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หวัข้อการฝึกอบรม

1. เกร่ินน าสู่ความคิดเชิงกลยทุธ์
• รปูแบบการคดิประเภทต่าง ๆ
• ความคดิเชงิกลยุทธ ์คอื อะไร ?
• ความส าคญัของความคดิเชงิกลยุทธ์
2. ความคิดเชิงกลยทุธ ์กบั ทฤษฎีเกม
• ทฤษฎเีกม คอื อะไร?
• ทฤษฎเีกมสง่ผลต่อความคดิเชงิกลยุทธอ์ยา่งไร ?



หวัข้อการฝึกอบรม

3. การพฒันาความคิดเชิงกลยทุธ์

• ทกัษะการตัง้กรอบเป้าหมาย

• ทกัษะการสรา้งแนวคดิ

• ทกัษะการคดิอยา่งมตีรรกะ

• ทกัษะการวางต าแหน่งเชงิเปรยีบเทยีบ

4. การประยกุตค์วามคิดเชิงกลยทุธใ์นเชิงปฏิบติั



จงหาตวัเลขท่ีหายไป
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จาก VDO “สมเดจ็พระนเรศวร” ท่ีได้ชมไปนัน้ 
ได้เรียนรู้อะไรบา้ง เก่ียวข้องอย่างไรกบั
“เป้าหมาย” และ “ความคิดเชิงกลยทุธ”์



รปูแบบการคดิประเภทต่าง ๆ
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องคป์ระกอบของ Strategic Thinking
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บรษิทัแหง่หน่ึงมแีกง็คเ์พือ่นสนิทกนัอยู ่8 คน ซึง่มผีูช้าย 4 คน คอื นายสมชาย, 
นายสมบตั,ิ นายสมศกัดิ ์และนายสมเกยีรต ิและมผีูห้ญงิ 4 คน คอื นส.สมใจ, 
นส.สมศร,ี นส.สมถวลิ และนส.สมทรง ซึง่แต่ละคนกต็่างหลงรกัเพือ่นต่างเพศที่
อยูใ่นแกง็คเ์ดยีวกนั และน่าแปลกทีแ่ต่ละคนกจ็ะมคีนทีต่นเองหลงรกัไมซ่ ้ากนั 
ต่างคนต่างมคีนทีต่นเองหลงรกั 1 คน และต่างคนกต็่างมคีนทีห่ลงรกัตนเอง
เชน่กนั 1 คน แต่ทวา่เป็นเรือ่งน่าเศรา้ทีทุ่กคนต่างกร็กัเขาขา้งเดยีวทัง้สิน้



1. หญงิสาวทีน่ายสมชาย หลงรกัอยูน่ัน้ ชอบชายหนุ่มที่รกันส.สมทรง

2. หญงิสาวทีน่ายสมบตั ิหลงรกัอยูน่ัน้ ชอบชายหนุ่มที่รกันส.สมถวลิ

3. หญงิสาวทีน่ายสมศกัดิ ์หลงรกัอยูน่ัน้ แอบปลืม้นายสมเกยีรติ

4. ชายหนุ่มทีห่ลงรกันส.สมใจ ไมไ่ดส้นใจนส.สมศร ีทีแ่อบชอบเขาอยู่

5. นส.สมใจ และนส.สมถวลิ ไมไ่ดเ้ป็นคนทีน่ายสมบตั ิแอบชอบอยูเ่ลย

ถามวา่ ใครคอืคนทีแ่อบชอบนายสมชาย ?



การบรหิารเชงิกลยทุธ์

การบรหิารเชงิกลยุทธ์ (Strategic Management) นัน้ถอืไดว้า่
เป็นแนวทางการบรหิารในเชงิระบบ (Systemic Management)
ซึง่มคีวามยดืหยุน่ในการเผชญิกบัการเปลีย่นแปลง เป็นการ
บรหิารทีเ่น้นป้องกนัปัญหา (Preventive) ดว้ยระบบแนวคดิที่
มองไปสูอ่นาคต (Proactive) และมคีวามคล่องตวัในการ
แกปั้ญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนเป็นแนวทางการบรหิารจดัการที่
ครบวงจร (Holistic)



การตดัสนิใจในทางธุรกจิ

1. การตดัสนิใจเชงิเทคนิคหรอืเชงิปฏบิตักิาร (Operational
Decision)

2. การตดัสนิใจเชงิบรหิาร (Management Decision)

3. การตดัสนิใจเชงิกลยทุธ์ (Strategic Decision)



การตดัสนิใจเชงิกลยทุธ์

การตดัสนิใจเชงิกลยทุธ์ (Strategic Decision) เป็นการตดัสนิใจที่
เกีย่วขอ้งกบัความอยูร่อด และอนาคตของธุรกจิ โดยตอ้ง
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกเพือ่พจิารณาโอกาส
(Opportunity) และภยนัตราย (Threat) ตลอดจนการวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในของบรษิทัเพือ่หาจุดแขง็ (Strength) และ
จุดอ่อน (Weakness) เพือ่คน้หา “Competitive Strategies”



จาก CLIP VDO เรือ่ง “MONEYBALL” 
ประเดน็ท่ีได้เรียนรูมี้อะไรบา้ง ?



จากกรณีศึกษา : HOMEPLUS ได้เรียนรู้
อะไรบา้ง อะไร คือ “ความคิดเชิงกลยทุธ”์
ท่ีน ามาใช้จนประสบความส าเรจ็



ทฤษฎเีกม (Game Theory)

ทฤษฎีเกม (Game Theory) เป็นเครือ่งมอืชนิดหน่ึงทีอ่ธบิายถงึ
การตดัสนิใจในการเลอืกท าสิง่ใดสิง่หน่ึงของผูเ้ล่นคนใดคนหนึ่ง 
ในสถานการณ์ทีม่ผีูเ้ล่นตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ไมว่า่จะเป็น
สถานการณ์ทีม่กีารแขง่ขนัระหวา่งกนัหรอืสถานการณ์ทีม่กีาร
รว่มมอืกนั ซึง่ในภาพใหญ่จะท าใหเ้ราเขา้ใจกลยทุธข์องผูเ้ล่นเกม
แต่ละคนในแต่ละเกมทีจ่ะตอ้งแยง่ชงิผลประโยชน์ และวเิคราะห์
หากลยุทธท์ีด่ทีีส่ดุภายใตส้ถานการณ์นัน้ ๆ



ทฤษฏเีกม กบั การลงเสยีงโหวต

สมาชกิสภาผูท้รงเกยีรตขิองเมอืงแหง่หนึ่งม ี3 คน คอื สมาชกิ A, สมาชกิ B 
และสมาชกิ C พวกเขาก าลงัจดัสรรงบประมาณทัง้สิน้ 4 รอ้ยลา้นเหรยีญ

แผนการใชง้บประมาณม ี3 แผน ตามตาราง คอื แผน ก, แผน ข และแผน ค 
ซึง่สมาชกิแต่ละคนต่างกห็วงัจะแยง่ชงิงบประมาณตามจ านวนในตาราง

ในรอบแรกจะตดัสนิระหวา่งแผน ก และแผน ข โดยการใชเ้สยีงขา้งมาก 

จากนัน้ แผนทีไ่ดร้บัเสยีงขา้งมากในรอบแรกจะถูกน ามาแขง่ในรอบที่ 2 โดย
แขง่กบัแผน ค ดว้ยการใชเ้สยีงขา้งมากอกีครัง้

ถามวา่ สมาชกิ A ควรจะลงคะแนนอยา่งไรด ี?



ทฤษฏเีกม กบั การลงเสยีงโหวต

สมาชิก แผน ก แผน ข แผน ค
A 2 รอ้ยลา้น 1 รอ้ยลา้น 0 รอ้ยลา้น
B 1 รอ้ยลา้น 0 รอ้ยลา้น 2 รอ้ยลา้น
C 1 รอ้ยลา้น 3 รอ้ยลา้น 2 รอ้ยลา้น



จากการเล่นเกม “HEY ! THAT MY FISH” 
อะไร คือ เราได้เรียนรู้อะไรในเร่ืองการวางกลยุทธ์ ?







การพฒันาความคดิเชงิกลยทุธ์

1. ทกัษะการตัง้กรอบเป้าหมาย (Framing Skill)

2. ทกัษะการสรา้งแนวคดิ (Conceptual Skill)

3. ทกัษะการคดิอยา่งมตีรรกะ (Logical Thinking Skill)

4. ทกัษะการวางต าแหน่งเชงิเปรยีบเทยีบ (Positioning Skill)



การประยกุตใ์ชก้บัการวางกลยทุธ์

1.เลอืกกรอบ
เป้าหมาย

2.สรา้ง
แนวคดิ

3.ออกแบบ
โมเดล

4.ก าหนด 
Position



ทกัษะการตัง้กรอบเป้าหมาย

ทกัษะการตัง้กรอบเป้าหมาย (Framing Skill) หมายถงึ ทกัษะใน
การเลอืก “เปิดและก าหนดขอบเขต” ของสว่นทีเ่ป็นปัญหาได้
อยา่งตรงจุด

• ควรจะมองจากมมุมองอะไร ?

• ควรจะก าหนดขอบเขตแคไ่หน ?

• ควรจะมองใหล้ะเอยีดเทา่ใด ?



เงือ่นไขเบือ้งตน้ทีปิ่ดบงัขอ้เทจ็จรงิ

FACT
เง่ือนไขท่ี
บิดเบือน
ข้อเทจ็จริง

สถานการณ์
ท่ีมองเหน็
เพียงบางส่วน



Five Forces Model



ก าแพงสกดักัน้คูแ่ขง่รายใหม่

• Economy of Scale

• Vertical Integration

• Learning Curve

• Loyalty

• etc.



ทกัษะการสรา้งแนวคดิ

ทกัษะการสรา้งแนวคดิ (Conceptual Skill) หมายถงึ ทกัษะใน
การคดิหาจุดตัง้ตน้ทีก่่อใหเ้กดิคุณคา่ (Value) ใหม่ ๆ และบ่ง
บอกถงึทศิทางทีค่วรจะขยายผลออกไป



แผนภาพ Concept Pyramid

1. ความคดิรวบยอด

2. จุดเดน่ คุณลกัษณะที่
ก่อใหเ้กดิคุณคา่

3. น าเสนอคุณค่า

ผูร้บั = กรอบตลาด
เป้าหมาย





ทีม่า: ดดัแปลงจาก Porter, Hills, Pfitzer, Patscheke, and Hawkins, Measuring Shared Value: How to Unlock Value by Linking Social and Business Results, 2011.



ทกัษะการคดิอยา่งมตีรรกะ

ทกัษะการคดิอยา่งมตีรรกะ (Logical Thinking Skill) หมายถงึ 
ทกัษะในการอนุมานถงึความเป็นเหตุเป็นผลของสิง่ต่าง ๆ อยา่ง
ทะลุปรโุปรง่ และวางเคา้โครงเรือ่งราวต่าง ๆ อยา่งสรา้งสรรค์



การคดิอยา่งมตีรรกะ

เพราะ
เหตน้ีุ

วิธีแก้

ผลลพัธ์

จะเป็น
อย่างไร 

?

ท าไมจึงเป็น
เช่นนัน้ ?

ถ้าเป็นเช่นน้ี ?



ทกัษะการวางต าแหน่งเชงิเปรยีบเทยีบ

ทกัษะการวางต าแหน่งเชงิเปรยีบเทยีบ (Positioning Skill)
หมายถงึ ทกัษะในการคดิหาสถานการณ์ทีไ่ดเ้ปรยีบในเชงิ
เปรยีบเทยีบหรอืแขง่ขนั และท าใหก้ลุ่มเป้าหมายรบัทราบ และ
ตระหนกัถงึการวางต าแหน่งดงักล่าว



เงือ่นไข 3 ประการของการวางต าแหน่ง
เชงิเปรยีบเทยีบทีด่ี
1. แสดงใหเ้หน็ถงึความแตกต่างจากผูอ้ื่นอยา่งชดัเจน

2. ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายทราบ และตระหนกัถงึขอ้ไดเ้ปรยีบนัน้

3. สามารถรกัษาขอ้ไดเ้ปรยีบนัน้ไดน้านต่อเน่ือง



ตวัอยา่งการวางต าแหน่งเชงิเปรยีบเทยีบ
สมัผสัการขบัขี่แบบ
รถสปอรต์สบาย ๆ

สมัผสัการขบัขี่แบบ
รถสปอรต์ตวัจริง

สมรรถนะ (ราคา) ต า่ สมรรถนะ (ราคา) สงู

Mazda

BMW

Honda Pors
che

Benz



กระบวนการการบรหิารเชงิกลยทุธ์

Strategic

Analysis

Strategic

Choice

Strategic

Implement



ระดบัการบรหิารเชงิกลยทุธ์

1. Corporate Strategy

2. Business Strategy

3. Operational Strategy



Social

Human Capital
Community 
Well-being

Lively 
Neighborhood

Work-Life 
Balance

Environment

Supplier 
Management

Waste 
Management

Eco-Efficiency
Environmental 

Concern
Human Right

Economics

Service & Quality 
Improvement

Safety & Security 5 Selling Point
Innovation 

Development

Vision

Mission

5Y-Strategic Plan

“SD Initiatives” created from SC Asset Strategy
- Reduce Expense + Increase Revenue + Quality Control   (รีดไขมัน แต่ไม่ลดคุณภาพ) => Lean Management, Cost of Quality

- People Development & Culture => Service Mind, Root Cause Analysis
- Innovation => Creative Problem Solving Techniques



แกนกลยทุธใ์นการแขง่ขนัทางธุรกจิ

1. กลยุทธก์ารเป็นผูน้ าทางดา้นตน้ทุน (Cost Leadership)

2. กลยทุธก์ารสรา้งความเป็นเอกลกัษณ์ และสรา้งความ
แตกต่างไปจากคูแ่ขง่รายอื่น ๆ ในสายตาลกูคา้ 
(Differentiation)

3. กลยุทธก์ารก าจดัเขต (Focus Strategy)


