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Abstract

Competition in the financial services business is running high. A good
competitive strategy is needed as an important tool to gain advantages in
competition. This study aims at exploring the competitive strategy of the Kor Koe
Credit Union Cooperative Limited, a financial services organization in Surin Province.
The study was made by collecting data through intensive interviews of the
organization’s board of directors. Then, all data was analyzed for an internal
context of the organization using PRIMO-F. An analysis model was created and
the business environment analyzed for a strategic plan using the TOWS Matrix
technique. The indicator of success was made with the Balanced Scorecard. The
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study concluded that the financial services business strategies could be classified
into (1) a strategy for innovation and technology development to provide smart
financial services, (2) a strategy for organizational culture development to support
changes in the 21st century, (3) a strategy for promoting the Kor Koe Credit Union
Cooperative Limited as a learning organization, and (4) a strategy for developing
the organization’s creativity and innovation for improving the quality of products
and services by using 10 indicators of success after the strategy implication.
Keywords: Competitive Strategy, Financial Services Businesses, Innovative
		
Organizations

บทคััดย่่อ

การแข่่งขัันของธุุรกิิจการให้้บริิการทางการเงิินที่่�สููงขึ้้�น กลยุุทธ์์การแข่่งขัันเป็็นสิ่่�งสำคััญ
ที่่�องค์์การต้้องมีีเพื่่�อการสร้้างความได้้เปรีียบทางการแข่่งขััน บทความนี้้�มุ่่�งเน้้นการศึึกษากลยุุทธ์์
การแข่่งขัันขององค์์การธุุรกิิจบริิการทางการเงิินของสหกรณ์์เครดิิตยูเู นี่่�ยนคอโค จำกััด จัังหวััดสุุรินิ ทร์์
เก็็บข้้อมููลโดยการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกจากคณะกรรมการบริิหารของสหกรณ์์ และดำเนิินการวิิเคราะห์์
บริิบทภายในองค์์การโดยใช้้แบบจำลอง PRIMO-F Analysis วิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายนอก
ทางธุุรกิิจโดยใช้้แบบจำลอง PEST Analysis และดำเนิินการวางแผนกลยุุทธ์์ด้้วยเทคนิิค TOWS
Matrix และกำหนดตััวชี้้�วััดความสำเร็็จของการนำกลยุุทธ์์ไปใช้้ด้้วย Balanced Scorecard
ผลการศึึกษาสามารถสรุุปกลยุุทธ์์การแข่่งขัันขององค์์การธุุรกิิจบริิการทางการเงิิน ดัังนี้้� กลยุุทธ์์
การพััฒนานวััตกรรมและเทคโนโลยีีเพื่่�อการให้้บริิการทางการเงิินอััจฉริิยะ กลยุุทธ์์การพััฒนา
วััฒนธรรมองค์์การเพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงในศตวรรษที่่� 21 กลยุุทธ์์การส่่งเสริิมสหกรณ์์เครดิิต
ยููเนี่่�ยนคอโค จำกััด เป็็นองค์์การแห่่งการเรีียนรู้้� และกลยุุทธ์์การพััฒนาความคิิดสร้้างสรรค์์และ
นวััตกรรมขององค์์การเพื่่�อการพััฒนาคุุณภาพสิินค้้าและบริิการโดยมีีตัวั ชี้้�วัดั ความสำเร็็จของการนำ
กลยุุทธ์์ไปสู่่�การปฏิิบััติิ รวม 10 ตััวชี้้�วััด
คำสำคััญ: กลยุุทธ์์การแข่่งขััน ธุุรกิิจบริิการทางการเงิิน นวััตกรรมขององค์์การ

บทนำ

นวััตกรรมการบริิการเป็็นการพััฒนาแนวทางการให้้บริิการเพื่่�อตอบสนองความพึึงพอใจแก่่ลููกค้้า
เพื่่�อปรัับปรุุงและเพิ่่�มผลกำไรให้้กัับธุุรกิิจ นวััตกรรมการบริิการจึึงเป็็นเครื่่อ� งมืือสำคััญทางธุุรกิิจที่น่� ำไปสู่่�
การสร้้างความได้้เปรีียบทางการแข่่งขััน (Weng, Ha, Wang, & Tsai, 2012) โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อพััฒนา
และปรัับปรุุงรููปแบบและขั้้น� ตอนการให้้บริิการเพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้า ด้้วยการมุ่่�งเน้้น
ในการอํํานวยความสะดวกและความรวดเร็็วในการเข้้ารัับบริิการ โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อสร้้างความแตกต่่าง
ของการบริิการและสร้้างความพึึงพอใจให้้กัับลููกค้้า

กลยุุทธ์์การแข่่งขัันขององค์์การธุุรกิิจบริิการทางการเงิิน
ภรณีี หลาวทอง และคณะ

113

ความมั่่�นคงขององค์์การ หมายถึึง องค์์การมีีรากฐานมั่่�นคง สามารถเปลี่่�ยนแปลงตาม
สถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ มีีความคล่่องตััวของการดำเนิินธุุรกิิจ มีีการปรัับปรุุงศัักยภาพการดำเนิินธุุรกิิจ
ทั้้�งทางเสถีียรภาพการเงิินและประสิิทธิภิ าพการบริิหารงาน เพื่่�อเป็็นรากฐานการเจริิญเติิบโตอย่่างมั่่น� คง
ของธุุรกิิจ (Kungla, Raksong, & Erawan, 2014) การให้้บริิการของธุุรกิิจจำเป็็นต้้องยึึดหลัักการ
ให้้บริิการที่่�มีีคุุณภาพตามมาตรฐาน และมีีความน่่าเชื่่�อถืือเพื่่�อสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีต่่อลููกค้้าในการ
ตััดสิินใจเลืือกใช้้บริิการ และมีีความจงรัักภัักดีีต่่อสิินค้้าบริิการขององค์์การ (Nguyen, Leclerc, &
Leblanc, 2013)
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจของโลก วิิกฤติิโควิิด 19 การออกมาตรการโดย
รััฐบาลและธนาคารแห่่งประเทศไทย ทำให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงของภาคการเงิินและเศรษฐกิิจของ
ประเทศ ซึ่่�งล้้วนเป็็นสภาวการณ์์ที่่�ส่่งผลกระทบกัับภาคธุุรกิิจการเงิิน โดยเฉพาะสถาบัันการเงิินที่่�มีี
บทบาทสำคััญต่่อระบบเศรษฐกิิจของประเทศ เป็็นแหล่่งระดมเงิินออม แหล่่งเงิินทุุน และแหล่่งเงิินให้้กู้้�
ดัังนั้้�น เสถีียรภาพและความมั่่�นคงของธนาคารจึึงมีีความสำคััญต่่อระบบเศรษฐกิิจและสัังคม สถาบัันการเงิินเป็็นธุุรกิิจที่่�มีีบทบาทด้้านการดำเนิินธุุรกิิจและการพััฒนาเศรษฐกิิจที่่�ส่่งผลต่่อสภาพความเป็็น
อยู่่�และมาตรฐานการครองชีีพของประชาชนในประเทศ เป็็นธุุรกิิจที่มีี่� การแข่่งขัันสููง เนื่่�องจากมีีสถาบััน
การเงิินในประเทศและต่่างประเทศ และสถาบัันการเงิินที่่�ไม่่ใช่่ธนาคาร (Yakean & Homboonma,
2016) หากการปล่่อยสิินเชื่่�อทั่่�วถึึงมากขึ้้�นผ่่านการพััฒนาของระบบการเงิิน จะทำให้้เกิิดการขยายตััว
ของเศรษฐกิิจมากขึ้้�น (Townsend, 2011) การบริิหารจััดการองค์์การการเงิินระดัับฐานรากที่่�ผ่่านมา
ไม่่ว่า่ จะเป็็นการบริิหารจััดการตามหลัักเกณฑ์์ของทางราชการหรืือหลัักเกณฑ์์ที่ป่� ระชาชนในชุุมชนร่่วม
กัันกำหนดขึ้้น� ยัังคงไม่่ครอบคลุุมถึึงเกณฑ์์ความมั่่�นคงทางการเงิินอย่่างเพีียงพอ จึึงส่่งผลให้้การดำเนิิน
งานของกลุ่่�มการเงิินที่่ยั� งั ไม่่เข้้มแข็็ง ก่่อให้้เกิิดปััญหาในสัังคมชนบท หากองค์์การการเงิินระดัับฐานราก
ที่่ไ� ม่่เข้้มแข็็งเกิิดปััญหาขึ้้น� พร้้อม ๆ กััน อาจส่่งผลให้้ระบบเศรษฐกิิจระดัับฐานรากประสบความเสีียหาย
และก่่อให้้เกิิดปััญหาอื่่�น ๆ ตามมา ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อระบบเศรษฐกิิจและสัังคมระดัับประเทศได้้
(Abhakorn et al., 2011)
สหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่ย� นจััดตั้้ง� ขึ้้น� ในหมู่่�ประชาชนที่่อ� าศััยอยู่่�ในวงสััมพัันธ์์เดีียวกััน บุุคคลเหล่่านั้้�น
มีีความปรารถนาจะช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน โดยวิิธีีการนำเงิินของตนมาสะสมไว้้เป็็นกองทุุน สมาชิิก
ต้้องสะสมเงิินตามความสามารถของตนเป็็นประจำและสม่่ำเสมอตามที่่�สหกรณ์์กำหนด เงิินในกองทุุน
สามารถช่่วยเหลืือสมาชิิกที่่�มีีความจำเป็็นและเดืือดร้้อนทางด้้านการเงิิน กู้้�ยืืมไปแก้้ไขปััญหา กรณีีไม่่มีี
ความเดืือดร้้อนเงิินสะสมจะมีีมากขึ้้น� สหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่ย� น จึึงเป็็นสหกรณ์์ที่มุ่่�่� งหวัังให้้สมาชิิกช่่วยตนเอง
และช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน บริิหารงานโดยสมาชิิกและทำกิิจการทุุกอย่่างเพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
กัับสมาชิิก ปััจจุุบัันสหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่�ยนในประเทศไทย มีีจำนวนทั้้�งสิ้้�น 1,185 แห่่ง สมาชิิกรวม
1,232,091 คน สิินทรััพย์์รวม 76,100 ล้้านบาท ลููกหนี้้�เงิินกู้้�รวม 56,389 ล้้านบาท (Credit Union
League of Thailand Limited, 2019) ซึ่่�งหนึ่่�งในนั้้�นก็็คืือ สหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่�ยนคอโค จำกััด จัังหวััด
สุุริินทร์์ จััดตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2532 มีีสมาชิิกจำนวน 5,491 คน มีีทรััพย์์สิินจำนวน
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94,790,567 บาท และจำนวนเงิินลููกหนี้้�เงิินกู้้� 79,707,567 บาท ซึ่่�งมีีวิิสััยทััศน์์ (VISION) คืือ สถาบััน
การเงิินมั่่น� คง สมาชิิกเชื่่อ� มั่่น� สวััสดิิการหลากหลาย ส่่งเสริิมอาชีีพอย่่างยั่่ง� ยืืน ประกอบด้้วยพัันธกิิจ 3 ด้้าน
ได้้แก่่ 1) ความมั่่น� คงขององค์์กร 2) การส่่งเสริิมอาชีีพ/ตลาดรวบรวมผลผลิิต และ 3) การประชาสััมพัันธ์์
งานสหกรณ์์ แต่่ขาดกลยุุทธ์์การดำเนิินงานอย่่างชััดเจน เนื่่�องจากมีีจุุดอ่่อน (Weakness) คืือ สหกรณ์์
เครดิิตยููเนี่่�ยนคอโคมีีขอบเขตพื้้�นที่่�บริิการกว้้างทำให้้การสื่่�อสารไม่่ทั่่�วถึึงและพื้้�นที่่�ทัับซ้้อนกัับสถาบััน
ทางการเงิินอื่่�น ๆ ขาดการนำเทคโนโลยีีสารสนเทศมาช่่วยในการพััฒนาประสิิทธิิภาพการปฏิิบััติิงาน
ขององค์์การ ขาดการวางแผนจััดการกำลัังคนให้้เหมาะสมกัับภาระงานของแต่่ละหน่่วยงานและจำนวน
บุุคลากรไม่่เพีียงพอต่่อการปฏิิบััติิงาน การประชาสััมพัันธ์์องค์์การเข้้าไม่่ถึึงกลุ่่�มเป้้าหมาย และขาด
การสร้้างภาพลัักษณ์์ขององค์์การแห่่งความเป็็นเลิิศด้้านธุุรกิิจบริิการทางการเงิินที่่ห� ลากหลาย ปััจจุบัุ นั
สหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่ย� นคอโค จำกััด จัังหวััดสุุรินิ ทร์์ มีีรายได้้เป็็นอัันดัับ 10 ของภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
เป้้าหมายของสหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่�ยนคอโค จำกััด จัังหวััดสุุริินทร์์ คืือการเป็็นสหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่�ยนที่่�มีี
ผลประกอบการอัันดัับหนึ่่�งของภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ การเติิบโตของธุุรกิิจบริิการที่่สูู� งขึ้้น� อาจมาจาก
ความก้้าวหน้้าทางด้้านเทคโนโลยีี การสื่่�อสารสะดวกรวดเร็็ว และการเปลี่่�ยนแปลงของนโยบายรััฐ
องค์์กรจำเป็็นต้้องมีีการนำระบบหรืือกลยุุทธ์ม์ าพััฒนาควบคุุมการทำงานให้้มีีประสิิทธิภิ าพมากขึ้้น� ซึ่ง่�
สามารถช่่วยรัักษาฐานลููกค้้าเดิิม เพิ่่�มลููกค้้าใหม่่ ช่่วยสร้้างผลกำไรระยะยาว และสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ดีี
ให้้กัับองค์์การ (Proyrungroj, 2008) การสร้้างความได้้เปรีียบทางการแข่่งขััน (Competitive
Advantage) ช่่วยให้้ธุุรกิิจมีีความสามารถที่่�แตกต่่างจากคู่่�แข่่งขััน กลยุุทธ์์ทางการแข่่งขัันที่่�เหมาะสม
แก่่ธุรุ กิิจ สนัับสนุุนให้้มีีผลการดำเนิินงานเหนืือกว่่าคู่่�แข่่ง (Healy, Serafeim, Srinivasan, & Yu, 2014)
จากประเด็็นที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น เห็็นได้้ว่่ากลยุุทธ์์การสร้้างความได้้เปรีียบเป็็นเครื่่�องมืือที่่�ช่่วยเพิ่่�ม
ศัักยภาพในการแข่่งขัันของผู้้ป� ระกอบการ ดัังนั้้�น การศึึกษาวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�จึงึ เป็็นประโยชน์์ต่อ่ การนำกลยุุทธ์์
ที่่ไ� ด้้จากผลของการศึึกษาเป็็นแนวทางการปรัับปรุุงและพััฒนาการดำเนิินงานของสหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่ย� น
คอโค จำกััด เพื่่�อสร้้างขีีดความสามารถในการแข่่งขััน และเป็็นแนวทางในการพััฒนากลยุุทธ์ก์ ารแข่่งขััน
ให้้กัับธุุรกิิจบริิการทางการเงิินอื่่�น ๆ ต่่อไป
วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อศึึกษาสภาพการดำเนิินงานของสหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่�ยนคอโค จำกััด
2. เพื่่�อพััฒนากลยุุทธ์์การแข่่งขัันของสหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่�ยนคอโค จำกััด มุ่่�งสู่่�การเป็็นสหกรณ์์
เครดิิตยููเนี่่�ยน ที่่�มีีผลประกอบการอัันดัับหนึ่่�งของภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ

การทบทวนวรรณกรรม

แนวคิิดเกี่่�ยวกัับกลยุุทธ์์และการกำหนดกลยุุทธ์์
กลยุุทธ์เ์ ป็็นหลัักการพื้้�นฐานการแข่่งขัันของธุุรกิิจ กลยุุทธ์ก์ ารแข่่งขััน (Competitive Strategy)
คืือ การสร้้างความแตกต่่างจากคู่่�แข่่งขััน เพื่่�อส่่งมอบคุุณค่่าจากส่่วนผสมที่่�มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะตััวให้้แก่่
ลููกค้้า (Porter, 2008) กลยุุทธ์์เป็็นชุุดของภาระผููกพัันและการดำเนิินการต่่าง ๆ ที่่�มีีการประมวลและ
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ประสานเข้้าด้้วยกััน เป้้าหมายเพื่่�อใช้้ประโยชน์์จากความสามารถหลััก (Core Competencies) และ
ก่่อให้้เกิิดความได้้เปรีียบในการแข่่งขััน (Rothaermel, 2013) กลยุุทธ์์ หมายถึึง แบบแผนของการ
ตััดสิินใจในธุุรกิิจ โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและความมั่่�นคง (Demir, Wennberg, &
McKelvie, 2017) ดัังนั้้�น กลยุุทธ์์ หมายถึึง แนวทางสำหรัับการกำหนดทิิศทางการดำเนิินงานของธุุรกิิจ
เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมาย และสร้้างความได้้เปรีียบทางการแข่่งขััน
การกำหนดกลยุุทธ์์เป็็นการจััดทำแผนระยะยาว เพื่่�อทำให้้การบริิหารงานมีีประสิิทธิิภาพ
สอดคล้้องเหมาะสมกัับโอกาส (Opportunities) อุุปสรรค (Threats) จากสภาพแวดล้้อมภายนอก
องค์์การ จุุดแข็็ง (Strengths) จุุดอ่่อน (Weaknesses) จากสภาพแวดล้้อมภายในองค์์การ การกำหนด
กลยุุทธ์ป์ ระกอบด้้วยการกำหนดพัันธกิิจองค์์การ (Corporate Mission) การกำหนดวััตถุุประสงค์์เฉพาะ
(Specific Objectives) การพััฒนากลยุุทธ์์ (Developing Strategies) และการกำหนดนโยบาย (Policy)
เพื่่�อเป็็นแนวทางการดำเนิินงาน (Wheelen & Hunger, 2012) ดัังนั้้�น การกำหนดกลยุุทธ์์ จึึงเป็็นขั้้น� ตอน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการตััดสิินใจ
นอกจากนี้้� องค์์ประกอบที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการนำกลยุุทธ์์ไปปฏิิบััติิและบรรลุุผลลััพธ์์ ได้้แก่่
1) การเปลี่่�ยนแปลงปััจจััยสภาพแวดล้้อมด้้านการจััดการ 2) วััฒนธรรมองค์์การ 3) โครงสร้้างองค์์การ
และ 4) ภาวะผู้้�นำขององค์์การ (Hrebiniak, 2013) เป็็นกระบวนการนำกลยุุทธ์์สู่่�การปฏิิบััติิ โดยผ่่าน
การจััดทำโครงการ การจััดงบประมาณ และระเบีียบวิิธีีการปฏิิบััติิที่่�ถููกต้้อง (Wheelen & Hunger,
2008)
แนวคิิดและทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับกระบวนการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์และการพััฒนากลยุุทธ์์
กระบวนการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์ (Strategic Management Process) เป็็นกระบวนการที่่�มีี
ความสำคััญต่่อการจััดการขององค์์การในปััจจุุบัันเป็็นอย่่างยิ่่�ง (Nongkran & Chirath, 2018) ซึ่่�งเป็็น
กระบวนการในการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายในและภายนอก เพื่่�อนำไปสู่่�การกำหนดทิิศทางและ
การกำหนดกลยุุทธ์สู่่�์ การบริิหารจััดการและการดำเนิินงานเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายขององค์์การ (Harrison
& John, 1994; Certo, 2009)
การวิิเคราะห์์ PRIMO-F Analysis เป็็นเครื่่�องมืือที่่�ใช้้สำหรัับวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายใน
องค์์การเชิิงจุุลภาค (Micro Environment) ประกอบด้้วย 1) P = People (บุุคลากร) 2) R = Resources
(ทรััพยากร) 3) I = Innovations and Ideas (นวััตกรรมและความคิิดสร้้างสรรค์์) 4) M = Marketing
(การตลาด) 5) O = Operations (การปฏิิบััติิการ) และ 6) F = Finance (การเงิิน) ซึ่่�งปััจจััยเหล่่านี้้�
อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมขององค์์การ (Supanee, 2010; Dararuang, 2017)
การวิิเคราะห์์ PEST Analysis เป็็นเครื่่อ� งมืือที่่ใ� ช้้สำหรัับวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายนอกของ
องค์์การเชิิงมหภาค (Macro Environment) ประกอบด้้วย 1) ปััจจััยทางด้้านการเมืือง (Political
Factors) เป็็นปััจจััยที่่มีีอิ
� ทธิ
ิ พิ ลต่่อองค์์การเป็็นอย่่างมาก ทั้้�งในแง่่กฎเกณฑ์์ กฎหมาย ข้้อบัังคัับที่่บุ� คุ คล
และองค์์การในประเทศต้้องเคารพและปฏิิบััติิตาม 2) ปััจจััยทางด้้านเศรษฐกิิจ (Economic Factors)
เป็็นปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสถานการณ์์เศรษฐกิิจการค้้าทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว 3) ปััจจััยทางด้้าน
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สัังคมและวััฒนธรรม (Socio-Cultural Factor) เป็็นปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับลัักษณะทางสัังคมและ
วััฒนธรรมที่่มีีอิ
� ทธิ
ิ พิ ลแตกต่่างกัันตามแต่่ละประเทศ และ 4) ปััจจััยทางด้้านเทคโนโลยีี (Technological
Factors) เป็็นปััจจััยสำคััญของการสร้้างความได้้เปรีียบในการแข่่งขััน (Dararuang, 2017)
	จากสภาวการณ์์แข่่งขัันในการค้้าโลกทุุกองค์์การต้้องพยายามเลืือกยุุทธวิธีีที่
ิ ดีีที่
่� สุ่� ดุ ที่่ก่� อ่ ให้้เกิิด
ความได้้เปรีียบทางด้้านการแข่่งขััน ดัังนั้้�น จึึงจำเป็็นต้้องวิิเคราะห์์จุดุ แข็็ง จุุดอ่่อน โอกาส และการคุุกคาม
หรืืออุุปสรรค ที่่�เกิิดจากจากคู่่�แข่่งและภาวการณ์์แข่่งขััน (Strength, Weakness, Opportunity, and
Threat: SWOT) เพื่่�อให้้สามารถหาแนวทางปรัับตััวให้้แข่่งขัันได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (Porter, 1998)
เมื่่�อนำผลการวิิเคราะห์์ SWOT มาจััดเรีียงเป็็นรููปตาราง ซึ่่�งเรีียกว่่า TOWS Matrix เพื่่�อวิิเคราะห์์หา
กลยุุทธ์ที่์ เ่� หมาะสมของการนำจุุดแข็็งและโอกาสขององค์์การมาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด (SO Strategies)
กลยุุทธ์์ที่่�เหมาะสมของการแก้้ไขจุุดอ่่อนเพื่่�อแสวงหาประโยชน์์จากโอกาส (WO Strategies) กลยุุทธ์์
ที่่�เหมาะสมในการนำจุุดแข็็งขององค์์การมาลดผลกระทบของอุุปสรรค (ST Strategies) และกลยุุทธ์์
ที่่�เหมาะสมในการป้้องกัันอุุปสรรคมาใช้้ประโยชน์์จากจุุดอ่่อนขององค์์การ (WT Strategies) การ
ผสมผสานกัันขององค์์ประกอบภายในและภายนอกทำให้้เกิิดกลยุุทธ์ต่์ า่ ง ๆ ที่่เ� หมาะสม (Wannaporn,
2010) การวััดผลดุุลยภาพ (Balance Scorecard: BSC) เป็็นการแปลงกลยุุทธ์ไ์ ปสู่่�ภาคปฏิิบัติั ิ โดยผ่่าน
มุุมมองการวััดและประเมิินผล 4 ด้้าน ได้้แก่่ 1) มุุมมองทางด้้านการเงิินเป็็นตััวชี้้วั� ดั ผลสำเร็็จด้้านการเงิิน
ขององค์์การ 2) มุุมมองด้้านลููกค้้าเป็็นตััวชี้้�วััดด้้านความพึึงพอใจของลููกค้้าและการรัักษาความสััมพัันธ์์
ของลููกค้้าได้้ยืืนยาว 3) มุุมมองด้้านกระบวนการภายในเป็็นตััวชี้้วั� ดั ด้้านกระบวนการทำงานภายในของ
องค์์การ เพื่่�อสามารถตอบสนองต่่อผู้้ถื� อื หุ้้�นและลููกค้้าได้้ และ 4) มุุมมองด้้านการเรีียนรู้้แ� ละพััฒนาเป็็น
ตััวชี้้�วััดด้้านการลงทุุนเพื่่�ออนาคตขององค์์การและเป็็นการวััดความสามารถในการเรีียนรู้้�ขององค์์การ
(Kaplan & Norton, 1992)
กรอบแนวคิิด
ผู้้�วิิจััยใช้้เครื่่�องมืือ ได้้แก่่ PRIMO-F Analysis ในการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายในองค์์การ
เชิิงจุุลภาค และใช้้เครื่่อ� งมืือ ได้้แก่่ PEST Analysis ในการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายนอกขององค์์การ
เชิิงมหภาค จะได้้ข้้อมููลมา SWOT Analysis ประเมิินปััจจััยภายในและภายนอก (Internal External
Matrix) ขององค์์กร และนำมากำหนดกลยุุทธ์โ์ ดยใช้้ TOWS Matrix เพื่่�อวิิเคราะห์์หากลยุุทธ์ที่์ เ่� หมาะสม
โดยใช้้การวััดผลดุุลยภาพ กำหนดผ่่านมุุมมอง ทั้้�ง 4 ด้้าน 1) Financial 2) Customer 3) Internal
Process และ 4) Learning and Growth เป็็นตััวชี้้�วััดด้้านการลงทุุนเพื่่�ออนาคตขององค์์การและ
เป็็นการวััดความสามารถในการเรีียนรู้้�ขององค์์การ
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PRIMO-F Analysis

SWOT Analysis
ประเมินปัจจัยภายในและภายนอก
(Internal External Matrix)
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วิเคราะห์ข้อมูลเชิงมหภาค
PEST Analysis

Strategy
TOWS Matrix

Balanced Scorecard (Strategy Map & Strategic Issues)

Financial

Customer

Internal Process

Learning and Growth

รููปที่่� 1 กรอบแนวคิิด
มุมมองทางด้านการเงิน
กลยุทธ์
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ฒ นานวั
ต กรรมและ
- เพื่อขยายปริ
จ
- ร้อนยละของปริ
มาณธุรกิจจัยั เชิิงคุุณภาพ
การพัั1.ฒการพั
นากลยุุ
ทธ์ก์ ารแข่่
งขัันขององค์์
การธุุรกิิมจาณธุ
บริิรกกิารทางการเงิิ
ใช้้รููปแบบการวิิ
เทคโนโลยีเ พื่อ การให้ บริการ - เพื่อเพิ่มทุนดาเนินงาน
- จานวนหุ้นเพิ่มขึ้น
(Qualitativeทางการเงิ
Research)
วนร่่วนมเชื(Participatory
นอัจฉริยที่่ะ�ประยุุกต์์รููป- แบบการวิิ
เพื่อเพิ่มวงเงินจัสิัยนเชิิเชืง่อปฏิิบััติิการแบบมีีส่่
- จานวนโครงการสิ
่อ
Action Research: PAR) เป็็นระเบีียบวิิธีี- ในการศึึ
กษา รายละเอีียดการวิิ
เพื่อเพิ่มยอดขายผลิ
ตภัณฑ์ เพิ่มขึ้นจััยดัังนี้้�
- ยอดขายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
กลุ่่�มเป้้าหมาย

วิิธีีการวิิจััย

ผู้้วิ� จัิ ยั ใช้้วิิธีีการคัั
ดเลืืานลูอกแบบเจาะจง
(Purposive) เป็็นมุการคัั
ดเลืื
อกกลุ่่�มผู้้น� ำและคณะกรรมการ
มุมมองด้
กค้า
มมองด้
านกระบวนการภายใน
กลยุทธ์ เครดิิตวัยููเนี่่
ตถุป�ยระสงค์
ตัวชี้วัดด จัังหวััดสุุริกลยุ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด 1 คน
บริิหารของสหกรณ์์
นคอโค จำกัั
ินทร์์ทธ์ประกอบด้้วย
ประธานกรรมการ
2.
การพั
ฒ
นา
เพื
อ
่
สร้
า
ง
ความ
3.
การส่
ง
เสริ
ม
เพื
อ
่
รองรั
บ
การ
ประสิ
ทธิภ�เกี่่าพ�ยวข้้อง
คณะกรรมการ 20 คน ผู้้�ตรวจสอบกิิจการ 5 คน เจ้้าหน้้าที่่� 10 คน สมาชิิกแต่่ละสาขาอาชีีพที่่
ความคิดสร้างสรรค์ ประทับใจ พึงพอใจ
สหกรณ์เครดิต ให้บริการที่
ของการ
(ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอก)
�ส่่งเสริิยูเมนีและพัั
ภาคตะวัันบริออกเฉีียงเหนืื
อ
และนวัตกรรมของ 34
ให้กคน
ับ และเจ้้าหน้้าที่่
ของ
่ยนคอโคฒนาสหกรณ์์
หลากหลายและ
หาร
องค์กงารเพื
การ คน สมาชิก
ลูกค้า
จากัด เป็น
การปฏิบตั ิงานมี จัดการของ
1 คน รวมทั้้�
สิ้้�น่อ71
พัเครื่่
ฒนาคุ
ณ
ภาพ
องค์
ก
ารแห่
ง
ประสิทธิภาพ
องค์การ
�องมืือการวิิจััย
สินค้าและบริการ
การเรียนรู้
สูงสุด
เพิ่มขึ้น
แบบสััมภาษณ์์แบบไม่่มีีโครงสร้้างเกี่่�ยวกัับประสบการณ์์การทำงาน พื้้�นที่่�ความรัับผิิดชอบ
รููปแบบการให้้บริิการและการให้้คำปรึึกมุษาของบุุ
คลากรยนรูปััญ
หาและอุุ
มมองด้านการเรี
้และพั
ฒนา ปสรรค การดำเนิินงาน การสัังเกต
ทธ์ เครื่่�องบัันทึึกเสีียงวัและสมุุ
ตถุประสงค์
ตัวชี้วณัดภาพเครื่่�องมืือโดย
แบบมีีส่่วนร่่วม กล้้องถ่่ากลยุ
ยภาพ
ดจดบัันทึึก ตรวจสอบคุุ
4. การพั
ฒนาวัฒนธรรมองค์การ อเพืหากัั
่อมุ่งสูบ่ควััวามเป็
สถาบัน จำนวน
- ยอดเงิ
่มขึ้น จััย 2 ท่่าน
ผู้้�เชี่่�ยวชาญประเมิิ
นความสอดคล้้องของเนื้้�
ตถุุปนระสงค์์
3 ท่่นาฝากเพิ
น ด้้านการวิิ
เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงใน การเงินชั้นนาระดับภาคตะวัน - สมาชิกเพิ่มขึ้น
และด้้านการบริิ
หารเชิิ่ ง21กลยุุทธ์์ 1 ท่่าน ออกเฉียงเหนือ
ศตวรรษที
- เงินสินเชื่อเพิ่มขึ้น
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ดำเนิินการศึึกษาจากเอกสาร (Document Study) โดยการทบทวนวรรณกรรมและงาน
วิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง และการลงพื้้�นที่่�ดำเนิินการศึึกษาปรากฏการณ์์ทางสัังคม (Social Phenomenon)
จากพื้้�นที่่�จริิง (Field Research) ในชุุมชนอำเภอเมืือง จัังหวััดสุุริินทร์์ โดยใช้้การจััดประชุุมเชิิงปฏิิบััติิ
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การแบบมีีส่่วนร่่วม (Appreciation-Influence-Control: AIC) เพื่่�อวิิเคราะห์์ผลการดำเนิินงาน ดำเนิิน
การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อม (SWOT Analysis) โดยวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงจุุลภาคหรืือบริิบทภายใน
ด้้วยแบบจำลอง PRIMO-F Analysis และวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงมหภาคหรืือสภาพแวดล้้อมภายนอกทาง
ธุุรกิิจ โดยใช้้แบบจำลอง PEST Analysis การวิิเคราะห์์ปััจจััยภายในและปััจจััยภายนอกเป็็นการ
ประเมิินขีีดความสามารถและการตอบสนองต่่อโอกาสและอุุปสรรคขององค์์การ กำหนดกลยุุทธ์์ด้้วย
เทคนิิค TOWS Matrix และกำหนดตััวชี้้�วััดความสำเร็็จการนำกลยุุทธ์์ไปสู่่�การปฏิิบััติิด้้วย Balanced
Scorecard
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
	วิิเคราะห์์ข้้อมููล ตีีความโดยการจํําแนกชนิิดข้้อมููล (Typological Analysis) สัังเคราะห์์ข้้อมููล
ด้้วยการวิิเคราะห์์เนื้้�อหา (Content Analysis)

ผลการวิิจััย

	จากวััตถุุประสงค์์ข้้อที่่� 1 สภาพการดำเนิินงานของสหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่�ยนคอโค จำกััด
ผลการศึึกษาพบว่่า สภาพแวดล้้อมภายในโดยใช้้แบบจำลอง PRIMO-F Analysis ของสหกรณ์์เครดิิต
ยููเนี่่�ยนคอโค จำกััด รายละเอีียดดัังนี้้�
P-People (ด้้านบุุคลากร) บุุคลากรที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และบุุคลากรส่่วนใหญ่่เป็็น
คนพื้้�นที่่�มีีสััมพัันธภาพที่่�ดีีต่่อลููกค้้า มีีฐานลููกค้้าที่่�มั่่�นคง แต่่ยัังคงประสบปััญหามาตรฐานการให้้บริิการ
ของบุุคลากรที่่�แตกต่่างกััน
R-Resources (ด้้านทรััพยากร) สถานที่่�ตั้้�งอยู่่�บริิเวณชุุมชนที่่�มีีความเจริิญการคมนาคม วััสดุุ
อุุปกรณ์์ที่เ่� อื้้อ� ต่่อการพััฒนาประสิิทธิภิ าพการปฏิิบัติั งิ านขององค์์การ แต่่ขอบเขตพื้้�นที่่บ� ริิการกว้้าง ทำให้้
การสื่่�อสารไม่่ทั่่�วถึึงและพื้้�นที่่�ทัับซ้้อนกัับสถาบัันทางการเงิินอื่่�น ๆ
I-Innovations and Ideas (ด้้านนวััตกรรม และความคิิดสร้้างสรรค์์) การบริิหารจััดการองค์์การ
ยัังขาดการนำเทคโนโลยีีสารสนเทศมาช่่วยในการพััฒนาประสิิทธิิภาพการปฏิิบััติิงานขององค์์การ
M-Marketing (ด้้านการตลาด) การประชาสััมพัันธ์์องค์์การ ยัังไม่่เข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายและขาด
การสร้้างภาพลัักษณ์์ขององค์์การแห่่งความเป็็นเลิิศด้้านธุุรกิิจบริิการทางการเงิินที่่�หลากหลาย
O-Operations (ด้้านการดำเนิินงาน) การให้้บริิการปล่่อยสิินเชื่่อ� และสวััสดิิการสำหรัับสมาชิิก
หลากหลายรููปแบบ และการบริิหารจััดการด้้วยหลัักธรรมาภิิบาล มีีโครงสร้้างการบริิหารจััดการระบบ
องค์์การและหน่่วยงาน มีีระบบการสื่่อ� สารภายในองค์์การระหว่่างผู้้รั� บั บริิการและผู้้ใ� ห้้บริิการหลายช่่องทาง
F-Finance (ด้้านการเงิิน) สหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่�ยนคอโค จำกััด มีีความมั่่�นคง (ทุุนสำรองที่่�
เพีียงพอ) มีีการบริิหารงบประมาณด้้วยความโปร่่งใส และมีีการวิิเคราะห์์ความเหมาะสม ความคุ้้�มค่่า
ของงบประมาณ
	ผลการศึึกษา พบว่่า สภาพแวดล้้อมภายนอกโดยใช้้แบบจำลอง PEST Analysis ของสหกรณ์์
เครดิิตยููเนี่่�ยนคอโค จำกััด รายละเอีียดดัังนี้้�
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P-Politic (ด้้านนโยบายและการเมืือง) การสนัับสนุุนการเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนและตลาด รวมทั้้�ง
สนัับสนุุนการเติิบโตของวิิสาหกิิจเริ่่ม� ต้้น โดยพััฒนาระบบนิิเวศที่่เ� อื้้อ� อำนวยต่่อการดำเนิินธุุรกิิจ โดยเฉพาะ
ในด้้านสิิทธิิประโยชน์์ แหล่่งเงิินทุุน แรงงานคุุณภาพ กฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้
ผู้้�ประกอบการมีีความสามารถในการแข่่งขัันและขยายตลาดสู่่�ต่่างประเทศได้้ และเป็็นแรงขัับเคลื่่�อน
ทางเศรษฐกิิจใหม่่ของประเทศไทยในระยะต่่อไป
E-Economic (ด้้านเศรษฐกิิจ) ภาวะเศรษฐกิิจของประเทศไทยยัังคงอยู่่�ในภาวะชะลอตััว
ผลผลิิตทางการเกษตรตกตํ่่า� เป็็นผลจากปััญหาภััยแล้้ง ทำให้้รายได้้และความสามารถการชำระหนี้้�ของ
เกษตรกรลดลง
S-Social (ด้้านสัังคม) กระแสบริิโภคนิิยมผสมผสาน สื่่�อสมััยใหม่่ สภาพแวดล้้อมทางสัังคม
รวมทั้้�งสภาพแวดล้้อมที่่�ไม่่เอื้้�อต่่อการประกอบอาชีีพ เช่่น ภััยแล้้ง น้้ำท่่วม เป็็นแรงผลัักดัันที่่�เป็็นปััจจััย
ของการเป็็นหนี้้� ดัังนั้้�น สถาบัันทางการเงิินเป็็นหนึ่่�งในกลไกหลัักที่่�ให้้ประชาชนเข้้าถึึงแหล่่งเงิินกู้้�ได้้
เป็็นสถาบัันที่่�สามารถให้้การสนัับสนุุนทำให้้ระบบเศรษฐกิิจโดยรวมของประเทศเติิบโตได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ แต่่อย่่างไรก็็ตามยัังคงมีีอุุปสรรคในด้้านคู่่�แข่่งขัันที่่�สร้้างโอกาสและแรงจููงใจการเข้้าถึึง
แหล่่งการเงิินได้้ง่่ายกว่่า
T-Technology (ด้้านเทคโนโลยีี) การนำเทคโนโลยีีมาใช้้ในการพััฒนาระบบการบริิหารจััดการ
องค์์การ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า แต่่ยัังคงพบปััญหาด้้านค่่าใช้้จ่่าย
	จากวััตถุุประสงค์์ข้้อที่่� 2 ผลการพััฒนากลยุุทธ์์การแข่่งขัันของสหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่�ยน
คอโค จำกััด
เก็็บรวบรวมข้้อมููลจากประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้้ต� รวจสอบกิิจการ เจ้้าหน้้าที่่� สมาชิิก
(ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอก) และเจ้้าหน้้าที่่�ส่่งเสริิมและพััฒนาสหกรณ์์ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ พบว่่า
กลยุุทธ์ก์ ารแข่่งขัันของสหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่ย� นคอโค จำกััด ประกอบด้้วย 4 กลยุุทธ์์ คืือ 1) กลยุุทธ์เ์ ชิิงรุุก
1 กลยุุทธ์์ 2) กลยุุทธ์เ์ ชิิงแก้้ไข 1 กลยุุทธ์์ 3) กลยุุทธ์เ์ ชิิงป้้องกััน 1 กลยุุทธ์์ และ 4) กลยุุทธ์เ์ ชิิงรัับ 1 กลยุุทธ์์
ดัังตารางที่่� 1
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ตารางที่่� 1 การวิิเคราะห์์ปััจจััยเชิิงกลยุุทธ์์ด้้วย SWOT Analysis และ TOWS Matrix

ปััจจััยภายใน

ปััจจััยภายนอก

โอกาส (Opportunities)
O1 สหกรณ์์ได้้รัับการยกเว้้น
ภาษีีอากร
O2 เทคโนโลยีีและการสื่่�อสาร
ระบบการทำงานขององค์์การ
และการพััฒนานวััตกรรมที่่มีีผ
� ล
ต่่อประสิิทธิภิ าพการปฏิิบัติั งิ าน
ขององค์์การ
O3 แหล่่งเงิินทุุนสิินเชื่่�อเงิินกู้้�
เบิิกเงิินเกิินบััญชีีจากชุุมนุุม
สหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่�ยน
แห่่งประเทศไทยจำกััด
O4 สมาชิิกมีีความมั่่�นใจ และ
ไว้้วางใจสหกรณ์์

จุุดแข็็ง (Strengths)
S1 สถาบัันที่่�มีีความมั่่�นคง (ทุุนสำรองที่่�
เพีียงพอ) มีีการบริิหารงบประมาณด้้วย
ความโปร่่งใส และมีีการวิิเคราะห์์ความ
เหมาะสม ความคุ้้�มค่่าของงบประมาณ
S2 สถานที่่�ตั้้�งอยู่่�บริิเวณชุุมชนที่่�มีีความ
เจริิญทางการคมนาคม วััสดุุอุุปกรณ์์ที่่�เอื้้�อ
ต่่อการพััฒนาประสิิทธิิภาพการปฏิิบััติิงาน
ขององค์์การ
S3 การบริิหารจััดการด้้วยหลััก ธรรมาภิิบาล
มีีโครงสร้้างการบริิหารจััดการระบบองค์์การ
และหน่่วยงาน มีีระบบการสื่่�อสารภายใน
องค์์การระหว่่างผู้้�รัับ บริิการและผู้้�ให้้บริิการ
หลายช่่องทาง
S4 การให้้บริิการปล่่อยสิินเชื่่�อและ
สวััสดิิการสำหรัับสมาชิิกหลากหลายรููปแบบ

จุุดอ่่อน (Weakness)
W1 ขอบเขตพื้้�นที่่�บริิการกว้้างทำให้้การสื่่�อสาร
ไม่่ทั่่�วถึึงและพื้้�นที่่�ทัับซ้้อนกัับสถาบัันทางการเงิิน
อื่่�น ๆ
W2 ขาดการนำเทคโนโลยีีสารสนเทศมาช่่วยในการ
พััฒนาประสิิทธิิภาพการปฏิิบััติิงานขององค์์การ
W3 ขาดการวางแผนจััดการกำลัังคนให้้เหมาะสม
กัับภาระงานของแต่่ละหน่่วยงานและจำนวน
บุุคลากรไม่่เพีียงพอต่่อการปฏิิบััติิงาน
W4 การประชาสััมพัันธ์์องค์์การไม่่เข้้าถึึงกลุ่่�ม
เป้้าหมาย และขาดการสร้้างภาพลัักษณ์์ของ
องค์์การแห่่งความเป็็นเลิิศด้้านธุุรกิิจบริิการ
ทางการเงิินที่่�หลากหลาย

1. กลยุุทธ์์ SO

2. กลยุุทธ์์ WO

กลยุุทธ์์เชิิงรุุก
การพััฒนานวััตกรรมและเทคโนโลยีีเพื่่�อ
การให้้บริิการทางการเงิินอััจฉริิยะ (S1, S3,
S4, O2, O3)

กลยุุทธ์์เชิิงแก้้ไข
การพััฒนาวััฒนธรรมองค์์การเพื่่�อรองรัับ
การเปลี่่�ยนแปลงในศตวรรษที่่� 21
(W1, W2, W3, W4, O2, O3, O4)

กลยุุทธ์์การแข่่งขัันขององค์์การธุุรกิิจบริิการทางการเงิิน
ภรณีี หลาวทอง และคณะ
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ตารางที่่� 1 (ต่่อ)

ปััจจััยภายใน

ปััจจััยภายนอก

อุุปสรรค (Threats)
T1 กลุ่่�มสมาชิิกเป้้าหมาย
ระมััดระวัังการทำธุุรกรรม
ทางการเงิิน เพราะเศรษฐกิิจ
ไม่่แน่่นอน
T2 สถาบัันการเงิินและ
คู่่�แข่่งขัันเข้้าถึึงง่่ายกว่่า
T3 ปััญหาภััยธรรมชาติิ
ส่่งผลกระทบต่่อความสามารถ
ในการชำระหนี้้�ของผู้้�กู้้�
T4 สมาชิิกมีีช่่องทางการลงทุุน
หลากหลายมากขึ้้�น
T5 สมาชิิกอยู่่�หลากหลาย
หมู่่�บ้้านทํําให้้การประสานงาน
ต่่าง ๆ มีีความยุ่่�งยากมากยิ่่ง� ขึ้้น�

จุุดแข็็ง (Strengths)
S1 สถาบัันที่่�มีีความมั่่�นคง (ทุุนสำรองที่่�
เพีียงพอ) มีีการบริิหารงบประมาณด้้วย
ความโปร่่งใส และมีีการวิิเคราะห์์ความ
เหมาะสม ความคุ้้�มค่่าของงบประมาณ
S2 สถานที่่�ตั้้�งอยู่่�บริิเวณชุุมชนที่่�มีีความ
เจริิญทางการคมนาคม วััสดุุอุุปกรณ์์ที่่�เอื้้�อ
ต่่อการพััฒนาประสิิทธิิภาพการปฏิิบััติิงาน
ขององค์์การ
S3 การบริิหารจััดการด้้วยหลััก ธรรมาภิิบาล
มีีโครงสร้้างการบริิหารจััดการระบบองค์์การ
และหน่่วยงาน มีีระบบการสื่่�อสารภายใน
องค์์การระหว่่างผู้้�รัับ บริิการและผู้้�ให้้บริิการ
หลายช่่องทาง
S4 การให้้บริิการปล่่อยสิินเชื่่�อและ
สวััสดิิการสำหรัับสมาชิิกหลากหลายรููปแบบ

จุุดอ่่อน (Weakness)
W1 ขอบเขตพื้้�นที่่�บริิการกว้้างทำให้้การสื่่�อสาร
ไม่่ทั่่�วถึึงและพื้้�นที่่�ทัับซ้้อนกัับสถาบัันทางการเงิิน
อื่่�น ๆ
W2 ขาดการนำเทคโนโลยีีสารสนเทศมาช่่วยในการ
พััฒนาประสิิทธิิภาพการปฏิิบััติิงานขององค์์การ
W3 ขาดการวางแผนจััดการกำลัังคนให้้เหมาะสม
กัับภาระงานของแต่่ละหน่่วยงานและจำนวน
บุุคลากรไม่่เพีียงพอต่่อการปฏิิบััติิงาน
W4 การประชาสััมพัันธ์์องค์์การไม่่เข้้าถึึงกลุ่่�ม
เป้้าหมาย และขาดการสร้้างภาพลัักษณ์์ของ
องค์์การแห่่งความเป็็นเลิิศด้้านธุุรกิิจบริิการ
ทางการเงิินที่่�หลากหลาย

3. กลยุุทธ์์ ST

4. กลยุุทธ์์ WT

กลยุุทธ์์เชิิงป้้องกััน
การพััฒนาความคิิดสร้้างสรรค์์และ
นวััตกรรมขององค์์การเพื่่�อการพััฒนา
คุุณภาพสิินค้้าและบริิการ
(S4, T1, T2, T4, T5)

กลยุุทธ์์เชิิงรัับ
กลยุุทธ์ก์ ารส่่งเสริิมสหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่ย� นคอโค
จำกััด เป็็นองค์์การแห่่งการเรีียนรู้้�
(W1, W3, T1, T2)
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การกำหนดตััวชี้้�วัดั ความสำเร็็จการนำกลยุุทธ์์สู่่�การปฏิิบัติั ด้ิ ว้ ย Balanced Scorecard
การพััฒนากลยุุทธ์ก์ ารแข่่งขัันขององค์์การธุุรกิิจบริิการทางการเงิินของสหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่ย� นคอโค
จำกััด พััฒนาขึ้้�นจากการจััดประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการแบบมีีส่่วนร่่วมกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย เพื่่�อระดมสมอง
วิิเคราะห์์ผลการดำเนิินงาน โดยใช้้เครื่่�องมืือต่่าง ๆ สรุุปได้้ดัังนี้้�
	วิิสััยทััศน์์
“เราคืือสถาบัันการเงิินชั้้น� นำระดัับภาค เป็็นเลิิศด้้านธุุรกิิจบริิการที่่ห� ลากหลาย เพื่อ่� คุุณภาพชีีวิิต
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงจุลภาค
SWOT Analysis
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงมหภาค
ของสมาชิิPRIMO-F
กให้้ดีีขึ้้�นAnalysis
”
ประเมินปัจจัยภายในและภายนอก
PEST Analysis
(Internal
External
Matrix)
พัันธกิิจ
1. การบริิหารจััดการสู่่�ความเป็็นเลิิศด้้านธุุรกิิจบริิการที่่�หลากหลาย
Strategy คลากรให้้มีีความเชี่่�ยวชาญและมีีศัักยภาพ
2. การพััฒนาสมรรถนะการปฏิิบััติิงานของบุุ
TOWS Matrix
3. การให้้บริิการทางการเงิินที่่�ตอบสนองต่่
อความต้้องการของสมาชิิก

Scorecard (Strategy Map & Strategic Issues)
การกำหนดตัั ว ชี้้� วัBalanced
ั ด ความสำเร็็
จ ของการนำกลยุุ ทธ์์ สู่่� การปฏิิ บัั ติิ ประกอบด้้วยมุุ ม มอง
(Perspectives) 4 มุุมมอง ได้้แก่่ มุุมมองทางด้้านการเงิิน (Financial Perspective) ประกอบด้้วย 1
กลยุุทธ์์ มุุมมองด้้านลููกค้้า
ประกอบด้้วย
1 กลยุุ
์ มุุมมองด้้านกระบวนการ
Financial (Customer
Customer Perspective)
Internal Process
Learning
andทธ์Growth
ภายใน (Internal Process Perspective) ประกอบด้้วย 1 กลยุุทธ์์ และมุุมมองด้้านการเรีียนรู้้�และ
พััฒนา (Learning and Growth Perspective) ประกอบด้้วย 1 กลยุุทธ์์ ดัังรููปที่่� 2

มุมมองทางด้านการเงิน
กลยุทธ์
วัตถุประสงค์
1. การพัฒ นานวั ต กรรมและ - เพื่อขยายปริมาณธุรกิจ
เทคโนโลยี เ พื่อ การให้ บ ริการ - เพื่อเพิ่มทุนดาเนินงาน
ทางการเงินอัจฉริยะ
- เพือ่ เพิ่มวงเงินสินเชื่อ
- เพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์

มุมมองด้านลูกค้า
กลยุทธ์
วัตถุประสงค์
2. การพัฒนา
เพื่อสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ ประทับใจ
และนวัตกรรมของ ให้กับ
องค์การเพื่อการ
สมาชิก
พัฒนาคุณภาพ
สินค้าและบริการ

ตัวชี้วัด
ความ
พึงพอใจ
ของ
ลูกค้า

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของปริมาณธุรกิจ
- จานวนหุ้นเพิ่มขึ้น
- จานวนโครงการสินเชื่อ
เพิ่มขึ้น
- ยอดขายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

มุมมองด้านกระบวนการภายใน
กลยุทธ์
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
3. การส่งเสริม เพื่อรองรับการ
ประสิทธิภาพ
สหกรณ์เครดิต ให้บริการที่
ของการ
ยูเนี่ยนคอโค
หลากหลายและ บริหาร
จากัด เป็น
การปฏิบตั ิงานมี จัดการของ
องค์การแห่ง
ประสิทธิภาพ
องค์การ
การเรียนรู้
สูงสุด
เพิ่มขึ้น

มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา
กลยุทธ์
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
4. การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสถาบัน
- ยอดเงินฝากเพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงใน การเงินชั้นนาระดับภาคตะวัน - สมาชิกเพิ่มขึ้น
ศตวรรษที่ 21
ออกเฉียงเหนือ
- เงินสินเชื่อเพิ่มขึ้น

รููปที่่� 2 Balanced Scorecard ของสหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่�ยนคอโค จำกััด

กลยุุทธ์์การแข่่งขัันขององค์์การธุุรกิิจบริิการทางการเงิิน
ภรณีี หลาวทอง และคณะ

อภิิปรายผล
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	ผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงจุุลภาคด้้วยแบบจำลอง PRIMO-F Analysis และวิิเคราะห์์ข้้อมููล
เชิิงมหภาคด้้วยแบบจำลอง PEST Analysis เพื่่�อประเมิินขีีดความสามารถและการตอบสนองต่่อโอกาส
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ความเชื่่อ� ถืือในสิินค้้าหรืือบริิการทำให้้ลููกค้้าอยากเข้้ามาใช้้บริิการมากยิ่่ง� ขึ้้น� และสหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่ย� น
คอโค จำกััด มีีการบริิหารจััดการด้้วยหลัักธรรมาภิิบาล ซึ่่�งเป็็นการบริิหารจััดการบนพื้้�นฐานของ
คุุณธรรมที่่�มีีความสำคััญที่่�สุุดสำหรัับการสนัับสนุุนชีีวิิตที่่�ดีีของลููกค้้า (Good Life of Customers)
สะท้้อนถึึงศัักดิ์์�ศรีี ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ความเป็็นตััวแทนให้้ลููกค้้าเข้้าถึึงสิ่่�งที่่�ดีี (Belas, 2012) นำไปสู่่�
การมีีสมรรถนะคุุณธรรมที่่�มีีความสำคััญระดัับมากที่่�สุุด ทั้้�งนี้้� คุุณธรรมเป็็นพัันธกิิจสำคััญที่่�องค์์การ
ทางการเงิินต้้องนำมาใช้้สำหรัับการให้้บริิการกัับผู้้�รัับบริิการ (Chen, 2005)
เมื่่�อพิิจารณาด้้านการให้้บริิการปล่่อยสิินเชื่่อ� และสวััสดิิการ พบว่่า สหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่ย� นคอโค
จำกััด มีีรููปแบบบริิการให้้สมาชิิกอย่่างหลากหลาย ซึ่่�งเป็็นกลยุุทธ์์ทางการตลาดที่่�นำไปสู่่�การสร้้าง
ความได้้เปรีียบในการแข่่งขััน เพราะการตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าด้้วยกิิจกรรมการสร้้าง
ความพึึงพอใจของลููกค้้าต่่อผลิิตภััณฑ์์ ราคา ช่่องทางการจััดจำหน่่าย และการส่่งเสริิมการตลาด (Kotler
& Armstrong, 2010) รวมทั้้�งสหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่ย� นคอโค จำกััด มีีฐานลููกค้้าที่่มั่่� น� คง พนัักงานส่่วนใหญ่่
เป็็นคนในพื้้�นที่่� มีีสััมพัันธภาพที่่ดีีต่
� อ่ ลููกค้้า การดำเนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ขององค์์การสามารถสำเร็็จลงได้้
อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพและมีีประสิิทธิผิ ลด้้วยคนและทรััพยากรขององค์์การ ในส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการจััดการ
(Robbins & DeCenzo, 2004) สิ่่ง� เหล่่านี้้�ทำให้้เกิิดภาพลัักษณ์์ที่ดีีต่
่� อ่ องค์์การ ซึ่ง่� ส่่งผลต่่อความไว้้วางใจ
ของลููกค้้า (Kim et al., 2014)
เมื่่�อพิิจารณาจุุดอ่่อนของสหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่�ยนคอโค จำกััด พบว่่า ขอบเขตพื้้�นที่่�บริิการกว้้าง
ทำให้้การสื่่�อสารไม่่ทั่่�วถึึง พื้้�นที่่�ทัับซ้้อนกัับสถาบัันทางการเงิินอื่่�น ๆ และมาตรฐานการให้้บริิการของ
เจ้้าหน้้าที่่�แตกต่่างกััน การให้้บริิการที่่�ประสบความสำเร็็จจำเป็็นต้้องให้้พนัักงานมีีความเข้้าใจใน
กระบวนการดำเนิินธุุรกิิจ มีีทัักษะการใช้้เทคโนโลยีี หรืือมีีความคิิดริิเริ่่�มกระบวนการรููปแบบใหม่่
(Baryniene & Dauknyte, 2015) และเมื่่�อองค์์การขาดการนำเทคโนโลยีีสารสนเทศมาช่่วยใน
การพััฒนาประสิิทธิิภาพการปฏิิบััติิงานขององค์์การ การสร้้างความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันอาจลดลง
เนื่่�องจากยุุคเศรษฐกิิจดิิจิิทััล สมรรถนะที่่�สำคััญสำหรัับการบริิหารจััดการองค์์การ คืือ ความสามารถ
ในการใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้า (Ramos, Morales, & Sanchez, 2012)
ดัังนั้้�น นวััตกรรมองค์์การ (Organization Innovation) จึึงมุ่่�งเน้้นการเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างธุุรกิิจ
กระบวนการธุุรกิิจ โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการบริิหารจััดการองค์์การ การสร้้าง
คุุณค่่า และปรัับปรุุงการแข่่งขัันขององค์์การ บนพื้้�นฐานของการสร้้างหรืือการยอมรัับความคิิดใหม่่ ๆ
จากทุุกภาคส่่วนทั้้�งในและนอกองค์์การ (Kim, Kumar, & Kumar, 2012) สหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่ย� นคอโค
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จำกััด ยัังขาดการวางแผนการจััดการกำลัังคนให้้เหมาะสมกัับภาระงานของแต่่ละหน่่วยงาน โดยที่่�มีี
จำนวนบุุคลากรไม่่เพีียงพอต่่อการปฏิิบััติิงาน อาจส่่งผลต่่อประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการองค์์การ
เพราะการมุ่่�งผลลััพธ์์ของพนัักงานมีีความสำคััญกัับผลการปฏิิบััติิงาน ซึ่่�งต้้องมีีการพััฒนาสร้้างเสริิม
ประสบการณ์์ (Bjornebekk, Diseth, & Ulriksen, 2013) และองค์์การต้้องตระหนัักว่่า พนัักงาน คืือ
ทรััพย์์สิินที่่�มีีค่่าที่่�สุุดและเป็็นทุุนมนุุษย์์ที่่�ทำให้้องค์์การเจริิญเติิบโตและประสบความสำเร็็จอย่่างยั่่�งยืืน
(Yaeger & Sorensen, 2009)
สมรรถนะระดัับนโยบายในภาพรวม คืือ ความสามารถการมองภาพรวมขององค์์การและ
การบริิหารจััดการบนพื้้�นฐานที่่เ� กี่่ย� วกัับภาระหน้้าที่่ที่� ส่� ำคััญ ประกอบด้้วย การกำหนดวิิสัยั ทััศน์์ กลยุุทธ์์
พัันธกิิจขององค์์การ การกำหนดรููปแบบวััฒนธรรมองค์์การ และพฤติิกรรมที่่�องค์์การคาดหวััง ซึ่่�งเป็็น
พฤติิกรรมที่่�มุ่่�งเสริิมสร้้างคุุณค่่าทางจริิยธรรมตามความต้้องการของสัังคม รวมถึึงการกำกัับติิดตาม
การปฏิิบัติั แิ ละทบทวนผลการปฏิิบัติั งิ านขององค์์การ (Ennis, 2008) จากวิิสัยั ทััศน์์ ปีี พ.ศ. 2563 - 2567
ของสหกรณ์์เครดิิต ยููเนี่่�ยนคอโค จำกััด ที่่�ว่่า “เราคืือสถาบัันการเงิินชั้้�นนำระดัับภาค เป็็นเลิิศด้้าน
ธุุรกิิจบริิการที่่ห� ลากหลาย เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตของสมาชิิกให้้ดีีขึ้้�น” และจากการกำหนดตััวชี้้วั� ดั ความสำเร็็จ
การนำกลยุุทธ์สู่่�์ การปฏิิบัติั ด้้ิ วย Balanced Scorecard ประกอบด้้วย มุุมมองทางด้้านการเงิินที่่มุ่่�� งเน้้น
กลยุุทธ์ก์ ารพััฒนานวััตกรรมและเทคโนโลยีีเพื่่�อการให้้บริิการทางการเงิินอััจฉริิยะ ที่่มุ่่�� งสู่่�สัังคมไร้้เงิินสด
ยึึดลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลาง เป็็นแนวทางการปฏิิบัติั เิ พื่่�อนำพาองค์์การสู่่�การเป็็นองค์์การสมรรถนะสููง (SukAnek & Dhebpanya, 2018) การเข้้ามาของการบริิการทางการเงิินดิิจิิทััล เป็็นการนำความก้้าวหน้้า
ทางเทคโนโลยีีมาประยุุกต์์ใช้้ในการให้้บริิการและระบบการทำงาน (Aminzadeh, 2009) เทคโนโลยีี
เหล่่านี้้�ง่่ายต่่อการใช้้งาน ซึ่่�งสามารถช่่วยเพิ่่�มช่่องทางและรายได้้ให้้กัับธุุรกิิจ (Sarawut, 2011)
	มุุมมองด้้านลููกค้้า มุ่่�งเน้้นกลยุุทธ์ก์ ารพััฒนาความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมขององค์์การเพื่่�อ
การพััฒนาคุุณภาพสิินค้้าและบริิการ โดยยึึดหลัักความยุุติิธรรม ความมีีคุุณภาพตามมาตรฐาน
ความเที่่�ยงตรงด้้านราคา (Kungla et al., 2014) และการนำเสนอสิิทธิพิิ เิ ศษและข้้อเสนอที่่เ� จาะจงเพื่่�อ
เข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมาย การเสนอคุุณภาพการบริิการที่่ต� รงกัับความคาดหวัังของผู้้รั� บั บริิการ ซึ่่ง� เป็็นกลยุุทธ์์
ที่่�สามารถสร้้างความแตกต่่างของธุุรกิิจให้้เหนืือกว่่าคู่่�แข่่งขัันได้้ (Tongyam, 2017)
	มุุมมองด้้านกระบวนการภายใน มุ่่�งเน้้นกลยุุทธ์ก์ ารส่่งเสริิมสหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่ย� นคอโค จำกััด
เป็็นองค์์การแห่่งการเรีียนรู้้� การพััฒนาบุุคลากรขององค์์การให้้เข้้าใจบทบาทการบริิการอย่่างแท้้จริิง
เป็็นหน้้าที่่ข� องฝ่่ายบริิหารที่่ต้้� องกำหนดและวางแผนกลยุุทธ์์ เพื่่�อให้้บุุคลากรสามารถปฏิิบัติั งิ านได้้ตาม
เป้้าหมาย และตอบสนองความต้้องการให้้ลููกค้้าได้้มากที่่สุ� ดุ มีีองค์์ประกอบสำคััญ 3 อย่่าง คืือ ความรู้้�
(Knowledge) ทัักษะ (Skills) และทััศนคติิ (Attitudes) ซึ่่�งช่่วยสร้้างความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันของ
องค์์การ ยกระดัับการแก้้ไขปััญหา รวมถึึงการสร้้างสรรค์์ความคิิดใหม่่และนวััตกรรมใหม่่ในองค์์การ
(Vila, Perez, & Coll-Serrano, 2014) การส่่งเสริิมพนัักงานให้้มีีศัักยภาพการทำงานด้้านเทคโนโลยีี
และการสื่่อ� สาร และการพััฒนานวััตกรรมที่่มีีผ
� ลต่่อประสิิทธิภิ าพการปฏิิบัติั งิ านขององค์์การนวััตกรรม
องค์์การที่่ส� หกรณ์์เครดิิตยููเนี่่ย� นคอโค จำกััด ควรดำเนิินการ สามารถแบ่่งได้้ 4 ประเภท ได้้แก่่ 1) นวััตกรรม

กลยุุทธ์์การแข่่งขัันขององค์์การธุุรกิิจบริิการทางการเงิิน
ภรณีี หลาวทอง และคณะ
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ผลิิตภััณฑ์์ (Product Innovation) หมายถึึง ผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการใหม่่ที่มีี่� การพััฒนาอย่่างเห็็นได้้ชััดเจน
มีีคุุณลัักษณะการใช้้งานแตกต่่างจากของเดิิม (Kadar, Moise, & Colomba, 2014) 2) นวััตกรรม
กระบวนการ (Process Innovation) หมายถึึง การพััฒนากระบวนการธุุรกิิจรููปแบบใหม่่ รวมถึึงการ
ปรัับปรุุงกระบวนการผลิิตสิินค้้า รููปแบบการให้้บริิการที่่แ� ตกต่่างจากเดิิม เพื่่�อการแข่่งขัันในตลาด (Vila
et al., 2014) 3) นวััตกรรมการตลาด (Marketing Innovation) หมายถึึง การพััฒนากิิจกรรม
ทางการตลาดรููปแบบใหม่่ มุ่่�งเน้้นให้้ความสำคััญด้้านการส่่งมอบคุุณค่่าที่่�เฉพาะเจาะจงให้้กัับลููกค้้า
(Kadar et al., 2014) และ 4) นวััตกรรมองค์์การ (Organization Innovation) หมายถึึง การพััฒนา
รููปแบบโครงสร้้างและกระบวนการธุุรกิิจ เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถการบริิหารจััดการองค์์การ การสร้้าง
คุุณค่่า และปรัับปรุุงการแข่่งขััน บนพื้้�นฐานการสร้้างและการยอมรัับความคิิดใหม่่ (Kim et al., 2012)
	มุุมมองด้้านการเรีียนรู้้�และพััฒนา มุ่่�งเน้้นกลยุุทธ์์การพััฒนาวััฒนธรรมองค์์การเพื่่�อรองรัับ
การเปลี่่ย� นแปลงในศตวรรษที่่� 21 กลยุุทธ์ก์ ารแข่่งขัันการตลาดแบบใหม่่ที่ส่� ามารถเป็็นผู้้น� ำด้้านการส่่งมอบ
คุุณค่่าที่่�ดีีให้้แก่่ลููกค้้า มุ่่�งเน้้นการบริิการที่่�สร้้างความประทัับใจให้้กัับกลุ่่�มลููกค้้าของตน การใช้้กลยุุทธ์์
สร้้างคุุณค่่าจำเป็็นต้้องสร้้างวััฒนธรรมองค์์การ โครงสร้้างองค์์การ ระบบและกระบวนการบริิหารจััดการ
องค์์การที่่ดีี� เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าและส่่งมอบให้้แก่่ลููกค้้า (Kotler & Armstrong, 2014) การกำหนดรููปแบบ
การให้้บริิการปล่่อยสิินเชื่่อ� และสวััสดิิการที่่ห� ลากหลาย การตอบสนองอย่่างรวดเร็็ว ทั้้�งในด้้านการนำเสนอ
สิินค้้า การบริิการใหม่่ การปรัับปรุุงสิินค้้า และการตััดสิินใจในการบริิหารที่่ร� วดเร็็วกว่่าคู่่�แข่่งขััน (Porter,
2008) รวมทั้้�งการรัักษาระดัับการบริิการที่่เ� หนืือกว่่าคู่่�แข่่งขัันโดยเสนอคุุณภาพการบริิการตามที่่ลูู� กค้้า
คาดหวัังไว้้ ปััจจััยดัังกล่่าวสามารถทำให้้องค์์การมุ่่�งสู่่�การเป็็นสถาบัันการเงิินชั้้น� นำระดัับภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือได้้
องค์์การการเงิินระดัับฐานราก (Microfinance Institutions: MFIs) จึึงเป็็นกลไกสำคััญที่่�ช่่วย
เสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับเศรษฐกิิจชุมุ ชน เนื่่�องจากประชาชนบางส่่วนอาจไม่่สามารถเข้้าถึึงบริิการ
ทางการเงิินเชิิงพาณิิชย์์ในระบบ (Formal Financial Services) เพราะไม่่มีีรายได้้เพีียงพอ ไม่่มีีหลัักทรััพย์์
ค้้ำประกัันเงิินกู้้� และไม่่มีีสถาบัันการเงิินที่่ตั้้� ง� อยู่่�ในชนบทหรืือมีีอยู่่�จำนวนน้้อย ความยากของการบริิหาร
จััดการที่่�เกิิดจากโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�ไม่่เพีียงพอ ส่่งผลให้้โอกาสการทำกำไรของสถาบัันการเงิินเอกชน
ค่่อนข้้างต่่ำ ทำให้้ประชาชนบางส่่วนต้้องพึ่่�งพิิงแหล่่งเงิินทุุนนอกระบบ (Informal Financial Services)
ที่่�คิิดดอกเบี้้�ยอััตราสููงจนก่่อให้้เกิิดภาระหนี้้�สิินที่่�พอกพููน (Abhakorn, 2011) ดัังนั้้�น สหกรณ์์เครดิิต
ยููเนี่่ย� นคอโค จำกััด จึึงเป็็นองค์์การทางการเงิินที่่ป� ระชาชนสามารถเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินเชิิงพาณิิชย์์
บนพื้้�นฐานของหลัักจริิยธรรมและการจััดการที่่�ดีีเพื่่�อการเติิบโตอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน

สรุุป

	จากการศึึกษา สามารถสรุุปกลยุุทธ์ก์ ารแข่่งขัันขององค์์การธุุรกิิจบริิการทางการเงิิน เพื่่�อไปถึึง
เป้้าหมายตามวิิสััยทััศน์์ขององค์์การที่่�ตั้้�งไว้้ คืือ “การเป็็นสถาบัันการเงิินชั้้�นนำระดัับภาค เป็็นเลิิศด้้าน
ธุุรกิิจบริิการที่่�หลากหลาย เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตของสมาชิิกให้้ดีีขึ้้�น” และกลยุุทธ์์ขององค์์การที่่�มีีผลต่่อ
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การดำเนิินงานตามพัันธกิิจขององค์์การ ได้้แก่่
1. การบริิหารจััดการสู่่�ความเป็็นเลิิศด้้านธุุรกิิจบริิการที่่�หลากหลาย
2. การพััฒนาสมรรถนะการปฏิิบััติิงานของบุุคลากรให้้มีีความเชี่่�ยวชาญและมีีศัักยภาพ
3. การให้้บริิการทางการเงิินที่่�ตอบสนองต่่อความต้้องการของสมาชิิก
สามารถสรุุปกลยุุทธ์์การแข่่งขัันขององค์์การธุุรกิิจบริิการทางการเงิิน ดัังนี้้�
1. กลยุุทธ์์การพััฒนานวััตกรรมและเทคโนโลยีีเพื่่�อการให้้บริิการทางการเงิินอััจฉริิยะ
2. กลยุุทธ์์การพััฒนาวััฒนธรรมองค์์การเพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงในศตวรรษที่่� 21
3. กลยุุทธ์์การส่่งเสริิมสหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่�ยนคอโค จำกััด เป็็นองค์์การแห่่งการเรีียนรู้้�
4. กลยุุทธ์์การพััฒนาความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมขององค์์การเพื่่�อการพััฒนาคุุณภาพ
สิินค้้าและบริิการ

ข้้อเสนอแนะ

การพััฒนากลยุุทธ์์การแข่่งขัันของสหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่�ยนคอโค จำกััด มีีเป้้าหมายเพื่่�อเป็็น
สถาบัันการเงิินชั้้�นนำระดัับภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ภายใน 5 ปีี และเป็็นเลิิศด้้านธุุรกิิจบริิการที่่�
หลากหลาย เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตของสมาชิิกให้้ดีีขึ้้�นด้้วยการดำเนิินงานตามกลยุุทธ์ที่์ ก่� ำหนด และประเด็็น
ที่่ค� วรศึึกษาต่่อไป คืือ แนวทางการนำยุุทธศาสตร์์และกลยุุทธ์ไ์ ปสู่่�การปฏิิบัติั เิ พื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมาย
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