บริษัท เอ ซี ที อินเทลลิเจนท จํากัด
700/98 รีเจนท ศรีนครินทร ทาวเวอร ซ.ประจิตต ถ.ศรีนครินทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel: 0 2722 9185, 02-408-1721 Fax: 0 2-408-1722 E-mail : act.bangkok@gmail.com

“หลักสูตร
การวางแผนธุรกิจ และกลยุทธ การตลาดโดยรูปแบบ”
Business Model Canvas
หลักการและเหตุผล
องคกรที่จะประสบความสําเร็จไดนั้น จําเปนตองมีการวางแผนยุทธศาสตร (Strategic planning)
ทั้งนี้เนื่องจากแผนกลยุทธจะเปนแนวทางที่ใหผูบริหารองคกรดําเนินการไดอยางมีทิศทาง คือ มุงสูความสําเร็จ
ขององคกรไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ผูบริหารสูงสุดจะตองกําหนดนโยบายในขณะทีผ่ ูบริหารทุกระดับจะตองรวมกันในการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรขององคกรวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ กลยุทธ และแผนงานโครงการเขามา
รองรับ เห็นไดวาจะมีการบริหารจัดการแตกตางในแตละระดับ ดังนั้นผูบ ริหารในแตละระดับจึงมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบแตกตางกัน กลาวคือ ผูบริหารระดับสูงจะมีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายและ
แผนขององคกรโดยรวม (overall policy and plan) สวนผูบริหารระดับกลางจะมีหนาที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับนโยบายและแผนขององคกรในลักษณะนโยบายยอยหรือแผนยอย เชน แผนเฉพาะดาน การกําหนด
รายละเอียดของนโยบายและแผนรวมขององคกร เปนตน สวนผูบ ริหารระดับตนจะมีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ในแผนปฏิบัตกิ าร การจัดทําโครงการ การกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมของแผนและโครงการ เปนตน
การวางแผนกลยุทธนั้นสิง่ ที่สําคัญทีส่ ุดกอนตัดสินใจวางแผนกลยุทธคือการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
องคกร นั่นคือผูบริหารจะตองวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths)และจุดออน (Weaknesses)ที่มีอยูขององคการ
อาทิโครงสรางพื้นฐานขององคกรอันไดแก ชื่อเสียง (Reputation) ความเกาแกและเปนที่เชื่อถือยอมรับ (Well
–Establishment And Esteem)หรือปรัชญาและคุณคาขององคกรนั้นๆ
ความสามารถในการระดมทุน
ความคลองตัวในการดําเนินงาน สินทรัพยทมี่ ั่นคง การบริหารทรัพยากรมนุษย
การพัฒนา
เทคโนโลยี ความสามารถในการขยายกิจการ การวิจัยและพัฒนา รวมกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
ในเรืองของโอกาสและสิง่ คุกคามสิ่งตาง ๆ เหลานี้จะชวยใหผูบริหารสามารถกําหนดวัตถุประสงค (Set
Objectives)ในการวางแผนกลยุทธ
บริษัท เอ ซี ที อินเทลลิเจนท จํากัด เล็งเห็นถึงความสําคัญจึงไดจัดทําหลักสูตรเพื่อผูบริหารองคกรใน
บทบาทการเปนผูกําหนดนโยบายเชิงกลยุทธ(Strategic Policy)
และจัดทําแผนกลยุทธ (Strategic Plan)
ขึ้นมาและแนวทางการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ซึ่งถือวาเปนขั้นตอนสุดทายที่จะ
บงชี้ถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวของแผนงาน
.
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วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) เพื่อใหเขาใจถึงกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ
2) เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเขาใจและสามารถเลือกใชเครือ่ งมือตางๆ เพื่อใชในการวางแผน
3) เพื่อรูวิธีและเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงแผนงานการตลาดเพื่อสรางรายไดอยางยั่งยืน
4) เขาใจองครวมของการวางแผนการปฏิบัติการและการควบคุมธุรกิจ
ประเด็นสําคัญ
- กระบวนการวางแผนกลยุทธ
- องคประกอบของการจัดทําแผน
- สวนประกอบพื้นฐานของแผนกลยุทธ
- กระบวนการวางแผนกลยุทธ
- วิธีการจัดทําแผนธุรกิจ แบบ Canvas Methodology
- การจัดทํา Workshop
วิธีการสัมมนา บรรยาย, การนําเสนอ, Workshop
ระยะเวลา
2 วัน วันละจํานวน 6 ชั่วโมง เวลา 9.00 – 16.00 น.
กลุมเปาหมาย เจาของกิจการ / ผูบริหารระดับสูง / ผูจัดการการตลาด / ผูจัดการขาย /
เจาหนาที่วางแผนธุรกิจทั่วไป
วิทยากร
อ.ชัยยะ ไชยาคม หรือ ดร.พสิษฐ ธนาโชติอนันตกุล
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กําหนดการ
วันที่ 1
08.30-09.00 ลงทะเบียน และเปดการอบรม
09.00-12.00
- คําจํากัดความกลยุทธ
- การรูจักกระบวนการวางแผนกลยุทธ
- องคประกอบหลักของแผนกลยุทธ
o การทบทวนวิสัยทัศน
o การทบทวนพันธกิจ และวัตถุประสงค
- เรียนรูทําไมการวางแผนกลยุทธถึงมีผลกระทบตอการเติบโตขององคกร
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00

- สวนประกอบพื้นฐานของแผนกลยุทธ
o คําแถลงพันธกิจ
o คําแถลงวิสัยทัศน
o คําแถลงคุณคาองคกร
o การวิเคราะหจุดออน, จุดแข็ง, โอกาส และภัยคุกคาม/ การวิเคราะหการ
เติบโตขององคกร
o การวิเคราะหความไดเปรียบเชิงแขงขัน/ผังไดอะแกรมเพชร
o วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
o กลยุทธ
o การกําหนดเปาหมายระยะสั้น และการกําหนดความสําคัญ
o แผนดําเนินการ
o การวัดผลงาน
- กระบวนการวางแผนการตลาดกลยุทธ
o กลยุทธการตลาด
o เครื่องมือที่ตองใช
o การเพิม่ จํานวนลูกคา
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วันที่ 2
09.00-12.00

- วิธีการจัดทําแผนธุรกิจ Canvas Methodology
o เขาใจแนวคิดการเลือกกลุมลูกคาเปาหมาย
o เขาใจเรื่องการสรางคุณคาใหกบั ผลิตภัณฑ
o การสรางลูกคาสัมพันธ
o การดําเนินการสงมอบผลิตภัณฑ
o การสรางกระแสรายไดขององคกร
o การดําเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุน
o การจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ
o การสรางเครื่อขายสนับสนุน
o การจัดทําโครงสรางตนทุน
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00
- การจัดทํา Workshop
o เพื่อหารูปแบบธุรกิจปจจุบัน
o วิเคราะห SWOT
o จัดทํารูปแบบธุรกิจในอนาคต
- การนําเสนอรูปแบบธุรกิจในอนาคต
- สรุปผล และใหขอคิดเห็น
- การจัดทําแผนปฏิบัติการ
- การจัดทําดัชนีตัวชี้วัด
- การจัดองคกรดานการตลาด
- การควบคุมผลดําเนินการทางการตลาด

