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“หลักสูตร 
การวางแผนธุรกิจ  และกลยุทธ  การตลาดโดยรูปแบบ” 

  Business  Model  Canvas 
 
หลักการและเหตุผล 
 
  องคกรที่จะประสบความสําเร็จไดน้ัน จําเปนตองมีการวางแผนยุทธศาสตร (Strategic planning) 
ทั้งน้ีเน่ืองจากแผนกลยุทธจะเปนแนวทางที่ใหผูบริหารองคกรดําเนินการไดอยางมีทิศทาง  คือ  มุงสูความสําเร็จ
ขององคกรไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ      
 
       ผูบริหารสงูสุดจะตองกําหนดนโยบายในขณะทีผู่บริหารทุกระดับจะตองรวมกันในการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรขององคกรวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ กลยุทธ และแผนงานโครงการเขามา
รองรับ เห็นไดวาจะมีการบรหิารจัดการแตกตางในแตละระดับ ดังน้ันผูบรหิารในแตละระดับจงึมหีนาที่และ
ความรับผิดชอบแตกตางกัน กลาวคือ ผูบรหิารระดับสูงจะมีหนาที่และความรบัผิดชอบเกี่ยวกบันโยบายและ
แผนขององคกรโดยรวม (overall policy and plan) สวนผูบรหิารระดับกลางจะมหีนาที่และความรบัผิดชอบ
เกี่ยวกบันโยบายและแผนขององคกรในลกัษณะนโยบายยอยหรือแผนยอย เชน แผนเฉพาะดาน การกําหนด
รายละเอียดของนโยบายและแผนรวมขององคกร เปนตน สวนผูบริหารระดับตนจะมหีนาทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ในแผนปฏิบัติการ การจัดทาํโครงการ  การกําหนดรายละเอยีดของกิจกรรมของแผนและโครงการ  เปนตน 
 
    การวางแผนกลยุทธน้ันสิง่ที่สําคัญทีสุ่ดกอนตัดสินใจวางแผนกลยุทธคือการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
องคกร น่ันคือผูบริหารจะตองวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths)และจุดออน (Weaknesses)ที่มีอยูขององคการ 
อาทิโครงสรางพื้นฐานขององคกรอันไดแก ช่ือเสียง (Reputation) ความเกาแกและเปนที่เช่ือถือยอมรบั (Well 
–Establishment And Esteem)หรือปรัชญาและคุณคาขององคกรน้ันๆ   ความสามารถในการระดมทนุ 
ความคลองตัวในการดําเนินงาน สินทรพัยทีม่ั่นคง การบรหิารทรัพยากรมนุษย    การพัฒนา
เทคโนโลยี ความสามารถในการขยายกิจการ การวิจัยและพฒันา รวมกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
ในเรืองของโอกาสและสิง่คุกคามสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีจะชวยใหผูบริหารสามารถกําหนดวัตถุประสงค (Set 
Objectives)ในการวางแผนกลยุทธ 

 
บริษัท เอ ซี ที อินเทลลิเจนท จํากัด เล็งเห็นถึงความสําคัญจึงไดจัดทําหลักสูตรเพื่อผูบริหารองคกรใน

บทบาทการเปนผูกําหนดนโยบายเชิงกลยุทธ(Strategic Policy) และจัดทําแผนกลยุทธ (Strategic Plan) 
ข้ึนมาและแนวทางการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ  ซึ่งถือวาเปนข้ันตอนสุดทายที่จะ
บงช้ีถึงความสําเรจ็หรือความลมเหลวของแผนงาน 

 
. 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
1) เพื่อใหเขาใจถึงกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ 
2) เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเขาใจและสามารถเลือกใชเครือ่งมือตางๆ เพื่อใชในการวางแผน 
3) เพื่อรูวิธีและเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรงุแผนงานการตลาดเพื่อสรางรายไดอยางย่ังยืน 
4) เขาใจองครวมของการวางแผนการปฏิบัติการและการควบคุมธุรกิจ 

 
 

ประเด็นสําคัญ 
- กระบวนการวางแผนกลยุทธ 
- องคประกอบของการจัดทําแผน 
- สวนประกอบพื้นฐานของแผนกลยุทธ 
- กระบวนการวางแผนกลยุทธ 
- วิธีการจัดทําแผนธุรกิจ แบบ Canvas Methodology 
- การจัดทํา Workshop 

 
วิธีการสัมมนา บรรยาย, การนําเสนอ, Workshop 
ระยะเวลา  2 วัน  วันละจํานวน  6 ช่ัวโมง  เวลา 9.00 – 16.00 น. 
กลุมเปาหมาย เจาของกิจการ / ผูบริหารระดับสูง / ผูจัดการการตลาด / ผูจัดการขาย / 
                     เจาหนาที่วางแผนธุรกจิทั่วไป 
วิทยากร อ.ชัยยะ  ไชยาคม  หรือ  ดร.พสิษฐ  ธนาโชติอนันตกุล 
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กําหนดการ 
วันท่ี 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 - สวนประกอบพ้ืนฐานของแผนกลยุทธ 
o คําแถลงพันธกิจ 

o คําแถลงวิสัยทัศน 

o คําแถลงคุณคาองคกร 

o การวิเคราะหจุดออน, จุดแข็ง, โอกาส และภัยคุกคาม/ การวิเคราะหการ

เติบโตขององคกร 

o การวิเคราะหความไดเปรียบเชิงแขงขัน/ผงัไดอะแกรมเพชร 

o วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

o กลยุทธ 

o การกําหนดเปาหมายระยะสั้น และการกําหนดความสําคัญ 

o แผนดําเนินการ 

o การวัดผลงาน 

- กระบวนการวางแผนการตลาดกลยุทธ 
o กลยุทธการตลาด 

o เครื่องมือที่ตองใช 

o การเพิม่จํานวนลูกคา 
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วันท่ี 2 
 
 

 

09.00-12.00 - วิธีการจัดทําแผนธุรกิจ Canvas Methodology 
o เขาใจแนวคิดการเลือกกลุมลูกคาเปาหมาย 

o เขาใจเรื่องการสรางคุณคาใหกบัผลิตภัณฑ 

o การสรางลูกคาสมัพันธ 

o การดําเนินการสงมอบผลิตภัณฑ 

o การสรางกระแสรายไดขององคกร 

o การดําเนินกจิกรรมเพื่อสนับสนุน 

o การจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ 

o การสรางเครื่อขายสนับสนุน 

o การจัดทําโครงสรางตนทุน 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 - การจัดทํา Workshop 

o เพื่อหารูปแบบธุรกิจปจจุบัน 

o วิเคราะห SWOT 

o จัดทํารปูแบบธุรกจิในอนาคต 

- การนําเสนอรูปแบบธุรกิจในอนาคต 
- สรุปผล และใหขอคิดเห็น 
- การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
- การจัดทําดัชนีตัวชี้วัด 
- การจัดองคกรดานการตลาด 
- การควบคุมผลดําเนินการทางการตลาด 

  


