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ค าน า 
  การจัดการความรู้เรื่อง การจัดท าแผนกลยุทธ์สหกรณ์ มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะกรม
ส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการใช้หลักธรรมาภิบาล จ านวน ๙ หลัก ในการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการด าเนินงาน
อย่างมีระบบ มีการควบคุมภายในที่ดี ด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีการบริหารจัดการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ในหลักธรรมาภิบาล หลักที่ ๑ หลักประสิทธิผล ก าหนดให้สหกรณ์ต้อง
ด าเนินการต่างๆ ตามอุดมการณ์ หลักการสหกรณ์ และวิธีการสหกรณ์ โดยการใช้ทรัพยากร  ต่าง ๆ จนเกิดผล
ส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่สหกรณ์ตั้งไว้ การปฏิบัติงานของสหกรณ์ต้องมีทิศทางมียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่
ชัดเจน ดังนั้นการจัดท าแผนกลยุทธ์หรือการทบทวนแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์จึงมีความส าคัญในการก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานให้ไปสู่เป้าหมายของการจัดตั้งสหกรณ์ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ก าหนดไว้ 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
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แผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 
กลยุทธ์ (อังกฤษ: strategy) หรือ ยุทธศาสตร์ เป็นศัพท์ที่มีก าเนิดในทางทหาร หมายถึง 

แผนการปฏิบัติซึ่งวางเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์จ าเพาะ กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ในทางทหารนั้นแตกต่างจาก
ยุทธวิธี ซึ่งว่าด้วยการด าเนินการรบปะทะ (engagement) ขณะที่ยุทธศาสตร์นั้น ว่าด้วยวิธีการเชื่อมโยงการ
รบปะทะต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ค าถามที่ว่า "จะสู้รบอย่างไร" เป็นปัญหาทางยุทธวิธี แต่ข้อก าหนดและเงื่อนไขซึ่งมี
การสู้รบกันและความเหมาะสมในการสู้รบกันนั้นเป็นปัญหาทางยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสงคราม 
(warfare) สี่ระดับ ได้แก่ วัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือยุทธศาสตร์หลัก, ยุทธศาสตร์, ปฏิบัติการและยุทธวิธี นัก
คิดคนหนึ่งนิยามยุทธศาสตร์ไว้ว่าเป็น "วิถีอย่างครอบคลุมในอันที่จะพยายามปฏิบัติเพ่ือผลเบื้องปลายทาง
การเมือง รวมทั้งการข่มขู่หรือการใช้ก าลังอย่างแท้จริง ในวิภาษวิธีแห่งเจตจ านง ซึ่งจ าต้องมีอย่างน้อยสองฝ่าย
ในความขัดแย้งหนึ่ง ๆ ฝ่ายเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กัน และดังนั้น ยุทธศาสตร์จะประสบความส าเร็จน้อยครั้งหาก
ไม่แสดงความสามารถในการดัดแปลง ยุทธศาสตร์ได้ขยายออกนอกสาขาการทหาร ไปยังธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 
ทฤษฎีเกม และสาขาอ่ืน 

กลยุทธ์ในสาขาอ่ืนนอกเหนือจากการทหาร หมายถึง การวางแผนงานสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย ภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หรือการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ SWOT Analysis 
กล่าวคือ การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม (อุปสรรค) ในกรอบระยะเวลาที่ต้องการ ทั้งนี้เพ่ือ
ประกอบการวางแผนการในการใช้วิธีการ และทรัพยากร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด 

ความหมายที่ง่ายที่สุดของค าว่ากลยุทธ์ ก็คือแผนการปฏิบัติที่รวบรวมความพยายามท้ังหลาย
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในยุคปัจจุบันนี้ จะเป็นการเที่ยงตรงมากกว่า หากพิจารณาว่า Strategy คือขบวนการ
ตัดสินใจอันซับซ้อนซึ่งเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายสุดท้าย (Ends) เข้ากับ วิถี หรือ หนทาง (Ways) 
และวิธีการ หรือเครื่องมือ (Means) ในอันที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น 
องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ 
  การจัดท าแผนกลยุทธ์สหกรณ์ มีองค์ประกอบ ๕ ประการ คือ 

1.วิสัยทัศน์ (Vision) 
วิสัยทัศน์หมายถึง  เป้าหมายที่มีลักษณะกว้างๆ   เป็นความต้องการในอนาคต  โดยมิได้ก าหนด

วิธีการไว้ เป็นข้อความทั่วไปซึ่งก าหนดทิศทางของภารกิจ  เป็นความมุ่งหมายในสถานภาพที่เราจะเป็นหรือเรา
จะไปอยู่ ณ วันหนึ่งในอนาคตที่องค์กรมุ่งหมายมุ่งหวังหรือประสงค์จะเป็นหรือจะมีในอนาคต  

ความส าคัญของวิสัยทัศน์ 
1) ช่วยก าหนดทิศทางที่จะด าเนินชีวิตหรือกิจกรรมองค์กร โดยมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน 
2) ช่วยให้สมาชิกทุกคนรู้ว่า แต่ละคนมีความส าคัญต่อการมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางและรู้ว่า

จะท าอะไร (What) ท าไมต้องท า (Why) ท าอย่างไร (How) และท าเมื่อใด (When)  
3) ช่วยกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนมีความรู้สึกน่าสนใจ มีความผูกพัน มุ่งมั่นปฏิบัติตามด้วย

ความเต็มใจ ท้าท้าย เกิดความหมายในชีวิตการท างาน  มีการท างานและมีชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมายด้วยความ
ภูมิใจ และทุ่มเทเพ่ือคุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติ 

4) ช่วยก าหนดมาตรฐานของชีวิต องค์กร และสังคมที่แสดงถึงการมีชีวิตที่มีคุณภาพ องค์กร
ที่มีคุณภาพ และสังคมที่เจริญก้าวหน้ามีความเป็นเลิศในทุกด้าน   
  2. พันธกิจ (Mission) 

พันธกิจ คือ ความมุ่งหมายพ้ืนฐานในการจัดตั้งขององค์กร ที่จะด าเนินการในระยะยาว หรือ
เป็นขอบเขตในการด าเนินงาน ขององค์กรหรือบริษัทก็ได้  ดังนั้นพันธกิจจะบ่งบอกว่าธุรกิจขององค์กรคืออะไร 
อะไรคือสิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็น และบางครั้งอาจจะแสดง สิ่งที่องค์กรก าลังให้บริการแก่ลูกค้าอยู่ทั้ง
ผลิตภัณฑ์และบริการ 
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การก าหนดพันธกิจที่ดีต้องประกอบด้วย 
1) ขอบเขตท่ีองค์กรจะท า (Domain) 
2) กลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะให้บริการ (Customers) 
3) ผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักขององค์กร (Products or Services) 
4) สถานที่หรือพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ (Location) และ 

 5) ข้อความจะต้องสื่อสารถึงพนักงานในปรัชญา (Philosophy) หรือแนวทางในการ
บริหารขององค์กร เพื่อพนักงานจะได้ด าเนินการ ได้สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร 

ประเภทของพันธกิจ แบ่งเป็น 2 แบบคือ 
1) พันธกิจแบบแคบ (Narrow Mission) เป็นพันธกิจที่จะจ ากัดขอบเขตการด าเนินงาน

ของบริษัทบนพ้ืนฐานของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และตลาดสินค้า การวางพันธกิจ แบบนี้จะเป็นในองค์กรขนาด
เล็ก ขอบเขตการท าธุรกิจจ ากัดมีข้อเสีย คือ อาจเป็นการจ ากัดการ เติบโตขององค์กรเอง 

2) พันธกิจแบบกว้าง (Broad Mission) เป็นพันธกิจที่ขยายขอบเขตการด าเนินงานไปสู่
ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และตลาดสินค้าที่แตกต่างกัน ซึ่งท าให้โอกาสที่องค์กรจะเติบโตมีสูง แต่ข้อเสียบางครั้ง
อาจจะกว้างเกินไปจนลูกค้าหรือแม้แต่พนักงานเกิดความสับสน 

3.วัตถุประสงค์ (Objective) 
วัตถุประสงค์ คือ  เป้าหมายซึ่งต้องการให้กิจกรรมบรรลุผลหรือหมายถึงเป้าหมายระยะ

สั้นที่มีลักษณะเจาะจง ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ 
4. กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ คือ วิธีด าเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  หากเป็นกลยุทธ์ใน

การท าธุรกิจ เป้าหมายคือ ความส าเร็จของธุรกิจซึ่งหมายความว่าต้องสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งใน
ท้องตลาดได้ การจะวางกลยุทธ์เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารรู้ว่า ปัจจุบันธุรกิจของตนเองอยู่ ณ จุดใด ในอนาคต
ต้องการให้ไปสู่จุดใด จากนั้นจึงหาวิธีการเพ่ือท าให้ไปให้ถึงเป้าหมายในอนาคตตามท่ีวางไว้ 

5.ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตัวชี้วัด หมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัดผลการด าเนินงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้าน

ต่างๆ ขององค์กร ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปข้อมูลเชิงประมาณเพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กรหรือหน่วยงานภายในองค์กร อาจแปลง่าย ๆ ว่า  “ตัววัดความส าเร็จที่
ส าคัญ เครื่องมือที่ใช้วัด และประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ที่ส าคัญขององค์กร ซึ่งสามารถแสดงผล
เป็นข้อมูลในรูปของตัวเลขเพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานขององค์กรหรือหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในองค์กร”  

ขั้นตอนการสร้างตัวชี้วัด 
1) ก าหนดวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ (What to measure?) 
2) ก าหนดปัจจัยสู่ความส าเร็จหรือปัจจัยวิกฤต (Key Success Factor or Critical 

Success Factor) ที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ เช่น ปัจจัยด้านคุณภาพ ปริมาณ 
ต้นทุน การส่งมอบ ความพึงพอใจ ความปลอดภัย และการเพ่ิมผลผลิต 

3) ก าหนดตัวดัชนีชี้วัดที่สามารถบ่งชี้ความส าเร็จ/ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลจากการ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ (How to measure?) ซ่ึงสามารถแสดงเป็นข้อมูลใน
เชิงปริมาณและก าหนดสูตรในการค านวณรวมทั้งหน่วยของดัชนีชี้วัดแต่ละตัว กลั่นกรองดัชนีชี้วัดเพ่ือหาดัชนีชี้
วัดหลัก โดยจัดล าดับและก าหนดน้ าหนักความส าคัญของดัชนีชี้วัดแต่ละตัว กระจายดัชนีชี้วัดสู่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จัดท า KPI Dictionary โดยระบุรายละเอียดที่ส าคัญของดัชนีชี้วัดแต่ละตัว เช่น ชื่อของดัชนีชี้วัดค า
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จ ากัดความหรือนิยามของดัชนีชี้วัด สูตรในการค านวณ หน่วยของดัชนีชี้วัด ผู้เก็บข้อมูล ความถี่ในการรายงานผล 
เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องใรการน าดัชนีชี้วัดไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

เกณฑ์การก าหนดตัวชี้วัดผลที่ดี 
(1) มีความเฉพาะเจาะจง (Specific)   
(2) เป็นตัวชี้วัดที่สามารถน าไปวัดผลการปฏิบัติงานได้จริง (Measurable) 
(3) สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จได้ (Attainable) 
(4) มีความสมจริง เหมาะสมกับองค์กร (Realistic) 
(5) สามารถใช้วัดผลการปฏิบัติงานได้ภายในเวลาที่ก าหนด (Time Bound / Timely) 
คุณสมบัติตัวชี้วัดที่ดี 
(1) มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับองค์กร 

  1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดกับเป้าประสงค์ขององค์กร โดยจะต้องสะท้อน
เป้าประสงค์ขององค์กร 

1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดกับบุคลากรในองค์กร โดยบุคลากรจะต้องสามารถ
ท างานได้ถูกต้องกับผลที่ต้องการ 

(2) มีความชัดเจนง่ายต่อการเข้าใจ : โดยมีค าจ ากัดความที่ชัดเจนและเหมาะสม 
(3) มีความสอดคล้องกันระหว่างองค์กร : จะมีประโยชน์ในกรณีท่ีต้องมีการเปรียบเทียบ

ระหว่างองค์กร (Benchmarking)  
(4) สามารถตรวจสอบได้ : ทั้งการตรวจสอบตัวชี้วัด หรือข้อมูลที่น ามาใช้ในการอ้างอิง-ส่ง

มอบตัวชี้วัด 
(5) ไม่สร้างภาระกับองค์กร : ควรก าหนดตัวชี้วัดจากกระบวนการหรือข้อมูลที่มีอยู่แล้ว 

แต่หากจ าเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลใหม่ ต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดเก็บข้อมูลของตัวชี้วัดนั้นๆ 
(6) สามารถควบคุมได้ : ควรขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในที่องค์กรควบคุมได้ทั้งหมดหรือควบคุมได้

เป็นส่วนใหญ่ มิเช่นนั้น จะส่งผลให้บุคลากรจะไม่มีแรงจูงใจ-ความพยายาม เพราะเห็นว่า ไม่สามารถควบคุม
ผลงานได้ 

(7) ไม่กระทบต่อพฤติกรรมของบุคลากร : ไม่ก่อให้เกิดการหลบเลี่ยง-ผลักภาระให้ผู้อื่น 
(8) ก่อให้เกิดการพัฒนาภายในองค์กร : ช่วยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการ

ด าเนินงาน และความรู้ความสามารถในการท างาน 
(9) ใช้ระยะเวลาที่เหมาะสม : สามารถเก็บข้อมูลได้ตามความถ่ีและภายในระยะเวลาที่

ก าหนด 
เกณฑ์การทดสอบคุณภาพของดัชนีชี้วัด 
1) ความพร้อมของข้อมูล ประเมินว่าดัชนีชี้วัดแต่ละตัวมีข้อมูลเพียงพอหรือไม่ 
2) ความถูกต้องของข้อมูล ประเมินว่าข้อมูลที่มีอยู่ของดัชนีชี้วัดแต่ละตัวเป็นข้อมูลที่

ทันสมัยและเป็นข้อมูลในปัจจุบันหรือไม่ 
3) ต้นทุนในการจัดหาหรือจัดเก็บข้อมูล ประเมินว่าการหาหรือเก็บข้อมูลส าหรับดัชนีชี้วัด

แต่ละตัวใช้ต้นทุนมากน้อยเพียงใด และคุ้มค่าหรือไม่ 
4) ความชัดเจนของดัชนีชี้วัด ประเมินว่าดัชนีชี้วัดแต่ละตัวมีความชัดเจนและทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกันหรือไม่ 
5) ดัชนีชี้วัดแต่ละตัวสะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงานที่แท้จริงหรือไม่ หรือแสดงให้เห็นสิง

ที่ต้องการจะวัดจริงหรือไม่ 
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6) สามารถน าดัชนีชี้วัดไปใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น
หรือผลการด าเนินงานในอดีตได้หรือไม่ 

7) ดัชนีชี้วัดแต่ละตัวสัมพันธ์กับดัชนีชี้วัดอ่ืนในเชิงเหตุและผลหรือไม่ 
6. กลุ่มเป้าหมายในการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ และบุคลากรของสหกรณ์ 

เนื่องจากสหกรณ์ทุกประเภทต้องมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ เพ่ือเป็นทิศทางในการด าเนินกิจการ และมีการทบทวน
แผนกลยุทธ์ในแต่ละปีตามสภาพแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนไป 
 

การจัดการความรู้ 
เรื่อง การจัดท าแผนกลยุทธ์ 

____________________________ 
ขั้นตอนที่ 1 

การเตรียมการ 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
สหกรณ์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีโครงสร้าง

การบริหารจัดการประกอบด้วย สมาชิกสหกรณ์ ใช้อ านาจในที่ประชุมใหญ่ก าหนดข้อบังคับ อนุมัติแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี ก าหนดวงเงินกู้ยืมและการค้ าประกันประจ าปี อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเลือกผู้แทน
เป็นคณะกรรมการด าเนินการ เข้ามาบริหารจัดการสหกรณ์ จ านวนไม่เกิน 15 คน การบริหารจัดการสหกรณ์
ประกอบด้วย งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานธุรกิจ/การให้บริการ/การจัดสวัสดิการ และการจัดจ้างฝ่าย
จัดการสหกรณ์เพ่ือเป็นผู้ปฏิบัติงาน การก าหนดนโยบายในการด าเนินงานให้สหกรณ์ประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ การที่องค์กรจะประสบความส าเร็จได้องค์กรนั้นต้องมีแผนกลยุทธ์เพ่ือใช้
เป็นทิศทางในการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน  
มีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้องค์กรมีการปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีนโยบายในการส่งเสริมสหกรณ์สีขาวโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล กับสหกรณ์ที่เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ จ านวน 8 แห่ง ซึ่งในหลักที่ 1 หลักประสิทธิผล 
หมายถึง การที่สหกรณ์ได้ด าเนินการต่าง ๆ ตามอุดมการณ์ หลักการสหกรณ์ และวิธีการสหกรณ์ โดยการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ จนเกิดผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่สหกรณ์ตั้งไว้ โดยการปฏิบัติสหกรณ์ต้องมีทิศทาง 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ท่ีชัดเจน 
  ดังนั้น ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จึงได้จัดท าคู่มือการจัดท าแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และฝ่ายจัดการสหกรณ์ น าไปใช้ในการจัดท าและทบทวนแผนกลยุทธ์ ตลอดจน
แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และนิคมสหกรณ์ ได้มีความรู้ความ

เข้าใจในความหมายและกระบวนการจัดท าหรือการทบทวนแผนกลยุทธ์ และสามารถน าไปให้ค าแนะน าหรือ
จัดท าแผนกลยุทธ์ได้ 
3. เอกสารและคู่มือการจัดท า/ทบทวนแผนกลยุทธ์ 

คู่มือการจัดท า/ทบทวนแผนกลยุทธ์ 
 
 
 



- 7 - 
 

4. ขอบเขตการจัดท า 
4.1 จัดท าคู่มือการจัดท า/ทบทวนแผนกลยุทธ์ 

  4.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้การจัดท าและทบทวนแผนกลยุทธ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ กรรมการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ 

  4.3 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ กรรมการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ น าความรู้ที่ได้จาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ไปใช้ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ กรรมการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ สามารถน าความรู้ที่ได้
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการจัดท าหรือทบทวนแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ได้ 
 

ขั้นตอนที่ 2 
ก าหนดกรอบด าเนินการ 

 
1. กลุ่มเป้าหมาย 

ข้าราชการ พนักงานราชการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
2. ตัวช้ีวัด 

ร้อยละ 80 ของข้าราชการและพนักงานราชการ มีคู่มือในการใช้แนะน าสหกรณ์ในการจดัท าแผนกลยุทธ์ได้ 
3. วิธีปฏิบัติ 

1. รวบรวมข้อมูลเอกสาร คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน ในเรื่องต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการจัดท า KM  
2. จัดท าคู่มือการจัดท าหรือการทบทวนแผนกลยุทธ์ 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการ พนักงานราชการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  

เพ่ือให้ความรู้และค าแนะน าในการจัดท าหรือทบทวนแผนกลยุทธ์ 
4. ติดตาม ทบทวนและสรุปผลการน าคู่มือการจัดท าหรือทบทวนแผนกลยุทธ์ ไปใช้ในการปฏิบัติ 

4.ผู้รับผิดชอบ/ทีมงาม 
 1. ข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  
 2. คณะท างานกลั่นกรองการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของส านักงานสหกรณ์
จังหวัดสระแก้ว 

ขั้นตอนที่ 3 
ประมวลผลและสรุปเป็นชุดความรู้ 

  
  ผลกการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าค าแนะน าในการจัดท าหรือทบทวนแผนกลยุทธ์ 
ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ปรากฏผลดังนี้ 
  1.ข้าราชการและพนักงานราชการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เข้าใจในความหมาย
ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ  

2. ข้าราชการและพนักงานราชการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ทราบถึงวิธีการจัดท า
หรือการทบทวนแผนกลยุทธ์ และสามารถน าไปใช้ในการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ได้ 
เอกสารอ้างอิง 
  คู่มือการจัดท าหรือทบทวนแผนกลยุทธ์ 
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ภาคผนวก 
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Action Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรทั้งภายใน
และภายนอก โดยใช้ SWOT Analysis 

วิเคราะห์ความคาดหวังของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก (ถ้ามี)  
และประเด็นยุทธศาสตร์ ตามล าดับ โดยให้สอดคล้องกัน  

ก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ในระดับองค์กร  

(ภายใต้พันธกิจ หรือประเด็นยุทธศาสตร์) 

จัดท าแผนที่กลยุทธ์โดยก าหนด
เป้าประสงค์แต่ละมิติ  

Balance Scorecard : BSC 

ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก และกลยุทธ์ตามล าดับ 
องค์กรสามารถก าหนดโครงการริเริ่มไว้ล่วงหน้า  

น ากลยุทธ์ที่ต้องด าเนินการในแต่ละปี 
มาก าหนดโครงการ วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดระดับโครงการ  

ก าหนดงบประมาณของโครงการ  

แผนปฏิบัติงานประจ าป ี

แผนกลยุทธ์ 4 ป ี

ก าหนดตัวช้ีวัด (KPIs) ตามหลัก 
Result Based Management 
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กระบวนการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวเิคราะห์ปัจจยัทางยทุธศาสตร์ 

การก าหนดทิศทางของหนว่ยงาน 

การวเิคราะห์ถึงประเด็นส าคญัทีจ่ะต้องมุง่เน้น/ ให้

ความส าคญั เพื่อท่ีจะบรรลวุิสยัทศัน์ 

การก าหนดเปา้ประสงค์ส าหรับแตล่ะประเด็น 

การก าหนดตวัชีว้ดัและเปา้หมายของแตล่ะเปา้ประสงค์ 

การก าหนดกลยทุธ์หรือสิง่ทีจ่ะท า เพื่อให้บรรลเุปา้ประสงค์ 

จดุแขง็ จดุออ่น โอกาส ภยัคกุคาม 

(SWOT) 

วิสยัทศัน์ (Vision) และพนัธกิจ 

(Mission) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ (Strategic Issue) 

เปา้ประสงค์ (Goals) 

ตวัชีว้ดั (Key Performance 

Indicators) และเปา้หมาย (Target) 

กลยทุธ์ (Strategies) 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis)  SWOT Analysis 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

       

 

      

 

ปัจจยัทางการเมือง
(Political Factors)

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ
(Economic Factots)

ปัจจยัทางสงัคม
(Social cultural Factors)

ปัจจยัด้านเทคโนโลยี
(Technological Factors)

PEST Analysis

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

(Situation Analysis) 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

(Internal Analysis) 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

(External Analysis) 

จดุออ่น 

(Weakness) 

จดุแขง็ 

(Strength) 

โอกาส 

(Opportunity) 

อปุสรรค 

(Threats) 
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TOWS-Matrix   

คือ การก าหนดกลยทุธ์ หรือเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับปจัจยัแวดล้อมทัง้ภายในภายนอกจากการ
วิเคราะห์ SWOT มี 4 ประเภท ดังนี ้

              

ความสัมพันธ์ผัง SWOT และกลยุทธ์ ทางเลือก 
  “การก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม SWOT” 

 

         

SO Strategy (Advancement)

ST Strategy (Avoid Threats) 

WO Strategy (Overcome weakness)

WT Strategy (Avoid and overcome)

กลยุทธ์ "ทดแทน" แก้ไขจุดอ่อน เพ่ือใช้โอกาส
ที่มีอยู่ขององค์กร
Keyword ปรับปรุง เพิ่มช่องทาง พัฒนาสร้าง
เครือข่าย ร่วมทุน เร่งรัด หาแนวร่วมร่วมมือ

กลยุทธ์ "ผนึกก าลัง" ที่เน้นการใช้จุดแข็ง เพ่ือ
เปิดโอกาสใหม่ในการแข่งขันขององค์กร
Keyword ขยายงาน ส่งเสริม กระจายงาน 
สนับสนุน เพ่ิมเครือข่าย เพ่ิมเป้าหมายพัฒนา

กลยุทธ์ "บรรเทา" หาทางผ่านพ้นจุดอ่อนและ
หลีกเลี่ยงภาวะคุกคามที่บดบังวัตถุประสงค์
องค์กร
Keyword ทบทวน ลดกิจกรรม ชะลอการ
ด าเนินการ ถ่ายโอน ปรับเปลี่ยนกิจกรรม

กลยุทธ์ "โอบล้อม" อาศัยจุดแข็งต้านและตรึง
ภาวะคุกคามที่มีต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร

Keyword ขยายงานที่เป็นจุดแข็ง ควบคุม 
รักษา หลีกเลี่ยงอุปสรรค ป้องกัน

W+O = Off-set approach S+O = Matching approach 

 

W+T = Mitigation approach 

 

W+O = Covering approach 

 

O 

W S 

T 
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TOWS-Matrix 

                                                                               

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    จุดแข็ง 
1. 
2. 
3. 

    จุดอ่อน 
1. 
2. 
3. 

     โอกาส 
1. 
2. 
3. 

   อุปสรรค 
1. 
2. 
3. 

           จุดแข็ง (S)        อุปสรรค (W) 

 
 โอกาส (O) 

        ยุทธศาสตร์ SO 
“รุก” ใช้จุดแข็งหาประโยชน์ 
จากโอกาส 

          ยุทธศาสตร์ WO 
“ปรับปรุง” จุดอ่อน โดยใช้ประโยชน์ 
จากโอกาส 

 
อุปสรรค (T) 

        ยุทธศาสตร์ ST 
“ป้องกัน” ใช้จุดแข็งหลบ 
อุปสรรค 

          ยุทธศาสตร์ WT 
“รับ/เปลี่ยน” ลดจุดอ่อน หลีกเลี่ยง 
อุปสรรค 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. 

2. 

3. 

4. 

TOWS Matrix ? 

● ตรวจสอบความเป็นไปได้ของโอกาส 

● ตรวจสอบผลกระทบของอปุสรรค 

● ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของจดุแข็ง (ตอ่ยอด/ตัง้รับ) 

● ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของจดุออ่น (ทุม่เท/ปรับเปล่ียน) 
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รูปแบบการจัดท ายุทธศาสตร์ 

                                                            

 

 

 

     ประเด็นยุทธศาสตร์      กลยุทธ์หลัก      เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย    โครงการ/งาน 

1. 1.1 1.1 
1.2 

1.1 
 
1.2 
1.3 

1.1.1 
1.1.2 
1.2.3 
1.3.1 

2. 2.1 2.1 
2.2 

2.1 
2.2 
2.3 

2.1.1 
2.2.1 
2.3.1 

3. 3.1 3.1 
3.2 
3.3 

3.1 
3.2 
3.3 

3.1.1 
3.2.1 
3.3.1 

 

จากกลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ

 

แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน..................................................................................................................... 

วิสัยทัศน์............................................................................................................................................... 

พันธกิจ................................................................................................................................................. 
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การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์ (Balanced Scorecard : BSC) 
    BSC เป็นเคร่ืองมือการบริหารท่ีช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) 
โดยการวัดหรือการประเมิน (measurement) ช่วยท าให้องค์กรเกิดความสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน 
และมุ่งเน้นในสิ่งท่ีมีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร (Alignment and focused) 

 

• ความสมดุลของจ านวนมุมมองที่ใช้ในการพิจารณาองค์กร เวลาก าหนดปัจจัย
แห่งความส าเร็จและตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก

• เพื่อป้องกันความเบี่ยงเบนและช่วยให้มีการพิจารณาองค์กรจากทุกมุมมอง
อย่างครบถ้วน

Balanced

• รายงานสรุปผลสัมฤทธ์ขององค์กร
• ซึ่งน าเสนออยู่ในรายงานส าหรับผู้บรหิาร เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตดิตาม

ความก้าวหน้าของการบรรลุวัตถุประสงค์องค์กรScorecard

• คือ ระบบการบริหารงานและประเมนิผลท่ัวท้ังองค์กร ไม่ใช่เฉพาะเป็น
ระบบการวัดผลเพียงอย่างเดยีว แต่จะเป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 
และแผนกลยุทธ์ (Strategic plan) แล้วแปลงผลลงไปสู่ทุกจุดขององค์กร

• เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายงานและแต่ละคน

Balanced
Scorecard
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Balanced Scorecard คือ ? 
                                                                        
 
 
 
 
 
 

 

BSC คือ ความสมดุล (Balance) ระหว่าง 

                                                                                              
Perspective ตามหลกั Balanced Scorecard                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 

 

จุดมุ่งหมาย (Objective) : ระยะสั้นและระยะยาว 

การวัดผล (Measure) : ทางด้านการเงินและ
ไม่ใช่การเงิน

ดัชนีชี้วัด (Indicator) : เพ่ือการติดตามและ
การผลักดัน

มุมมอง (Perspective) : ภายในและภายนอก

เครื่องมือในการแปลง 
กลยุทธ์สูก่ารปฏิบัต ิ

ส าหรับการวัดผล 
และการประเมิน 

- บอกเลา่เร่ืองราวของกลยทุธ์ 

- ถ่ายทอดวิสยัทศัน์และกลยทุธ์สูก่ารปฏิบตัิ 

- ท าให้ทรัพยากรของทัง้องค์กรมคีวามสอดคล้องและ

ไปในทิศทางเดยีวกนั เพื่อมุง่เน้นไปท่ีกลยทุธ์ 

- เป็นเคร่ืองมือในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ 

- เป็นเคร่ืองมือท าให้เกิดความชดัเจนกบัยทุธศาสตร์

มากขึน้ 

ดังนั้น ระบบ Balanced Scorecard จะ
เป็นการจัดหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุง
การด าเนินงาน โดยพิจารณาจากผลที่
เกิดข้ึนของกระบวนการท างานภายใน
องค์กร และผลกระทบจากลูกค้าภายนอก
องค์กรน ามาปรับปรุงสร้างกลยุทธ์ให้มี
ประสิทธิภาพดีและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 

สว่นแบง่การตลาดทีเ่พิ่มขึน้ การ

ลดลงของต้นทนุ หรือการเพิ่มขึน้

ของรายได้ด้วยวิธีการอื่นๆ 

การด าเนินงานท่ีรวดเร็วขึน้ 

กระบวนการผลติที่มีคณุภาพ 

กระบวนการจดัสง่ที่รวดเร็วตรง

เวลา หรือกระบวนการบริหารท่ีมี

ประสทิธิภาพ 

มิติทางด้านการเงิน 

(Financial 

Perspective) 

มิติทางด้านลกูค้า 

(Customer 

Perspective) 

การรักษาลกูค้าเดิมขององค์กร การ

แสวงหาลกูค้าใหม ่การน าเสนอ

สนิค้าที่มีคณุภาพ การบริการท่ี

รวดเร็ว หรือช่ือเสยีงของกิจการท่ีดี 

มิติทางด้าน

กระบวนการบริหาร

ภายในองค์การ

(Internal 

Perspective) 

มิติทางด้านการเรียนรู้ 

(Innovation and 

Learning 

Perspective) 

การเพิม่ทกัษะของพนกังาน การ

รักษา พนกังานท่ีมีคณุภาพ 

วฒันธรรมองค์กรทีเ่ปิดโอกาสให้

พนกังานแสดงความสามารถ การมี

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ด ี
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ความสอดคล้องและความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Alignment ,Cause and Effect Relationship) 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มุมมองด้านการเงนิ (Financial) 

ตวัชีว้ดัที่นิยมใช้ มกัจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการเพิ่ม

รายได้/การลดต้นทนุ/การเพิม่ผลผลติ/การใช้

ประโยชน์ทรัพย์สนิ 

มุมมองด้านกระบวนการภายใน 
(Internal Business Process) 

● เป็นการวดัทีด่ถูึงความสมบรูณ์ของ

กระบวนการท างานภายในองค์กร 

● แตกตา่งจากการวดัประเมินผลแบบเดิม

ที่มุง่เน้นประโยชน์เพื่อการควบคมุ แตน่ าไป

พฒันาปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อ

สร้างคณุคา่ให้แก่ลกูค้าขององค์กร 

 

 

มุมมองด้านลูกค้า (Customer) 

● การแขง่ขนัในปัจจบุนั หวัใจอยูท่ี่การเข้าใจความต้องการของ

ลกูค้า 

● เปลีย่น Focus ความสนใจจากภายในท่ีเน้นผลผลติและการ

พฒันาเทคโนโลยีมาสนใจภายนอกในการให้ความสนใจตอ่ลกูค้า 

● ตวัชีว้ดัที่นยิมใช้ เช่น ความสามารถในการดงึดดูลกูค้าใหม/่

ความสามารถในการรักษาความสมัพนัธ์กบัลกูค้าทีม่ีอยูใ่ห้ยืน

ยาว/ความสามารถในการสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า 

 

 มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth) 

● เป็นการลงทนุเพื่ออนาคต และเป็นผลประโยชน์ระยะยาวแก่องค์กร

มากกวา่เน้นผลเฉพาะหน้า 

● มีองค์ประกอบยอ่ยทีใ่ช้ในการวดั 3ด้าน คือ 

     - ความสามารถของพนกังาน 

    - ความสามารถของระบบข้อมลู ขา่วสาร เทคโนโลยี IT 

   - บรรยากาศที่เอือ้อ านวยการตอ่การท างาน 

 

การเงิน องค์กรจะต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไร? 

ลูกค้าองค์กรจะต้องปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างไร? 

กระบวนการองค์กรจะต้องมี
ความสามารถในด้านไหน 

องค์กรและการเรียนรู้ องค์กรจะต้อง
เรียนรู้ มีวัฒนธรรมและปรับปรุงอย่างไร 

Outcomes 

Drivers 
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การถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 

 

                    มิติด้านการเงิน 
เพ่ือบรรลุความส าเร็จด้านการเงิน องค์กร 

ควรมีผลการด าเนินงานอย่างไรในสายตาผู้ถือหุ้น 
วัตถุประสงค์ KPI   Target     โครงการ 

    

 
               มิติด้านลูกค้า 

เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ องค์กร 
ควรจะตอบสนองลูกค้าอย่างไร 

วัตถุประสงค์ KPI Target โครงการ 
    

   
                                                                                                            
 
 
 
 

 
การน า Balanced Scorecard มาใช้ในภาคราชการไทย 

                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        มิติด้านการบริหารงานภายใน 
เพ่ือตอบสนองผู้ถือหุ้นและลูกค้า 

กระบวนการบริหารอะไรที่เป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์ KPI Target โครงการ 

    

        มิติด้านการเรียนรู้และเติบโต 
เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ ท าอย่างไรองค์กร 

จึงจะมีความสามารถที่จะเปลี่ยน&พัฒนา 
เพ่ือความยั่งยืน  

วัตถุประสงค์ KPI Target โครงการ 
    

วิสัยทัศน ์
และ 

กลยุทธ ์

ในการสร้างเครื่องมือวัดผล
องค์กร องค์กรจะต้องมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ การวัด 
เป้า และการริเริ่มด าเนินการ 

Balanced Scorecard 
(BSC) 

Result-Based 
Management 

(BSC) 

ค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 
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Perspective ตามหลกั Balanced Scorecard จากระบบธุรกิจสูร่ะบบราชการ 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การก าหนดเป้าประสงค์                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบธุรกิจ ระบบราชการ 

มมุมองด้านการเงิน 

มมุมองด้านลกูค้า 

มมุมองด้านกระบวนการภายใน 

มมุมองด้านการเรียนรู้และการพฒันา 

มมุมองด้านประสทิธิผลตามพนัธกิจ 

มมุมองด้านคณุภาพการให้บริการ 

มมุมองด้านประสทิธิภาพการปฏิบตัิราชการ 

มมุมองด้านการพฒันาองค์กร 

 

- จะต้องมีความเช่ือมโยงกบัวิสยัทศัน์ และประเด็นยทุธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 

- เปา้ประสงค์ ขอให้เขยีนในลกัษณะสิง่ที่ต้องการท่ีจะบรรล ุ

- พิจารณาวา่อะไรคือเปา้ประสงค์สดุท้ายที่ต้องการไปให้ถึง หรืออะไรคือผลลพัธ์สดุท้ายของแตล่ะประเด็นยทุธศาสตร์ 

- พิจารณาวา่เพื่อให้บรรลเุปา้ประสงค์สดุท้าย อะไรคือเปา้ประสงค์ที่มีลกัษณะเป็น Performance Driver ที่ต้องการ 

บรรลเุพื่อน าไปสูเ่ปา้ประสงค์ 

- พิจารณาให้ครบทัง้ 4 มิติ ดงันี ้

1.) มิตด้ิานประสทิธิผลตามพนัธกิจ : พิจารณาวา่ผลลพัธ์ที่ส าคญัจากประเด็นยทุธศาสตร์นัน้คอือะไร อะไรเป็นเคร่ืองบ ่

บง่ชีท้ี่ส าคญัวา่ประเด็นยทุธศาสตร์นัน้ประสบความส าเร็จ 

2.) มิตด้ิานคณุภาพการให้บริการ : พิจารณาวา่อะไรคือสิง่ที่ผู้ รับบริการของประเด็นยทุธศาสตร์ต้องการและจะทราบ 

ได้อยา่งไรวา่สามารถน าเสนอในสิง่ที่ผู้ รับบริการต้องการ 

3.) มิตด้ิานประสทิธิภาพการปฏิบตัิราชการ : พิจารณาวา่ต้องการทรัพยากร ต้องมีกระบวนการหรือกิจกรรมใดบ้าง 

เพื่อน าไปสูส่ิง่ที่ผู้ รับบริการต้องการหรือเพื่อก่อให้เกิดประสทิธิผลตามยทุธศาสตร์ 

4.) มิตด้ิานการพฒันาองค์กร : พิจารณาวา่จะต้องมกีารพฒันาองค์กรในด้านใดบ้าง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม 

ในการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ 
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การก าหนดเป้าประสงค์                   
                                                                       

                                                                        

 

 

 

 

การสร้างความเชื่อมโยงของเป้าประสงค ์
                                                                       

 

 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประการที่ 1 

เป้าประสงค์ ข้อที่ 1 

เป้าประสงค์ ข้อที่ 2 

เป้าประสงค์ ข้อที.่...  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประการที่ 2 

เป้าประสงค์ ข้อที่ 1 

เป้าประสงค์ ข้อที่ 2 

เป้าประสงค์ ข้อที.่...  

- น าเป้าประสงค์ในแต่ละมิติมาจัดเรียง และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในลักษณะเหตุและผล 
- เป็นการสร้าง Strategy Map หรือแผนที่กลยุทธ์ : แผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ขององค์กรใน

รูปความสัมพันธ์ถึงเหตุและผล (Cause and Effective Relationship) 
- เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและถ่ายทอดเป้าประสงค์และทิศทางของหน่วยงานให้ชัดเจนขึ้น 
- เพ่ือเป็นการท าให้แต่ละหน่วยงานมั่นใจว่าเป้าประสงค์มีความเชื่อมโยงกันในลักษณะของเหตุและ

ผล อีกทั้งมีเป้าประสงค์ท่ีครอบคลุมในทุกๆมิติ อันจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
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