การคิดเชิงกลยุทธ์กบั การวางแผนธุรกิจ
(Strategic Thinking for Business Planning)
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หลักการและเหตุผล
❖

ปัจจุบนั ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมีการแข่งขันกันรุ นแรง ผูบ้ ริ หารต้องบริ หารธุรกิจให้มีความ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) เพื่อนาพาให้องค์กรอยูร่ อดและได้รับชัยชนะ
การสร้างข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่ง นับว่ามีความจาเป็ นอย่างมากในทุกยุค
สมัยของการดาเนินธุรกิจ และการได้มาซึ่งข้อได้เปรี ยบต้องเกิดจากการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์
(Business Strategic Planning) อย่างมีประสิ ทธิภาพเท่านั้น ดังนั้นผูบ้ ริ หารทุกระดับควรยกระดับ
ความสามารถทางความคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์การแข่งขันในปัจจุบนั

❖

การคิดเชิงกลยุทธ์ คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ ที่เป็ นอยู่ เพือ่ กาหนด
แนวทางที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นั้น ๆ เพือ่ การบรรลุวัตถุประสงค์ (เป้ าหมาย) ที่ต้องการ
แนวทางที่เหมาะสมที่สุดหมายถึงกลยุทธ์นนั่ เอง ซึ่งการได้มาซึ่งกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กรต้อง
ผ่านกระบวนการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์ อันประกอบไปด้วย
•
•
•
•

❖

การตรวจสอบปั จจัยแวดล้อม (Environmental Scanning)
การจัดทากลยุทธ์ (Strategy Formulation)
การนากลยุทธ์ไปดาเนินการ (Strategy Implementation)
การควบคุมและประเมินผล (Control and Evaluation)

การตรวจสอบปัจจัยแวดล้อมเป็ นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทั้งภายนอกและภายใน
องค์กร เพื่อนามาวิเคราะห์และกาหนดเป็ นปัจจัยเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Factor) มีดงั นี้
•

•

การตรวจสอบปั จจัยแวดล้อมภายนอกเป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเชิงกว้าง (PEST Analysis)
และการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเชิงลึก (Five Force Analysis) ปัจจัยใดที่ส่งผลให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมาย ปัจจัยนั้นเป็ นปั จจัยที่เอื้อให้เกิด “โอกาส” (Opportunities) ในทางตรงกันข้ามปั จจัยใดที่
เป็ นอันตรายต่อองค์กร ปัจจัยนั้นเป็ น “ภัยคุกคาม” (Threats) แก่ธุรกิจ
การตรวจสอบปั จจัยแวดล้อมภายในเป็ นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัย
“ความแข็งแรง”
(Strengths) และ “ความไม่แข็งแรง” (Weaknesses) ที่องค์กรมีอยู่ เพื่อนาไปเชื่อมโยงกับ “โอกาส”
(Opportunities) และ “ภัยคุกคาม” (Threats) และนาไปสู่ การพัฒนากลยุทธ์ดว้ ย TOWS Matrix

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
❖
❖
❖

เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจลักษณะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) และกระบวนการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
(Strategic Decision Making Process)
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถตรวจสอบปัจจัยแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร ด้วยการใช้เครื่ องมือวิเคราะห์
อันอยูภ่ ายใต้แนวคิด SWOT Analysis และกาหนดกลยุทธ์เบื้องต้นจากการพัฒนาด้วย TOWS Matrix
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม (Strategic Fit) ที่พฒั นาขึ้นมาจาก TOWS Matrix ด้วยกรอบ
แนวคิดของ 7S McKinsey และจัดทาตัวชี้วดั เพื่อการประเมินผลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เลือก
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รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร


พื้นฐานการคิดและกระบวนการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
• กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรี ยนรู ้
• ความหมายของการคิดเชิงกลยุทธ์
• โมเดลการคิดกลยุทธ์กบ
ั การวางแผนธุรกิจ
• กระบวนการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์













การตรวจสอบปั จจัยแวดล้อม
การจัดทากลยุทธ์
การนากลยุทธ์ไปดาเนินการ
การควบคุมและประเมินผล

การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
• การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเชิงกว้าง (PEST Analysis)
• การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเชิงลึก (Five Force Analysis)
• การคัดเลือกปั จจัยภายนอกเชิงกลยุทธ์ (Strategic Factor)
• ตัวอย่างเรี ยนรู ้: การกาหนดปั จจัยภายนอกเชิงกลยุทธ์
การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
• การวิเคราะห์องค์กรแบบมุ่งเน้นทรัพยากร
(Resource – Based Approach to Organization Analysis)
• การวิเคราะห์ฟังก์ชน
ั่ ในองค์กร (Function Analysis)
• ตัวอย่างเรี ยนรู ้: การกาหนดปั จจัยภายในเชิงกลยุทธ์
• Workshop I: การวิเคราะห์ปัจจัยภายในขององค์กร
การจัดทากลยุทธ์และการนากลยุทธ์ไปดาเนินการ
• การพัฒนากลยุทธ์ดว้ ย TOWS Matrix
• การกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
• การกาหนดกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ (Business Strategy)
• การเลือกกลยุทธ์ไปดาเนินการด้วย 7S McKinsey
• การกาหนดกลยุทธ์ระดับฟั งก์ชน
ั่ งาน (Functional Strategy)
• การจัดทาตัวชี้วดั เพื่อการประเมินผลและควบคุม
• ตัวอย่างเรี ยนรู ้: การจัดทากลยุทธ์และการนากลยุทธ์ไปดาเนินงาน
• Workshop II: การจัดทากลยุทธ์ขององค์กร
การพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์อย่างยัง่ ยืน
• แนวคิด “Knowledge is not Understanding”
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