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หลักการ/เหตุผล
 กลยุทธ์ธุรกิ จเป็ นสิ่ งที่สำคัญและจำเป็ นสำหรับทุกบริ ษทั และทุกองค์กร องค์กรที่ประสบควำมสำเร็ จ
บรรลุวิสัยทัศน์และมีผลประกอบกำรเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยอย่ำงต่อเนื่ องนั้น สำมำรถกล่ำวอ้ำงได้วำ่ เป็ น
องค์ก รที่ มี ก ลยุท ธ์ ที่ ยอดเยี่ยมและบริ หำรกลยุท ธ์ ไ ด้อย่ำงมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ดังนั้น กำรวำงแผนกลยุท ธ์
สำหรับธุ รกิจจึงเป็ นพื้นฐำนสำคัญในเบื้องต้นที่องค์กรจะต้องให้ควำมใส่ ใจเพื่อให้ได้มำซึ่ งแผนกลยุทธ์
ธุ รกิ จที่ เป็ นเลิ ศ ทั้งในเชิ ง ประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรน ำพำองค์ก รไปสู่ วิสั ย ทัศ น์ ที่ ต้ งั ไว้
อย่ำงไรก็ตำม ในควำมเป็ นจริ งพบว่ำองค์กรที่สำมำรถออกแบบและบริ หำรแผนกลยุทธ์ได้อย่ำงสัมฤทธิ์
ผลนั้นมี อยู่จำนวนไม่ ม ำกนัก ซึ่ งส่ วนมำกจะเป็ นองค์ก รขนำดใหญ่ หรื อเป็ นองค์ก รข้ำมชำติ (MultiNational Firm) ที่ มีค วำมได้เปรี ยบในเชิ งกำรแข่ งขัน อยู่ก่ อนแล้วทั้งในด้ำนเงิ น ทุ น และทุ นทำงปั ญ ญำ
และมี ควำมสำมำรถในกำรว่ำจ้ำงบริ ษทั ที่ ปรึ กษำชั้นนำของโลกมำเป็ นผูช้ ้ ี แนะหรื ออำนวยกำรในกำร
ออกแบบและวำงแผนกลยุทธ์ให้กบั องค์กร แต่จำกข้อมูลขององค์กรธุ รกิจต่ำงๆพบว่ำองค์กรธุ รกิจส่ วน
ใหญ่จะเป็ นธุ รกิ จขนำดกลำงและขนำดย่อมที่มิได้มีแนวคิดหรื อควำมรู ้ในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์อย่ำง
ถูกต้องเหมำะสมสอดคล้องกับบริ บททำงธุ รกิจที่จะช่วยองค์กรให้บรรลุเป้ ำหมำยทำงธุ รกิจที่กำหนดไว้
และบ่อยครั้งก็ให้ผลในทำงตรงกันข้ำมหรื อเป็ นอุ ปสรรคต่อกำรดำเนิ นงำนขององค์กรเพื่อกำรบรรลุ
วิสัยทัศน์ดว้ ย แผนงำนกลยุทธ์ที่จดั ทำกันขึ้นกลับกลำยเป็ นควำมสู ญเปล่ำและสิ้ นเปลืองทรัพยำกรของ
องค์กรไปโดยไม่สมควร
 ปัญหำที่สำคัญอีกประกำรหนึ่ งคือควำมล้มเหลวของกำรนำแผนกลยุทธ์ไปสู่ กำรปฏิบตั ิ แม้วำ่ องค์กรจะ
มี กลยุทธ์ ที่ ยอดเยี่ยมเพี ยงใดก็ตำมก็ไม่ส ำมำรถตอบสนองเป้ ำหมำยได้อย่ำงแท้จริ ง หลำยๆองค์กรก็
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มักจะผิดพลำดในเรื่ องนี้ ซึ่ งสำเหตุหลักๆแห่ งควำมล้มเหลวมำจำกข้อบกพร่ องต่ำงๆของวิธีกำรจัดทำ
แผนกลยุทธ์ในอดีต เช่น
o

o

o

o

กำรให้ควำมสำคัญด้ำนกำรเงินหรื อผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขทำงบัญชี ทำให้แผนส่ วนใหญ่
เป็ นเพี ยงแผนที่ มุ่งเน้นด้ำนกำรจัดทำงบประมำณส ำหรั บ แผนปฏิ บ ตั ิ กำรที่ ไม่ส อดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ และสถำนกำรณ์ของธุ รกิจตำมจริ ง
แผนกลยุท ธ์ ที่ จ ัดท ำขึ้ น ตำมไม่ ท ัน กำรเปลี่ ย นแปลงของสภำพแวดล้อ มทำงธุ รกิ จจำกกำร
วิเครำะห์ดว้ ยข้อมูลที่ไม่ทนั สมัยและครบถ้วนเพียงพอ จึงไม่ได้มำซึ่ งแผนที่สำมำรถตอบสนอง
กำรปฏิรูปธุ รกิจได้อย่ำงแท้จริ ง
กำรละเลยกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ที่พิจำรณำถึงควำมสำมำรถด้ำนทรัพยำกรกำรลงทุนในปัจจุบนั
และข้อจำกัดของกำรบริ หำร ทำให้กำรนำไปปฏิบตั ิมีควำมเป็ นไปได้นอ้ ย
กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ที่ไม่ครบวงจรและละเลยกำรมุ่งเน้นในกำรกำหนดแนวทำง
เครื่ องมื อ และเทคนิ ค ในกำรติ ด ตำม ทวนสอบและประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น กลยุ ท ธ์ ที่ มี
ประสิ ทธิผลและเหมำะสมในทำงปฏิบตั ิ

 กำรจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิ จเป็ นกระบวนกำรที่มีลกั ษณะของควำมเป็ นระบบสู งมำก มีกำรดำเนิ นงำน
เป็ นขั้นตอนอย่ำงมีแบบแผน ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องในกำรจัดทำแผนตั้งแต่ผูบ้ ริ หำรระดับสู งจนถึ งผูบ้ ริ หำรใน
ระดับส่ วนงำนจะต้องมีควำมรู ้และเข้ำใจกระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์อย่ำงถูกต้องและลึ กซึ้ ง เพื่อให้
แผนกลยุทธ์ที่จดั ทำขึ้นมีกำรเชื่อมโยงอย่ำงสอดประสำนในทิศทำงเดียวกันทัว่ ทั้งองค์กรและสอดรับกับ
เป้ ำหมำยทำงธุ รกิจและกำรมุ่งสู่ วิสัยทัศน์ขององค์กร จึงจะได้มำซึ่ งกลยุทธ์ธุรกิจที่มีประสิ ทธิ ผลและมี
ควำมเป็ นเอกลักษณ์สอดคล้องกับบริ บทขององค์กร และที่สำคัญอย่ำงยิ่งคือกำรได้มำซึ่ งแผนกลยุทธ์ที่มี
ควำมเป็ นรู ปธรรมถึงในระดับแผนปฏิบตั ิกำรที่มีควำมเป็ นไปได้จริ งและมีประสิ ทธิภำพด้วย
 กำรฝึ กอบรมเพื่อให้ควำมรู ้ และฝึ กทักษะแก่บุคลำกรซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หำรในระดับกลำงและสู งให้เข้ำใจถึ ง
แนวคิดหลักกำรของกำรวำงยุทธศำสตร์ กำรวิเครำะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร กำรประยุกต์ใช้
เครื่ องมื อกำรจัด กำรสมัยใหม่ ส ำหรั บ กำรออกแบบกลยุท ธ์ กำรแปลงกลยุท ธ์ สู่ ก ำรปฏิ บ ัติห รื อกำร
บริ หำรจัดกำรกลยุทธ์จึงมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งในปั จจุบนั เพื่อให้องค์กรมัน่ ใจได้วำ่ แผนกลยุทธ์ที่จดั ทำ
ขึ้นจะเป็ นแผนกลยุทธ์ที่ดีเยี่ยม มีควำมยืดหยุน่ ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุ รกิจได้อย่ำงรวดเร็ ว
และนำไปสู่ กำรปฏิ บตั ิกำรได้อย่ำงเป็ นรู ปธรรมเพื่อช่ วยให้องค์กรสำมำรถเติบโตและแข่งขันได้อย่ำง
ยัง่ ยืน
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A Strategic Management Model

จุดประสงค์ของหลักสู ตร








เพื่อให้ผเู ้ ข้ำอบรมมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจหลักกำรและเทคนิคขั้นตอนในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจอย่ำง
เป็ นระบบ
เพื่อให้ผเู ้ ข้ำอบรมสำมำรถนำหลักกำรและเครื่ องมือในกำรจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจไปประยุกต์ใช้จดั ทำแผน
กลยุทธ์สำหรับองค์กรของตนเองได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและประสบผลสำเร็ จในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์
ที่สำมำรถขับเคลื่อนธุ รกิจขององค์กรได้อย่ำงแท้จริ ง
เพื่อให้ผเู ้ ข้ำอบรมได้มีโอกำสฝึ กทักษะกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจอย่ำงเป็ นขั้นตอน ได้ฝึกทักษะกำร
วิเครำะห์กลยุทธ์ กำรสร้ำงแผนที่กลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิกำรริ เริ่ มต่ำงๆ
เพื่อให้ควำมรู ้เทคนิคของกำรบริ หำรจัดกำรสมัยใหม่เกี่ยวกับแนวทำงในกำรนำกลยุทธ์ไปสู่ กำรปฏิบตั ิ
อย่ำงมีประสิ ทธิ ผล เพื่อให้สำมำรถติดตำม ตรวจสอบ ปรับปรุ งแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่ำง
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในสิ่ งแวดล้อมทำงธุ รกิจ
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เนื้อหาของหลักสู ตร (Course Outline)
09.00 – 12.00

น.

: Introduction to Modern Business Strategic Management

กำรสร้ำงควำมเข้ำใจพื้นฐำนเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ ยุทธวิธี และยุทธกำร
• แก่นควำมคิดของกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ ที่มีประสิ ทธิ ผล
• กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่
ควำมสำคัญของกลยุทธ์ต่อควำมสำเร็ จของธุ รกิจยุคใหม่
ประเด็นมุ่งเน้นสำหรับกลยุทธ์ในยุคเศรษฐกิจฐำนควำมรู ้
• กับดักของกำรบริ หำรจัดกำรกลยุทธ์
สำเหตุของควำมล้มเหลวของแผนกลยุทธ์
กำรปรับเปลี่ยนอย่ำงยืดหยุน่ ของแผนกลยุทธ์
• ภำพรวมของกำรจัดทำแผนกลยุทธ์
ขั้นตอนพื้นฐำนของกำรจัดทำแผนกลยุทธ์
กำรจัดตั้งโครงสร้ำงทีมงำนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์
• กำรทำควำมเข้ำใจองค์กรและสิ่ งแวดล้อมทำงธุ รกิจขององค์กร
กำรวิเครำะห์โครงสร้ ำงกำรดำเนิ นธุ รกิ จขององค์กรโซ่ คุณค่ำ (Value Chain) และ โซ่
อุปทำน (Supply Chain)
กำรวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์ (Product Portfolio Analysis)
กำรประเมินองค์กรด้วย Operation Excellence Model
Workshop 1 : กำรจัด ท ำโครงสร้ ำ งกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ขององค์ก รและกำรวิเครำะห์ คุ ณ ค่ ำ ใน
มุมมองของลูกค้ำ (Customer Value Proposition)
•

13.00 – 16.30

น.

: Essential of Business Strategy Design

• กำรทำควำมเข้ำใจสภำพแวดล้อมทำงธุ รกิจขององค์กร

(กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อมภำยนอกบนบริ บทธุ รกิจขององค์กร)
Internal Analysis (กำรวิเครำะห์องค์ประกอบภำยในองค์กร)
Direction of Corporate Strategy (กำรกำหนดทิศทำงและทำงเลือกกลยุทธ์องค์กร)
• กำรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร
• กำรวิเครำะห์กำหนดกลยุทธ์ตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
• กำรวิเครำะห์และกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ
-

External Analysis

-

SWOT Analysis

กำรวิเครำะห์ SWOT และสร้ำงกลยุทธ์ดว้ ย TOWS Matrix
• กำรกำหนดปั จจัยแห่งควำมสำเร็ จของธุ รกิจ Key Factor of Success
Workshop 2 :
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• แนะน ำเกี่ ย วกั บ กำรใช้ แ ผนที่ ก ลยุ ท ธ์

(Strategy Map)

ในกำรน ำแผนกลยุ ท ธ์ ไ ปสู่

แผนปฏิบตั ิกำรที่เป็ นรู ปธรรม

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
1.
2.

ผูบ้ ริ หำรระดับสู งและระดับกลำงในสำยงำนต่ำงๆขององค์กร
ผูจ้ ดั กำรและหัวหน้ำงำน

แนวทางในการดาเนินหลักสู ตรฝึ กอบรม
 กำรฝึ กอบรมใช้รูปแบบกำรเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้คิด แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ แสดงควำมคิดเห็น เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจเนื้ อหำอย่ำงแท้จริ ง และ สำมำรถนำไปใช้ได้ทนั ที
 เนื้อหำของหลักสู ตรมีท้ งั กำรบรรยำย , กำรระดมสมอง (Brainstorming) , กำรปฏิบตั ิกำร (Work
Shop) , กำรแสดงสถำนกำรณ์จำลอง (Simulation) และ กำรนำเสนอ (Present) ทำให้กำรเรี ยนรู ้ เกิดควำม
สนุกสนำน และสำมำรถเข้ำใจด้วยตัวเองอย่ำงแท้จริ ง
 วิทยำกรทำหน้ำที่เป็ นผูอ้ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรี ยนรู ้ ผ่ำนกระบวนกำรสอนแนะแบบกลุ่มหรื อ Group
Coaching เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้ สำมำรถพัฒนำประยุกต์เทคนิ คและเครื่ องมือได้อย่ำงเหมำะสมกับจริ ตของตนเอง
และนำไปสู่ กำรใช้ปฏิบตั ิงำนจนเกิดควำมชำนำญ
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