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 ในโลกธุรกิจปัจจุบนั อุปสรรคมี์มากมาย ภาระใหม่ๆต่างๆเกิดขึ้นอยู่เสมอๆ การท าธุรกิจใน
ยุคปัจจุบนั ตอ้งระวงัเป็นอย่างย่ิง คือเดินกา้วหนา้หน่ึงกา้ว เหลียวมองหลงัหน่ึงคร้ัง เพ่ือตรวจสอบว่าจะ

มีปัญหาอะไรหรือไม่ ทุกกา้วตอ้งระมดัระวงั พวกเราทุกคนคงทราบถึง ความผนัผวนต่างๆ การ

เปลี่ยนแปลง ท าให้ธุรกิจมากมายเปลี่ยนแปลงไป หลายๆบริษทัลม้ละลาย ปิดตวัลง เลิกกิจกรรม ถูก

ควบรวม หรือถูกกลืนโดยผูท่ี้แข็งแรงกว่า  รัฐบาลไทยไดอ้อกมาตรการต่างๆท่ีเพื่อจะช่วยเหลือองคก์ร
ธุรกิจ ให้สามารถด าเนินการต่อได ้ ผลลพัธ์ออกมาช่วยไดเ้พียงชัว่ขณะ ปัญหาของธุรกิจยงัคงด าเนิน

ต่อไป รัฐบาลไม่สามารถอุม้ธุรกิจเหล่านั้นไดต้ลอดไป 

 หนงัสือฉบบัย่อน้ี ตดัย่อยเพียง 1 ใน 6 ส่วนของทุกบทในฉบบัเต็มมารวมกนั ท่านผูส้นใจ 
สามารถหาอ่านโดยละเอียดไดใ้นฉบบัเต็ม หนงัสือรวมประสบการณ์การท างานนานาชาติ ในหลาย

ประเทศ และในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นทั้งผูบ้ริหารระดบัสูง และเจา้ของกิจการ entrepreneur / start up 

ทั้งในโลกศึกษาและคน้ควา้เกี่ยวกบัปัญหาในธุรกิจอุตสาหกรรม น ารูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีสร้างความ
แข็งแกร่ง ยัง่ยืนให้กบัองคก์รไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงระดบัความสามารถในการแข่งขนั คนไทยในเวที

โลกเร่ิมนอ้ยลงทุกที ๆ  

 หนงัสือเล่มน้ีเขียนขึ้นมาเพ่ือให้กบัธุรกิจทุกประเภทและทุกขนาด ผูเ้ขียนเห็นต่างจากผูอ้ื่น
เล็กนอ้ยบอกท่ีว่า เราควรจะเปลี่ยนแนวธุรกิจน้ีจาก Red Ocean ไป Blue, White Ocean อะไรท านองนั้น 

ผูเ้ขียน มีแนวคิดท่ีว่าขึ้นอยู่กบัการวางแผนจดัการธุรกิจมากกว่า  ขณะเดียวกนั ขอ้มูลขอ้คิดในหนงัสือ

เล่มน้ี อ่านไดท้ั้งกบัผูบ้ริหาร พนกังานทุกระดบั ในองคก์รระดบั MNC, Large Enterprise จนถึง ระดบั 
SME ในอุตสาหกรรมหนกัเบา บริการ ซ้ือมาขายไปเชิงพาณิชย ์ศูนยก์ระจายสินคา้ ขายปลีก ขายส่ง ขาย

ตรง, ขายในประเทศ ต่างประเทศ 

 การบริหารเหมือนกบัการท าอาหาร โดยท่ีตนเองไม่ไดเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญ แต่สามารถจดัการให้
ผูอ้ื่นสามารถท าอาหารท่ี ท าให้ผูรั้บประทาน รู้สึกอร่อยและชอบทาน ผูเ้ขียนตอ้งการท าให้เน้ือตึงเครียด

น้ีอ่านง่ายสนุกไม่เบ่ือ เล่าจากเหตุการณ์จริง ประสบการณ์จริง ปฎิบตัิจริง ได้ผลจริง practical บน

พ้ืนฐานจากทฤษฎี อิงวิชาการ สามารถน าไปช่วยให้เกิดการพฒันาเรียนรู้ต่อเน่ือง ต่อผูอ้า่น องคก์ร 
สังคมและประเทศชาติ โดยการน าเอาวิชาการต่างๆแนวคิดต่างๆมาผสมผสานให้เขา้กบัยุคสมยั ให้เขา้

กบัสังคมไทย วิถีไทย ให้ธุรกิจไทยสามารถน าไปใช ้ เพื่อแกปั้ญหาต่างๆ หวงัว่าจะเป็นประโยชน์ให้กบั

ผูอ้่านทุกท่าน 
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ปัจจัยสู่ความเป็นเลศิ 

Model that will create Sustainability organization 

thru the changes in the world. 

Business 

Excellence 

Connected 

Leadership 

Adv. Sales & 

Marketing 
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CONSTRUCTION OF EXCELLENCE 

โครงสร้างความเป็นเลศิ 

MODELING   
Design Competitive Business Model 

COMEX   
Commercial Execution 

OPEX    
Operational Excellence 

INNO-TECH   
Innovation Management 

DIGI-TIZE   
Digital Transformation 

FINEX   
Financial Excellence 

CULTURE  
Agile Organization 

 

Business 
Excellence

MoDex

Finex

Comex

OpexInnoTex

Digit

CulDev

“ความเป็นเลิศอยา่งยัง่ยืน เกิดจากความ

เขม้แขง็ในทุกส่วนอณูขององคก์ร ท่ีท างาน

สอดประสานกนัอยา่งสมบูรณ์มี

ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีระบบเฉพาะทาง

อนัเหมาะท่ีก่อให้เกิดขบัเคลื่อนเป็นอยา่ง

เป็นระบบ ท่ีต่อยอดไดง่้าย และระบบเป็น

ภูมิคุม้กนัในตวั” 
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การสร้างองคก์รและโมเดลธุรกิจ 
ใหเ้ป็นเลิศอยา่งย ัง่ยนื 

 เน้ือหาทั้งหมดไดถู้กแบ่งเป็นสองภาค โดยที่ภาคแรกเป็นภาคของ การสร้าง
โครงสร้างกลยทุธ์ที่มีเอกลกัษณ์ มีจุดแข็งเหมาะกบัการแข่งขนั GROWTH MODEL 
ภาคสองเป็นส่วนที่สร้างความยัง่ยืนให้กบัองคก์ร CAPABILITY FOR 
SUSTAINABILITY ดว้ยการปฏิบตัิการอนัเป็นเลศิในยคุดิจิทลัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ศกัยภาพ  โดยทั้งสองภาคจะแบ่งเป็น สามบทยอ่ยภายในหัวขอ้หลกัอีกเหมือนกนั 
 ในบทแรกของภาคแรกน้ี เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการคน้คิดวิเคราะห์ ท าความเขา้ใจ 
เพื่อออกแบบองคก์รและกลยทุธ์ธุรกิจ โดยขั้นตอนจะเป็นการศึกษาส่ิงแวดลอ้มทาง
ธุรกิจ โดยระลึกจากเหตุในอดีต ปัจจุบนั คาดการณไ์ปในอนาคต แบ่งเป็น 3 หัวขอ้หลกั
ในบทน้ี ไดแ้ก่ ARENA เขา้ใจในสนามแข่งขนัใหม่ CORE COMPETENCY ท าความ
เขา้ใจองคก์ร ก าหนดศกัยภาพการแข่งขนั STRATEGY PLANNING AND 
DEVELOPMENT EXCELLENCE PROCESS กระบวนการวางแผนการสร้างกลยทุธ์
อนัเป็นเลิศ 
 โดยส ารวจสถานการณ์ทางคู่แข่งขนั สายสัมพนัธ์กบัพนัธมิตร กฎหมาย
กฎระเบียบ ขอ้ก าหนดโลก นโยบายภาครัฐ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรม ว่ามีผล
อยา่งไร โอกาสและความเส่ียง มีความหมายอยา่งไรต่อการก าหนดนโยบายองคก์ร 
 ท าการตรวจสอบศกัยภาพภายใน เพื่อก าหนดนโยบาย หรือโครงสร้างการ
แข่งขนั แลว้ท าการส่งมอบ นโยบายใหก้บัผูป้ฏิบตังิาน ผ่านกระบวนการสร้างกลยทุธ์ 
ให้ไดม้าซ่ึงแผนธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ ครบวงจร ทุกคนในองคก์รทุกระดบัมีส่วน
ร่วมก าหนด และมีความเป็นหุ้นส่วนสนบัสนุนการขบัเคลือ่น ตลอดกระบวนการวงจร
การบริหารกลยทุธ์ ที่มีตน้มีปลาย ตรวจติดตามได ้ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า ผลลพัธ์
เทียบกบัเป้าหมายและแผนเพียงใด จะตอ้งมีกระบวนการปรับแกไ้ขอยา่งใด เพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพและความยัง่ยืน 
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New World

Thailand Agenda

Future Tomorrow
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Strategic Initiative
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ECOSYSTEM 

THE NEW WORLD 

• REMEMBERING THE WORLD EVENT 

• MARKET VOLATILITY: VUCA 

• HIGHLY COMPETITION CROWDED 

WORLD 

• CHINA PHENOMENA 

• WORLD WAR TRADE 

• ASEAN COMMUNITY UNIQUE 

ENVIRONMENT 

FUTURE TOMORROW 

• TOMORROW IS HERE 

• DISRUPTION 

• DIGITAL REVOLUTION 

• TECH CHANGE THE WORLD 

• PLATFORM REVOLUTION 

• ECO SYSTEM IMPACT 

THAILAND AGENDA 

• CONFLICT WITHIN 

• STRUGGLING 

• MIDDLE INCOME COUNTRY 

• 4.0 AGENDA 

• WHAT THAI BUSINESS SHOULD DO 
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future tomorrow 
platform revolution 

ในอนาคตจะมีความเปลี่ยนแปลงในโลกหลายดา้นโดยเฉพาะในโลกของธุรกิจ และเทคโนโลยี แรงงานโลก ก าลงั

เร่ิมเขาสู่ยุค HYPER-COMPATITON โลกก าลงัเดินหนา้เขา้สู่ยุคดิจิทลั และ AI 

 เทคโนโลยชีั้นสูงท่ีเรียกเป็นเทคโนโลยีกอ่กวนท าลายลา้ง เชน่ รถยนตไ์ฟฟ้า ทดแทนรถยนต์
เบนซิน รวมถึงสถานีบริการน ้ามนั การหยุดเลิกใชมี้ความคาดหวงัสูงและการต่อตา้นอย่างเขม้ขน้ จากสังคม
และธุรกิจ เงินที่ลงทุนในเทคโนโลยีเดิมใชเ้วลากว่า 10 ปีในการคนืการลงทุน การยกเลิกจะสร้างความ
เสียหายอย่างมาก ในช่วงเวลาท่ีเทคโนโลยีชั้นสูง จะเขา้แทนระบบปัจจุบนัท่ีลา้สมยั ทางสังคมจ าตอ้งวิ
วฒันาตามไปดว้ย   

 เทคโนโลยีใหม่ท่ีเร่ิมพฒันายงัคงมีการแปรปรวนไม่หยุดน่ิง เช่นเดียวกบัส่ิงมีชีวิต วงจรชีวิต
วิวฒันาการเกิดข้ึนในการใชแ้ละพฒันาเทคโนโลยีใด ๆ แกนเทคโนโลยรีะดบัสูงแห่งใหม่ปรากฎข้ึน ทา้
ทายเทคโนโลยีท่ีสนบัสนุนเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ ซ่ึงถูกบงัคบัให้ใชร่้วมกนัได ้ แกนหลกัรุ่นใหม่ไดร้ับการ
ออกแบบและติดตั้งให้เป็น เทคโนโลยชีั้นสูงกลายเป็นเทคโนโลยธีรรมดา โดยมีเวอร์ชนัท่ีมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน รองรับเครือข่ายการสนบัสนุนเดียวกนั สุดทา้ยการปรับเพ่ิมประสิทธิภาพจะลดลง โดยใชลู้กเล่น
เป็นการเปลีย่นคณุลกัษณะเม่ือผลิตภณัฑ์เขา้สู่ระดบั เต็มไว (mature) สถานะสมดุลทางเทคโนโลยีน้ีจะ
กลายเป็นท่ียอมรับ และต่อตา้นการเขา้ขดัดว้ยการกลายพนัธุท์างเทคโนโลยี เทคโนโลยีใหม่ก าเหนิดข้ึน 
วงจรน้ีจะถูกท าซ ้าๆ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีสร้างความเสียหายแก่ บริษทั ท่ีจดัตั้งข้ึนมกัจะไม่
ใหม่ จากมุมมองดา้นเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามพวกเขามีลกัษณะท่ีส าคญัดงัน้ี 

 ประการแรกพวกเขามกัน าเสนอรูปแบบทางเลอืก ท่ีแตกต่างกนัไปตามคุณลกัษณะดา้น
ประสิทธิภาพขั้นค ่า การเร่ิมตน้จะไม่ไดร้ับผลกระทบจากลกูคา้ท่ีมีอยู่จริง ประการท่ีสองลกัษณะการ
ปฏิบติังานของลูกคา้ท่ีมีอยู่จะท าให้การปรับปรุงในอตัราท่ีรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถบุกตลาด
เหล่าน้ีได ้
 สินคา้ในกลุ่มน้ี เป็นสินคา้ท่ีเกิดใหม่ มกัจะเป็นนวตักรรมใหม่ท่ีมีผูน้ าตลาดคิดคน้ข้ึนมาเป็นผู ้
เดียวหรือก่อนใคร การก าหนดราคาโดยเจา้ของผลิตภณัฑ์ ไม่ข้ึนกบัใคร สินคา้พวกน้ีมีความเส่ียงท่ีตลาด
อาจจะไม่ยอมรับหากการวิเคราะห์ตลาดเขา้ไม่ถงึจุดท่ีให้ค าตอบกบัลูกคา้ ค าว่า Value proposition เกิดข้ึน
ตรงน้ี ดงัจะกล่าวในรายละเอยีดในตอนต่อไป สินคา้อาจจะไม่ติดตลาด เป็นความลม้เหลวของนกัผลิต นกั
สร้างนวตกรรมทั้งหลาย การท า market survey, voice of customer จะตอ้งท าร่วมกนัอยา่งเป็นทีม 
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CULTURE

LEADERSHIP

STRATEGY

CORE COMPETENCY

CHANGE
UP SKILLS RE-SKILLS

PROJECT MANAGEMENT

VALUE 
CHAIN

LEAN SIX SIGMA

INNOVATIV ON THE GO

New 

Experience 

Offering

E-WORKFLOW

RPA, AI

IOT

E-WORKFLOW

RPA, AI

IOT

CUSTOMER 

JOURNEY

INFLUENCER
E-WORKFLOW

RPA, AI

IOT

THE NEW ECOSYSTEM 

 ระบบนิเวศ ใหม่ก าลงัจะเกิดขึ้นในโลกธุรกิจ อุตสาหกรรม องคก์รพึงจะสร้างฐานและ

โครงสร้างองคก์รเพื่อให้เกิดความเขม้แข็งและศกัยภาพใหม่ ท่ีจะน าพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จอย่าง
ยัง่ยืน โดยองคก์รจะมีกลไกภายในท่ีเกิดการพฒันาต่อเน่ืองตามการเปลี่ยนไปของโลก สังคม และ

เทคโนโลยี 

 ระบบนิเวศ ประกอบไปดว้ยปัจจัยหลกัดา้นภาวะผูน้ า นโยบายของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หรือ

ผูเ้ป็นเจา้ของ โดยการก าหนดวตัถุประสงคช้ี์น าวิสัยทศัน์ เป็นจุดเร่ิมตน้ สร้างวฒันธรรมรองรับ 
ประกอบกบัระบบปฎบตัิการ การบริหารจดัการ management system เช่น TPS –ของโตโยตา้ หรือ PE 

ของ Nike เพื่อให้เกิดการขบัเคลื่อน พร้อมกบัระบบการสนบัสนุนขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างมี

คล่องตวัยืดหยุ่น เพื่อรองรับการน าเสนอนวตักรรม ผลติภณัฑใ์หม่ๆ ไดอ้ย่างรวดเร็วทนัต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 พฒันาระบบการสร้างมนัสนองความช านาญการภายใน ท าการวิจยั วิเคราะห์ คน้หา 

ทดลอง วิธีการ สินคา้ วสัดุ บริการ ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ท าการทา้ทาย วิธีการ ระบบปัจจุบนัอยู่

ตลอดเวลา เพ่ือตอบโจทย ์ ลูกคา้ผูรั้บช่วงผูซ้ื้อ ให้เกิดคุณค่าเพ่ิม สร้างประสบการณ์ใหม่ แทนท่ี

ทางเลือกปัจจุบนั  
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CORE COMPETENCY DEVELOPMENT 

ANALYTIC 

• REASONS FOR FAILING 

• WAYS TO SURVIVE 

• MODEL OF COMPETITIVENESS 

• MODEL SELECTION 

• MODELING 

COMPETENCY IDENTIFICATION 

• COMPETENCY AWARENESS 

• INTEGRATED BUSINESS STRUCTURE 

• CORE COMPETENCY DEVELOPMENT 

• POLICY & STRATEGIC DEVELOPMENT 

• STRATEGIC PLANNING 

STRATEGIC INITIATIVE 

• FUNCTIONAL STRATEGY FORMULATION 

• STRATEGIC DIRECTIVE DEPLOYMENT 

• START UP 

• THE END GAME 

• KEY SUCCESS FACTOR 

ตัว
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HOW TO SURVIVE ? 

 ทุกองคก์รพยายามท่ีจะสร้างนวตักรรมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพให้ตนเอง เป็นท่ีมาของการ New 

Product Development (NPD), Business Model Innovation (BMI) ทั้งจากภายในกระบวนการขององคก์ร 

และการเจาะขยายตลาดไปสู่ภายนอก แต่การปรับตวัมีความยากในตวัมนัเอง บริษทัในโลกธุรกิจดั้งเดิม 
มีความเสียเปรียบในการแปลงตวัเอง digital transformation เน่ืองจากโครงสร้างเดิมท่ียากต่อการเปลี่ยน

ทั้งท่ีเป็น ทรัพยสิ์นถาวร กระบวนวฒันธรรม และท่ีส าคญั ทรัพยากรมนุษยเ์อง  

 ในขณะเดียวกนั มีคนภายนอกจ านวนมากก าลงัจอ้งคอยการท าลายลา้งธุรกิจกิจการดั้งเดิมน้ี

คร้ังใหญ่ Major Disruption ดว้ยรูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ โครงสร้างใหม่ new platform ธุรกิจหนา้ใหม่ 
Startup ต่าง ๆ ใชแ้นวคิดและเทคโนโลยีในยุคดิจิทลัมาใช ้เช่น Sharing Platform: Gojek, Grab, Big Data 

ท่ีก าลงัจอ้งเจาะเขา้ไปในตลาดดั้งเดิม เช่นบริการทางการเงิน, โลจิสติกส์, บริการผูบ้ริโภค, ส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ เป็นองคก์รขนาดย่อมท่ีมีแหล่งเงินทุนต ่าเน่ืองจาก และมีตน้ทุนถาวรท่ีต ่ากว่าดว้ย

โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทลั  แนวโนม้ของธุรกิจใหม่ยา้ยไปสู่แพลตฟอร์มใหม่เหล่าน้ี 
 ยกตวัอย่าง การใช ้ความรู้ความเขา้ใจตอ่ผูบ้ริโภค ลูกคา้ อย่างลึกซ้ึง ทนัที deep data analytic 

real-time consumer promotion สามารถบริหารจดัการ กระบวนการภายใน เพื่อตอบสนองลูกคา้ ไดท้นัท ี

โดยท่ีมีตน้ทุนต ่าลงและความเส่ียงนอ้ยมาก เช่น การจดัการสต็อกสินคา้ การจดัส่ง และแมแ้ต่ระดบั

คุณภาพ สินคา้บริการและฐานะการเงินผูซ้ื้อ เช่น สินคา้จีนสามารถกา้วขา้มพรมแดนไปโดยการตั้งฮบั
เครือข่ายการกระจายสินคา้และคลงัสินคา้ล่วงหนา้อจัฉริยะ ณ จุดท่ีอยู่ของลูกคา้ ตลาด ในมุมใด ๆ ใน

โลก เพื่อบริการลกูคา้ไดอ้ย่างทนัที 

 ท่านเห็นกรณีต่างๆดงักล่าว กลบัมามองดูองคก์รตวัเอง เม่ือเรามีความเขา้ใจประเด็นดงักล่าว

หวงัว่าท่านจะเขา้ใจ และสามารถน าไปวางแผนออกแบบ แนวทางป้องกนัธุรกิจของเราเองได ้ โดย
ภาพรวมหากองคมี์การจดัการธุรกิจอย่างเหมาะสมโดย มีการก าหนดรูปแบบธุรกิจท่ีเหมาะสม business 

model และมีการวางแผนกลยุทธ์ strategy กบัการปฏิบตัิการ execution ท่ีดี โอกาสลม้เหลวก็จะนอ้ย 

ความเขา้ในยุคสมยั เขา้ใจความแปรปรวน มองตนเองก าหนดจุดแข่งขนั พฒันาระบบองคก์ร ก าหนด

หน่วย ปรับปรุงประสิทธิภาพ หน่วยนวตักรรม หน่วย Start-up และสร้างทีมงาน เหล่าน้ีคือล าดบัขั้นตอน
ท่ี จะกล่าวต่อไปในหนงัสือเล่มน้ี 
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BUSINESS MODEL 

         รูปแบบธุรกิจ การบริหารจดัการองคก์ร และการจดัการการตลาด มีไดห้ลายรูปแบบ ความส าเร็จ
อย่างยัง่ยืนอยู่ที่การเลือกแบบที่ใช่ ที่เหมาะสม คลอ้งจองกนั ตลอดวงจรของธุรกิจ trade circuit การ

เลือกดงักล่าว จะตอ้งเลือกจากความเขา้ใจในธุรกิจดงักล่าว ว่า หัวใจ หรือแก่นหลกั ของธุรกจิดงักล่าว
อยู่ กบัส่วนใดในองคก์ร หรือธุรกิจ เช่นในวงการรถยนต ์แก่นส าคญั คือ ประสิทธิภาพการผลิต และ

การสนนัสนุนของผูผ้ลิตชิ้นส่วน หรือ โรงกลัน่น ้ามนัพชื หัวใจคือการควบคุมแหล่งวตัถุดิบ การมี
รูปแบบโครงสร้างธุรกิจที่เหมาะควบคูก่บักลยุทธ์และบุคลิกองคก์ร ที่เหมาะสม ให้โอกาสความส าเร็จ
ในระดบัสูง ก่อนที่จะเลือกโครงสร้างที่เหมาะสม ควรจะท าความเขา้ใจส่ิงแวดลอ้มบางประการก่อน 

เมื่อเขา้ใจแลว้ สามารถเลอืกโครงสร้างรูปแบบการด าเนินการ business model พร้อมกบั ก าหนด แก่น
ศกัยภาพองคก์รหลกั core competency และเป้าหมาย initiative thrust ในการมุ่งไปขา้งหนา้ หรือ

เป้าหมายในการพฒันา 

 

Stakeholder
Org. 

Awareness
Core 

Competency
Modelling Deployment

Know what you’re doing 

 ธุรกิจจะตอ้งเร่ิมจากการท าความเขา้ใจตวัเอง หาจุดแข็ง ความตอ้งการ เป้าหมายธุรกิจ กิจการ 
จากนั้นจึงค่อยก าหนดหรือเลอืกรูปแบบของธุรกิจ โครงสร้างกิจการ ก าหนดเป็นนโยบายธุรกิจและส่ง
มอบต่อไปใหท้มีงานในองคก์ร น าไปฏิบติังาน โดยเร่ิมจากการสร้างแผนกลยุทธ์ธุรกิจข้ึนอย่างเป็น

ขั้นตอน มีรูปธรรมตรวจติดตามได ้ประเมินผลและควาดหวงัผลลพัธ์ได ้

โครงสร้างองคก์รดงักล่าว จะเป็นการก าหนดกรอบ ในระบบสูง

เบื้องตน้ ว่ารูปแบบธุรกิจจะด าเนินการไปในทางใด ในรูปแบบใด 
หรือรูปมีหนา้ตาประมาณไหน รูปแบบธุรกิจสร้างมาแลว้จ าตอ้งมี
ระบบที่สร้างความออ่นตวัอยู่เสมอ เช่นเดียวกบัร่างกายมนุษยท์ี่

จ าเป็นตอ้งมีทั้ง ความแข็งแรงและความออ่นตวัในร่างเดียวกนั 

 

Main Supply
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Supply
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STRATEGIC ACTION PLAN 
EXCELLENCE PROCESS 

STRATEGY FORMULATION PROCESS 

• WHERE IN THE PROCESS WE ARE 

• ACTION PLAN FORMULATION 

• STRATEGIC FORMULATION (SALES) 

• STRATEGIC FORMULATION (OPERATIONS) 

• 6 STEPS STRATEGY FORMULATION 

PROGRAM FORMULATION 

• STRATEGIC WORKSHOP PROCESS 

• POLICY REVIEW AND DEPLOYMENT 

• STRATEGIC ENVIRONMENT SCANNING 

• ENVIRONMENT TRENDING VISION 

• CUSTOMER INSIGHT 

• COMPETITIVE ASSESSMENT 

STRATEGIC ALIGNMENT 

• HOW MANY STRATEGIC PLAN NEEDED 

• STRATEGIC INITIATIVE FORMULATION 

• PORTFOLIO SHIFT MATRIX 

• CASE STUDY 

• CLOSING NOTES 
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กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ 

 การสร้างการก าหนดกลยุทธ ์ เพื่อน าพาองคก์รสู่ความส าเร็จทางดา้นใดๆ เป็นการแกไ้ขปัญหา
ในองคก์ร ปัญหาการตลาด เป็นการสร้างธุรกิจใหม่ หรือเป็นการเปลี่ยนลกัษณะองคก์รเพ่ือความยัง่ยืน 

ไม่ไดเ้ป็นเพียงกลยุทธ์ทางการคา้ขายแต่เพียงอย่างเดียว ความเขม้แข็งขององคธุ์รกิจประกอบไปดว้ย

หลายปัจจยั มีหลายดา้น การสร้างจุดแข็งจุดเด่นขององคธุ์รกิจแต่เพียงดา้นใดดา้นหน่ึง จะเกิดความไม่

สมดุล สร้างปัญหาในดา้นอืน่ตามมา ผลคือความไม่ยัง่ยืน  โดยการต่อยอดจากวิสัยทศัน์ vision ผูน้ า ผู้
ก่อตั้ง startup ในองคก์ร ท่ีไดช้ี้น าและสร้าง ก าหนด จุดแข็งขององคก์ร competency ขึ้นมา น าเอา

นวตักรรม ออกมาเป็น สินคา้ในรูปแบบใหม่ๆ วิธีการท่ีแตกต่าง operation ท่ีแตกต่างออกมา เป็นรูปแบบ

ของกิจกรรม โครงการ เชิงกลยุทธ์ strategic program ท่ีทุกคนมีส่วนร่วม ownership น าพาไปสู่ความ

ร่วมมือ collaboration ของทุกฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ อนัเป็นเลิศ excellence 
 หากทีมงานผลิตหรือขายไม่ไดมี้การพฒันาตาม ก็จะไม่สามารถน านวตักรรมใหม่นั้นออกสู่

ตลาดไดต้ามเป้าหมาย อาจจะเกิดปัญหาลกูคา้ไม่เขา้ใจ ไม่ยอมรับ สินคา้ขายไปแลว้มีปัญหาคุณภาพ 

ลูกคา้คืนสินคา้ อาจจะมีปัญหาความปลอดภยัในผลิตภณัฑ ์ตอ้งมีการชดใชค้วามเสียหายทางสังคม  หรือ 

ผลิตไม่ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย ส่งมอบไม่ไดต้ามก าหนด ท าให้ลูกคา้ยกเลิกค าสั่งซ้ือ อาจจะก่อให้เกิด
ปัญหาต่อเน่ืองกบัลูกคา้รายถดัๆไป ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากความลา่ชา้ 

 กลยุทธ์ขององคก์รควรจะครอบคลุมในทุกดา้น กลยุทธ์ของแต่ละองคก์รควรจดัให้มีระบบ

การวางแผนกลยุทธ์อย่างมีแบบแผน ซ่ึงเป้าหมายท่ีก าหนดวดัผลได ้ โดยทัว่ไปจะเป็นการก าหนด จาก

เจา้ของกิจการ ผูบ้ริหารระดบัสูงถึงกลาง ในส่วนที่เป็นเป้าประสงคข์องธุรกิจ แลว้มีระบบในการน าเอา
องคค์วามรู้ ในองคก์รเขา้รวมกนักอ่ให้เกิด synergy ของความรู้ และความมีส่วนร่วมของคนในองคก์ร 

  ดงัไดก้ล่าวในเบ้ืองตน้ ความส าเร็จขององคก์รไม่ไดอ้ยู่ท่ีหน่วยงานใดหน่วยงานเดียว แต่ละ

หน่วยงาน ต่างจะตอ้งมีกลยุทธ์แผนงานของหน่วยงาน ท่ีสอดคลอ้งกนัสนบัสนุนหน่วยงานอื่น เพื่อบรรลุ

เป้าหมายองคก์รดว้ยกนั กลยุทธ์เป็นองคร์วม Holistically อย่างบูรณาการ integrated ของหน่วยงาน 
เน้ือหาของแผนกลยุทธ์จะตอ้งเป็นเร่ืองราว เหมือนกบับทละคร ท่ีมีผูแ้สดงจ านวนมาก ท่ีมีกิจกรรม

สอดคลอ้งกนั เร่ืองราวจะตอ้งปะติดปะต่อ ต่อเน่ืองเป็นเหตุและผลซ่ึงกนัและกนั มีท่ีมาท่ีไป มีขอ้มูล

อา้งอิงสนบัสนุน โดยจะมีการจ าลองเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นการแสดงถึงความเป็นไปไดข้องแผนในแต่ละ

สถานการณ์ เร่ืองราวน้ีจะมีจุดเร่ิมตน้มีจุดจบท่ีชดัเจน ทุกตวัละครทุกกิจกรรมจะถูกตรวจสอบซ ้าๆจน
ครบถว้นถูกตอ้งแม่นย  า ทุกคนเขา้ใจมีส่วนร่วม 
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STRAPMEX 
STRATEGY PLANNING AND MANAGEMENT EXCELLENCE 

 การบริหารกลยุทธ์ท่ีดี จะตอ้งมีการมีส่วนร่วมของทุก ๆ ฝ่ายเขา้ดว้ยกนั ทั้งวิสัยทศัน์ของ

ผูบ้ริหารระดบัสูง และมุมมองระดบัปฏิบตัิการ สอดคลอ้งกนั และลงลึกเป็นระดบัจากหน่วยงาน

ใหญ่ สู่หน่วยงานยอ่ย สู่ระดบับุคคล ให้มีเป้าหมายแผนงานท่ีชดัเจนมีตวัวดัและเกณฑเ์วลาก าหนด 

  PLAN – DO – CHECK – ACT 

 การสร้าง OWNERSHIP ส าคญั ตอ้งมาจากการมีส่วนร่วม INVOLVEMENT ในการ

วางแผนก าหนดเป้าหมาย สร้างได ้ เป้าหมายท่ีตอ้งการคือให้มี ALIGNMENT และ OWNERSHIP 

ควบคู่กนัไป 

โดยทัว่ไปการสร้างกลยุทธ์ แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท 
1. Business Development, Selling or Marketing Strategy (การขาย การตลาด) 
2. Operations Strategy (การปฏิบตัิการองคก์ร เป็นส่วนต่อของหลงัจากกลยุทธ์การตลาด) 
3. Specific Business Strategy (พฒันาธุกิจรูปแบบใหม่ ๆ ผสมผสานกบัการตลาด พฒันา

ผลิตภณัฑ ์การปฏิบตัิการ) 
4. Game Changer Strategy (การสร้างแนวรุกใหม่ กิจการใหม่ หรือการควบรวมกิจการ) 

 ขั้นตอนในการท ากลยุทธ์ ของแต่ละประเภทจะไม่ต่างกนั  แต่ในกลุ่มท่ี 3 จะมีความ
เฉพาะตวัมากกว่า ซ่ึงจะเป็นการเจาะแนวของธุรกิจตลอดสาย ซ่ึงโดยมากจะเป็นการก าหนดกลุ่ม

คนเฉพาะทางโดยผูบ้ริหารเห็นผูก้ าหนด โดยจะแจกแจง ให้ทราบในล าดบัต่อไป 
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STRATEGY WORK PLAN 

 

Function 
Issues/Needs

Strategic Response

Strategic Project 
Plan

Measurement and 
Target

 ขั้นตอนของการท าแผนกลยุทธ์  ในรายละเอียดมีหลายวิธีเรามาแบบทัว่ๆไปก่อน Generic 

Model เป็นมาตรฐานเบ้ืองตน้ 

1. Policy Review ส ารวจแนวนโยบาย 
2. Environment Scan ส ารวจส่ิงแวดลอ้ม ทางสังคม ธุรกิจ เศรษกิจ การแข่งขนั 
3. Market Research วิจยัวิเคราะห์ตลาด 
4. Past Performance Review ทบทวนผลงานที่ผ่านมา 
5. Gap Analysis วิเคราะห์ส่วนต่างและจุดอ่อนที่ตอ้งแก ้
6. Strategic Formulation ก าหนดโครงการกลยุทธ์ 
7. Action Plan Setting วางแผนโครงการ 
8. Progress review and action ตรวจติดตาม 

 Model หรือ Process ของการท า STRAP มีหลายรูปแบบไม่ตายตวั ขึ้นอยู่กบัสถานการณ ์

รูปแบบ และเป้าหมาย ประจ าปี การจดัท าตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ร่วมกนัจึงจะบรรลุเป้าหมาย การ

จดัท ามกัจะจดัให้มีส่วนร่วมจากคนในองคก์รผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียผูเ้ป็นคนปฎิบตัิท า น าแผนไปใชใ้ห้
ไดผ้ลเกิดขึ้นตามเป้า บางองคก์รจดัให้มีหน่วยงานน้ีโดยเฉพาะในการประสานงาน จดัท าด าเนินการ 

ตรวจติดตามผลโดยเฉพาะ บางแห่งฝากไวก้บั ฝ่ายบริหารบุคคลหรือฝ่ายฝึกอบรม บางองคก์รก็จดัโดย

กรรมการผูจ้ดัการเอง  ขึ้นแลว้แต่ขนาดองคก์ร หรือวฒันธรรมองคก์ร สถานการณ์ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

บางองคก์รจดัให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ได ้บางองคก์รเป็นระบบ Top Down บาง
องคก์รอา้งว่าเป็นการผสมกนัระหว่าง Top-Down + Bottom-Up ในบางคร้ังระบบเผด็จการก็เป็น

ประโยชน์ไดเ้หมือนกนั 
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SECTION SUMMARY 

Planning, Execution, Monitoring and Control 

➢ Core competency Identification 

➢ Policy Deployment 

➢ Team Participation 

➢ Strategy Focus Organization Culture 

➢ Progress review & Strategy Pulse 

➢ Reactive Action 

 โดยสรุป องคก์รมีความเขา้ใจในบริบทของโลก ความเส่ียงและโอกาส 

และของตนเอง น าเอาความถนดั มาสร้างเป็นจุดแขง็ขององคก์ร และก าหนด

เป้าหมายในการพฒันา ส่งมอบให้ทีมงานสร้างโครงการรองรับ แนวนโยบาย อย่าง

มีส่วนร่วมโดย บุคคลส าคญั ท่ีเขา้ใจงาน และเป็นผูป้ฏิบตัิ และสร้างให้เกิดทีมงานท่ี

มีความรับผิดชอบ และเป็นเจา้ของร่วมกนั 

 องคก์รมุ่งมัน่ โฟกสัและมุ่งเนน้ ท าโครงการให้ส าเร็จ คุม้ทุนและตรง

ประเด็น โดยมีการตรวจติดตามความคืบหนา้ เทียบกบัแผนงาน และร่วมกนัแกไ้ข

ปรับปรุงระหว่างทางเม่ือมีส่ิงท่ีไม่คาดหวงัเกิดขึ้น องคก์รก าชบัรักษาแผนงานกล

ยุทธ์องคก์รอย่างเป็นระบบและตรวจสอบปรับปรุงต่อเน่ือง dynamic lively 

continuous improvement, review revise up to date ให้ทนัสมยัและเหตุการณ์เป็นส่ิง

ส าคญั น่ีแหละคอืองคก์รอนัทรงพลงัท่ีย ัง่ยืน 
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การพฒันาธุรกิจ การตลาด  
และกระบวนการพาณิชยอ์นัเป็นเลิศ 

  
 กล่าวถึงแนวคิด COMEX ในเชิงลึก เหมอืนกบัการประพนัธบ์ทเพลงคลาสสิค ที่แบ่ง

ออกเป็น 4 ตอน การพฒันาปฏบิติัการพาณิชยอ์ย่างมปีระสิทธิภาพ PERFORMANCE WHEEL 
คือความรวดเร็ว บริการที่เป็นเลิศ ไร้ขอ้ผิดพลาดและคุณภาพบริการเย่ียม มีกระบวนการที่
สอดคลอ้ง การเช่ือมโยงหนา้บา้น-หลงับา้น-เจา้ของ ใส่กลยุทธอ์นัชาญฉลาดเช่ือมโยงความคิด

ทางการคา้ ไปสู่การปฏิบติั ผลิตและพฒันาผลิตภณัฑ ์กลยุทธ์การตลาดใหมท่ี่สร้างประสิทธิภาพ 
ควบคู่ไปกบัเทรนด์เทคโนโลยีส่ือสังคมใหม่ SOCIAL MEDIA ก าหนดมาตรการจดัโครงสร้าง

ต าแหน่งการตลาด-ลูกคา้-สินคา้-ราคา ดว้ยกฎ 80/20 สร้างความแข็งแรงในระบบการสร้างรายได้ 
รู้จกักบัการสร้างคุณค่า VALUE PROPOSITION สอดคลอ้งกบัต าแหน่งสินคา้ BRAND 
PROMISE รวมถึงท ามาตรการแกเ้กมกา้วกระโดดหนีการแข่งขนั อย่างมีสไตล ์ GAME 

CHANGER 
 การน าเอาเทคโนโลยีในยุคใหม่ มาเสริมการท างานให้มปีระสิทธิภาพอนัเป็นเลศิ

นอกเหนือจากการพึ่งพาเพียงคน CUSTOMER EXPERIENCE เป็นค าใหญ่ในยุคปัจจุบนั การ
สร้างความประทบัใจให้เกิดเป็นความจงรักภกัดี ULTIMATE LOYALTY ตลอดเส้นการเดินทาง
สัมผสับริการโดยลูกคา้ CUSTOMER JOURNEY เป็นส่ิงส าคญั ออกแบบกระบวนการธุรกิจ จึง

ไม่ไดอ้ยู่ที่เฉพาะฝ่ายขาย ในการจดัการภายใน INTERNAL LOGISTICS ในการบริหารงานขาย
ทีมขาย การสร้างทีมสร้างระบบงาน คดัสรรบุคลากรอบรมพฒันาต่อเน่ือง เพื่อรักษาคนดีคนเก่ง 

เพื่อให้ไดป้ระสิทธิภาพคุณภาพและคุม้ทุน โดยตรวจสอบศกัยภาพภายใน เพื่อก าหนดวางแผน
งานเพียงใด และจะตอ้งมีกระบวนการปรับแกไ้ขอย่างใด โดยให้ทุกคนทุกระดบัมส่ีวนร่วม 
ส่ือสารลูกคา้เพื่อสร้างความใกลชิ้ดความเขา้ใจ RELATIONSHIP ที่ดีเป็นหัวใจของการแข่งขนั 

CUSTOMER INSIGHT เป็นการสร้างโอกาสในการพฒันาส่ิงดีๆใหม่ๆ  ให้กบัลูกคา้ โดยที่
บ่อยคร้ังทีลู่กคา้เองไม่รู้ว่าตอ้งการ และบ่อยคร้ังทีลู่กคา้ไม่รู้ว่าเรามีหรือเราท าให้ได ้ ทั้งช่วยให้

การสร้างสายสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้นกบัลูกคา้ได ้ ผ่านกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการ
ส่ือสารต่อเน่ือง ENGAGEMENT 
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