสรรคขัดขวาง หรือทําใหเกิดผลเสียหาย ผลกระทบในทางลบตอการบริหารของ

องคกร 

สหกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดจัดทําแผนกลยุทธระยะ 4 ป พ.ศ. 2560 - 2564 ตาม

กระบวนการและขั้นตอนของการจัดทําแผนกลยุทธซึ่งสหกรณฯ เนนหลักการมีสวนรวมจากทุกฝาย 

คณะกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการ สมาชิกและผูมีสวนเกี่ยวของที่เปนผูมีสวนไดสวนเสีย ในการดําเนิน

กิจการงานของสหกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและ

สภาพแวดลอมภายในเพื่อประเมินสถานภาพของสหกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และเพื่อจะไดกําหนด

ทิศทางการดําเนินงานของสหกรณฯ ตอไป 
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จากการวิเคราะห SWOT ของสหกรณมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
 

 พบวา สหกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอยูในกลุมดาวรุง (SO) เนื่องจากมีจุดแข็งและ

โอกาสที่จะสามารถพัฒนาสหกรณฯ ดงักลาวได  ดังนั้น สหกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครควรเรงทํา

การตลาดมากยิ่งขึ้น เชน  

  1. เรงการประชาสมัพันธเชิงรุก โดยการหาสมาชิกเพิม่ 

  2. จูโจมการขายแบบโปรโมชั่นหรือการจัดทําแบบจบัคูสินคา หรือจบัคูสินคาแบบลดราคา 

  3. จัดกิจกรรมสหกรณพบปะกับสมาชิก เพื่อเปนการสรางความสัมพันธที่ดรีะหวางสมาชิก

และสหกรณพรอมทั้งเปนการประชาสัมพันธใหกบัสมาชิกใหมไดรับทราบขอมูลขาวสารของสหกรณมากยิง่ขึ้น 

  4. สหกรณฯ ควรคัดสินคาที่ไมไดรับความนิยมออก แลวพิจารณาสินคาทีส่ามารถซือ้งายจาย

คลองแทน 

  5. ควรเพิ่มความถี่ในการประชาสมัพันธของสหกรณ และเพิม่ชองทางการประชาสมัพันธ

เพิ่มเตมิ 
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บทท่ี  3 

วิสัยทัศน พนัธกิจ และกลยุทธ 

  

 จากการวิเคราะหสถานการณการดําเนินงานของสหกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํากัด         

ดังรายละเอียดที่กลาวไวในเรื่องการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม และผลจากการสรางวิสัยทัศนรวมกัน

ระหวางทีมที่ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการ และฝายจัดการ ซึ่งไดดําเนินการตามที่กําหนดไวในขั้นตอน

ของการจัดทําแผนกลยุทธ สรุปประเด็นเรื่องวิสัยทัศน ภารกิจ และกลยุทธของสหกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร จํากัด ที่ควรนําไปใชกําหนดเปนแผนพัฒนาสหกรณใน 4 ปขางหนา (พ.ศ. 2561 - 2564) มีดังนี ้

  

3.1  วิสัยทัศน (VISION)    
 

“สรางความมั่นคงใหชีวิต พัฒนาธุรกิจสหกรณใหกาวไกล”  
 

3.2  พันธกิจ (MISSION) 
 

1. เสริมสรางความมั่นคงในกิจการสหกรณ 

2. ยืนยง และยืนหยัดในอุดมการณสหกรณ 

3. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการตามหลักคุณธรรม 

4. จัดหาสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว 

 

3.3  เปาประสงค  (GOAL) 
 

1. สมาชิกมีความเขาใจ ศรัทธา และยึดมั่นตอหลกัการสหกรณ 

2. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน มรีะบบบรหิารจัดการที่ดี โปรงใส และมีประสทิธิภาพ 

3. สหกรณมีอัตราเจรญิเตบิโตทางธรุกิจเพิ่มขึ้นบนความมั่นคงของสหกรณ 

4. สหกรณมีการบริการและจัดสวสัดิการแกสมาชิกและครอบครัวไดอยางทั่วถึงเปนธรรม 

5. สหกรณมเีทคโนโลยี ระบบเครือขายสารสนเทศที่ใชในการบริหารจัดการและพัฒนาในทกุดาน 
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3.4  กลยุทธ  (Strategy) 
 

   สหกรณกําหนดกลยทุธในการดําเนินงาน ซึ่งจําแนกตามพันธกิจ และวัตถุประสงคที่วิเคราะหไวแลว 

ดังตอไปนี ้
 

พันธกจิ / วัตถุประสงค 
 

ตัวชี้วัด 
 

เปาหมาย 
 

กลยุทธ 
 

 พันธกิจที่ 1  :  เสริมสรางความมั่นคงในกิจการสหกรณ 
 วัตถุประสงคที่ 1 
  -พัฒนาบุคลากรใหมคีวามรู 
   ความสามารถ ความเขาใจ 
   ในการปฏิบตัิงาน 

 
80% 

 

 
-กรรมการ 11 คน/ป 
-เจาหนาที่ 10 คน/ป 
-สมาชิก 10 คน/ป 
 

 
1. พฒันาศักยภาพกรรมการ  ผูตรวจ  
    สอบกิจการ และเจาหนาที ่
2. เสริมสรางความสัมพันธของกรรมการ 
    ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที ่

วัตถุประสงคที่ 2 
  -เพื่อพัฒนาเทคโนโลย ี 
   อุปกรณ เครื่องมือให 
   ทันสมัย 

 
100% 

 
-ระบบบัญชี/ระบบบริการ 
-ระบบเว็บไซด/เว็บเพจ 
-จัดซื้อครุภัณฑ (รถยนต) 

 
1. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
    ระบบบญัช ีสินเชื่อ บริการสินคา 
2. จัดซื้อครุภัณฑ(รถยนต)สําหรบับริการ 

วัตถุประสงคที่ 3 
  -เพื่อเพิ่มทุนในการบริหาร 
   จัดการ 

 
80% 

 

 
-มูลคาหุน 5 ลาน/ป 
-เงินฝาก 10 ลาน/ป 
  

 
1. เพิ่มคาหุนตามอัตราเงินเดือนของ 
    สมาชิก 
2. รณรงคใหสมาชิกฝากเงินกับสหกรณ 
3. รณรงคในการเพิ่มจํานวนสมาชิก 
    สหกรณ 

วัตถุประสงคที่ 4 
  -เพื่อพัฒนาโครงสราง  
   ระบบงานใหมคีวามโปรงใส 

 
100% 

 

 
-พัฒนาระบบบริหาร 
-ปรับปรุงอาคารสาํนักงาน 
-ประชุมรวมกับเจาหนาที ่
-ติดตามแผน/ทบทวนแผน 
-ตรวจสุขภาพบุคลากร 
-สรางความปลอดภยัในทรัพย   
 สินและการทํางาน 

 
1. ปฏิรปูและกําหนดโครงสรางของ 
    องคกรเพื่อใหการบรหิารงาน 
    อยางมปีระสิทธิภาพ 
2. พฒันาสิ่งแวดลอม บรรยากาศภายใน 
    องคกรใหเอื้อตอการปฏิบตัิงาน 
   

 พันธกิจที่ 2  :  ยืนยงและยนืหยัดในอุดมการณ 
วัตถุประสงคที่ 1 
  -เพื่อสรางภาพลักษณทีด่ ี
   ขององคกร 

 
100% 

 

 
-ทุนศึกษาบุตรสมาชิก 
  (อยางนอย 20 ทุน/ป) 
-ทุนสาธารณประโยชน 
  (อยางนอย 3 ทุน/ป) 
-สงเสริมสวัสดิการสมาชิก 
 (อยางนอยปละ 1 ครัง้) 

 
1. จัดสรรทุนสาธารณประโยชน 
2. สนับสนุนและพฒันากระบวน  
    การสหกรณใหเขมแขง็ 
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พันธกจิ-วัตถุประสงค 
 

ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธ 

วัตถุประสงคที่ 2 
  -เพื่อสรางความสัมพันธ 
   ที่ดีกับองคกรอืน่  

 
100% 

 

 
-รวมกิจกรรม (หนวยงาน 
 ภายใน/ภายนอก) 
-สรางความสัมพันธกับ 
 สหกรณอ่ืน (จําหนายสินคา) 
-รวมกิจกรรมสหกรณแหงชาต ิ
-ทําบุญวันสหกรณ 

 
1. เชื่อมความสัมพันธทัง้ภายในและ 
    ภายนอก 
2. สรางภาพเอกลักษณองคกรใหโดดเดน 

 

 พันธกิจที่ 3  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักคุณธรรม 

 วัตถุประสงคที่ 1 

  -เพื่อใหสหกรณมีผลการ 

   ดําเนินงานสงูขึ้น 

 

100%  

 

-จัดระบบการควบคุม   

 ภายใน และระบบ 

 บริหารความเสีย่ง 

 

 

1. ผลักดันปฏิรูประบบการบริหาร 

    ดานการเงิน และระบบการควบคุม 

    ภายในใหความคลองตัวม ี

    ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคที่ 2  

 - พัฒนารูปแบบและวิธีการ 

   ประเมินการปฏิบตังิานท่ี 

   ชัดเจนและมีความ 

100%  -รายงานผลการปฏิบตัิ  

 งานของเจาหนาที ่

1. พฒันารูปแบบและวิธีการ 

    ประเมินการปฏิบัตงิานท่ีชดัเจน 

    และมีความยุติธรรม 

วัตถุประสงคที่ 3   

 - ประชาสัมพันธใหสมาชิก 

   เห็นความสําคัญของการ 

   ออมเงิน 

100%  -ระดมทุนเรือนหุน 

 

1. ประชาสัมพันธใหสมาชิกเห็นความ 

     เห็นความสําคัญของการออมเงิน 

วัตถุประสงคที่ 4   

 - ใหความรู ขอมูลขาวสาร 

   เกี่ยวกับสหกรณที่ทันสมยั 

   แกสมาชิก 

80%  -ใหความรูดานสหกรณ 1. ใหความรู ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ 

    สหกรณที่ทันสมัยแกสมาชิก 

 

พันธกิจที่ 4 : จัดสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว 

 วัตถุประสงคที่ 1 

  -เพื่อใหสมาชิกมีความ 

   เปนอยูทีด่ีขึ้น 

 

80% 

  

 

-ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 

-สมาชิกตนแบบ  

  (ตัวอยางลูกคาชั้นดี) 

 

1. พฒันาคุณภาพชีวติของสมาชิก 

 

100% -ตูรับฟงความคดิเห็น 

-ชองทางติดตอสหกรณ 

-สหกรณสัญจร 

1. เพิ่มการตอบสนองความตองการ 

   ของสมาชิก 
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บทท่ี  4 

แผนงานโครงการ (Project Plan) 

 

สหกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดกําหนดยทุธศาสตรหรือพันธกจิทัง้ 4 ดาน ออกมาเปน     

กลยุทธที่ใชในการดําเนินงานของสหกรณ  ในการนีจ้ึงไดกําหนดโครงการซึ่งเปนสวนหนึ่งของการวางแผน   

เปนฐานหรือเคาโครงที่สําคัญของแผนงาน  โครงการที่ดียอมทําใหการปฏิบัติตามแผนบรรลุวัตถุประสงค  

เปนแนวทางนําไปสูการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏบิัติที่ชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

 

ความสัมพันธระหวางแผนงานกับโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผน ประกอบดวยโครงการหลายๆ โครงการ การปฏิบัติตามโครงการแตละโครงการจะตองเปนไป

ตามแผนงาน   ดังนี ้

โครงการ  =    กลุมกิจกรรมที่กําหนดขึ้นไวเพื่อใชในการดําเนินการตามแผน 

กิจกรรม  =    รายละเอียดในการดําเนินงานของกจิกรรมแตละโครงการ 

 

สําหรับแผนงานโครงการตางๆ ของสหกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํากัด ซึง่จะดําเนินการตาม

พันธกิจ  มีทั้งหมด 17 แผนงาน  38 โครงการ จําแนกตามพันธกิจ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

แผนงาน 

โครงการ 

โครงการ 

โครงการ 

กิจกรรม 

กิจกรรม 

กิจกรรม 
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4.1  แผนงานโครงการในการดําเนินงานของสหกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

ลําดับ

ที ่

พันธกิจ กลยุทธ (แผนงาน) โครงการ ตัวชี้วัด ระยะเวลาดําเนินการ (ป) ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 

1 เสริมสรางความ
มั่นคงในกิจการ

สหกรณ 

1.1 พัฒนาศักยภาพ  
      คณะกรรมการ 

      ดําเนินการ  

      ผูตรวจสอบกิจการ  
      และเจาหนาที่ 

1)  โครงการพัฒนาศักยภาพ 
     คณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ  

     และเจาหนาที่ 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 

 

 

√ √ √ √ คณะกรรมการ 
ผูตรวจสอบกิจการ 

เจาหนาที่ 

2)  โครงการศึกษาดูงานสหกรณเพื่อ 

     พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสมาชิก 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

√ √ √ √ คณะกรรมการ 

เจาหนาที่  
สมาชิก 

1.2 เสริมสรางความสัมพันธ 

      ของคณะกรรมการ 
      ดําเนินการ ผูตรวจสอบ 

      กิจการ เจาหนาที่ 

1)  โครงการสานสัมพันธคณะกรรมการ  

     ผูตรวจสอบกิจการและเจาหนาที่ 
 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 

เจาหนาที่ 

2)  โครงการสามพลังสรางสรรคสหกรณ อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 

ผูตรวจสอบกิจการ 
เจาหนาที่ 

1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
      สารสนเทศ ระบบบัญชี  

      สินเชื่อ และการบริการ 

       

1)  โครงการจัดซื้อระบบบัญชี ระบบ 
     บารโคต และระบบสินเชือ่ 

ระบบบัญชี/ระบบบารโคต/
ระบบสินเชื่อ (ปละระบบ) 

√ √ √ √ คณะกรรมการ 

2)  โครงการพัฒนาระบบเว็บไซด/เว็บ 

     เพจของหนวยงาน 

เว็บไซดสหกรณ √ √ √ √ คณะกรรมการ 

3)  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ (รถยนต) 

     สําหรับบริการสมาชิก 

รถยนต 1 คัน  √   คณะกรรมการ 

เจาหนาที่ 

1.4 เพิ่มคาหุนตามอัตรา 
      เงินเดือนของสมาชิก 

1)  โครงการเพิ่มหุนเพื่อความมั่นคง 
 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 
สมาชิก 
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ลําดับ

ที ่
พันธกิจ กลยุทธ (แผนงาน) โครงการ ตัวชี้วัด ระยะเวลาดําเนินการ (ป) ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 

  1.5 รณรงคในการเพิ่ม 

      จํานวนสมาชิกสหกรณ 
 

1) โครงการรณรงคเพิ่มสมาชิกใหม Road 

Showสอดคลองกับกิจกรรมมหาวิทยาลัย 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 

เจาหนาที่ 

2)  โครงการสื่อสารสัมพันธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 

เจาหนาที่  สมาชิก 

1.6 ปฏิรูปและกําหนด 
      โครงสรางขององคกร 

      เพื่อใหการบริหารงาน 
      อยางมีประสิทธิภาพ 

 

1)  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
     สหกรณ 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 
เจาหนาที่ 

2)  โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 

เจาหนาที่ 

3)  โครงการประชุมรวมกรรมการ/ 

     เจาหนาทีป่ระจําเดือน 

อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 

เจาหนาที่ 

4)  โครงการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
     ประจําป 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 
เจาหนาที่ 

5)  โครงการจัดทําแผนธุรกิจของสหกรณ 
     

อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 
เจาหนาที่ 

6)  โครงการประเมินผลและทบทวนแผน 

     กลยุทธ 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 

เจาหนาที่ 

1.7 พัฒนาสิ่งแวดลอม  

      บรรยากาศภายใน 

      องคกรใหเอื้อตอการ 
      ปฏิบัติงาน 

1) โครงการตรวจสุขภาพประจําปของ 

    บุคลากรและสมาชิก 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 

เจาหนาที่ 

สมาชิก 

2) โครงการสรางความปลอดภัยใน 

    ทรัพยสินและการทํางานของ 
    เจาหนาที่ 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 

เจาหนาที่ 
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ลําดับ

ที ่
พันธกิจ กลยุทธ (แผนงาน) โครงการ ตัวชี้วัด ระยะเวลาดําเนินการ (ป) ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 

2 ยืนยงและยืนหยัด 

ในอุดมการณ
สหกรณ 

2.1 จัดสรรทุน 

      สาธารณประโยชน 
 

1)  โครงการจัดสรรทุนศึกษาแกบุตร   

     สมาชิก 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 

 

2)  โครงการจัดสรรทุน 

     สาธารณประโยชน 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 

 

3)  โครงการสงเสริมสวัสดิการแกสมาชิก 
     และครอบครัว 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 
 

2.2  สนับสนุนและพัฒนา 

       กระบวนการสหกรณ 
       ใหเขมแข็ง 

1)  โครงการสนับสนุนกิจกรรมการ 

     พัฒนากระบวนการสหกรณ 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 

 

2)  โครงการสรางทีมงานเข็มแข็ง อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ/เจาหนาที่ 

2.3  เชื่อมความสัมพันธทั้ง 

       ภายในและภายนอก 
 

1)  โครงการเชื่อมสัมพันธรวมกิจกรรม 

     กับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 

เจาหนาที่ 

2)  โครงการสรางความสัมพันธกับ 

     สหกรณอ่ืน 

     คณะกรรมการ 

เจาหนาที่ 

2.4  สรางภาพเอกลักษณ 

       องคกรใหโดดเดน 

1)  โครงการสหกรณคุณธรรม 

 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 

เจาหนาที่ 

2)  โครงการทําบุญวันสหกรณแหงชาติ 
 

     คณะกรรมการ 
เจาหนาที่ 

3 พัฒนาระบบ

บริหารจัดการตาม
หลักคุณธรรม 

3.1 ผลักดันปฏิรูประบบ 

     การบริหารดานการเงิน  
     และระบบการควบคุม 

     ภายในใหความ 
     คลองตัวมีประสิทธิภาพ 

1) โครงการจัดระบบการควบคุมภายใน 

    และการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ 
 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 

ผูตรวจสอบกิจการ 
เจาหนาที่ 

2) โครงการสงเสริมการใชเครื่องมือ 
    บริหารจัดการสหกรณ 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 
เจาหนาที่ 
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ลําดับ

ที ่
พันธกิจ  โครงการ ตัวชี้วัด ระยะเวลาดําเนินการ (ป) ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 

  3.2 พัฒนารูปแบบและ 

      วิธีการประเมินการ 
      ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

      และมีความยุติธรรม 

1) โครงการระบบรายงานผลการ 

    ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 

เจาหนาที่ 

2) โครงการประเมินการปฏิบัติงานของ 

    เจาหนาที่เพื่อการพัฒนา 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 

เจาหนาที่ 

3.3 ประชาสัมพันธให 

      สมาชิกเห็นความสําคัญ 
      ของการออมเงิน 

1) โครงการสงเสริมการออมทรัพยและ 

    ระดมทุนเรือนหุน 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 

สมาชิก 

3.4 ใหความรู ขอมูลขาวสาร 

      เกี่ยวกับสหกรณที่ 
      ทันสมัยแกสมาชิก 

1)  โครงการเสริมสรางอุดมการณ พัฒนา 

     ความรูแกสมาชิก 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 

เจาหนาที่ 
สมาชิก 

4 จัดสวัสดิการ 

แกสมาชิกและ
ครอบครัว 

4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

      สมาชิก 
 

1)  โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 

 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 

สมาชิก 

2)  โครงการสมาชิกตนแบบ 

 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 

สมาชิก 

4.2 เพิ่มการตอบสนองความ 
      ตองการของสมาชิก 

1)  โครงการทุกปญหามีคําตอบ  
     (เปดตูรับความคิดเห็น) 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 
เจาหนาที่ 

2)  โครงการเพิ่มชองทางการติดตอกับ 
     สหกรณ 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 
เจาหนาที่ 

3)  โครงการสหกรณสัญจรพบสมาชิก 

 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง √ √ √ √ คณะกรรมการ 

เจาหนาที่ 
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บทท่ี 5 

 บทสรุปผูบริหาร 

(Executive summary) 

 

 แผนกลยทุธสหกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํากัด ระยะเวลา 4 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2561 –  

2564 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 34 ไดเล็งเห็นความสาํคัญของการพัฒนาองคกรอยางมีทิศทางที่แนนอน

และชัดเจน จึงไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนกลยุทธ 4 ป ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีแผนกลยทุธ นําไปใช

พัฒนาองคกรในระหวางป พ.ศ. 2561 – 2564 การจัดทําแผนปนี้คณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบ

กิจการ ฝายจัดการไดรวมแสดงความคิดเห็น ใหคําแนะนํา รวมคิด รวมทํา อยางเต็มความรู ความสามารถเพื่อ

พัฒนาองคกรและรักษาความมั่นคงสหกรณของเราตอไป ไดรวมกันจัดทําแผนกลยุทธเพื่อใหมสีวนรวมการ

วางแผนและพฒันาองคกรเพิ่มมากขึ้น  ตลอดจนเพื่อสงเสรมิ รักษาความมั่นคงสหกรณตามแนวทางหลักการ

สหกรณ  นอกจากนี้ยังมุงเพิ่มความสําเรจ็นโยบายกรมสงเสริมสหกรณ เพื่อพัฒนาสหกรณใหเปนองคกร

ปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน บรกิารเปนเลิศ มีประสิทธิภาพ เกดิประโยชนสูงสุดแกสมาชิก และสรางความเชื่อมั่น

ในระบบสหกรณตอสมาชิกภายใตการรับรองคุณภาพจากองคกรภายนอก ทั้งนีเ้พื่อใหเกิดความเหมาะสมใน

สถานการณปจจบุันและใหสอดคลองกบัหลักการสหกรณ จงึไดกําหนดแผนกลยุทธออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 
 

1. ดานการเสริมสรางความมัน่คงในกิจการสหกรณ 

2. ดานการสรางความยืนยง และยืนหยัดในอุดมการณสหกรณ 

3. ดานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสหกรณตามหลักคุณธรรม 

4. ดานการจัดหาสวัสดิการแกสมาชิกสหกรณและครอบครัว 

 

 บทบาทของสหกรณเปนองคกรการสงเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจควบคูกับการเปนศูนยกลาง
จัดสวัสดิการสังคม เปนศูนยกลางแบงปนการเรียนรู ที่จะเผชิญกับอนาคต อนุรักษ สงเสริมวัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอมใหยั่งยืนตอไป  ดังคําขวัญที่วา 
 

 

“ ไทยกาวไกล  ดวยหัวใจสหกรณ”  
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  สหกรณ คือ "องคการของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุมกันโดยสมัครใจในการดําเนินวิสาหกจิที่พวกเขา

เปนเจาของรวมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความตองการ (อันจําเปน) และความหวัง

รวมกันทางเศรษฐกิจ สงัคม และ วัฒนธรรม"  

 

 
 

อุดมการณสหกรณคือ "ความเชื่อรวมกันที่วาการชวยตนเองและการชวยเหลอืซึ่งกันและกันตาม

หลักการสหกรณจะนําไปสูการกินดอียูด ีมีความเปนธรรมและสันตสิุขในสงัคม" 

 
 

 

 

 

  หลักการสหกรณ คือ "แนวทางที่สหกรณยึดถือปฏิบัตเิพื่อใหคุณคาทางสหกรณเกิดผลเปนรปูธรรม" 

ซึ่งประกอบดวยการที่สําคัญรวม 7 ประการ กลาวคือ 
 

หลักการท่ี 1  การเปดรับสมัครสมาชิกดวยความสมัครใจ 

  หลักการท่ี 2  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 

 หลักการท่ี 3  การมีสวนรวมทางเศรษฐกจิโดยสมาชิก 

 หลักการท่ี 4  การปกครองตนเองและความเปนอิสระ 

 หลักการท่ี 5  การศึกษา การฝกอบรม และขาวสาร 

 หลักการท่ี 6  การรวมมอืระหวางสหกรณ 

 หลักการท่ี 7  ความเอื้ออาทรตอชุมชน 

 

 

หลักการสหกรณ 

ความหมายของสหกรณ 

อุดมการณสหกรณ 
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  หลักธรรมาภบิาลในสหกรณ คือ "แนวทางที่สหกรณยึดถือปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยาง 

มีคุณธรรมเกิดผลเปนรปูธรรม" ซึ่งประกอบดวยหลกัธรรมาภิบาลทีส่ําคัญรวม  6 ประการ กลาวคือ 
 

1. หลักนิติธรรม  (The Rule of Law) 

หลักนิติธรรม เปนการกลาวถึง การทีส่หกรณกําหนด ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณเปนไปตาม 

กฎหมายสหกรณ โดยคํานึงถึงสทิธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก 

2. หลักคุณธรรม (Morality) 

หลักคุณธรรม เปนการกลาวถึง ในความถูกตองดีงาม การสงเสริมใหสมาชิกพัฒนาตนเองไปพรอมกัน  

เพื่อใหสมาชิกสหกรณมีความซือ่สัตย จริงใจ ขยัน อดทน และมรีะเบียบวินัย 

3. หลักความโปรงใส (Transparency) 

หลักความโปรงใส เปนการกลาวถึง สหกรณที่ความโปรงใสในการดําเนินงาน สามารถตรวจสอบความ 

ถูกตองได มีการเปดเผยขอมลูขาวสารอยางตรงไปตรงมา 

4. หลักการมีสวนรวม (Participation) 

หลักการมสีวนรวม เปนการกลาวถึง การกระจายโอกาสใหสมาชิกสหกรณมสีวนรวมทางการบริหาร  

เกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องตางๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของสหกรณ สงผลกระทบตอชีวิตความเปนของ

สมาชิก 

5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) 

หลักความรับผิดชอบ เปนการกลาวถึง การที่สหกรณตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกความ 

รับผิดชอบตอสังคม รบัผิดชอบตอสมาชิก การใสใจปญหาสาธารณะบานเมอืง 

6. หลักความคุมคา (Cost – effectiveness of Economy) 

หลักความคุมคา เปนการกลาวถึง สหกรณมีการบรหิารจัดการและใชทรัพยากรที่มจีํากัด เพื่อใหเกิด 

ประโยชนสูงสุดแกสหกรณ 

 

  

-------------------------------------------------------------------- 

 

หลักธรรมาภิบาลในสหกรณ 
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