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หลักสูตร “Business Strategic Planning” 
(การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ)

1.หลกัการและเหตุผล
ในภาวะทีเ่ศรษฐกจิโลกทีผ่ันผวน มกีารเปลีย่นแปลงของปัจจัยแวดลอ้มดา้นตา่งๆอยูต่ลอดเวลา ไม่

วา่องคก์รเล็กหรอืใหญ ่ ก็ไมอ่าจนิง่นอนใจถงึความมั่นคงขององคก์รไดต้อ่ไป หลายองคก์รทีเ่คยประสบ

ความส าเร็จในอดตีก็อาจพบความยุง่ยากล าบากได ้ หากไมม่กีารปรับตัวใหส้อดรับกับสถานการณ์ปัจจบุัน 

เพราะมธีรุกจิไมน่อ้ยทีเ่คยประสบความส าเร็จในอดตี แตก่ลับตอ้งมกีารปรับทศิทางของธรุกจิ พัฒนาธรุกจิ

ใหม่ๆ  เพราะไมส่ามารถรักษาการเตบิโตขององคก์รดว้ยธรุกจิเดมิไดอ้กีตอ่ไป 

ดังนัน้จ าเป็นอยา่งยิง่ทีท่กุองคก์ร ตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้ม รับมอืกับการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 

และตอ้งพัฒนาตัวเองอยูต่ลอดเวลา ทัง้การพัฒนาธรุกจิเดมิใหย้ั่งยนื และพัฒนาธรุกจิใหมเ่พือ่รองรับการ

เตบิโตในอนาคต  ซึง่องคก์รจะประสบความส าเร็จตามทีมุ่ง่หวงัไวไ้ดนั้น้ จ าเป็นตอ้งไดรั้บความรว่มแรง

รว่มใจในการระดมความคดิและด าเนนิอยา่งเต็มก าลังจากทกุฝ่าย และบคุลากรที่มบีทบาทส าคญัใน

ภารกจินีอ้ยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ดค้อื ระดับผูบ้รหิารและผูจั้ดการ ซึง่มหีนา้ทีต่อ้งรว่มกันรับผดิชอบในการสรา้ง

ความเตบิโตยั่งยนืขององคก์ร 

และ กระบวนการส าคัญ ในการเตบิโตไปขา้งหนา้ยา่งมั่นคงยั่งยนืนัน้ ส ิง่ทีต่อ้งท าในขัน้ตอนแรก คอื

เรือ่งของการทบทวน วสิยัทัศน,์ พันธกจิ และกลยทุธข์ององคก์ร เพือ่เป็นตัวก าหนดเป้าหมายและทศิทาง

เพือ่ น าไปใชใ้นการท าแผนธรุกจิ ในระยะกลาง และระยะยาวตอ่ไป  

หลักสตูร “การวางแผนธรุกจิเชงิกลยทุธ”์ นี ้ จัดท าขึน้เพือ่เป็นแนวทางและกระบวนการ ในการ

วเิคราะหแ์ละ ก าหนดกลยทุธข์ององคก์ร รวมถงึการวางแผนธรุกจิขององคก์รในระยะเวลา 5 ปี เพือ่ให ้

บคุลากรส าคัญขององคก์ร ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการขบัเคลือ่นองคก์รใหเ้ตบิโตอยา่งยั่งยนืตอ่ไป 

2.วตัถุประสงค์ของโครงการ
2.1) เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม เห็นเป้าหมาย และมทีศิทางเดยีวกันทัง้องคก์ร 

2.2) ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรู ้การก าหนด เป้าหมายและทศิทางขององคก์ร 

2.3) ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกทักษะ ในการก าหนดกลยทุธข์ององคก์ร 

2.4) ใหผู้บ้รหิารชว่ยกันหาแนวทางพัฒนาธรุกจิ เพือ่การเตบิโต ยั่งยนืขององคก์รตอ่ไป 
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3.โครงสร้าง และ เน้ือหาของหลกัสูตร
การฝึกอบรมวนัที ่1 

สว่นที ่1 ภาพรวมการ ทศิทางของเศรษฐกจิ 

1.1 แนวทางการ สรา้งธรุกจิ ใหเ้ตบิโต และยั่งยนื ขององคก์รท่ัวไป 

1.2 แนวโนมอานคตธรุกจิ อตุสาหกรรมตา่งๆ 

1.3 อยากเห็นองคก์ร เตบิโตไปอยา่งไรในอนาคต 5 - 10 ปีขา้งหนา้ 

Small Activity : ภาพฝันของเรา อยากเห็นองคก์รเป็นอยา่งไร เราจะเตบิโตไปกับองคก์รอยา่งไร 

สว่นที ่2 ทบทวน ปรับปรงุ วสิยัทัศน ์พันธกจิ เพือ่การเตบิโต (ฉบับรา่ง) 

2.1 การวเิคราะหปั์จจัยภายนอก ถงึความเป็นไปไดข้อง เป้าหมายทีค่าดหวงั 

2.1 ก าหนด วสิยัทัศน ์(Vision) ขององคก์ร  

2.3 ก าหนด พันธกจิ (Mission) ขององคก์ร 

- หลักการก าหนด พันธกจิ ตอบโจทยว์สิยัทัศน ์

- การก าหนด พันธกจิ ตามลักษณะธรุกจิ 

Workshop : สรปุวสิยัทัศน ์พันธกจิ 

2.4 คณุคา่ (Value) ขององคก์ร /หัวใจความส าเร็จ (Success Factor) ของธรุกจิ 

- คณุคา่ในเชงิธรุกจิ: อะไรคอืปัจจัยทีล่กูคา้เลอืกใชส้นิคา้ บรกิาร ในแตล่ะธรุกจิ 

- คณุคา่ตอ่องคก์ร: หัวใจในการสรา้งผลประกอบการ ใหก้ารเตบิโต และยั่งยนื 

- สรปุ Success Factor ของแตล่ะธรุกจิ 

Workshop : หา Value และ Success Factor ของธรุกจิ 

สว่นที ่3 การแปลง วสิยัทัศน ์พันธกจิ และปัจจัยส าเร็จของธรุกจิเป็นเป้าหมายดา้นตา่งๆ 

- การหนด เป้าหมาย และ ตัวเลขเป้าหมาย ตามวสิัยทัศน ์พันธกจิ และ ปัจจัยส าเร็จของธรุกจิ 

ดา้นตา่งๆ ในแตล่ะปี 

- การวเิคราะหข์อ้มลู ความเป็นไปไดใ้นเป้าหมายและตัวเลขเป้าหมายแตล่ะดา้น 

- สรปุตารางเป้าหมายส าคัญ และตัวเลขเป้าหมาย ดา้นตา่งๆในแตล่ะปี (3-5 ปี)  

- ก าหนดผูรั้บผดิชอบ (หรอืทมีทีรั่บผดิชว่มรว่มกัน) ของเป้าหมายส าคัญแตล่ะดา้น 
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Workshop : การก าหนดเป้าหมาย 3-5 ปี ดา้นตา่งๆ จากวสิยัทัศน ์พันธกจิ และปัจจัยส าเร็จของธรุกจิ 

สว่นที ่4 ก าหนดกลยทุธก์ารเตบิโตและการแขง่ขนั ขององคก์ร  

4.1 ภาพรวม แนวคดิในการออกแบบกลยทุธธ์รุกจิ 

4.2 จัดกลุม่ในการวางกลยทุธ ์เพือ่ออกแบบกลยทุธท์ลีะระดับ 

- กลยทุธใ์นการเตบิโตของธรุกจิ (ตอบโจทยเ์ป้าหมาย 3-5 ปี) 

- การแขง่ขนัในธรุกจิ (แยกตามกลุม่ธรุกจิ) 

- การบรหิารจัดการสอดรับกับการเตบิโตขององคก์รและการแขง่ขนัในธรุกจิ 

4.3 การออกแบบกลยทุธ ์เพือ่การเตบิโตของธรุกจิ (3-5 ปี) 

- สรปุตัวเลข เป้าหมาย ยอดขาย ก าไร ฐานลกูคา้ ใน 3-5 ปี (ตัวเลขการเตบิโตของธรุกจิ) 

- การวเิคราะหโ์อกาสเตบิโต (5 Force & PEST) (เพือ่ดคูวามเป็นไปไดใ้นการเตบิโต) 

- การวเิคราะห ์สนิคา้บรกิาร การท าตลาด และปัจจัยภายในอืน่ๆรองรับการเตบิโต 

- การออกแบบกลยทุธ ์ทีส่อดคลอ้งกับปัจจัยตา่งๆ ใหต้อบโจทยเ์ป้าหมาย 

- การคาดการณ์ตัวเลข ผลทีไ่ดจ้ากแตล่ะกลยทุธ ์เทยีบกับเป้าหมาย 

- การประเมนิกลยทุธ ์ความเป็นไปได ้ความเสีย่ง และแนวทางรองรับความเสีย่ง 

- สรปุกลยทุธใ์นการสรา้งการเตบิโตของธรุกจิ 

- สรปุก าหนดผูรั้บผดิชอบ ในการด าเนนิการในแตล่ะกลยทุธ ์

4.4 การออกแบบกลยทุธก์ารแขง่ขันในแตล่ะธรุกจิ (3-5 ปี) 

- แบง่กลุม่การวเิคราะห ์ตามกลุม่ธรุกจิ 

- สรปุตัวเลข เป้าหมาย ยอดขาย ก าไร ในแตล่ะลักษณะธรุกจิ ใน 3-5 ปี 

- การวเิคราะห ์ปัจจัยภายนอกและภายใน ทีส่ง่ผลตอ่ความส าเร็จในแตล่ะธรุกจิ 

- การออกแบบกลยทุธใ์นการแขง่ขนั เพือ่บรรลเุป้าหมาย 

- การคาดการณ์ตัวเลข ผลทีไ่ดจ้ากแตล่ะกลยทุธ ์เทยีบกับเป้าหมาย 

- การประเมนิกลยทุธ ์ความเป็นไปได ้ความเสีย่ง และแนวทางรองรับความเสีย่ง

- สรปุกลยทุธใ์นการแขง่ขนั 

- สรปุก าหนดผูรั้บผดิชอบ ในการด าเนนิการในแตล่ะกลยทุธ ์
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4.5 การออกแบบ ระบบการบรหิารจัดการเชงิกลยทุธ ์

Workshop : ออกแบบกลยทุธก์ารเตบิโต และ การแขง่ขนั 

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

การฝึกอบรมวนัที ่2 

สว่นที ่5 สรปุตาราง แผนกลยทุธธ์รุกจิ 3-5 ปี ขอบรษัิท 

5.1 สรปุภาพรวมความเชือ่มโยงทัง้หมดของกจิกรรมทีผ่า่นมา ในการท าแผนกลยทุธธ์รุกจิ 

5.2 การจัดท าตารางแผนกลยทุธอ์งคก์ร (3-5 ปี) ซึง่ประกอบดว้ย 

- วสิยัทัศน,์ พันธกจิ คณุคา่และปัจจัยความส าเร็จของธรุกจิ 

- ตัวเลขเป้าหมายในดา้นตา่งๆ 3-5 ปี ขององคก์ร 

- แผนกลยทุธก์ารเตบิโตของธรุกจิ (ตามกรอบเป้าหมาย) 

- แผนกลยทุธก์ารแขง่ขนั ในแตล่ะธรุกจิ 

- แผนกลยทุธ ์การบรหิารจัดการระบบการท างาน, ทรัพยากร, บคุลากร, งบประมาณ 

- สรปุผูรั้บผดิชอบ ในการด าเนนิการแตล่ะกลยทุธ ์

- Commitment 

Workshop : ท าตารางวางแผนกลยทุธธ์รุกจิ 3-5 ปี 

4.เทคนิค รูปแบบการฝึกอบรม 
การบรรยายแนว Training & Coaching เพือ่สรา้งการระดมความคดิ สลับกบัการท า Workshop 

โดยใชก้จิกรรมทีต่รงตามเนือ้หา และใชข้อ้มลูของจรงิหรอืจ าลองของธรุกจิ เพือ่ ความเขา้ใจ และ

น าไปใชง้านไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

- บรรยาย 35 % 

- กจิกรรมกลุม่ 65% 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการฝึกอบรม
5.1) ไดว้ธิกีารก าหนดกลยทุธ ์และการวางแผนธรุกจิ ซึง่สามารถไปใชพั้ฒนาธรุกจิ ตอ่ไปได ้

5.2) วสิยัทัศน ์และพันธกจิ (ฉบับรา่ง) 
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5.3) กลยทุธใ์นการพัฒนาธรุกจิเดมิ และ พัฒนาธรุกจิใหมร่องรับการเตบิโต (ฉบับรา่ง) 

5.4) แผนธรุกจิ 5 ปี (ฉบับรา่ง)  

สามารถน าไปหารอืสรปุ ตอ่ยอด เป็นแนวทางก าหนดเป็นแผนธรุกจิ 5 ปี ขององคก์รตอ่ไป 

6.หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรับ
เจา้ของกจิการ, ผูบ้รหิารระดับสงู, ผูจั้ดการ 


