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(1)

คํานํา
กลยุทธ (strategy) มีรากศัพทมาจากภาษากรีกวา “strategos” โดยความหมายดั้งเดิมใชอธิบาย
ยุทธวิธีทางการทหารของแมทัพในการจัดทัพ และการเคลื่อนยายกําลังพลเพื่อตอสูเอาชนะกองทัพของ
ขาศึก นักธุร กิจ ไดนําเอาแนวคิดเรื่องกลยุท ธท างการทหารมาใช เ ปนวางแผนในการกํากับและจัดสรร
ทรัพยากรตางๆ ภายในองคกร โดยมีเปาหมายในการสรางและสงเสริมใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร
สวน Michael E. Porter ศาสตราจารยชื่อดังแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ไดใหคําจํากัดความกลยุทธอยาง
สั้นๆ แตไดความหมายชัดเจนวา กลยุทธ หมายถึง “หลักการพื้นฐานทั่วไปในการแขงขันทางธุรกิจ”
ตําราการจัดการเชิงกลยุทธเลมนี้ อธิบายถึงกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธอยางครอบคลุมทุก
ขั้นตอนที่จําเปนของการจัดการเชิงกลยุทธ เริ่มตั้งแตการวิเคราะหสภาพแวดลอม การกําหนดกลยุทธ การ
นํากลยุทธไปสูการปฏิบัติและการควบคุมหรือประเมินกลยุทธ ตลอดจนไดอธิบายถึงจริยธรรมและหลัก
ธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจตามแนวคิดองคกรโปรงใส ซึ่งตําราเลมนี้เขียนขึ้นจากการที่ผูเขียนไดสอน
ในรายวิชาการจัดการเชิง กลยุทธมากวา 10 ปทั้ง ในระดับปริญญาตรี ปริญ ญาโทและปริญ ญาเอกใน
สถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ทําใหพิจารณาเห็นถึงความจําเปนวานาจะมีตําราการ
จัดการเชิงกลยุทธภาษาไทยที่อาน ใชภาษา และทําความเขาใจไดงาย เพื่อเปนคูมือประกอบการเรียนการ
สอนในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธนี้ อีกทั้งยังอาจนําไปใชเปนประโยชนสําหรับเปนแนวทางการจัดการ
เชิงกลยุทธใหกับนักธุรกิจที่ตองการสรางความสามารถในการแขงขันและความไดเปรียบในการแขงขัน
เหนือกวาคูแขงขัน
การไดทุมเททั้งกําลังกาย กําลังใจและกําลังความรูในการเขียนตําราการจัดการเชิงกลยุทธครั้งนี้
ทําใหผูเขียนรูสึกภาคภูมิใจและมีความสุขเปนอยางยิ่งที่ไดมีโอกาสทําหนาที่ของการเปนครูบาอาจารยใน
สถาบันอุดมศึก ษาอยางสมบูร ณแบบได ส รางคุณประโยชนใหกับ วิชาชีพ และคุโ ณปการใหกับ แวดวง
การศึกษาไทย
ดวยจิตคารวะ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําพล นววงศเสถียร

(2)

สารบัญ

คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1

บทที่ 2

แผนการเรียนการสอนครั้งที่ 1
การจัดการเชิงกลยุทธ
1.1 บทนํา
1.1.1 มุมมองใหมทางการแขงขัน
1.1.2 ความไดเปรียบในการแขงขัน (competitive advantage)
1.2 การจัดการเชิงกลยุทธ (strategic management)
1.3 กระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ (process of strategic
management)
1.3.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT analysis)
1.3.2 การกําหนดกลยุทธ (strategy formulation)
1.3.3 การนํากลยุทธไปสูปฏิบตั ิ (strategy implementation)
1.3.4 การประเมินผลเชิงกลยุทธ (strategy evaluation)
1.4 ระดับของกลยุทธ (strategy level)
1.4.1 ระดับที่ 1 กลยุทธระดับบริษัท (corporate strategy)
1.4.2 ระดับที่ 2 กลยุทธระดับธุรกิจ (business strategy)
1.4.3 ระดับที่ 3 กลยุทธระดับหนาที่ (functional strategy)
1.5 สิ่งทีต่ องดําเนินการกอนนํากลยุทธไปสูการปฏิบตั ิ
1.6 การนํากลยุทธไปปฏิบตั ิ (strategy implementation)
1.7 การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ (control and evaluation)
1.8 บทสรุป
คําถามทายบท
เอกสารอางอิง
แผนการเรียนการสอนครั้งที่ 2
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร
2.1 บทนํา
2.2 หวงโซแหงคุณคา
2.3 การวิเคราะหทรัพยากรภายในองคกร
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สารบัญ
หนา

บทที่ 3

2.4 ทรัพยากรและขีดความสามารถ
2.4.1 ทรัพยากร (resource)
2.4.2 ประเภทของทรัพยากรองคกร
2.5 ประสิทธิภาพ
2.5.1 การจัดการประสิทธิภาพ
2.5.2 ทรัพยากรและประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรในการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน
2.5.3 อํานาจทางการแขงขันของลักษณะทรัพยากร
2.6 สมรรถนะหลักองคกรกับความเปรียบเทียบในการแขงขัน
2.7 บทสรุป
คําถามทายบท
เอกสารอางอิง
แผนการเรียนการสอนครั้งที่ 3
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
3.1 บทนํา
3.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร
3.3 กระบวนการตรวจสอบภายนอก
3.4 ลักษณะของสภาพแวดลอมภายนอก
3.5 การพยากรณสภาพแวดลอม
3.6 ความสําคัญของการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
3.7 การใชขอมูลสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อกําหนดกลยุทธ
3.8 การตรวจสอบสภาพแวดลอมภายนอก
3.9 วิวัฒนาการของวงจรธุรกิจ
3.10 การประเมินสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดโอกาสหรือขอจํากัดตอองคกร
3.11 การสรุปและสังเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
3.11.1 วิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอก กับสภาพ
แวดลอมภายใน
3.11.2 ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทั่วไปและสภาพแวดลอมการ
แขงขัน
3.12 แรงกดดันจากการแขงขัน
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สารบัญ
หนา

บทที่ 4

บทที่ 5

3.13 คุณลักษณะ 7 ประการขององคกรที่มีศักยภาพในการแขงขันมากที่สุด
3.14 ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญจากคูแขงขัน
3.15 การวิเคราะหการแขงขัน (competitive analysis)
3.16 ประโยชนของการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก
3.17 ตําแหนงทางการแขงขัน (competitive position)
3.18 อุปสรรคในการขวางกั้นการแขงขัน
3.18.1 ความประหยัดจากขนาด (economies of scale)
3.18.2 ความแตกตางของสินคา (product differentiation)
3.18.3 ความผิดพลาดในการกําหนดคูแขงขัน
3.18.4 ขอบเขตของอุตสาหกรรม
3.18.5 คุณลักษณะของลูกคา
3.18.6 ความแตกตางที่เหนือกวาของผลิตภัณฑ
3.19 บทสรุป
คําถามทายบท
เอกสารอางอิง
แผนการเรียนการสอนครั้งที่ 4
อุตสาหกรรมและคูแขงขัน
4.1 บทนํา
4.1.1 โครงสรางอุตสาหกรรม
4.1.2 วงจรชีวิตอุตสาหกรรม
4.1.3 การแขงขันและแรงกดดัน 5 ประการ ในอุตสาหกรรม
4.1.4 แรงกดดันทั้งหากับโครงสรางอุตสาหกรรม
4.1.5 กลุมกลยุทธ
4.1.6 การวิเคราะหคูแขงขัน
4.2 บทสรุป
คําถามทายบท
เอกสารอางอิง
แผนการเรียนการสอนครั้งที่ 5
กลยุทธระดับบริษทั
5.1 บทนํา
5.2 ความหมายของกลยุทธระดับบริษัท
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สารบัญ
หนา

บทที่ 6

บทที่ 7

5.3 ระดับของกลยุทธ
5.4 การสรางกลยุทธ
5.4.1 กลยุทธระดับบริษัท (corporate strategy)
5.4.2 กลยุทธระดับธุรกิจ (business strategy)
5.4.3 กลยุทธระดับหนาที่ (functional strategy)
5.5 ลักษณะของกลยุทธระดับบริษัท
5.6 ความคิดสรางสรรคเพื่อสรางกลยุทธระดับบริษัท
5.7 กลยุทธระดับบริษัทกับการขยายธุรกิจ
5.7.1 การวางแผนกลยุทธระดับบริษัท
5.7.2 องคประกอบของกลยุทธระดับบริษัท
5.7.3 การวางแผนกลยุทธระดับบริษัท
5.8 บทสรุป
คําถามทายบท
เอกสารอางอิง
แผนการเรียนการสอนครั้งที่ 6
กลยุทธระดับธุรกิจ
6.1 บทนํา
6.2 แนวคิดของกลยุทธระดับธุรกิจ
6.3 กลยุทธระดับธุรกิจ
6.3.1 กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ํา (cost leadership)
6.3.2 กลยุทธการสรางความแตกตาง (differentiation)
6.3.3 กลยุทธการมุงตลาดเฉพาะสวน (market focus)
6.3.4 กลยุทธการตอบสนองอยางรวดเร็ว (quick response)
6.4 บทสรุป
คําถามทายบท
เอกสารอางอิง
แผนการเรียนการสอนครั้งที่ 7
กลยุทธระดับหนาที่
7.1 บทนํา
7.2 กลยุทธระดับหนาทีเ่ ปนระดับหนึ่งของกลยุทธ
7.3 การจัดการกลยุทธระดับหนาที่ (functional strategy management)
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สารบัญ
หนา
7.4 การพัฒนากลยุทธระดับหนาที่
7.5 บทสรุป
คําถามทายบท
เอกสารอางอิง
แผนการเรียนการสอนครั้งที่ 8
บทที่ 8 การนํากลยุทธไปสูก ารปฏิบัติ
8.1 บทนํา
8.2 แนวคิดการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
8.3 การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติภายใตความสอดคลองโดยใชตัวแบบ 7-S
Mckinsey
8.4 การนํากลยุทธไปปฏิบัติผานแผนที่ยุทธศาสตร
8.5 การจัดโครงสรางองคกร
8.6 ความเปนผูนําเชิงกลยุทธ
8.7 ระบบรางวัลเชิงกลยุทธ
8.8 วัฒนธรรมองคกร
8.9 บทสรุป
คําถามทายบท
เอกสารอางอิง
แผนการเรียนการสอนครั้งที่ 9
บทที่ 9 การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ
9.1 บทนํา
9.2 ความหมายของการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ
9.3 ขั้นตอนที่สําคัญของการควบคุมเชิงกลยุทธ
9.4 ความสําคัญและประโยชนของการประเมินผล
9.5 ความสัมพันธระหวางกลยุทธกับการควบคุมและประเมินกลยุทธ
9.6 คุณลักษณะของระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล
9.7 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการควบคุมและประเมินกลยุทธ
9.8 การวัดความสําเร็จขององคกรโดยใชตัวชี้วัด
9.8.1 ลักษณะของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักที่ดี
9.8.2 การกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑ
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สารบัญ
หนา
9.8.3 การประเมินผลการเปรียบเทียบกับองคกรอื่น
9.8.3.1 ประเภทของ benchmarking
9.8.3.2 กระบวนการทํา benchmarking
9.8.4 balanced scorecard กับการประเมินผล
9.9 บทสรุป
คําถามทายบท
เอกสารอางอิง
แผนการเรียนการสอนครั้งที่ 10
บทที่ 10 จริยธรรมธุรกิจและบรรษัทภิบาล
10.1 บทนํา
10.2 จริยธรรมทางธุรกิจและบรรษัทภิบาล
10.2.1 จริยธรรมทางธุรกิจ
10.2.2 ความจําเปนที่ตองมีจริยธรรมทางธุรกิจ
10.2.3 ปญหาจริยธรรมทางธุรกิจ
10.3 การวิเคราะหปญหาทางจริยธรรมในธุรกิจ
10.4 คุณคาแหงจริยธรรมธุรกิจ
10.5 จริยธรรมของผูบริหาร
10.5.1 คุณลักษณะของผูบริหาร
10.5.2 การพัฒนาศีลธรรมของผูบริหารทฤษฎี Kohlberg
10.6 โครงสรางคุณลักษณะของจริยธรรม
10.7 ความสัมพันธเกี่ยวของระหวางการดําเนินธุรกิจกับจริยธรรม
10.8 บรรษัทภิบาล
10.8.1 ความสําคัญของบรรษัทภิบาล
10.8.2 หลักการปฏิบัติดวยบรรษัทภิบาล
10.8.3 องคประกอบของบรรษัทภิบาล
10.8.4 ผูบ ริหารกับหลักบรรษัทภิบาล
10.8.5 วิธีการสรางบรรษัทภิบาลที่ดี
10.9 บทสรุป
คําถามทายบท
เอกสารอางอิง
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204
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(8)

สารบัญตาราง
หนา

ตารางที่
3.1
7.1
9.1

วิวัฒนาการของวงจรธุรกิจ
ตัวอยางของคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการสงมอบในหนาที่ตางๆ
การวัดผลงานของแตละหนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ (strategic business unitSBU)
10.1 ระดับขั้นของการพัฒนาดานศีลธรรมและจริยธรรม

45
118
168
197

(9)

สารบัญภาพ
ภาพที่

หนา
1.1
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
5.1
5.2
5.3
5.4
7.1
7.2
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ
สภาพแวดลอมภายในองคกรกับการใชทรัพยากร และสรางอํานาจและ
ความสามารถในการแขงขัน
หวงโซแหงคุณคา
การใช ท รั พยากรภายในองคก รและขี ด ความสามารถขององค กรเพื่ อ
นําไปสูความไดเปรียบในการแขงขัน
สมรรถนะหลักองคกรกับความไดเปรียบในการแขงขัน
สภาพแวดลอมภายนอกขององคกร
สภาพแวดลอมภายนอกดวยตัวแบบแรงกดดัน 5 ประการของ Porter
การใชขอมูลสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อกําหนดกลยุทธ
ตัวแบบการบริหารเชิงกลยุทธ
แสดงลักษณะที่เกี่ยวของกันของสภาพแวดลอมทั่วไปและสภาพแวดลอม
ทางการแขงขัน
ความสัมพันธระหวางแรงกดดันภายนอกทีส่ ําคัญกับองคกร
ขั้นตอนการพัฒนาอุตสาหกรรม
กลยุทธระดับตางๆ
ระดับกลยุทธ
องคประกอบของกลยุทธระดับบริษัท
ทางเลือกของกลยุทธระดับบริษทั
ระดับของกลยุทธและผูทําหนาที่ในการกําหนดกลยุทธในระดับตางๆ
กิจกรรมทุกหนาที่ในหวงโซอุปทานภายในและภายนอก
องคกรที่ประสบความสําเร็จ กรณี 7-S ของ Mckinsey สอดคลองและ
สัมพันธ สนับสนุนกัน
องคกรที่ไมประสบความสําเร็จ กรณี 7-S แม็คคินซีย ไมสอดคลองกัน
แบบจําลอง 7S ของ McKinsey
การแปลงวิสัยทัศนสูการปฏิบัติดวยแผนที่ยุทธศาสตร
การกําหนดมุมมองใน balanced scorecard และการนําไปสูการปฏิบัติ
แผนทีย่ ุทธศาสตร

6
17
18
23
27
37
40
42
44
46
47
60
77
78
83
84
116
121
139
140
142
144
145
147

(10)

สารบัญภาพ
ภาพที่

หนา
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
9.1
9.2
10.1

โครงสรางองคกรตามหนาที่
โครงสรางองคกรแบบหนาที่ในการดําเนินกลยุทธการเปนผูนาํ ดานตนทุน
โครงสรางองคกรแบบหนาที่ในการดําเนินกลยุทธการสรางความแตกตาง
โครงสรางแบบแบงฝายงาน
โครงสรางองคกรแบบหนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ (SBU)
โครงสรางองคกรแบบเครือขาย
กิจกรรม 3 ประการเกี่ยวกับความเปนผูนําเชิงกลยุทธ
กระบวนการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ
การทํา benchmarking ของ R & A
บรรษัทภิบาล ประกอบดวยมิติที่สําคัญ 3 มิติ

149
149
150
151
152
153
155
167
177
201

แผนการสอนครั้งที่ 1
บทที่ 1 การจัดการเชิงกลยุทธ
โปรดอานแผนการสอนครั้งที่ 1 และศึกษาเนื้อหาสาระของแตละเรื่อง

หัวขอเรื่อง
บทที่ 1การจัดการเชิงกลยุทธ
1.1 บทนํา
1.1.1 มุมมองใหมทางการแขงขัน
1.1.2 ความไดเปรียบในการแขงขัน (competitive advantage)
1.2 การจัดการเชิงกลยุทธ (strategic management)
1.3 กระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ (process of strategic management)
1.3.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT analysis)
1.3.2 การกําหนดกลยุทธ (strategy formulation)
1.3.3 การนํากลยุทธไปสูปฏิบัติ (strategy implementation)
1.3.4 การประเมินผลเชิงกลยุทธ (strategy evaluation)
1.4 ระดับของกลยุทธ (strategy level)
1.4.1 ระดับที่ 1 กลยุทธระดับบริษัท (corporate strategy)
1.4.2 ระดับที่ 2 กลยุทธระดับธุรกิจ (business strategy)
1.4.3 ระดับที่ 3 กลยุทธระดับหนาที่ (functional strategy)
1.5 สิ่งที่ตองดําเนินการกอนนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
1.6 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (strategy implementation)
1.7 การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ (control and evaluation)
1.8 บทสรุป

แนวคิด
การจัดการเชิงกลยุทธ เปนกระบวนการกําหนดรูปแบบของกลยุทธในระยะยาว สําหรับ เปน
แนวทางการจัดการกับปญหาและอุปสรรคเพื่อสรางกลยุทธใหกับองคกร โดยเลือกกลยุทธทดี่ ที สี่ ดุ เพือ่
สรางความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนความไดเปรียบในเชิงการแขงขันกระบวนการจัดการเชิงกล
ยุทธประกอบดวยการจัดวางกลยุทธ หรือ การวางแผนกลยุทธ การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ และการ
ควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ ซึ่งมีระดับขั้นตอนของการกําหนดกลยุทธ ไดแก ระดับที่ 1 ไดแ ก
กลยุทธระดับบริษัทระดับที่ 2 ไดแก กลยุทธระดับธุรกิจ และระดับที่ 3 ไดแก กลยุทธระดับหนาที่
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วัตถุประสงค
เมื่อนักศึกษาศึกษาบทเรียนนี้แลว นักศึกษาสามารถ
1. มีความรูความเขาใจและสามารถอธิบายการจัดการเชิงกลยุทธ และกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ
2. เรียนรูและเขาใจความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ และกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ
3. เรียนรู เขาใจและอธิบายระดับขั้นตอนของการกําหนดกลยุทธได

กิจกรรมการสอน
1. การบรรยาย การอภิปราย การตอบขอซักถามตางๆ
2. นักศึกษาแบงกลุมเพื่ออภิปรายและรวมแสดงความคิดเห็นเนื้อหาในบทเรียน

สื่อการสอน
ตํารา เอกสารประกอบการสอน การนําเสนอโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส (power point)

การประเมินผล
นักศึกษาเขาใจเนื้อหา เขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน สามารถตอบปญหาที่ผูสอนถามได เรียนรูและ
ทํางานรวมกันเปนกลุม สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหได

หนังสืออานประกอบ
ไพโรจน ป ย ะวงศวั ฒ นา.2555. การจั ดการเชิ ง กลยุ ท ธ เทคโนโลยี แ ละนวั ตกรรม.กรุ ง เทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
David. R.Fred. 2007. StrategicManagement (Concept and Cases). Eleventh Edition.
Pearson International Edition.

เอกสารอางอิง
ดูรายละเอียดทายบท

บทที่ 1
การจัดการเชิงกลยุทธ
1.1 บทนํา
1.1.1 มุมมองใหมทางการแขงขัน
องคกรทั่วโลกตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น ขึ้นอยูกับองคกรทั้งหลายวาจะตอบสนอง
การเปลี่ ย นแปลงอย า งไร สํ า หรั บ แนวคิ ด การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ คื อ
กระบวนการ ทรรศนะที่นําไปสูแนวคิด กลยุทธ ทางเลือกกลยุทธ และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ การ
จัดการเชิงกลยุทธจึงเปนปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ (อําพล นววงศเสถียร, 2552)
การที่ธุรกิจจะอยูรอดได เติบโตได มีกําไรไดนั้นตองมีลักษณะที่เรีย กวา มีความสามารถหรือ
ความได เ ปรี ย บในการแขง ขัน (competitive advantage) เช น การมี ชื่ อ เสี ย งในเรื่ อ งของตรา
ผลิตภัณฑ การมีตนทุนที่ต่ํากวาคูแขงขัน การมีภาพลักษณที่ดีกวา คุณภาพผลิตภัณฑหรือบริการที่
ตอบสนองความต อ งการของลูก ค า ได ดี กว า การมี ระบบจั ด จํ าหน ายที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพหรื อการมี
ตําแหนงการแขงขันที่ดีกวาคูแขง เปนตน ความไดเปรียบในการแขงขันแบงไดเปน 2 รูปแบบ ไดแก
1) การสรางความไดเปรีย บในการแขงขันโดยใหความสําคัญกับ สภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกนํามาสูการกําหนดกลยุทธ
2) การสรางความไดเปรีย บทางการแขงขันจากทรัพยากรและความสามารถที่ มีอยูภายใน
องคกรขององคกร
ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ(strategic management)เปนวิธีการจัดการแบบหนึง่
ที่มุงเนนในประเด็นตางๆ ตอไปนี้ (David, 2007)
1)การกําหนดทิศทาง ภารกิจ และกลยุทธการดําเนินงานขององคกรใหชัดเจน และสอดคลอง
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ในสภาพแวดลอมภายนอก และสภาพการณภายในขององคกร
2)การดําเนินการพัฒนาปรับปรุงสวนตางๆ ขององคกรใหสามารถนํากลยุทธที่กําหนดไวไปสู
การปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม
3)การติ ด ตามกํ า กั บ ควบคุ ม และประเมิ นผลการดํ าเนินการตามกลยุท ธ เพื่ อ เรีย นรูผ ล
ความกาวหนา ตลอดจนปญหาอุปสรรคตางๆ เพื่อนําไปแกไขปรับปรุงตอไป
1.1.2 ความไดเปรียบในการแขงขัน (competitive advantage)
ปจจัยสําคัญเพื่อความสําเร็จขององคกรไดจากปจจัยภายนอกองคกรและปจจัยภายในองคกร
ปจจัย ภายนอกองคกรจะใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีค วามดึงดูดใจในการลงทุน
ขณะที่ปจจัยภายในเปนการพยายามในการสรางขีดความสามารถองคกร ทั้งนี้ ความไดเปรียบทางการ
แขงขันจะเปนความสอดคลองระหวางสภาพแวดลอมที่ดึงดูดใจกับขีดความสามารถองคกร
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ความไดเปรียบทางการแขงขัน สามารถคนพบจากการวิเคราะหปจจัยจากแหลงภายในและ
ปจจัยจากแหลงภายนอกองคกร ดังนี้(Thompson and et.al., 2015)
1) การสรางความสัมพันธที่ดี (relationship) ไดแก
- ลูกคามีความภักดีตอตราสินคา
- คาใชจายในการเปลี่ยนไปใชสินคาใหมของลูกคาสูง
- ความสัมพันธที่ดีกับผูจําหนาย
- การมีพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร
2) กฎหมาย ไดแก
- สิทธิบัตรและเครื่องหมายการคา
- ขอไดเปรียบดานภาษี
- สิทธิประโยชนที่เกิดจากการแบงเขต/แบงพื้นที่
- ขอจํากัดทางดานการคาระหวางประเทศ
3) ความไดเปรียบที่เกี่ยวของกับตัวผลิตภัณฑ ไดแก
- ชื่อเสียงของตราสินคา
- ความแตกตางของผลิตภัณฑ
- คุณภาพและลักษณะเฉพาะที่เหนือกวา
- การบริการลูกคาที่โดดเดน
- การวิจัยและพัฒนา
4) ความไดเปรียบที่เกี่ยวของกับราคา ไดแก
- การมีตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา
- การประหยัดจากขนาด
- การมีตนทุนจัดจําหนายที่ต่ํากวา

1.2 การจัดการเชิงกลยุทธ (strategic management)
การจัดการกลยุทธ เปนมุมมองเชิงกระบวนการ (Ireland, & Hitt, 2006) ตั้งแตการวิเคราะห
สภาพแวดลอมเพื่อหาโอกาสเขากับจุด แข็งขององคกร เพื่อกําหนดกลยุท ธ นํากลยุท ธสูการปฏิบัติ
และควบคุมกลยุทธขององคกรเพื่อประเมินวาการจัดการเชิงกลยุทธขององคกรไปสูเปาหมายเชิงกล
ยุทธหรือไม อยางไร หรือหมายถึง กระบวนการที่มีลักษณะที่เ ปนพลวัต ร มีความตอเนื่องสม่ําเสมอ
และปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม ทั้งการออกแบบและปฏิบัติ ซึ่งสวนตางๆ ที่กลาวมามีความสัมพันธ
ระหวางกันตลอดเวลาซึ่งกลาวไดเปนลําดับ ดังตอไปนี้ (David, 2007)
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอม(SWOT analysis) คือ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
และสภาพแวดลอมภายใน สภาพแวดลอมภายในเปนการวิเคราะหถึงปจจัยที่เปนจุดแข็งหรือจุดออน
ขององคกร การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เปนการวิเคราะหปจจัย ที่เปนโอกาสหรืออุปสรรค
ตอองคกร และนําไปสูการกําหนดทิศทางขององคกร เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธ และนํากลยุท ธ
ไปสูการปฏิบัติในลําดับตอไป
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2. การกํา หนดกลยุ ท ธ (strategy formulation) ภายหลั ง จากได มี การวิ เ คราะห
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกแลวขั้นตอนตอมาไดแก การกําหนดกลยุทธซึ่งแบงออกเปน 3
ระดับ ไดแก กลยุทธระดับบริษัทกลยุทธระดับธุรกิจ และกลยุทธระดับหนาที่
3. การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ(strategy implementation)การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
เปนขั้นตอนที่มีความสําคัญอยางมากในการจัดการเชิงกลยุทธ เมื่อองคกรไดวิเคราะหปจจัยดานตางๆ
กําหนดทิศทางและกําหนดกลยุทธและไดตัดสินใจเลือกกลยุท ธแ ลว จําเปนตองนําเอากลยุทธมาสู
ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ เพื่ อ ให เ ป นไปตามวัต ถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนดไว ซึ่ง ต อ งมี ก ารเสริ มสร า งทั ก ษะ
ความสามารถของทรัพยากรมนุษยทั่วทั้งองคกร ทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการใหเหมาะสมกับกล
ยุท ธนอกจากนี้ยั งตองจั ดโครงสรางองคกรวัฒนธรรมองคกรใหส อดคลองและสนั บสนุนกลยุทธใน
ระดับตางๆ ไปพรอมๆ กันดวย (อําพล นววงศเสถียร, 2552)
4. การประเมินกลยุทธ (strategy evaluation) ไดแก การตรวจสอบประเมินผลและการ
ควบคุมกลยุทธใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติจึงเปนปจจัยสําคัญ
ที่มีผลตอความสามารถในการแขงขันและการอยูรอดและการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ

1.3 กระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ (process of strategic management)
Clayton (2015) ไดอธิบายกระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ ซึ่งสอดคลองกับตัวแบบ
ของDavid (2007) โดยอธิบายดวยขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้
1.3.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT analysis)
1.3.1.1 การวิเ คราะห ส ภาพแวดล อ มภายนอกเพื่ อ หาโอกาสและอุ ป สรรคโดย
พิจารณาในประเด็นตางๆ ไดแก การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ลูกคา คูแขงขัน ผูข ายปจจัย
การผลิต การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเปนตน
1.3.1.2 การวิเคราะหสถานการณภายในเพื่อหาจุดแข็งและจุดออน เชน ฝายตางๆ
ภายในองคกร ทรัพยากรมนุษย ความไดเปรีย บทางการแขงขัน การตลาด การผลิต การเงิน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ วัฒนธรรมองคกร เปนตน
1.3.2การกําหนดกลยุทธ (strategy formulation)
ภายหลั ง จากการวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มแล ว ขั้ น ตอนต อ ไปเปน การทบทวน
วิสัยทัศนและภารกิจขององคกรเพื่อนําไปสูการใหแ นชัด วาองคกรจะมีทิศทางอยางไร จะใชกลยุท ธ
เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันไดอยางไรเพื่อนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ และประเมินกลยุท ธ
เพื่อใหเปนไปตามแผนกลยุทธที่กําหนดไว ไดแก การกําหนดกลยุทธ ไดแ ก ระดับองคกรระดับธุรกิจ
และระดับหนาที่ เพื่อใหมีความชัดเจนและทิศ ทางขององคกรวา องคกรจะเลือกกลยุทธที่มีลักษณะ
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อย า งไรเพื่ อ สอดคล อ งกั บ การวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ ม โดยมี ค า นิ ย มหลั ก สมรรถนะ และ
ความสามารถในเชิงการแขงขัน เพื่อนํากลยุทธที่กําหนดไวไปสูการปฏิบัติในลําดับตอไป ซึ่งกลยุท ธ
ระดับบริษัทจะเปนกลยุท ธที่ระบุทิศทางขององคกร กลยุทธระดับธุรกิจจะระบุแ นวทางการแขงขัน
และสรางความไดเปรียบในการแขงขัน สวนกลยุทธระดับหนาที่จะนําไปสูการกําหนดหนาที่ของแผนก
ปฏิบัติการตางๆ ภายในองคกรตอไป
1.3.3การนํากลยุทธไปสูปฏิบัติ (strategy implementation)
1.3.3.1 การกําหนดเปาหมายของการปฏิบัติการจากกลยุทธที่ไดกําหนดไว
1.3.3.2 การวางแผนปฏิบัติการ ซึ่งมีการระบุกิจกรรมตางๆ ที่จะตองดําเนินการ
1.3.3.3 การปรับปรุง พัฒนาองคกร เชน การกําหนดโครงสรางองคกรเพื่อรองรับกล
ยุทธ ระบบการปฏิบัติงาน ทรัพยากรมนุษย วัฒนธรรมองคกรปจจัยตางๆ ของแผนกๆ ภายในองคกร
เพื่อที่จะพรอมตอการดําเนินการในเชิงรุก
1.3.4การประเมินผลเชิงกลยุทธ (strategy evaluation)
1.3.4.1การติด ตามตรวจสอบผลการดํา เนินงานตามแผนกลยุท ธ วา เปน ไปตามที่
กําหนดไวหรือไม เพียงใด
1.3.4.2 การประเมินผลเชิงกลยุทธ เพื่อใหทราบถึงสถานการณและเงื่อนไขตางๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลกระทบกับแผนกลยุทธและทําใหการดําเนินการตามแผนกลยุทธไมอาจประสบ
ความสํ า เร็ จตามเป า หมายที่ กํา หนดไว มี ผ ลให ต องมี การปรับ แผนกลยุ ท ธ เ พื่ อให ส อดคล องกั บ
สถานการณภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปและมีผลกระทบกับการดําเนินการตามกลยุทธ
ภาพที่ 1.1 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ
วิเคราะหสภาพแวดลอม
(SWOT analysis)
กําหนดกลยุทธ
(strategy formulation)
การนํากลยุทธไปสูก ารปฏิบตั ิ
(strategy implementation)
ประเมินกลยุทธ
(strategy evaluation)
ที่มา: http://www.openlearningworld.com (2013)
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1.4 ระดับของกลยุทธ (strategy level)
ดังไดกลาวไวขางตนแลววา การกําหนดกลยุทธมี 3 ระดับ คือกลยุท ธระดับบริษัท กลยุท ธ
ระดับธุรกิจและกลยุทธระดับหนาที่
1.4.1 ระดับที่ 1 กลยุทธระดับบริษัท (corporate strategy)
เปนกลยุทธที่มุงกําหนดทิศทางโดยรวมขององคกรหรือบริษัท เพื่อไปสูการเจริญเติบ โต คงที่
หรือหดตัว และการบริห ารจั ด การในธุ รกิ จและสายผลิต ภัณฑที่ห ลากหลายของบริ ษัท สรา งความ
ไดเปรีย บในการแขงขันดวยการเลือกและบริหารกลุมบริษัท ที่แตกตางกันในอุตสาหกรรม/ตลาดที่
หลากหลาย โดยแบงออกไดดังนี้ (Porter, 1985)
1.4.1.1กลยุทธการเติบโต (growth strategy)มุงสรางอัตราการเติบ โตที่มากกวา
เมื่อเทียบกับตลาด มักใชการพัฒนาตลาดใหม พัฒนาสินคา วิธีการใหม หรือเจาะตลาดเพิ่ม กลยุท ธ
การเติบโตเปนกลยุทธกําหนดเพื่อใหบริษัทมุงสูทิศทางการสรางรายไดที่มากขึ้น ราคาหุนที่สูงขึ้น สวน
แบงตลาดเพิ่มสูงขึ้น กลยุทธการเติบโตประกอบดวย
- การเติบโตในสายธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ
- การเติบโตในสายธุรกิจที่อาจไมมีความเชี่ยวชาญ
- การเติบ โตในสายธุรกิจที่มีค วามเชี่ยวชาญ อาจกําหนดการเติบโตไดในแนวดิ่ง
(vertical integration growth) เปนการสรางการเติบโตดวยการขยายธุรกิจที่มีอยู 2 ทิศทาง คือ
1) การรวมตัวไปขางหนา (forward integration growth)เปนการขยายการลงทุน
ไปยังชองทางการจัดจําหนายของสินคาหรือบริการปจจุบัน ทําใหขยายตลาดไดงายขึ้น และสามารถ
ควบคุมตนทุนขายได
2) การรวมตัวไปขางหลัง (backward integration growth) เปนการขยายการ
ลงทุนไปยังธุรกิจที่ข ายสินคาหรื อใหบริการกับธุรกิจในปจจุบัน ทํา ใหบริษัทสามารถควบคุมตนทุ น
และคุณภาพของป จจั ย นํา เขา นอกจากนี้ การใช ก ลยุ ท ธการรวมตัวแนวดิ่ง ยังทํ า ให มีอํานาจทาง
การตลาดและเปนการสรางอุปสรรคในการเขาสูตลาดแกคูแ ขง แตจะมีความเสี่ย งจากการที่ธุรกิ จ
เกี่ยวเนื่องกันใกลชิด
1.4.1.2 กลยุทธคงที่ (stability strategy) เปนกลยุทธที่มุงรักษาเสถียรภาพ โดย
เลือกที่จะไมเติบโต ไมหดตัว แตพยายามคงสวนแบง การตลาด หรือตํ าแหนงทางการแขงขันของ
บริษัทไว เนื่องจากสภาพของอุตสาหกรรมที่เริ่มตกต่ํา หรือมีคูแขงรายใหมที่เขมแข็งเขามาในตลาด
หรือสภาวการณทางการแขงขันที่มีความไมแนนอนสูง
1.4.1.3 กลยุทธหดตัว (retrenchment strategy)เปนกลยุ ทธที่ตัด ทอนหรื อ
รักษาองคกรหรือบริษัทใหสามารถอยูรอดได ในสภาวการณที่บริษัทอยูในฐานะสูญเสียสวนแบงตลาด
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ถดถอยและไมสามารถแขงขันหรือเติบโตตอไปได จึงจําเปนตองรักษาสถานภาพของบริษัทไว ใหได
ดวยการลดขนาดกิ จการ ขายหุ น ฟ นฟูกิ จการ หรื อปด สาขา ขายกิจการทิ้ ง และอาจถึ ง ขั้นยอม
ลมละลายในที่สุด
1.4.2 ระดับที่ 2 กลยุทธระดับธุรกิจ (business strategy)
เปนกลยุทธที่มุงเพื่อการแขงขัน ดวยการประสมประสานและเชื่อมโยงกับสภาพแวดลอมของ
องคกร การถายทอดหรือถอดกลยุทธระดับองคกรจากระดับผูบริหารสูงสุด สูผูบริหารระดับกลางหรือ
ระดับฝาย เพื่อกําหนดกลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน โดยการใชค วามสามารถหลัก
อยางใดอยางหนึ่งที่องคกรมีอยู Porter (1985) ไดกลาววาองคกรสามารถสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันไดใน 3 ลักษณะ คือ
1) การเปนผูนําดานตนทุนต่ํา (cost leadership)เปนกลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิง
การแขงขันดวยตนทุนที่ต่ํากวาคูแขงขันหรือในอุตสาหกรรม ภายใตสภาพแวดลอมและความเสี่ยงที่มี
อยู
2) การสรางความแตกตาง (differentiation)เปนกลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงการ
แขงขันดวยความแตกตางของสินคา/บริการ มูลคาเพิ่ม คุณลักษณะพิเศษ สมรรถนะขององคกรไดแก
การเสนอคุณคาที่ลูกคาตองการและคูแขงขันไมสามารถทําได หรือลูกคารูสึกวาคุมกับราคา มากกวา
ไมสามารถลอกเลียนแบบได มีเทคโนโลยีที่สูง เปนนวัตกรรม เปนตน กลยุทธการสรางความแตกตาง
จําเปนตองใชการวิจัยและพัฒนาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางความแตกตาง ไมวาจะเปนการวิจัย
เพื่อคนหาความตองการของลู กคา มู ลคาเพิ่ ม คุณสมบัติพิเศษของสิ นคาหรื อบริการ เชน มีค วาม
แข็งแรงเปนพิเศษ เปนตน หรือการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองกับความตองการของลูกคา เปนตน
3) การตอบสนองความตองการของลูกคาไดเร็วกวาคูแขงขัน เปนการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
คนหาผลิตภัณฑหรือบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคาไดกอนคูแขงขันในอุตสาหกรรม เชน
เครื่องโทรศัพทมือถือสามารถใชเปนทั้งกลองถายรูปคุณภาพสูง เลนเกมส หรือมีความเร็วสูงในการ
ดาวนโหลดโปรแกรมและการใชงานระบบปฏิบัติการตางๆ บนเครื่องโทรศัพทมือถือไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว เปนตน
1.4.3 ระดับที่ 3 กลยุทธระดับหนาที่ (functional strategy)
เปนกลยุทธที่มุงหนาที่ของแผนกหรือฝายตางๆ ในองคกรหรือบริษัท กลยุทธนจี้ ะถูกลําดับขึน้
ตามหนาที่ตางๆ ทางธุรกิจเพื่อที่จะทําใหการดําเนินงานขององคกรสามารถบรรลุผ ลสําเร็จ ผูบริหาร
ตองประสานงานและพิจารณาถึงความสอดคลองของทุกระดับของกลยุทธ ดังนั้นการนํากลยุทธระดับ
หนาที่ไปปฏิบัติจะตองครอบคลุมหนวยงานระดับปฏิบัติการขององคกรอยางนอย 4 หนวยงานไดแ ก

9

การผลิต การเงิน การจัดการดานทรัพยากรมนุษย และการตลาด เปนตน โดยวิธีการดังกลาวมุงเนน
ไปที่ ก ารใช ท รั พ ยากรขององค ก รในกิ จกรรมดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภายในองค ก รให เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด กลยุทธระดับหนาที่ประกอบดวย
1) หนาที่ทางการตลาด
2) หนาที่ทางการเงิน/การบัญชี
3) หนาที่ทางการผลิต/การปฏิบัติการ
4) หนาที่ทางการวิจัยและพัฒนา
5) หนาที่ทางการขนสงและการจัดการโลจิสติกส
6) หนาที่ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย
7) หนาที่อื่นๆ ในองคกร

1.5สิ่งที่ตองดําเนินการกอนนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
การนํ ากลยุท ธ ไปสูการปฏิบัติ จะต องคํา นึ ง ถึ งโครงสรางขององคก รระเบี ย บขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอัตรากําลังทักษะ ความรู ความสามารถ และทัศนคติของบุคลากรวัฒนธรรมในการทํางาน
วิสัยทัศนรวมงบประมาณและวัสดุอุปกรณตางๆพัฒนาขีดความสามารถขององคกรใหสามารถที่จะนํา
แผนกลยุทธนั้นไปสูการปฏิบัติใหเกิด ผลสําเร็จ ซึ่ งโดยสวนใหญแลวการปรับ เปลี่ยนกลยุท ธในการ
ดําเนินงาน มักตองมีการเปลี่ยนแปลงในปจจัยสําคัญขององคกรในดานตางๆ ดังนี้
1.5.1 การจัดโครงสรางขององคกร เชน การเพิ่ม หรือลดหนวยงานเพื่อนํากลยุทธไปปฏิบัติ
หรือการมอบหมายงานใหมที่เกิดขึ้นจากการกําหนดกลยุทธ
1.5.2 การปรั บ เปลี่ ย นระบบระเบี ย บขั้ น ตอนการปฏิบั ติ งาน เพื่ อ รองรั บ กลยุ ท ธ ก าร
ดําเนินงานที่ไดกําหนดไว
1.5.3 การจัดกรอบอัตรากําลังและบรรจุ แตงตั้ง โยกยายบุคลากรใหม เพื่อใหไปปฏิบัติ
หนาที่ตามกลยุทธที่กําหนดไวในระดับตางๆ
1.5.4 การพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และทัศนคติของบุคลากรในสวนงานตางๆ
เพื่อใหมีค วามรู และเขาใจถึงกลยุทธที่กําหนดไวและเปนกลยุทธที่นํามาใชแผนกตางๆ ในองคกร
และทุกหนวยงานสามารถปฏิบัติงานตามกลยุทธนั้นได
1.5.5 การสร างเสริ ม หรื อปรับ แตงวัฒนธรรมในการทํ างานของคนในองคก รใหม ให
สอดคลองกับกลยุทธที่ไดกําหนดไว
1.5.6 การสรางความเขาใจรวมกันในหมูพนักงานทุกระดับถึงกลยุทธใหม และเหตุผล
ความจําเปนที่ตองเลือกใชกลยุทธนั้นๆ โดยมุงใหทุกคนไดมีวิสัยทัศนรวมกัน(shared vision) คือ
ใหทุกคนมองเห็นภาพขององคกรในสภาพที่พึงปรารถนาและมุงสูวิสัยทัศนนั้นๆ ไปดวยกัน เพื่อสราง
แรงบันดาลใจใหพนักงานทุกคนรวมแรงรวมใจกันดําเนินงานตามกลยุทธที่ไดกําหนดไว
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1.5.7 การจั ดหาและจัดสรรงบประมาณและวั สดุอุป กรณ ตางๆ ที่ จํ าเปนสําหรั บ การ
พัฒนาองคกรในดานตางๆ เพื่อใหสามารถนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล
โดยสวนใหญแลว ประเด็นในการพัฒนาองคกรเหลานี้มักมีระบุไวตั้งแตการวิเคราะหจุด แข็ง
และจุดออนขององคกรอยูแลว แตในการลงมือพัฒนาองคกรนั้น ไมควรทําการแกปญหาเปนเรื่องๆ
เฉพาะกิจ หรือเปนการดําเนินการเปนครั้งคราวเทานั้น เพราะวิธีดังกลาวจะไมทําใหองคกรสามารถ
พัฒนาตัวเองไปไดอยางยั่งยืน แตควรมีการจัดการเชิงกลยุท ธตั้งแตระดับ บนสุด ลงมาระดับลางสุด
หรือกลาวใหเขาใจโดยงายคือการจัดการเชิงกลยุทธตองเริ่มตนจากผูบริหารระดับสูงสุด และถายทอด
มาตามระดับจนกระทั่งถึงระดับตนหรือระดับปฏิบัติและตองดําเนินการอยางตอเนื่องจึงจะสรางการ
เติบโตอยางยั่งยืนใหกับองคกรหรือธุรกิจได (อําพล นววงศเสถียร, 2553)
การพัฒนาองคกรจึงควรเปนกระบวนการที่สอดแทรกเขาไปเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ตามปกติ เพื่อใหองคกรสามารถยกระดับขีดความสามารถของตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา ให
เปรียบเสมือนวาองคกรนั้นเปนมนุษยมีความสามารถที่จะเรียนรูสถานการณและปรับปรุงตัวใหเขากับ
สถานการณไดเสมอ ซึ่งการจัดการเชิงกลยุทธนี้ ก็ถือวาเปนกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาองคกรโดย
มีเครื่องมือ เชน 7s ของ McKinsey หรือหวงโซคุณภาพ(value chain) เปนตน

1.6 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (strategy implementation)
การนํากลยุทธไปปฏิบัติเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ โดยกําหนดกล
ยุทธนั้นเปนการสรางแผนงานที่จะทําใหองคกรบรรลุผ ลสําเร็จ สวนการนํากลยุทธไปปฏิบัติจะเปน
หนาที่ของทุกคนในองคกร โดยมีผูบริหารแตละหนวยงานเปนผูนําในการปฏิบัติ เนนหนักที่กิจกรรม
การปฏิบัติตางๆ ตามที่ไดกําหนดไว ผูบริหารพึงระลึกเสมอวาบุคคลากรทุกคนในองคกรลวนมีสวนตอ
ความลมเหลวหรือสําเร็จในการปฏิบัติตามกลยุทธ ดังนั้น ทั้งผูบริหารและพนักงานตองเปนผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญและประสบการณที่จะนํากลยุทธไปสูผลสําเร็จได ซึ่งจะจัดทําในรูปของแผนปฏิบตั งิ าน
เพื่อใหงายในการปฏิบัติงานเพื่อเชื่อมโยงไปสูกลยุทธระดับธุรกิจ และกลยุทธระดับบริษัทในที่สุด

1.7 การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ (control and evaluation)
เนื่องจากกลยุทธเปนแผนระยะยาว ดังนั้น เพื่อที่จะใหแนใจวาแผนนั้นในแตละชวงเวลาจะ
ดําเนินการไปในทิศทางที่ถูกตอง ดวยความกาวหนาที่เหมาะสมกับเวลา และการจัดสรรทรัพยากรที่
สอดคลอง การควบคุมแผนกลยุทธจึงมีค วามสําคั ญและจําเปนอยางยิ่งที่จะชวยใหองคกรสามารถ
ดําเนินงานอยางไมผิดทิศทางและสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวได
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ขั้นตอนสุ ดทา ยของการบริ ห ารเชิง กลยุ ทธ ได แ ก การควบคุมและประเมินผลกลยุท ธ ซึ่ง
หมายถึงการคอยติดตามตรวจสอบความกาวหนา ปญหา อุปสรรค ตลอดจนความสําเร็จและลมเหลว
ของโครงการกิ จกรรมต า งๆ ที่ ป ระกอบขึ้ นเป นกลยุ ท ธ ข ององค ก รซึ่ ง วิ ธีก ารในการควบคุ มและ
ประเมินผลนั้น ก็คือการคอยติดตามขาวสารขอมูล โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดความสําเร็จตางๆ ที่ได
กําหนดไว และคอยแก ไขป ญหา อุปสรรคต างๆ ที่ อาจเกิด ขึ้น ตลอดจนถึง การคอยติดตามใหการ
สนับสนุนแกผูป ฏิบัติงานในสวนงานตางๆ ในทุกๆ ดาน ใหสามารถปฏิบัติงานตามกลยุทธใหไดผ ล
อยางมีประสิทธิภาพ
การควบคุมและประเมินผลนี้ นอกจากจะชวยใหทราบถึงความสําเร็จกาวหนาของงานแลว ก็
ยังเปนการกระตุนและจูงใจใหผูปฏิบัติงานใหรับเอากลยุทธไปปฏิบัติดวย นอกจากนี้ การไดเรียนรูถึง
ผลสํ าเร็ จ หรือล มเหลว ตลอดจนขอผิด พลาดตา งๆ ก็ยังเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ของ
องค ก ร ซึ่งองค กรที่มีขี ด ความสามารถในการเรีย นรู สู ง ยอมได เ ปรี ย บในยามที่ ส ถานการณต างๆ
เปลี่ยนแปลงไป เพราะจะสามารถปรับตัวเองไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว

1.8 บทสรุป
การจัดการเชิงกลยุทธ เปนกระบวนการกําหนดรูปแบบของกลยุทธในระยะยาว สําหรับ เปน
แนวทางการจัดการกับปญหาและอุปสรรคเพื่อสรางกลยุทธใหกับองคกร โดยเลือกกลยุทธทดี่ ที สี่ ดุ เพือ่
สรางความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน ประกอบดวยการจัดวาง
กลยุทธ หรือ การวางแผนกลยุทธ การนํากลยุทธไปสูปฏิบัติ และการควบคุมและประเมินผลเชิงกล
ยุทธ ซึ่งมีระดับขั้นตอนของการกําหนดกลยุทธ ไดแก ระดับที่ 1 กลยุทธระดับ บริษัทระดับ ที่ 2 กล
ยุท ธ ระดั บ ธุรกิ จ และระดั บที่ 3 กลยุท ธ ระดั บ หนาที่ แม ก ระบวนการในการจัด การเชิงกลยุท ธ จะ
คอนขางสลับซับซอน แตก็เปนกระบวนการที่ชวยใหสามารถกําหนดทิศ ทางการดําเนินงานและการ
พัฒนาองคกรไดอยางรอบคอบ และสามารถที่จะระดมการมีส วนรวมของบุคลากรตางๆ ในองคกร
เพื่อที่จะนํามากําหนดทิศทางและกลยุทธ ที่จะเปนแนวทางในการดําเนินงานรวมกันดวย เมื่อทุกๆ คน
ในองคกรมองเห็นและเขาใจทิศทางที่องคกรจะมุงไป การดําเนินงานที่สอดประสานกันในระหวางสวน
ตางๆ ในองคกรก็มีโอกาสเกิดขึ้นไดมาก และเมื่อนั้นศักยภาพที่มีอยูในองคกร ก็จะถูกนํามาใชในการ
ดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลไดอยางแทจริงทั้งนี้เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินการ
ไปยังจุดมุงหมายภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ลักษณะการจัดการกลยุทธ คือ การ
บริหารที่กระทําเปนองครวม เปนการวางแผนเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับวัตถุป ระสงค นโยบาย กลยุท ธ
และแผนงานหลักตางๆ ที่เปนแนวทางและเปาหมายขององคกร ซึ่งเกี่ยวของกับการบริหารทั้งหมดใน
ทุกแงทุกมุมที่ลวนแตจะตองมีการนําเอาปญหาในทางการบริหารตางๆ มาคิดวิเคราะหในทางกลยุท ธ
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เพื่อสรางความแข็งแกรง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกรใน
ที่สุด

คําถามทายบท
1. ใหอธิบายความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธและกระบวนการจัด การเชิงกลยุทธ และทั้งสอง
ความหมายมีความแตกตางกันหรือไม อยางไร
2. ใหอธิบายขั้นตอนของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ พรอมวาดแผนภาพประกอบการอธิบาย
3. ใหอธิบายการกําหนดกลยุทธและระดับของกลยุทธใหเขาใจพอสังเขป
4. ใหอธิบายความสําคัญและเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางของการวางแผนและการจัดการเชิง
กลยุทธที่มีตอองคกรหรือธุรกิจ
5. องคกรหรือบริษัทสามารถสรางความแข็งแกรงและความไดเปรียบในเชิงการแขงขันดวยการจัดการ
เชิงกลยุทธไดหรือไม อยางไร
6. กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ประกอบดวย การวิเคราะหสภาพแวดลอม การกําหนดกลยุท ธ
การดําเนินกลยุทธ และการประเมินกลยุทธ ใหอธิบายความสัมพันธและความเชื่อมโยงของการจัดการ
เชิง กลยุ ทธ ทั้ ง 4 ขั้นตอนอยา งเปนระบบ และอภิ ป รายให เห็น ว ากระบวนการจัด การเชิ งกลยุท ธ
สามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกรไดอยางไร
7. “การจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจเปรียบเสมือนการวางแผนกลยุทธการสูในสนามรบ มีการประเมินขีด
ความสามารถของกองทัพฝายตรงขาม และประเมินขีดความสามารถในการรบของตนเอง เพื่อให “รู
เขาและรูเรา” กอนการรบ จากนั้นวางกลยุทธ กําหนดยุทธวิธี เพื่อเอาชนะฝายตรงขาม นําไปสูการสู
รบจริงในสนามรบ และประเมินผลการสูรบ ซึ่งไมแตกตางจากการจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจที่จะตอง
ประเมินธุรกิจเองและคูแ ขงขัน เพื่อนําไปกําหนดกลยุทธ ที่จะนําไปสรางความสามารถในเชิงการ
แขงขันและความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน” จากขอความดังกลาว นักศึกษาเห็นดวย หรือไมเห็น
ดวยกับขอความดังกลาวหรือไม อยางไร อภิปรายพรอมยกเหตุผลประกอบ

เอกสารอางอิง
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2.5.3 อํานาจทางการแขงขันของลักษณะทรัพยากร
2.6 สมรรถนะหลักองคกรกับความเปรียบเทียบในการแขงขัน
2.7 บทสรุป

แนวคิด
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร
เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณสําหรับองคกรหรือโครงการ ซึ่งชวยผูบริหารกําหนดจุด แข็ง
และจุดออนจากสภาพแวดลอมภายในตลอดจนผลกระทบจากปจจัยตางๆ ตอการทํางานขององคกร
ซึ่งจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไมหลงทาง นอกจากนี้ยังบอกไดวาองคกรมีแ รง
ขับไปยังเปาหมายไดดีหรือไม มั่นใจไดอยางไรวาระบบการทํางานในองคกรยังมีป ระสิ ทธิภาพอยู มี
จุดออนที่จะตองปรับปรุงอยางไร ตลอดจนเพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธใหกับ องคกรหรือธุรกิจเพื่อ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันตอไป

วัตถุประสงค
เมื่อนักศึกษาศึกษาบทเรียนนี้แลว นักศึกษาสามารถ
1. มีความรูความเขาใจและสามารถอธิบายลักษณะทั่วไปในการวิเคราะหส ภาพแวดลอมภายในของ
องคกรได
2. เรียนรูและเขาใจความสําคัญของการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในขององคกรได
3. เรียนรู เขาใจและอธิบายลําดับขั้นตอนของการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในขององคกรได
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เอกสารอางอิง
ดูรายละเอียดทายบท

บทที่ 2
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร
2.1 บทนํา
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT analysis) เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ
สําหรับองคกรเพื่อใหองคกรรูจักตัวเอง และเขาใจคูแขงขันอยางแทจริง ชวยใหผูบริหารทราบจุด แข็ง
และจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน เตรียมรับมือกับผลกระทบจากปจจัยตางๆ ตอการดําเนินการ
ขององคกรทั้งนีเ้ พื่อใหผูบริหารทราบและเขาใจถึงจุดแข็ง จุดออนขององคกร ซึ่งจะชวยเปนแนวทาง
ใหองคกรไดทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศทางและไมไดหลงทาง นอกจากนี้ยังบอกไดวาองคกรมี
กํ า ลั ง ท า ทายไปยั ง เป า หมายหรื อไม อย า งไร มั่ นใจได อย า งไรว าระบบการทํา งานในองค กรยั ง มี
ประสิทธิภาพอยูหรือไม มีจุดออนที่จะตองปรับปรุงอยางไร และนําจุดแข็งและจุด ออนที่วิเ คราะหได
นําไปสังเคราะหรวมกับโอกาสและอุปสรรคเพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธเพื่อสรางความไดเ ปรีย บใน
การแขงขันใหกับองคกรตอไป
การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกรจะเปนการประเมินปจจัย ตางๆ ที่อยูภายใตการ
ควบคุ ม ขององค กร เช น ทรั พยากรทางการเงิ น เครื่ องจั ก ร อาคาร สถานที่ บุ ค ลากร และการ
ดําเนิ นการตางๆ ภายในองคกรทุกๆด านเพื่อที่จะทราบได อยางถูกตองวาจุ ดแข็ งและจุด ออนของ
องคกรมีอะไรบาง จะตองปรับตัวหรือกําหนดกลยุทธอยางไรสําหรับแหลงที่มาของขอมูลสําหรับการ
ประเมินสภาพแวดลอมภายในมาจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัด การที่มีอยูในองคกร ไดแก ระบบ
ขอมูลเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งในดานโครงสราง ระบบการทํางานทรัพยากรตางๆ ของ
องคกร
ทรัพยากรในการบริหาร อาทิ บุคลากร เงินทุน วัสดุอุปกรณ การจัดการรวมถึงการพิจารณา
ผลการดําเนินงานที่ผานมาขององคกร ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทํางานและเพื่อที่จะ
เขาใจสถานการณและผลกลยุทธกอนหนานี้
การวิเคราะหจุดแข็งขององคกร(strengths)เปนการวิเ คราะหปจจัย ภายในจากมุมมองของ
ผูบริหารและผูปฏิบัติงานที่อยูภายในองคกร เพื่อพิจารณาวาปจจัยใดภายในองคกรที่เปนขอไดเปรียบ
เหนือกวาคูแขงขัน หรือเปนจุดแข็งแกรงขององคกรที่ควรนํามาใชในการพัฒนาองคกรและสรางความ
ไดเปรียบเหนือการแขงขันได และควรดํารงไวเพื่อการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกร
สวนจุดออนขององคกร (weaknesses) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจากมุมมองของผูท อี่ ยู
ภายในองคกรนั้นๆ เองวาปจจัยภายในองคกรที่เปนจุดดอยขอเสียเปรียบขององคกรที่ควรปรับปรุงให
ดีขึ้นหรือขจัดใหหมดไป
การประเมิ นสภาพแวดล อ มภายในจะชว ยให เ กิ ด การใชท รั พ ยากรที่ คุ ม ค า สร า งความ
ไดเปรียบในการดําเนินงานขององคกรเหนือกวาคูแขงขัน และเปนปจจัยที่สําคัญในการสรางคุณคาให
เกิดขึ้นกับลูกคา (customer value) สภาพแวดลอมภายในองคกรที่สําคัญในการสรางคุณคาใหเกิด
ขึ้นกับลูกคาและนําไปสูการสรางความไดเปรียบในการแขงขันที่สําคัญ ไดแก ทรัพยากรมนุษย อํานาจ
ที่เกิดจากสมรรถนะขององคกร ความสามารถของผูบริหาร พนักงาน ระบบการทํางานและแนวปฏิบตั ิ
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ที่ดี หากองคกรหรือธุรกิจคนพบทั้งทรัพยากร อํานาจ และความสามารถดังกลาวแลว ก็จะสามารถ
สรางความสามารถเชิงการแขงขัน นําไปสูการสรางอํานาจและความสามารถในการแขงขัน นําองคกร
ไปสูการเติบโตที่ยั่งยืนไดในที่สุด (อําพล นววงศเสถียร, 2553)
ภาพที่ 2.1 แสดงใหเห็นวาสภาพแวดลอมภายในองคกรเปนปจจัยที่องคกรสามารถควบคุมได
ซึ่งจะทําใหองคกรมีการใชทรัพยากรที่มีอยูภายในองคกรอยางคุมคาสรางอํานาจในเชิงความสามารถ
ในการแขงขันใหกับองคกร(อําพล นววงศเสถียร ปรับปรุงจาก Hill and Jonse, 2004)
ภาพที่ 2.1 สภาพแวดลอมภายในองคกรกับการใชทรัพยากร และสรางอํานาจและความสามารถ
ในการแขงขัน

ทรัพยากร

อํานาจ

ความสามารถ

ที่มา: อําพล นววงศเสถียรปรับปรุงจาก Hill and Jonse (2004)

2.2 หวงโซแหงคุณคา
การประเมิ นสภาพแวดล อ มภายในจะช วยให เ กิ ด การใช ท รั พ ยากรที่ คุม ค า สรา งความ
ไดเปรียบในการดําเนินงานขององคกรเหนือกวาคูแขงขันสภาพแวดลอมภายในองคกรที่สําคัญในการ
สร า งคุ ณค าใหเ กิด ขึ้นกั บ ลูกค า และนํ าไปสู การสรางความได เ ปรีย บในการแข ง ขันที่ สําคั ญ ได แ ก
ทรัพยากรมนุษย อํานาจที่เกิดจากสมรรถนะขององคกร ความสามารถของผูบริหาร พนักงาน ระบบ
การทํางานและแนวปฏิบัติที่ดี นําไปสูการสรางอํานาจและความสามารถในการแขงขัน เครื่องมือใน
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การประเมินสภาพแวดลอมภายในที่นิย มอยางแพรห ลายมากที่สุด ไดแกหวงโซแ หงคุณคา (value
chain)
หวงโซแหงคุณคา (value chain) เกิดขึ้นโดยPorter (1985) ในหนังสือเรื่อง Competitive
Advantage ซึ่งไดใหความเห็นวาความสามารถในการแขงขันขององคกร เกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ ที่
เกิดขึ้ นภายในองค กร โดยที่กิจกรรมเหลานั้ นชวยให เกิด การลดตนทุนใหแ ก องคกรเหมาะสําหรั บ
องคกรที่ใชกลยุทธการเปนผูนําดานราคา หรือชวยในการสรางความแตกตางใหกับ สินคาและบริการ
เพื่อใหองคกรสามารถใชกลยุทธในการสรางความแตกตาง ดังนั้น Porter จึงไดเสนอแนวคิดเรื่องหวง
โซแหงคุณคา (value chain) เพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาและวิเคราะหกิจกรรมเหลานี้ โดยแนวคิด
หวงโซแ ห ง คุณค า ไดแ บ งกิจกรรมต า งๆภายในองค กรออกเปน ประเภทต างๆ โดยพิจารณาในแง
ความสําคัญตอการจัดทํากลยุทธขององคกรธุรกิจ และเพื่อที่ผูวิเคราะหจะสามารถศึกษาถึงลักษณะ
ความสําคัญ และความสัมพันธของแตละกิจกรรม (Porter, 1985)
หวงโซแหงคุณคาแสดงใหเห็นถึงคุณคาทั้งหมดที่องคกรมอบใหแกลูกคา โดยที่กิจกรรมแตละ
กิจกรรมมีสวนชวยในการกอใหเกิดคุณคาของทั้ง องคกร โดยกําหนดใหทําการแบง องคกรไวเปน 2
ประเภทไดแก
1) กิจกรรมหลัก (primary activities)
2) กิจกรรมสนับสนุน (support activities)
โดยที่กิจกรรมหลักประกอบดวยกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับการสรางสรรคองคกร ในขณะที่
กิจกรรมสนับสนุนจะคอยสงเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมหลักดวยวิธีการตางๆ

กิจกรรมสนับสนุน

ภาพที่ 2.2 หวงโซแหงคุณคา

การ
นําเขา
วัตถุดบิ

โครงสรางพื้นฐานขององคกร
การบริหารทรัพยากรมนุษย
การพัฒนาเทคโนโลยี
การจัดหาการจัดซือ้ การจัดจาง
การตลาด
การตลาด
การ
การจัดสง
ปฏิบัติการ
และการขาย และการขาย
สินคา
สําเร็จรูป

กิจกรรมหลัก
ที่มา: ปรับปรุงจาก Porter (1985)

กําไร
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กิจกรรมหลัก (primary activities)
- การนําเขาวัตถุดิบ (inbound logistics)
กิจกรรมหลัก มีหนาที่นําเขาปจจัย การผลิต ไดแก กิจกรรมตางๆที่เกี่ย วของกับการนําเขา
วัตถุดิบซึ่งหมายถึงการจัด ซื้อ การขนสง การจัดเก็บ และการแจกจายวัต ถุดิบ ไดแก กิจกรรมการ
จัดหาวัตถุดิบ การควบคุมวัตถุดิบ การบริหารคลังสินคา การจัดทํากําหนดเวลาของรถสงของ เปนตน
เพื่อมาปอนกระบวนการผลิตของกิจการ ซึ่งจะตองพยายามหาซื้อมาใหไดราคาประหยัด ตนทุนต่ํา
และใหไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี
- การปฏิบัตกิ าร (operations)
การปฏิบัติคือหนาที่แปรสภาพปจจัยนําเขา (input) ที่เกี่ยวของกับ การเปลี่ยน หรือแปรรูป
วัตถุดิบตางๆ ใหออกมาเปนสินคาสําเร็ จรูป (finished goods) นอกจากนี้ยั งมีหนาที่ซึ่งเกี่ยวกั บ
กิจกรรมการแปรรูป การประกอบ การบรรจุหีบหอ การดูแลรักษาเครื่องจักร การทดสอบ การวางผัง
โรงงาน เปนตน
- การจัดสงสินคาสําเร็จรูป (outbound logistics)
ภายหลังจากที่ได ทํ า การแปรสภาพวัต ถุ ดิ บ หรื อ ชิ้ นสวนประกอบใหเ ป นสิ นค าสํ าเร็ จรู ป
เรียบรอยแลว ฝายนี้จะตองมีหนาที่ปฏิบัติตัวตอสินคาดังนี้ อาทิ การจัดเก็บอยางมีป ระสิทธิภาพใน
คลัง การลําเลียงหรือเคลื่อนยาย การขนสงหรือกระจายสินคาไปใหลูกคาหรือดําเนินการสงมอบใหแก
ลูกคาใหทันเวลาที่ลูกคาตองการ เปนตน
- การตลาดและการขาย (marketing and sales)
ฝายการตลาดและการขาย มีหนาที่จัดการเกี่ย วกับสวนประสมทางการตลาด ซึ่งหมายถึง
4P’s (marketing mix) ไดแก การกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (product) การตั้งราคา (price) ชอง
ทางการจัดจําหนาย (place) และการสงเสริมการตลาด (promotion) นอกจากที่กลาวมาขางตนนี้ยัง
ตองเนนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของดวย อาทิ
-การวิจัยตลาด
-การสรางนวัตกรรมในตัวผลิตภัณฑในการสงเสริมการขายและการโฆษณา
-การประเมินผลชองทางการจัดจําหนาย
-การจูงใจและการสรางทีมขายทีแ่ ข็งแกรง
-การสรางภาพพจนและชื่อเสียงใหแกกิจการ
-ความพยายามในการสรางความภักดีตอ ตราสินคา เปนตน
- การบริการ (customer service)
ฝายนี้มีหนาที่ใหบริการ เพื่อใหลูกคาไดรับ ความสะดวกสบายในการติดตองานทุกๆดานกับ
กิจการ พรอมที่จะไดรับคําติชมจากลูกคา เพื่อนําไปเปนขอมูลในการปรับปรุงตัวสินคาหรือบริการของ
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กิจการ ใหสอดคลองและตรงกับความตองการของลูกคาใหมากที่สุด นอกจากนี้แลว ยังมีหนาที่อื่นๆ
เชน การบริการหลังการขาย การประกันสินคา รวมทั้งการติดตั้ง การซอมบํารุงและการจัดหาอะไหล
ซึ่งเปนการบริการลูกคาในภายหลังการสงมอบสินคา
กิจกรรมสนับสนุน (support activities) สามารถแบงออกไดดังนี้
- การจัดหา จัดซือ้ จัดจาง (procurement)
ประกอบดวยกิ จกรรมหรือหน าที่ ในการจั ดหา หรื อจั ดซื้ อ วั ต ถุ ดิบ หรื อป จจั ยการผลิ ต เพื่ อ
นําเขา มาใช ในกิจกรรมต างๆ แตไมใชกิ จกรรมในการซื้ อ วั ต ถุ ดิบหรือ ปจจัย การผลิต เหล านี้ ไดแ ก
วัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือตางๆ เปนตน
- การพัฒนาเทคโนโลยี (technology development)
ประกอบดวยกิจกรรมที่ชวยในการเพิ่มคุณคาใหแกตัวสินคาหรือกระบวนการ เชน กิจกรรม
ดานการวิจัยและการพัฒนา การพัฒนาและการออกแบบสินคา การเลือกใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
องคกร การแสวงหาเทคโนโลยีจากแหลงตางๆ เปนตน
- การบริหารทรัพยากรมนุษย (human resource management)
ประกอบดวย กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย ตั้งแตการวิเคราะหค วาม
อัต รากําลัง การสรรหาและการคัดเลือก การฝกอบรม การจูง ใจ รวมทั้งการบริ ห ารเงินเดือ นและ
คาตอบแทน เปนตน ทรัพยากรมนุษยถือเปนทุนขององคกรและสามารถใชสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันได (อําพล นววงศเสถียร, 2552)
- โครงสรางพื้นฐานของกิจการ (firm infrastructure)
ประกอบดวยกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ การบริหารงานทั่วไปในองคกร การวางแผน การบัญชี
และการเงิน เปนตน
ในการวิเคราะหตามแนวคิดหวงโซแหงคุณคา จะตองมีการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
กิจกรรมแตละกิจกรรม ซึ่งทุกกิจกรรมมีความสัมพันธกันเชื่อมโยงกันนําไปสูการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
ยอดขาย และคาใชจาย ตลอดจนการสรางคุณคาใหกับองคกรและลูกคา ดังนั้นจะตองมีการบริหาร
จัดการความสัมพันธของทุกกิจกรรมอยางสอดประสานเชื่อมโยงจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล
อยางไรก็ตามองคกรหนึ่งๆ อาจมีทางเลือกไดหลายทาง เชน การตรวจสอบคุณภาพสินคาทุกชิ้นโดย
พนักงาน อันอาจจะกอใหเกิด ตนทุนในการผลิต ที่สูง ฝายตรวจสอบอาจใชวิธีการสุมตัวอยางในการ
ตรวจสอบคุณภาพเปนไปตามหลักเกณฑทางวิชาการ ซึ่งทําใหสามารถลดตนทุนในการตรวจสอบ โดย
ในที่สุดสามารถลดจํานวนพนักงานฝายตรวจสอบ และตนทุนรวมของสินคาลงไปได
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2.3 การวิเคราะหทรัพยากรภายในองคกร
การวิ เ คราะห ท รั พยากรในองค กรเป น เครื่ องมื อ ที่ มีค วามสํ าคั ญสํ า หรั บ ผูจั ด การในการ
พิจารณาขนาดของทรัพยสิน ของบริษัท กับความสามารถทางการแขงขั น ขององคกรการวิเคราะห
ทรัพยากรภายในองคกร ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก
1) ผูจัด การตองพิจารณาทรัพยากรและศักยภาพของบริษัทที่ มีอยูทั้งหมดเพื่อนํ าไปสูการ
กําหนดกลยุทธทางการแขงขัน
2) พิจารณาทรัพยากรและประสิทธิภาพการใชทรัพยากรขององคกร เพื่อใหเ กิดความมั่นใจ
ไดวาองคกรมีความสามารถในเชิงการแขงขันมากนอยเพียงใดเมื่อมีการเปรียบเทียบกับคูแขงขัน เพื่อ
นําไปสูทางเลือกกลยุทธที่ดีที่สุด ทําใหองคกรเกิด ความไดเปรียบเหนือกวาองคกรของคูแขง (Hitt,
Ireland and Hoskisson, 2005)

2.4 ทรัพยากรและขีดความสามารถ
ทรัพยากรและขีดความสามารถขององคกรเปนรากฐานในการสรางกลยุทธทางการแขงขัน
ผูบริหารจําเปนตองพิจารณาความสามารถในการใชทรัพยากรขององคกรใหเกิด ประสิทธิภ าพสูงสุด
การพิ จารณาตรวจสอบและควบคุม การใช ทรั พยากรและประสิท ธิภ าพของการใชท รั พยากรที่อ ยู
ภายในองคกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เปนสิ่งที่ผูบริหารองคกรในฐานะผูกําหนดกล
ยุทธ ตองทําความเขาใจพื้นฐานในประเด็นดังกลาวขางตน เพื่อใหองคกรสามารถใชทรัพยากรอยาง
เต็มประสิทธิภาพนําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหกับองคกรในที่สุด
2.4.1 ทรัพยากร (resource)
ทรัพยากรเปนสินทรัพยที่สําคัญทางการแขงขันที่องคกรเปนเจาของหรือควบคุม องคกรมี
ทรัพยากรอยูหลายประเภท ทั้งทรัพยากรในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ ทั้งที่จับตองไดและจับตอง
ไมได ทรัพยากรขององคกร บางอยางมีมูลคาสูง บางอยางเปนตนทุนที่สําคัญขององคกร บางอยางก็มี
คุณคาในการแขงขัน บางอยางมีศักยภาพในการสรางความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบใหเหนือคูแ ขงได
มากกวา ทรัพยากรอาจแบงไดเปน 4 กลุมใหญๆ คือทรัพยากรมนุษย เงินทุน หรือทุนที่ไมไดอยูในรูป
ตัวเงิน เชน ตราสินคา วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร นโยบายหรือการบริหารจัดการ หรือลิขสิทธิ์
สิท ธิ บัต ร เครื่ องหมายการค า ลวนแลวแตเป นทรัพยากรขององค กรทั้งสิ้ น กรณี ข องเครื่องหมาย
การคาของCokeซึ่งเปนทรัพยากรที่มีมูลคาสูงของบริษัท Coca-Colaเปนตน อยางไรก็ดี ทรัพยากรใน
เชิง คุณภาพมี ค วามสํ า คั ญ มากกวา ทรัพยากรในเชิ ง ปริ ม าณ เช น บุ ค ลากรที่ มีทั ก ษะในการสร าง
นวัต กรรมของบริ ษัทไมโครซอฟท หรื อบริ ษัท 3M ซึ่งยอมแตกต างจากองคกรอื่นๆ ที่มีนักสราง
นวัตกรรมจํานวนมากแตไมมีคุณภาพพอที่จะสรางนวัตกรรมในระดับโลกไดอยางบริษัทไมโครซอฟท
หรือบริษัท 3M
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2.4.2 ประเภทของทรัพยากรองคกร
ทรัพยากรขององคกรสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทคือทรัพยากรที่จับตองได และทรัพยากร
ที่จับตองไมได แมวาทรัพยากรมนุษยดังที่กลาวแลววาเปนหนึ่งในสวนที่สําคัญที่สุด (อําพล นววงศ
เสถียร, 2552) ในบรรดาทรัพยากรทีอ่ งคกรมีอยูทั้งหมด ทรัพยากรมนุษยจัดเปน ทรัพยากรที่จับตอง
ไมได เช น ทักษะ ความสามารถ ความรู ความเขาใจ ความคิ ดสร างสรรค ความมุง มั่น การทุมเท
ความจงรักภักดีตอองคกรเปนตน
ทรั พยากรที่ จับ ต องได ส ามารถแยกแยะ และเป นสิ่ ง ที่ส ามารถสั มผัส และระบุ ป ริม าณได
รวมถึงชนิดที่หลากหลายของทรัพยากรทางดานกายภาพ เชน ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสราง อุปกรณ
ผลิตภัณฑ นอกจากนีย้ ังรวมถึงทรัพยากรดานทุนและการเงิน ดานเทคโนโลยี ระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เปนตน
ทรัพยากรที่จับตองไมไดมักเปนสินทรัพยทางการแขงขันที่สําคัญขององคกร อาทิ สินทรัพยที่
เป นคุ ณภาพทรั พยากรมนุ ษ ย ทรั พย สิน ทางป ญ ญา ภาพลั กษณ ตราสิน คา ชื่ อเสี ย งขององค กร
เนื่องจากสินทรัพยที่จับตองไมไดทรัพยากรที่จับตองไมไดจึงมักมีลักษณะนามธรรม จับตองไมได เชน
ทรัพยากรทางดา นทักษะ และความรูในตัวคน ตราสินคา ชื่อเสี ย งของตราสินค า ภาพลักษณของ
องคกร ซึ่งตางตองใชเวลาในการสั่งสมนับสิบปหรือรอยป ทรัพยากรที่จับตองไมไดที่สําคัญอื่นๆ อาทิ
ความสัม พันธขององคกรกับองคกรผูขายปจจัย การผลิต หรือเครื อขาย กลุมคลัส เตอรทางธุรกิจที่
เอื้ออํานวยผลประโยชนซึ่งกันและกัน รวมทั้งตางพึ่งพาซึ่งกันและกัน ลูกคาหรือพันธมิตรตางๆ รวมทัง้
วัฒนธรรมและคานิยมขององคกรเปนตน
ทรัพยากรเปนเครื่องมือในการสรางความสามารถในเชิงการแขงขัน ความสามารถพิเศษของ
การทํางานเปนทีมในการพัฒนาผลิตภัณฑปรับปรุงใหมสินทรัพยท างดานเทคโนโลยี สินทรัพยดาน
บุคลากรสินทรัพยทางปญญาความรูการทํางาน แรงขับเคลื่อนพลังการทํางานระบบดานวัฒนธรรม
และคานิยมรวมกันของบุคลากรในองคกร
การจํ า แนกทรั พยากรเป นประเภทใด แบบใดไม ใช สิ่ง สํ า คั ญ แต จะทํ าอย า งไรให องค กร
แสวงหาความไดเปรีย บในการแขงขันเชิงกลยุท ธจากทรัพยากรที่องคกรมีอยู และทําใหทรัพยากร
เหลานั้นที่จัดเปนทุนขององคกร นําไปใชส รางความสามารถในเชิงการแขงขัน และนําไปใชใหเกิด
ประสิทธิ ภาพประสิท ธิผลสูง สุด ทั้งนี้ เพื่ อมุง สรา งความไดเ ปรี ยบในการแขงขั นเหนือกวาองค กรคู
แขงขันในที่สุด (Hamel and Prachalad, 1994)
ภาพที่ 2.3 แสดงใหเห็นถึงการใชทรัพยากรภายในองคกรและขีดความสามารถขององคกร
เพื่อนําไปสูความไดเปรียบในการแขงขัน โดยอธิบายไดวาการวิเคราะหส ภาพแวดลอมภายในองคกร
เพื่อคนหาสมรรถนะหลักขององคกรจากทรัพยากรและขีด ความสามารถขององคกรที่มีอยู และทั้ง
ทรัพยากรและขีดความสามารถขององคกรจะนําไปสูการคนพบสมรรถนะหลักขององคกร และเกิด
เปนความไดเปรียบในการแขงขันขององคกรเหนือกวาองคกรคูแขงขัน(Hamel and Prachalad,
1994)
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ภาพที่ 2.3การใชท รั พยากรภายในองค ก รและขี ดความสามารถขององค ก รเพื่อ นําไปสูความ
ไดเปรียบในการแขงขัน
ทรัพยากร x ขีดความสามารถขององคกร =สมรรถนะหลักขององคกร

ความไดเปรียบในการแขงขัน
ที่มา: อําพล นววงศเสถียร (2555) ปรับปรุงจาก Hamel and Prachalad (1994)

2.5 ประสิทธิภาพ
2.5.1 การจัดการประสิทธิภาพ
ประสิ ทธิภ าพขององคกรเป นสิ่ งซั บ ซอ นกวา ทรัพ ยากร ประสิ ท ธิภ าพสรางขึ้ นจากการใช
ทรัพยากรและการรวมตัวกันของทรัพยากรบางประเภทภายในบริษั ทอยางเต็มขี ดความสามารถ
แทจริงแลวประสิทธิภาพขององคกรอยูบนพื้นฐานดานความรูและมีอยูในตัวบุค คลหรือสินทรัพยทาง
ปญญาขององคกรหรือกระบวนการเกี่ยวกับองคกรและระบบซึ่งถือเปนความรูโดยนัย ประสิท ธิภาพ
ของการจัดการของยี่หอ Nestle มาจากความรูของผูจัดการตราสินคาขององคกร ความชํานาญของ
ฝายการตลาดและดานความสัมพันธขององคกรกับผูคาปลีกเมื่อการสรางตราสินคาเปนกิจกรรมรวมที่
ตองไดรับการสนับสนุนจากผูคาปลีก ประสิทธิภาพการออกแบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือของ
บริ ษั ท Apple มาจากความสามารถด า นความคิด สร า งสรรคแ ละความชํ านาญด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศของผูพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่มีความสามารถสูง วัฒนธรรมที่ส รางสรรคขององคกร และ
ระบบการจูงใจและใหรางวัลอยางสูงสําหรับผูที่สามารถพัฒนานวัตกรรมที่ดีที่สุดและตอบสนองความ
พึงพอใจของผูบริโภคไดอยางสูงสุด
เนื่องจากประสิทธิภาพทีม่ ีความซับซอน การแยกประเภทจึงทําไดย ากกวาทรัพยากรและมี
ความทาทายมากกวาในการคนหาผลลัพธนั้น อยางไรก็ตามมีส องวิธีในกระบวนการเปดเผยและการ
แยกแยะประสิทธิภาพของบริษัทอยางเปนระบบ
วิธีการแรก ใชรายการที่สมบูรณของทรัพยากรเปนจุดเริ่มตนเมื่อประสิท ธิภาพสรา งมาจาก
ทรัพยากรและการใชทรัพยากรขององคกรสามารถสรางกรอบแนวคิดเกี่ยวกับชนิดของประสิทธิภาพที่
องคกรสั่งสมมาเปนระยะเวลาอั นยาวนาน วิธีการนี้เ กี่ยวของกับ การพิจารณาคน หาทรัพยากรของ
องคกรอยางละเอียดถี่ถวน ตลอดจนพิเคราะหพิจารณาอยางรอบคอบวาประสิทธิภ าพที่เกี่ย วของกับ
ทรัพยากรดังกลาวนั้นคืออะไร และมีความสามารถเพียงใด เชน กลุมของรถบรรทุกซึ่งเปนเทคโนโลยี
การติดตามลาสุด GPS ซึ่งมีความแมนยําในการระบุตําแหนงดวยการสื่อสารขอมูลการติด ตามดวย
เทคโนโลยี ด าวเที ย มและกลุ มของศู น ย ก ลางการกระจายอั ต โนมั ติ ที่ ยิ่ ง ใหญ อาจเป น สิ่ง บ ง ชี้ ถึ ง
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ประสิทธิภาพที่ซับซอนในการกระจายสินคาเชื่อมโยงกับสินคาคงคลังโดยใชระบบโปรแกรมสําเร็จรูป
ดานโลจิสติกสและคลังสินคาของบริษัท เซเวนอีเลฟเวนเปนตน
วิธีที่สอง ในการแยกแยะประสิทธิภาพขององคกรใชวิธีการดานการปฏิบัติการ ประสิท ธิภาพ
หลายๆ อยางมีหนาที่เฉพาะซึ่งสรางความจํากัดในกลุมทรัพยากรและเกี่ยวของอยางแทจริงกับเพียง
แผนกหรือหนวยองคกรเดียว ประสิทธิภาพในการกระจายสินคาหรือจัดการคลังสินคา ประสิท ธิภาพ
เกี่ยวกับการผลิตโดยใชเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งคูแขงขันยังไมสามารถคิดคนหรือไปถึงได ประสิทธิภาพใน
การสรางผลิตภัณฑที่มีความเปนนวัตกรรมการมีฐานขอมูลเกี่ยวกับลูกคาและการตลาดเชื่อมตอกับ
หนาที่ของฝายการตลาดและฝายวิจัยและพัฒนา ประสิทธิภาพในการทําวิจัย นวัตกรรมดานกลยุท ธ
หรือการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ เกี่ยวของกับหนาที่ของภาคสวนวิจัยและพัฒนา วิธีการนี้ตองการให
ผูจัดการสํารวจหนาที่ที่หลากหลายของแตละภาคสวนของบริษัทเพื่อคนหาประสิทธิภาพทีห่ ลากหลาย
ของแตละหนาที่
ปญหาของวิธีการที่สองคือ ประสิทธิภาพสําคัญหลายๆ อยางขององคกรมีการขามสายงาน
นั้นจะมีการจัดการเพื่อการประสานงานขามหนวยงานกันไดอยางไร ประสิทธิภาพในการขามสายงาน
ในการใชทรัพยากรหลายชนิดและประกอบดวยหลากหลายสาขาตามปกติของการบริหารและการ
ปฏิบัติงานโดยเปลี่ยนจากการรวมมือของทีมงานที่มีประสิทธิผลไปเปนการทํางานที่มีความเชี่ย วชาญ
ตางกันในหนวยองคกรที่แตกตาง เชน ประสิทธิภาพของการประสานงานในหวงโซอุปทานในกิจกรรม
หลักและกิจกรรมสนับสนุน นวัตกรรมตอเนื่องของผลิตภัณฑจากความพยายามของกลุมที่เชี่ย วชาญ
ในการทําวิจัยทางการตลาด การวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ การออกแบบและวิศ วกรรม การ
สรางนวัตกรรมและการผลิตขั้นสูง ความแมนยําและเที่ยงตรงในการทดสอบตลาดกอนนําผลิตภัณฑสู
ตลาด ประสิทธิภาพการขามสายงานและประสิทธิภาพการซับซอ นอื่นๆ เกี่ย วของกับการเชื่อมตอที่
แตกตางและมีความหลากหลายเชี่ยวชาญ และสินทรัพยทางการแขงขันซึ่งประสมประสานกันอยาง
ใกลชิดซึ่งบางครั้งเรียกวา กลุมทรัพยากร (resource bundles) ถึงแมวากลุมทรัพยากรจะไมสามารถ
แยกประเภทไดงายเหมือนกับ ทรัพยากรและประสิทธิภาพอื่ นๆ ขององคกร แตสิ่งเหลา นี้สามารถ
แยกแยะไดจากการสังเกตกิจกรรมขององคกรที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรขององคกร หนาที่
แตละฝายที่แตกตางกัน สิ่งสําคัญคือตองไมลืมแยกกลุมของทรัพยากรองคกรเพราะสิ่งนีอ้ าจกลายเปน
สินทรัพยที่สําคัญทางการแขงขันขององคกรก็ได ถาไมมีการแยกแยะประสิทธิภ าพขามสายงานและ
กลุมทรัพยากรจะถือวาการแยกแยะทรัพยากรและประสิทธิภาพขององคกรไมมีป ระสิทธิภาพอยาง
แทจริงและไมสามารถนําไปสูการสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันใหกับองคกรได
2.5.2 ทรัพยากรและประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรในการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันอยางยั่งยืน
ทรัพยากรและประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
อยางยั่งยืน เปนการจัดการเชิงกลยุทธที่ส รางอํานาจทางการแขงขัน ใหกับองคกร การใชทรัพยากร
และประสิทธิภาพขององคกร มีความจําเปนที่จะตองนําเอาทรัพยากรที่องคกรมีอยูทั้งหมดมาสราง
ประสิท ธิภาพของการใชท รัพยากร เพื่อนําไปสูการสรา งความไดเ ปรีย บในการแขงขัน ไมเ พีย งแต
องคกรจะสนใจเพียงการจัดการทรัพยากรและประสิทธิภาพขององคกรเทานั้น หากแตการวิเคราะห
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ทรั พยากรและประสิท ธิ ภาพการใช ท รั พยากร หมายถึ ง การออกแบบเพื่อ ค นหาวา ทรั พยากรและ
ประสิทธิ ภาพใดขององคกรที่มีคาในด านความสามารถการแขงขันและความสามารถใดที่ สามารถ
สนับสนุนการเสาะหาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่เหนือกวาคูแขงขันขององคกร สิ่งนี้รวมถึงการ
ตรวจสอบความสามารถของสิ นทรัพย ในการแขง ขั นขององคกรเที ยบกั บ ของคู แ ขง เมื่ อ องค กรมี
สิน ทรัพ ยท างการแข งขันที่เ ป นศู นยก ลางของกลยุ ท ธแ ละเหนื อกว าคู แข ง ขันทางธุรกิจ ซึ่ งมี ค วาม
ได เ ปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บเหนื อ องค ก รอื่ นๆ ถ า การใช ท รั พยากรและประสิ ท ธิ ภ าพของการใช
ทรัพยากรมีอยางเต็มที่ก็สามารถนําไปสูประสิทธิภาพประสิทธิผลทั้งนวัตกรรม การปฏิบัติงาน การนํา
กลยุทธที่กําหนดไวไปสูการปฏิบัติก็สามารถแปรเปลี่ย นเปน ความไดเปรียบเชิงการแขงขันและสราง
การเติบโตอยางยั่งยืนได (อําพล นววงศเสถียร, 2553) ถึงแมวาคูแขงขันจะมีความพยายามอยางสูงใน
การเอาชนะองคกรก็ตาม แตหากองคกรมีค วามไดเปรียบในการใชทรัพยากรและประสิทธิภาพของ
การใชทรัพยากรอยางเต็มที่นําไปสูประสิทธิภาพประสิทธิผลดังกลาวแลวองคกรคูแขงขันก็ไมสามารถ
แยงชิงความเปนผูนําขององคกรได อยางไรก็ดี แมวาการไดเปรียบในเชิงการแขงขันดังกลาวทําไดไม
งายนัก แตก็เปนสิ่งสําคัญสําหรับเปาหมายเชิงกลยุทธขององคกร เนื่องดวยประเด็นเหลานี้จะเปนการ
สรางศักยภาพความสามารถในเชิงการแขงขันใหกับองคกรไดในระยะยาว
2.5.3 อํานาจทางการแขงขันของลักษณะทรัพยากร
อํานาจการแข งขั นของลักษณะทรัพยากรที่องค กรมีอยู สามารถพิจารณาไดลั กษณะของ
ทรัพยากร เชน ทรัพยากรมีคาในเชิงการแขงขันหรือไมทรัพยากรหายากหรือไมทรัพยากรเปนสิ่งที่
ลอกเลียนแบบไดหรือไมทรัพยากรสามารถถูกเอาชนะไดจากทรัพยากรและประสิทธิภาพอื่นหรือไม
หากคํ า ตอบคื อ ใช ย อ มแสดงให เ ห็ น ว า ทรั พ ยากรที่ อ งค ก รมี อ ยู จะสามารถนํ า พาองค ก รไปสู
ความสามารถในเชิงการแขงขันเหนือกวาคูแขงขันได หรือหากพิจารณาแลวพบวาทรัพยากรทีอ่ งคกรมี
อยูมีลักษณะครบถวนทั้งสี่ประการ องคกรยอมสามารถเผชิญกับการแขงขันที่ทาทายได และสามารถ
นําไปสูความไดเปรียบในการแขงขันที่ยั่งยืนใหกับองคกรได
1.ทรัพยากร มีคาในการแขงขันหรือไม คุณคาในการแขงขันทรัพยากรหรือประสิทธิภาพมี
ความเกี่ยวของโดยตรงกับกลยุทธขององคกร วิธีการทําใหองคกรกลายเปนผูแขงขันที่มีประสิท ธิภาพ
มากขึ้น คือความสามารถในการแสวงหาโอกาสทางการตลาดและขจัดภัยคุกคามภายนอกองคกรใหได
ถาทรัพยากรไมมีความสามารถในการสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหกับองคกร ยอมถือไดวา
องคกรไมสามารถสรางความแข็งแกรงในการแขงขัน ตัวชี้วัดในเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือ
ความสามารถของทรัพยากรในการสรางความไดเ ปรีย บในเชิงการแขงขันใหกับองคกรสามารถสราง
กําไรใหกับองคกรโดยสามารถตอบสนองความตองการและความพึงพอใจสูงสุดใหกับ ลูกคาไดองคกร
ตองระมัดระวังในการตอสูในกรณีที่สิ่งที่คูแขงทําไดดีเปนสิ่งที่มีคาในการแขงขันกวาองคกร ระบบการ
ดํา เนิ นการของ Apple สําหรั บ เครื่อ งคอมพิ วเตอรส วนบุ คคลจะถื อเปนคู แข งขั นที่ สําคัญสํ าหรั บ
องคกรอื่นทั่วโลก แตขอเท็จจริงพบวาApple ลมเหลวอยางหนักในการเปลี่ยนระบบการปฏิบตั กิ ารบน
เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล แตประสบความสําเร็จอยางสูงในการออกแบบเครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคลและพัฒนามาเปน tablet ที่มีชื่อทางการคาวา Ipad และประสบความสําเร็จในการแขงขันใน
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ตลาดนวัตกรรมเครื่องคอมพิวเตอรแบบ tabletไดในระดับโลก แตAppleไดเปนผูแพในการแขงขัน
จากสวนแบงทางการตลาดเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
2.ทรั พยากรหายากหรื อไม ทรัพ ยากรเปนสิ่งที่คูแ ขง ขันขาดแคลนหรือไม ทรั พยากรและ
ประสิทธิภาพขององคกรมีความพรอมสําหรับ การแขงขันในอุตสาหกรรมหรือไม และสามารถสราง
ความไดเปรียบในเชิงการแขงขันไดหรือไม อยางไร ทรัพยากรจะถือวาเปนสิ่งหายาก หากทรัพยากรมี
การยอมรั บ ในกลุ มเล็ กๆ ในอุ ต สาหกรรมว า มี ผ ลต อความสามารถในการแข ง ขั น การที่ องค กรมี
ทรัพยากรที่หายากหรือมีความสามารถพิเศษในการผลิตจากทรัพยากรนั้น ยอมสรางความไดเปรียบใน
การแขงขัน เชน สูตรในการผลิตเครื่องสําอางที่จะตองใชส มุนไพรไทยซึ่งเปนสมุนไพรที่หาไดเฉพาะ
ประเทศไทย สมุนไพรไทยจึงเปนทรัพยากรทีห่ ายาก และมีการยอมรับในกลุมเล็กๆ ในอุตสาหกรรมวา
เปนทรัพยากรที่สรางความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง โดยถือวาสมุนไพรเปน
ทรัพยากรที่คูแขงขันขาดแคลน เชนนี้ยอมนําไปสูความไดเปรียบในการแขงขันขององคกรในที่สุด
3.ทรัพยากรเปนสิ่งทีล่ อกเลียนแบบไดหรือไม ถาทรัพยากรมี ป ระสิทธิภาพทั้งเปนสิ่งที่มีคา
และหาไดยาก จะมีอํานาจทางการแขงขันเหนือกับทรัพยากรของบริษัทคูแ ขง ดังที่เปนแหลงกําเนิด
ของความไดเปรียบในการแขงขันขององคกร ยิ่งคูแขงขันสามารถเลียนแบบไดยากและตองใชตนทุน
สูงขึ้นเทาไร ยิ่งเปนการสรางความไดเปรียบในการแขงขันไดมากขึ้นเทานั้น ทรัพยากรที่มีความยากใน
การลอกเลียนแบบมักมีลักษณะเฉพาะ และเมื่อสงผลตอคาใชจายและตนทุนการผลิต โดยที่มีสมาชิก
ในอุตสาหกรรมจํานวนนอยเทานั้นที่สามารถดําเนินการผลิตได ทรัพยากรสามารถเลียนแบบไดยากใน
เรื่องการสะทอนความซับซอนในการผลิตในระดับสูง และสาเหตุของความซับซอนนั้นเปนรูปแบบซึง่ คู
แข งขั นรายอื่ นในอุต สาหกรรมไม ส ามารถทํ าการลอกเลี ย นแบบได อ ย า งสั มบู รณ ท รั พยากรและ
กระบวนการผลิตที่ซับซอนทําใหเกิดความไดเปรียบเหนือกวาคูแขงขัน อาทิ การคนพบวัตถุดิบในการ
ผลิตยารักษาโรคใหมๆ ทรัพยากรที่มีการลอกเลียนแบบไดอยากเปนทรัพยสินทางการแขงขันที่สําคัญ
และเปนจุดแข็งแกรงขององคกร ยอมมีสวนทําใหตําแหนงทางการตลาดขององคกรในฐานะผูนําทาง
การตลาดมีระยะเวลายาวนาน โดยเปนวิธีการกีดกันคูแขงขันไมใหสามารถเขาสูตลาดไดโดยงาย และ
สรางยอดขายและกําไรใหกับองคกรไดในระยะยาว
4.ทรั พยากรสามารถทดแทนดวยทรัพยากรอื่ นๆ ได หรือ ไมท รั พยากรถูกเอาชนะได จาก
ทรัพยากรอื่นหรือไม มีการทดแทนดวยทรัพยากรอื่นๆ ไดหรือไม อยางไร ถึงแมวาทรัพยากรจะมีคา
หายากและเลีย นแบบได ยาก องคกรอาจสูญเสีย ความสามารถและอํานาจในการแขงขันได หากคู
แขงขันมีทรัพยากรที่สามารถทดแทนดวยทรัพยากรอื่นๆ ไดอยางมีประสิท ธิภาพ และสามารถสราง
อํานาจในการแขงขันจากทรัพยากรที่ทดแทนไดเทาๆ กันหรือดีกวา องคกรอาจจะมีเทคโนโลยีขั้นสูง
และมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม แตประโยชนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใดๆ เหลานี้อาจมี
คาเปนศูนยกไ็ ด หากคูแขงขันมีทรัพยากรนํามาสรางผลิตภัณฑที่ดีพอๆ กันดวยตนทุนที่ต่ํากวาเชน
ระบบการกอสรางแบบใหมโดยใชโครงเหล็กและกระจก หรือคอนกรีตมวลเบา ยอมทดแทนระบบการ
กอสรางแบบเดิมที่ใชคอนกรีตเสริมเหล็กไดดีกวา ทําใหน้ําหนักโครงสรางเบากวา ใชเวลากอสรางเร็ว
กวา ตนทุนต่ํากวา เปนตน
องคกรที่มีทรัพยากรดัง กลาวขางตน และมีขี ด ความสามารถในการใชทรัพยากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพยอดเยี่ยม หรือมีการใชทรัพยากรดังกลาวขางตนรวมกัน จะนําไปสูความสามารถในการ
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แขงขันใหกับองคกรได แตไมรับรองความไดเปรีย บโดยเปรียบเทียบ พวกเขาอาจจะเสนอเพี ย งแค
ความเท าเที ยมในการแข งขัน กับคูแ ขง อํานาจการแขงขั นของลักษณะทรัพยากรที่องคก รมีอยู ทั้ง
ทรัพยากรมีคาในเชิงการแขงขันทรัพยากรหายากทรั พยากรเปนสิ่งที่ล อกเลีย นแบบไมไดห รือไม มี
ทรัพยากรที่ถูกทดแทนไดจากทรัพยากรอื่น หากคําตอบคือองคกรมีทรัพยากรเหลานี้ทั้งหมด ยอม
แสดงใหเห็นวาทรัพยากรที่องคกรมีอยูจะสามารถนําพาองคกรไปสูความสามารถในเชิงการแขงขัน
เหนื อกว าคูแ ขงขันไดอย างแทจริง หรือ หากพิจารณาแลวพบวาทรัพยากรที่ องค กรมีอยู มีลัก ษณะ
ครบถวนทั้งสี่ประการ องคกรยอมสามารถเผชิญกับการแขงขันที่ทาทายได และสามารถนําไปสูค วาม
ไดเปรียบในการแขงขันที่ยั่งยืนใหกับองคกรได

2.6 สมรรถนะหลักองคกรกับความเปรียบเทียบในการแขงขัน
สมรรถนะหลั กองคก รคือสิ่งที่ ทําใหอ งคกรหนึ่ ง แข็ งแกรงกวา อีก องคกรอื่น อาทิ ไอบีเ อ็ ม
(IBM) ปราชัย ใหแก ไมโครซอฟท (Microsoft) ในอุตสาหกรรมซอฟแวร เนื่องจากไอบีเอ็มทุมเท
ทรัพยากรลงไปในทุกสวนตลาด แมในตลาดที่ไอบีเอ็มไมมีค วามชํานาญ ผลก็คือ ไอบีเ อ็มสู ญเสี ย
ทรั พยากรโดยไม จํา เป นและก อให เ กิ ด ผลขาดทุ นในหลายตลาดที่ เ ขา ไปทํา ธุรกิจ และพ า ยแพแ ก
ไมโครซอฟทในอุตสาหกรรมซอฟแวร
ในสวนนี้จะกล าวถึง ความได เปรี ย บเชิ ง การแข งขัน (competitive advantage) ความ
ไดเปรียบเชิงการแขงขันหมายถึง การสงมอบคุณคา (value) อยางเหมาะสมตรงกับความตองการของ
ลูกคาไดเหนือกวาคูแขงขัน คุณคาไดจากจุดแข็งแกรงหรือสมรรถนะขององคกรทีม่ อี ยูห รือพัฒนาอยาง
ไมห ยุดยั้งเพื่อสงมอบแกลูกคา ความไดเปรียบในการแขงขันสามารถวัด ไดจากผลประกอบการทั้ง
ยอดขาย กํ าไร ส วนแบ งตลาด และการเติ บ โตทางการเงิ นขององคก ร โดยการเปรีย บเที ย บผล
ประกอบการกับเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่สูงกวา (Hitt, Ireland and Kokisson, 1996)
ภาพที่ 2.4สมรรถนะหลักองคกรกับความไดเปรียบในการแขงขัน
คุณคาเพื่อ
ลูกคา

ความไดเปรียบ
ในการแขงขัน

สมรรถนะหลัก
องคกร

ที่มา: ปรับปรุงจาก Hamel and Prahalad (1984)

ความสามารถใน
การแขงขัน
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ทั้งนี้ ความไดเ ปรีย บระหวางองคกรที่ แขงขันกันยัง คนหาแหลงของความไดเ ปรียบในการ
แขงขันไดจาก 2 แหลง คือ พิจารณาจาก 1. โครงสรางอุตสาหกรรม และ 2. สมรรถนะหลักองคกร
องคกรที่ครอบครองความไดเปรียบในการแขงขันจะมีความสามารถในการสรางคุณคาที่เหนือความ
คาดหวังของลูกคาไดมากกวาองคกรคูแขง ทั้งนี้ องคกรที่มีค วามไดเปรียบในการแขงขันจะมีผลการ
ดําเนินงานที่เหนือผลการดําเนินงานเฉลี่ยขององคกรอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันจุดมุง หมายหัวขอนีจ้ ะ
อธิบายความไดเปรียบในการแขงขันภายใตสมรรถนะหลักขององคกร (Hill and Jonse, 2004)
จากความหมายของสมรรถนะหลั กขององค กรซึ่ งเป นหลั กความได เปรี ยบในการแขง ขั น
แหลงที่มาของความไดเปรียบในการแขงขันที่แทจริงก็คือ ความสามารถของผูบริหารในการประสาน
ทัก ษะ เทคโนโลยี ใหเ กิด เปนสมรรถนะหลั กขององคกรที่เ อื้อให แต ล ะหนา ที่ก ารทํ างานสามารถ
ปรับตัวไดอยางรวดเร็ว และทําใหสินคามีลักษณะเดนเหนือความคาดหวังของลูกคา อาทิ ฮอนดาได
พัฒนาขับรถเคลื่อน 4 ลอ เครื่องยนต 4 สูบ และระบบนํารองในรถยนตGPS สวนโตโยตาไดพัฒนา
รถยนตที่สั่งสมและเปลี่ยนพลังงานศักยเปนพลังงานจลนโดยคิดคนเครื่องยนตแบบ Hybrid ทีส่ ามารถ
ประหยัดพลังงานไดเปนตน
สมรรถนะหลักองคกร ที่กลาวมาโดยศึกษาผานอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งชี้ถึงสมรรถนะหลัก
องคกรในอุตสาหกรรมโดยการประยุกตแนวคิดสมรรถนะหลักองคกรมาใชกับอุตสาหกรรมผานการ
ดํ า เนิ นการในองค ก ร สมรรถนะหลั กนํ า มาซึ่ ง ความไดเ ปรี ย บในการแข ง ขั น ผูบ ริ ห ารต องค นหา
สมรรถนะหลักองคกรและนํามาใช การวิเคราะหในหวงโซอุปทานเพื่อคนหาการดําเนินงานผานหวงโซ
อุปทานดังกลาว แหลงสมรรถนะหลักไมใชเกิดจากกิจกรรมในหวงโซอุปทานเทานั้น แตเปนการเชื่อม
กิจกรรมที่มีคุณคาและทักษะความสามารถของแตล ะกิจกรรมในหวงโซอุปทานเขาดวยกันเพื่อสราง
คุณคาใหลูกคา และคนหาสมรรถนะหลักองคกร เชน การใชทรัพยากรและประสิทธิภาพที่ทําใหคูแขง
ลอกเลียนแบบไดยาก เพื่อใหเกิดความไดเปรียบเชิงการแขงขันตอไป
สมรรถนะหลักของโรงแรมโอเรนเต็ลและโรงแรมในเครือ ที่ดําเนินธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ตางๆ ทั่วโลกสามารถสรางสมรรถนะหลัก โดยการเลือกสรรพนักงานที่มีศักยภาพดานภาษา ความ
เขาใจในวัฒนธรรมและการใหบริการที่เหนือความคาดหมาย การมีระบบขอมูลลูกคาที่มาใชบริการใน
ระบบฐานขอมูลของโรงแรมทั่วโลก การมีนวัตกรรมดานบริการที่ส รางความพึงพอใจแกลูกคาอยาง
เหนือความคาดหมาย ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมาเปนสมรรถนะโรงแรมโอเรนเต็ลและโรงแรมในเครือ ที่
สามารถเชื่อมโยงกั บสมรรถนะหลัก ให ออกมาเปนการให บริการของพนักงานที่ต รงใจลู กคาเหนื อ
ความคาดหมาย และนําไปสูการออกแบบบริการใหมๆ จากการมีขอมูลสนับสนุนที่เรียกดูวา ลูกคาชื่อ
อะไรและชอบอะไรไดต ลอดเวลา เนื่องจากมีฐานข อมู ลกลาง ซึ่ งทํ าใหลูกคา ประทั บใจและคู แขง
ลอกเลียนแบบไดยากและถือวาเปนสมรรถนะหลัก ขององคกรซึ่งเปนความไดเปรียบในการแขงขัน
และแหลงที่มาของสมรรถนะหลักที่สรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกรอยางแทจริง
สมรรถนะหลั กเป นที่รวมของความแข็ง แกรงอันหลากหลายจากทรัพยากรภายในองคกร
สมรรถนะตั้ ง แต ห นึ่ ง ชุ ด ขึ้ น ไปอาจถู กรวบรวมเข า ด วยกั นเป น ผลิ ต ภั ณฑ ห รื อ นวัต กรรมอั น เป น
สวนประกอบที่มีคุณคาเพื่อ พัฒนานวัต กรรมหรือผลิต ภัณฑใหม ๆ ใหเ ปนผลิต ภั ณฑขั้นลาสุด ทั้ง นี้
ผลิตภัณฑสามารถแบงเปน 2 ลักษณะไดแก
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1. สมรรถนะด านตราสินคา เชน ฮอนดา มีเ ครื่องยนต เ ปนสินคา หลั ก การเชื่ อมโยงความ
ชํานาญในการออกแบบและพัฒนาทํ าใหเกิด คุณคาต อรถยนต ฮอนดาขั้ นสุด ทาย หรือแคนนอนได
ประดิษฐเครื่องถายเอกสารขึ้น โดยที่ผูบริโภคอาจไมรูตัววาอยากไดสินคาดังกลาว ซึ่งก็ทําใหผูบริโภค
ประหลาดใจและพอใจในการคิ ด คนของแคนนอนที่ นํา สินค าเข าสู ต ลาดโดยที่ ผู บ ริโ ภคอาจไม ได
คาดหวังมากอน
2. สมรรถนะการผลิต ผลิตภัณฑขององคกรอาจใชวัตถุดิบในการผลิตหรือประกอบผลิตภัณฑ
วัตถุดิบหรือชิ้นสวนอะไหลที่เปนสมรรถนะหลักที่เกิดจากกระบวนการออกแบบและการผลิต จนเปน
ผลิตภัณฑหลักในรูปแบบสินคาใหมหรือนวัตกรรม เชน ฮอนดามีเครื่องยนตเปนผลิตภัณฑหลัก การ
เชื่อมโยงความชํานาญในการออกแบบและพัฒนาทําใหเกิดคุณคาตอผลิตภัณฑขั้นสุดทาย อยางไรก็ดี
บริษัทไมควรมุงเฉพาะผลิตภัณฑขั้นสุดทายเพียงอยางเดียว แตควรใหความสําคัญตอสมรรถนะหลัก
ดวย เพราะสมรรถนะหลักจะเปนจุดเริ่มของผลิตภัณฑหลักและผลิตภัณฑขั้นสุดทายในที่สุด
สมรรถนะหลักองคกรมีแหลงที่มาจากทรัพยากรองคกร ทั้งที่จับตองไดและจับตองไมได โดย
ปจจุบันมีผูกลาวถึงสมรรถนะหลักที่มาจากทรัพยากรที่จับตองไมได เชน วัฒนธรรม เทคโนโลยี เปน
ตน รวมถึงการลอกเลี ย นแบบได ยากดวยการผูก ขาดทรั พยากร เพื่อ นํา ไปสู การไดเ ปรีย บเชิงการ
แขงขันนั้น
อยางไรก็ตาม สมรรถนะหลักองคกรไมวาจะมาจากทรัพยสินแบบใดก็ตาม ในที่สุดคูแ ขงก็
สามารถลอกเลียนแบบได เนื่องจากการเปลี่ยนผานของวิวัฒนาการและการพัฒนาของเทคโนโลยี
ดังนั้น สมรรถนะหลักองคกรในยุคฐานความรูจึงเปนสมรรถนะแบบไมหยุดนิ่ง ที่องคกรสามารถสราง
คุณคาใหลูกคาไดเหนือกวาองคกรคูแขงขันตลอดเวลา สมรรถนะหลักองคกรดังกลาวทีส่ รางคุณคาให
ลูกคาเชิงนวัตกรรม แมวาคูแขงจะลอกเลียนแบบได แมกระนั้นก็ตาม องคกรก็สามารถสรางคุณคาเชิง
นวั ต กรรมได อย างต อ เนื่ อง เพื่ อนํา ไปสูค วามได เ ปรี ย บเชิ ง การแข งขั นอย างยั่ ง ยื นขององค กรได
เชนเดียวกัน

2.7 บทสรุป
ในปจจุบันมุมมองและความคิดในการจัดการเปลี่ยนไปจากอดีตอยางมาก วิธีการคิด รวมทั้ง
เครื่องมือในการจัดการและวิเคราะหยอมจะเปลี่ยนแปลงตามไปดวย จากการคิดภายในขอบเขตเล็กๆ
มาเปนการคิดในขอบเขตที่กวางครอบคลุมไปทั้งวงจรชีวิต และยังตองคํานึงถึงความเชื่อมโยงและ
ความสัมพันธของกันและกันดวยการศึกษาสภาพแวดลอมภายในขององคกรเปนการศึกษาปจจัย ที่มี
อิทธิพลโดยตรงตอการปฏิบัติงานและองคกรสามารถควบคุมปจจัยเหลานี้ได ประกอบดวยโครงสราง
และนโยบายไดแกโครงสรางนโยบายระบบขององคกรผลผลิตและการบริการ ไดแก ประสิทธิภาพของ
การใหบริการ คุณภาพของการใหบริการและคุณภาพของบุคลากรในองคกรบุคลากรไดแก ปริมาณ
และคุณภาพของบุคลากรประสิทธิภาพทางการเงิน ความเพียงพอ ความคลองตัวในการเบิกจายเงิน
ประสิทธิภาพของการใชเงินที่เนนผลผลิต การระดมทรัพยากร และการใชทรัพยากรขององคกรวัสดุ
ทรัพยากรไดแกความเพียงพอและคุณภาพของวัส ดุอุป กรณในองคกรการบริหารจัดการ การมีสวน
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รวมของบุคลากรในองคกร การมอบอํานาจ การกระจายอํานาจในการบริหารจัด การขององคกร การ
ประชาสัมพันธ
สภาพแวดลอมภายในมีอิทธิพลตอองคกรแตกตางกันไป แตอยางไรก็ตามปจจัยสําคัญที่ตอง
ใหความสําคัญเปนอยางมาก คือ ดานผลผลิตและการบริการ ถือไดวาเปนสมรรถนะหลักขององคกร
เชน สินคาหรือบริการที่ไดคุณภาพ คุณลักษณะของบุคลากร การออกแบบ นวัตกรรม ตลอดจนการ
ใหบริการลูกคาที่เหนือความคาดหมายของลูกคาซึ่งสามารถสรุปไดวาสภาพแวดลอมภายในองคกรที่
จะตองวิเคราะหเพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุท ธแ ละสรางความไดเปรีย บในการแขงขันใหกับองคกร
ประกอบดวยทรัพยากรและขีดความสามารถลักษณะทรัพยากร ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร
การจัด การประสิท ธิภาพการกํ าหนดว าลักษณะทรั พยากรและประสิท ธิภาพการจั ด การทรัพยากร
ทรัพยากรสรางอํานาจและสมรรถนะหลักที่นําไปสูการสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกร
อํานาจทางการแขงขันของทรัพยากรที่องคกรมีอยูและสมรรถนะหลักองคกรมีความสัมพันธกับความ
เปรียบเทียบในการแขงขันเหนือกวาคูแขงขัน

คําถามทายบท
1. ให อธิ บ ายความหมายและองค ป ระกอบของสภาพแวดล อ มภายในขององค ก ร ยกตั วอย า ง
ประกอบการอธิบาย
2. ใหอธิบายความสําคัญของการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในขององคกร ยกตัวอยางประกอบการ
อธิบาย
3. ให อ ธิบ ายลํ า ดั บ ขั้ น ตอนของการวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มภายในขององค ก ร ยกตั วอย า ง
ประกอบการอธิบาย
4. ใหอธิบายสภาพแวดลอมภายใน ทรัพยากร สมรรถนะหลัก มี ความสัม พันธกับ การสร างความ
ไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกรไดอยางไร อธิบายพรอมยกเหตุผลประกอบ
5. จากกรณีศึกษาเรื่อง “ธุรกิจคาปลีกระดับโลก Wal*Mart” ใหวิเคราะหส ภาพแวดลอมภายในของ
ธุรกิจคาปลีก Wal*Mart
กรณีศึกษา “ธุรกิจคาปลีกระดับโลก Wal-Mart”
Wal*Mart เปนบริษัทที่อยูในธุรกิจคาปลีก มีขนาดใหญเปนอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกา และ
ยังไดขยายสาขาออกไปยังตางประเทศอีกหลายสาขา ในหลายประเทศ มีชื่อเสีย งอยางมากจากการ
จําหนายสินคาราคาถูกกวาคูแ ขง โดยบริษัทมี Mission statement วา “To give ordinary folk
the chance to buy the same thing as rich people.” หรือ “การจําหนายสินคาราคาถูกแก
ผูบริโภค”จากความสําเร็จที่ไดรับ Wal*Mart ไมไดหยุดที่จะกาวไปขางหนา บริษัทไดมีการรุกเขาสู
ธุรกิจใหม ๆ เชน การใหบริ การทางดานการเงิน เชน Money order, Money transfer, Bill
payment services เปนตน
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ในชวงแรกที่เริ่มดําเนินการ Super center ที่สรางใหมนั้นเกือบจะไมสามารถอยูรอดได
เนื่ อ งมาจากป จ จั ย หลาย ด าน เช น การเป ด สาขาใหม ไม อ ยู ในทํา เลที่ เ หมาะสม มี ฐ านลู ก ค า
กลุมเปาหมายนอยเกินไป หรือลูกคามีความนิยมในการจับจายในรานคาที่เปดอยูกอนแลว หรืออาจ
เปนไปไดวามาจากการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ เปนตน
อยางไรก็ตาม Wal*Mart เปนรานคาปลีก ที่มีอํานาจ ชื่อเสียง และประสบการณในการขยาย
และพัฒนาสาขาของตนเอง เปนรานคาที่มีสินคาที่หลากหลาย ตั้งแตสินคาทั่วไป จนถึงสินคาจําพวก
อาหาร และมีบริ การที่ห ลากหลาย ซึ่ งสามารถตอบสนองความต องการของลู กค าได ครบวงจร ณ
สถานที่เดียวกัน มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหตนทุนต่ําจนสามารถ
ขายสินคาในราคาที่ถูกกวาคูแขงได และสามารถเจาะตลาดลูกคาของ Super center เปนการเจาะ
ฐานตลาดของผูบริโภคที่มีรายไดในระดับปานกลาง ซึ่งถือเปนคนชนชั้นระดับกลาง และเปนคนสวน
ใหญ จึงทําให Super center มีฐานลูกคาที่กวางมากกวา รานคาปลีกของ Wal*Mart ในรูปแบบอื่น
จากการที่มี สาขาเปนจํ านวนมาก อาจทํ าให การควบคุ มดูแ ลเปนไปอยางไมทั่วถึ ง Super
center เปนรานคาปลีกที่มีสินคาหลายประเภท คือมีความกวางของผลิตภัณฑมาก แตอาจขาดความ
ลึกของผลิ ตภัณฑ เมื่ อเปรี ยบเทียบกั บรานที่เจาะจงในผลิตภั ณฑเฉพาะอยางซึ่งจะมีความลึ กของ
ผลิตภัณฑคอนขางสูง นอกจากนี้การเติบโตของ Super center มีอัตราที่เพิ่มขึ้นมากกวา Discount
store และยอดขายของ Super center ยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทั้งจากลูกคารายใหม หรือลูกคาราย
ปจจุบันเองทีมียอดในการซื้อสินคาสูงขึ้น รวมถึงลูกคาของรานคาปลีกในรูปแบบอื่นๆ ใน Division
one stores เดียวกันของ Wal*Mart เอง การขยายสาขาของ Super center กอใหเกิดการจางงาน
ไดทั้งทางตรงและทางอ อม แก ภูมิภ าคนั้นๆ จึง ถือเปนการสรางรายไดใหแก ประชาชนในแถบนั้ น
รวมถึงเปนการสรางภาพลักษณและสัมพันธอันดีตอชุมชนนั้นๆ ดวยเชนกัน
การแขงขันในเรื่องของราคาของสินคามีแนวโนมวาจะแขงขันกันรุนแรงขึ้น เนื่องจากปจจุบัน
การผลิตสินคาตาง ๆ มีการ Outsource การผลิตไปยังฐานการผลิตที่มีตนทุนต่ําได จึงสงผลใหเกิด
การแขงขันทางราคาของสินคากันอยางรุนแรง Wal*Mart จึงมีแ ผนรับมือกับการแขงขันทีรุนแรง
ดังกลาว โดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธในระยะยาวจากเดิมที่เนนดานราคาเปนการใหบริการแบบครบ
วงจร ธุรกิจใหบริการทางการเงินเชนนี้มีคูแขงสูง ทั้งนี้ขณะนี้ความนิย มทําธุรกิจภาคบริการสูง ทําให
การแขงขันสูงมากขึ้นตามไปดวยและมีความรุนแรงมาก
(ที่มา: ปรับปรุงจาก ธุรกิจคาปลีกระดับโลก Wal-Mart คนจาก www.wal-mart.com เมื่อวันที่ 15
กันยายน 2556)
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แผนการสอนครั้งที่ 3
บทที่ 3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
หัวขอเรื่อง
บทที่ 3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
3.1 บทนํา
3.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร
3.3กระบวนการตรวจสอบภายนอก
3.4 ลักษณะของสภาพแวดลอมภายนอก
3.5 การพยากรณสภาพแวดลอม
3.6 ความสําคัญของการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
3.7 การใชขอมูลสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อกําหนดกลยุทธ
3.8 การตรวจสอบสภาพแวดลอมภายนอก
3.9 วิวัฒนาการของวงจรธุรกิจ
3.10การประเมินสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดโอกาส หรือขอจํากัดตอองคกร
3.11 การสรุปและสังเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
3.11.1 วิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ระหว า งสภาพแวดล อ มภายนอก กั บ
สภาพแวดลอมภายใน
3.11.2 ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทั่วไปและสภาพแวดลอมการ
แขงขัน
3.12 แรงกดดันจากการแขงขัน
3.13 คุณลักษณะ 7 ประการขององคกรที่มีศักยภาพในการแขงขันมากที่สุด
3.14 ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญจากคูแขงขัน
3.15 การวิเคราะหการแขงขัน (competitive analysis)
3.16 ประโยชนของการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก
3.17 ตําแหนงทางการแขงขัน(competitive position)
3.18 อุปสรรคในการขวางกั้นการแขงขัน
3.18.1 ความประหยัดจากขนาด(economies of scale)
3.18.2 ความแตกตางของสินคา (product differentiation)
3.18.3 ความผิดพลาดในการกําหนดคูแขงขัน
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3.18.4 ขอบเขตของอุตสาหกรรม
3.18.5 คุณลักษณะของลูกคา
3.18.6 ความแตกตางที่เหนือกวาของผลิตภัณฑ
3.19 บทสรุป

แนวคิด
สภาพแวดลอมภายนอกคือ สภาวการณภายนอกองคกรที่สงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน
องคกร แนวคิดนี้ใหความสําคัญตอสภาพแวดลอมภายนอกเชิงโอกาส(opportunities) และอุปสรรค
หรือภัยคุกคาม (threats) ที่องคกรไมสามารถควบคุมได แตจําเปนตองศึกษาวิเคราะหเพื่อนําไปสูการ
กําหนดกลยุทธและดําเนินกลยุทธที่ทําใหไดกําไรสูงสุด ถา องคกรมีความพรอมและวิเคราะหปจจัย
ดังกลาวถูกตองแมนยําก็อาจประสบความสําเร็จไดการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก มีขั้นตอนใน
การวิเคราะหทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดปจจัยสภาพแวดลอม 2) การประเมินลักษณะของ
ปจจัยสภาพแวดลอม 3) การวิเคราะหโครงสรางการแขงขันของธุรกิจ 4) การวิเคราะหตําแหนงการ
แขงขัน และ 5) การวิเคราะหโอกาสและขอจํากัด ซึ่งวัตถุประสงคในการวิเคราะหนคี้ ือความตองการ
ที่จะนําไปสูการวางตําแหนงในเชิงกลยุทธ (strategic position) ของธุรกิจ เพื่อที่จะใหธุรกิจนั้นอยูใน
ลักษณะที่สามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในอนาคตไดเปนอยางดี

วัตถุประสงค
1. อธิบายและเขาใจองคประกอบของสิ่งแวดลอมภายนอกได
2. อธิบายและเขาใจสิ่งแวดลอมภายนอกได
3. อธิบ าย เขา ใจ และสามารถวิเ คราะหป จจั ยที่ เกี่ ยวกับ สภาพแวดล อมภายนอกเพื่ อนํ าไปสูการ
กําหนดกลยุทธและดําเนินกลยุทธใหกับองคกรได

กิจกรรมการสอน
1. การบรรยาย การอภิปราย การตอบขอซักถามตางๆ
2. นักศึกษาแบงกลุมเพื่ออภิปรายและรวมแสดงความคิดเห็นเนื้อหาในบทเรียน

สื่อการสอน
ตํารา เอกสารประกอบการสอน การนําเสนอโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส (power point)
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การประเมินผล
นักศึกษาเขาใจเนื้อหา เขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน สามารถตอบปญหาที่ผูสอนถามได เรียนรูและ
ทํางานรวมกันเปนกลุม สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหได
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ดูรายละเอียดทายบท

บทที่ 3
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
3.1 บทนํา
สภาพแวดลอมภายนอก (external environment) คือ สภาวการณภายนอกองคกรที่สงผล
กระทบตอผลการดําเนินงานองคกร แนวคิดนี้ใหความสําคัญตอสภาพแวดลอมภายนอกในเชิงโอกาส
(opportunities) อุปสรรคหรือภัยคุกคาม(threats) โอกาสจะเกิดขึ้นเมื่อองคกรแสวงหาประโยชน
จากสภาวะที่เปนสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อที่จะกําหนดและดําเนินกลยุทธที่ทําให องคกรประสบ
ความสํ า เร็จ เติบ โต ขยายกิ จการ และนํ าไปสู ผลการประกอบการที่ ดีห รื อ กํ า ไรสู งสุ ด ถ า องค กร
วิ เ คราะห ป จ จั ย ดั ง กล า วถู ก ต อ งแม น ยํ า การวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มภายนอกประกอบกั บ
สภาพแวดลอมภายในเพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธเพื่อใหองคกรสามารถเติบโต ขยายกิจการ และ
ประสบความสําเร็จทั้งดานการดําเนินการ ยอดขายและนําไปสูการสรางกําไรสูงสุดยอมมีความเปนไป
ไดและนําไปสูแนวทางการสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันและความสามารถในการแขงขันทัง้ ใน
ระดับทองถิ่นและระดับสากล (Hitt, Irreland and Hoskisson, 2005)
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (external environment analysis) มีขั้นตอนในการ
วิเคราะหทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดปจจัยสภาพแวดลอม 2) การประเมินลักษณะของ
ปจจัยสภาพแวดลอม 3) การวิเคราะหโครงสรางการแขงขันของธุรกิจ 4) การวิเคราะหตําแหนงการ
แขงขัน และ 5) การวิเคราะหโอกาสและขอจํากัด(David, 2007)
วัตถุประสงคในการวิเคราะหนี้ อธิบายไดถึงความตองการที่จะนําไปสูการกําหนดกลยุทธและ
การวางตําแหนงในเชิงกลยุทธ (strategic position) ขององคกร เพื่อที่จะใหองคกรนั้นอยูในลักษณะ
ที่สามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในอนาคตและสามารถเผชิญกับความทา
ทายทางการแขงขัน นําไปสูการสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน
ในการกําหนดกลยุทธและการวางตําแหนงทางกลยุทธใหสมบูรณนั้น จําเปนที่จะตองพึ่งการ
วิเ คราะหส ภาพแวดล อมภายนอกประกอบกั บ สภาพแวดล อมภายใน (internal environment
analysis) เพื่อวิเคราะหเรื่องที่เกี่ยวกับปจจัย ดานวัฒนธรรม แนวความคิด หรือคานิย มขององคกร
ประกอบกันจึงจะเปนการวิเคราะหที่ครบถวนสมบูรณ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่องคกรไมสามารถควบคุมได แต
เปนการศึกษาและวิเคราะหโอกาสหรืออุปสรรคที่จัดวาเปนภัย คุกคามตอการบริหารจัดการและการ
ดําเนินการขององคกร ซึ่ง เปนสิ่ง ที่องคก รกํ าลังเผชิ ญอยู ทั้ งนี้ เพื่อที่จะพัฒนาโอกาสที่ จะสามารถ
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กอใหเกิดประโยชนแกองคกรและเผชิญหรือเตรียมรับมือกับอุปสรรคที่จําเปนตองหลีกเลีย่ งใหได หรือ
อาจหาทางนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอุปสรรคใหเปนโอกาสสําหรับองคกรตอไป
การวิ เคราะห สภาพแวดลอมภายนอกจึง เปน การตรวจสอบ ศึ กษาและวิเคราะหถึง ปจจั ย
ภายนอก อยางไรก็ดี องคกรไมไดมีจุด มุงหมายที่จะพัฒนาทุกๆ ปจจัยที่เปนไปไดที่จะมีอิทธิพลตอ
องคกร แตการตรวจสอบปจจัยภายนอกมีจุดประสงคที่จะระบุถึงตัวแปรที่ใหการตอบสนองที่สามารถ
นํา ไปปฏิ บัติ ไดจริ ง ซึ่ ง องค กรควรจะสามารถที่ จะตอบสนองเชิ ง รุ กและเชิ งรั บ ต อป จจัย ภายนอก
ดังกลาว โดยการจัดการเชิงกลยุทธที่สามารถฉวยประโยชนจากโอกาสภายนอกหรือลดผลกระทบจาก
อุปสรรคที่เปนภัยคุกคามองคกรนั่นเอง

3.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร
ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งอาจกลาวไดวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกองคกรมี
อยูจํานวนมากที่เปนแรงกดดันการบริหารและการดําเนินงานขององคกร ผูบริหารจะตองวิเคราะหวา
สภาพแวดล อ มภายนอกใดบ างที่ มีผ ลกระทบต อการดํ า เนิ นธุ ร กิ จขององค กรอย า งมี นัย สํ า คั ญ
โดยทั่วไปองคกรจะมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมในระดับมหภาค โดยใชตัวแบบของ PEST analysis
และสภาพแวดลอมเพื่อการแขงขัน ของอุต สาหกรรมโดยใช ตัวแบบของ five force modelของ
Porter (Porter, 2008)
ภาพที่ 3.1 สภาพแวดลอมภายนอกขององคกร
สภาพแวดลอมมหภาค
(Broad Environment)
เศรษฐกิจ
Economic

การเมือง
Political

การแขงขันในปจจุบันและอนาคต
Industry Competition
ผูคาวัตถุดิบ
Supplier

สังคม Social

บริษัท
Company

สินคาทดแทน (Substitutes)
สภาพการแขงขัน
Competitive Environment

ที่มา: อําพล นววงศเสถียร ปรับปรุงจาก Porter (2008)

ลูกคา
Buyers

เทคโนโลยี
Technological
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1. สภาพแวดล อ มภายนอกในระดั บ มหภาค (macro environments) ได แ ก
สภาพแวดลอมภายนอกทั่วไปในระดับกวาง เปนแรงกดดันภายนอกในมิติเชิงกวาง และสงผลกระทบ
ต อ สิ่ ง แวดล อ มระดั บ จุ ล ภาค ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบในวงกว า งทั้ ง อุ ต สาหกรรมหรื อ ธุ ร กิ จ นั้ น ๆ
ประกอบดวย
1.1 สภาพแวดลอมทางดานประชากรศาสตร (demographic environment) เปน
การศึกษาถึงความเปลี่ย นแปลงตางๆที่เกิดขึ้นกับประชากรซึ่งก็คือผูบริโภคนั่นเองประกอบไปดวย
การศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางดานลักษณะประชากร เชน เพศ อายุอาชีพ การศึกษา ที่
อยูอาศัย โครงสรางครอบครัว เปนตน
1.2 สภาพแวดล อ มทางด า นการเมื องและกฎหมาย (political and legal
environment) ประกอบดวยนโยบายของรัฐบาล เสถียรภาพทางการเมืองกฎระเบียบขอบังคับตางๆ
ถือเปนสิ่งที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจโดยไมสามารถหลีกเลี่ยงไดดังนั้นองคกรจึงตองทําการศึกษาทํา
ความเขาใจ ตลอดจนติดตามถึงสิ่งแวดลอมทางการเมืองและกฎหมายเหลานี้ และตองปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด
1.3 สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ (economic environment) เปนการศึกษา
ถึงสภาพทางเศรษฐกิจซึ่งจะมี ผลกระทบต อการการดํ าเนินการขององคกร โดยทุ กองคกรมีค วาม
จําเปนตองใหความสนใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจอยูตลอดเวลา อาทิ การศึกษา
ถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระดับรายไดของประชากร อัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกู
อัตราเงินเฟออัตราเงินฝด อัตราการวางงาน รูปแบบการออม ภาระหนี้สิน รายไดประชาชาติ เปนตน
1.4 สภาพแวดล อ มทางด า นสั ง คมและวั ฒนธรรม (social and cultural
environment) เปนปจจัย ที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมการดําเนินงานขององคกรเชน ขนาดของ
ครอบครัว ลักษณะรูปแบบของครอบครัว รูปแบบการใชชีวิต ความสะดวกสบายกระแสการรักษา
สุขภาพการออกกําลังกาย วิถีชีวิต การนับถือศาสนา สังคมผูสูงอายุ ขนาดของครอบครัวเปนตน
1.5 สภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยี (technological environment) ปจจุบันนี้
สิ่งแวดลอมทางดานเทคโนโลยีไดมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว องคกรจําเปนตอง
ติดตามการพัฒนาและเปลี่ย นแปลงเทคโนโลยีอยูเสมอ และจําเปนตองศึกษาและวิเคราะห ถึงแนว
ทางการนําเทคโนโลยี เหล านั้ นมาชวยในการพัฒนาหรือเปนสวนหนึ่งขององคกร เชน เทคโนโลยี
ทางดานการผลิตเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เครือขายสังคมออนไลน เทคโนโลยีระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการเปนตน
1.6 สภาพแวดลอมทางดานทรัพยากรธรรมชาติ (natural environment) ปจจุบัน
ผูบริโภคทั่วโลกหันมาใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมทางดานทรัพยากรธรรมชาติกันมากขึน้ จึงสงผลให
องคกรตองตระหนั กถึงการดําเนินงานใหส อดรับกั บกระแสดังกลาว เชนการตลาดสีเขี ยว (green
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marketing) บรรจุภัณฑที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม การใชเครื่องมือเครื่องจักร หรืออุปกรณที่ประหยัด
พลังงาน หรือการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบขององคกรที่มีตอ สังคมและสิ่งแวดลอม
เปนตน
2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อการแขงขัน
ตัวแบบแรงกดดัน 5 ประการ (five force model) ของMichael E. Porterไดมีการนํามาใช
ในประเมินสภาพแวดลอมภายนอกอยางแพรหลายโดยมีปจจัยที่สําคัญที่เปนแรงกดดันอุตสาหกรรม
ซึ่งจัดเปนสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการดําเนินการขององคกรประกอบดวย (Porter, 2008)
(1) สภาพการณของการแขงขัน (rivalry) โดยการวิเคราะหเกี่ยวกับคูแขงขันทั้งหมด
ที่มีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยอาจตองวิเคราะหทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้เ พราะกลไก
การคาเสรีในยุคโลกาภิวัตนที่มีการเคลื่อนไหวทุนไดอยางรวดเร็วอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
ที่เปนอยู ไดแก การวิเคราะหกลยุทธของคูแขงขัน ความสามารถในการแขงขัน กําลังการผลิต เงินทุน
สวนแบงการตลาดกลยุทธของคูแขงขัน รวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอการแขงขัน
(2) อํานาจการตอรองของผูบริโภค (bargaining power of customers) โดยการ
วิเคราะหเพื่อ ใหทราบอํานาจการตอรองของผูบริโภควา มีมากนอยเพีย งใด ถามีการแขงขันในทาง
ธุ รกิ จสู ง และผู บ ริ โ ภคมี ท างเลือ กมากขึ้น ก็ อาจจะส งผลกระทบต อการดํ าเนิ นธุ รกิ จขององค ก ร
โดยเฉพาะในแงของรายได และสวนแบงการตลาดที่ลดลง เนื่องจากมีคูแขงขันในอุตสาหกรรมจํานวน
มาก
(3) อํานาจการตอรองของผูขายปจจัยการผลิต (bargaining power of suppliers)
เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับผูขายปจจัยการผลิตตางๆ ใหแ กองคกร โดยการวิเคราะหการพึ่งพาปจจัย
การผลิตจากผูขายปจจัยการผลิตถาองคกรมีการพึ่งพาผูขายปจจัยการผลิตรายใดรายหนึ่งสูงก็อาจมี
ความเสี่ยงตอการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพราะถาผูขายปจจัยการผลิตรายนั้นไมสามารถสงวัตถุดิบ
ไดไมวาจะดวยสาเหตุใด ก็จะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจขององคกรอยางรุนแรงและสงกระทบ
ตอองคกรอยางตอเนื่องทันที
(4) การเขามาของผูป ระกอบการรายใหม (threat of new entrants) โดยการ
วิเคราะหวามีความยากงายในการเขามาของผูประกอบการรายใหมมากนอยเพียงใด ถาการเขามาของ
ผูประกอบรายใหมสามารถทําไดงายและสะดวกก็ยอมจะตองทําใหองคกรไดรับผลกระทบจากการ
ดําเนินธุรกิจไดงายอาจสูญเสีย สวนแบงการตลาด กระทบตอยอดขาย และสงผลตอการเติบโตของ
องคกรในระยะยาว
(5) การมีสินคาและบริการอื่นทดแทน (threat of substitute product) โดยการ
วิเ คราะห วาสิน คา และบริ การที่ องค กรมี อยูนั้น มีโ อกาสหรือไม ที่จะมีสิ นคาและบริ การอื่ นเข ามา
ทดแทนสินคาและบริการเดิมขององคกร ซึ่งอาจทําใหรายไดจากการขายสินคาและบริการขององคกร
ลดลง รวมถึงสวนแบงการตลาดที่ลดลงในอนาคตดวยเชนเดียวกัน

40

ภาพที่ 3.2 สภาพแวดลอมภายนอกดวยตัวแบบแรงกดดัน 5ประการของ Porter

ที่มา: Porter (2008)
3. สภาพแวดลอมระดับอุตสาหกรรม (industry environments) ไดแก ลูกคา คูแขงขัน
และผูขายปจจัยการผลิต (global environments) เปนปจจัยสําคัญตอการแขงขันและสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นกับองคกร สภาพแวดลอมระดับอุตสาหกรรมไมเพียงตอสงผลกระทบตอ
การแขงขัน ยังอาจสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมอื่นๆ ขององคกรอีกดวย เชน สภาพแวดลอมใน
ระดับมหภาคและสภาพแวดลอมภายในขององคกรดวยแมวาสภาพแวดลอมระดับอุตสาหกรรมจะ
เปนสภาพแวดลอมที่องคกรไมสามารถควบคุมได การวิเคราะหสภาพแวดลอมระดับอุตสาหกรรมก็ยงั
เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งในการประเมินคูแขงขันขององคกรนั่นเอง

3.3 กระบวนการตรวจสอบภายนอก
กระบวนการตรวจสอบภายนอกนั้ น หมายถึง กระบวนการตรวจสอบภายนอกที่ จํา เป น
เพื่อใหผูจัดการและพนักงานในองคกรเขามาเกี่ยวของกับการจัด การเชิงกลยุทธ การกําหนดกลยุท ธ
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การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ เพื่อใหพนักงานทุกระดับในจํานวนมากที่สุด
เทาที่จะทําได เขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ เพื่อกอใหเกิดความเขาใจและคํามั่น
สัญ ญาจากสมาชิ ก ภายในองคก รเพื่ อรวมกั นเผชิ ญกั บ สิ่ งแวดล อ มที่เ ป น ภั ย คุก คามจากภายนอก
บุคคลากรในองคกรจะรูสึกพึงพอใจในการที่มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นและไดรับความเขาใจที่ดี
เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมขององคกรที่พวกเขาทํางาน รวมไปถึงการรวมแรงรวมใจเอาชนะองคกร
คูแขงและอุตสาหกรรมอีกดวย (อําพล นววงศเสถีย ร, 2553 และ Hitt, Ireland and Hoskission,
2005)

3.4 ลักษณะของสภาพแวดลอมภายนอก
สภาพแวดลอ มภายนอกจะมี ลั ก ษณะที่ มี ค วามเป น พลวั ต สภาพแวดล อ มภายนอกจะ
เปลี่ยนแปลงชาและมีสภาพการเปลี่ย นแปลงอยางคอนขางชา และคอยเปนคอยไป ไมย ากตอการ
ติดตามหรือวิเคราะห ไมตองอาศัยความรูที่ลึกซึ้ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในตัวสภาพแวดลอมมี
นอ ย สามารถคาดการณ เ หตุ การณ อนาคตได จากเรื่ องราวในอดีต เนื่อ งจากสภาพแวดล อมอดี ต
ปจจุบัน และอนาคตมีความแตกตางกันไมมาก สภาพแวดลอมลักษณะผันแปรนอยนี้ อาจใชแ นวทาง
ในการวิเคราะห เชน ประวัติศาสตร มาทํานายผลลัพธในอนาคตได ทั้งนี้อาจศึกษาจากเหตุการณใน
อดีต เพื่อเปนบรรทัดฐานในการทํานายอนาคต

3.5 การพยากรณสภาพแวดลอม
การใชขอมูลในการวิเคราะหและการพยากรณสภาพแวดลอมภายนอกดานเทคนิค เนื่องจาก
ขอมูลสภาพแวดลอมภายนอกมีการสับสนมากขึ้นจึงตองเปลี่ยนขอมูลสภาพแวดลอมภายนอกใหเปน
ขอมูลเชิงการกําหนดวัตถุประสงค กําหนดกลยุทธ และตัดสินใจในทางเลือกที่เหมาะสม การตัดสินใจ
นี้จะเกี่ยวของกับอนาคตเรียกวาการพยากรณสภาพแวดลอมโดยใชเทคนิคการพยากรณ เชน เทคนิค
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เปนการจัดหาขอมูลเกี่ยวกับสถานการณในปจจุบัน ซึ่งผูตัดสินใจจะตอง
ดึง ปจจัย เกี่ ยวกั บอนาคตภายหลั งการสํารวจข อ มูล การสํา รวจขอมูล โดยเทคนิ ค วิ ธีการพยากรณ
ประกอบดวย การวิ เคราะห การถดถอย การวิ เคราะห ส หสั ม พั นธ เ ป นต น เพื่ อให องคก รสามารถ
พยากรณสภาพแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและสงผลกระทบตอองคกร เพื่อใหองคกรไดเตรียมตัว
เผชิญกับแรงกดดันจากสภาพแวดลอมภายนอกไดอยางทันทวงที
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3.6 ความสําคัญของการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
ปจจัยภายนอกมีความสําคัญมากกวาปจจัย ที่กอใหเกิดความสําเร็จหรือลมเหลวตอองคกร
ฉะนั้นแลว ปจจัยภายนอกตองมีความสําคัญมากกวาภายใน แมบ ริษัท จะอยูในสภาพแวดลอมที่เปน
โอกาส แตถาไมมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรก็ยากที่ประสบความสําเร็จได
นอกจากที่สภาวะแวดลอมภายนอกจะกอใหเกิดปญหาหรือจํากัดในการดําเนินงานแกองคกร
แล ว สภาวะแวดล อมภายนอกยั ง ก อ ให เ กิ ด ผลดี ต อ องค ก รธุ รกิ จ และหลายๆองค กรจะฉกฉวย
ประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมภายนอกเหลานี้ ดังนั้นองคกรธุรกิจที่ประสบความ
ลมเหลวจะเกิดขึ้นเนื่องจากกลยุทธที่เลือกใชไมสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมภายนอกที่
สงผลกระทบตอองคกร

3.7 การใชขอมูลสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อกําหนดกลยุทธ
เพื่ อใหก ารตั ด สิ นใจมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลผู บ ริ ห ารต องเข า ใจสภาพแวดล อ ม
ภายนอกขององคกรธุรกิจ ทั้งยังจะตองติดตามเหตุการณและแนวโนมทั่วๆไปอยางใกลชดิ และตอเนือ่ ง
ตลอดจนการปฏิบัติและกลยุทธของคูแขงทั้งนี้เพื่อดําเนินกระบวนการตรวจสอบสภาพแวดลอมและ
การพยากรณความสามารถของคูแขงขันเพื่อนําไปสูการกําหนดหรือพัฒนากลยุทธ (ภาพที่ 3.3)
ภาพที่ 3.3 การใชขอมูลสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อกําหนดกลยุทธ
การตรวจสอบสภาพแวดลอมภายนอก
การกําหนดกลยุทธ
การพยากรณ
ความสามารถของคูแ ขงขัน

ที่มา: อําพล นววงศเสถียร ปรับปรุงจาก Hitt, Ireland and Hoskission (2005)
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3.8 การตรวจสอบสภาพแวดลอมภายนอก
จุดมุงหมายของการวิเคราะห
ฝายบริห ารตองตรวจสอบสภาพแวดลอมภายนอก เพื่อประเมินโอกาส และอุปสรรคหรื อ
ขอจํากัดจากสภาพแวดลอม คือการติดตาม ประเมิน และแจกแจงขอมูลขาวสารจากสภาพแวดลอม
ภายนอกใหแกบุคลากรหลักภายในองคกร การตรวจสอบเชนนี้ถือเปนเครื่องมือทางการบริหารทีท่ าํ ให
กิจการกําหนดทิศทางไดอยางถูกตองแมนยํา
ขั้นตอนในการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก
สภาวะแวดลอมภายนอกมีความสลับซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งเปนการยากที่
จะทําความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงและอิทธิพลของสภาวะแวดลอมภายนอกไดอยางละเอียดลึกซึ้ง
จําเปนที่องคกรจะตองทําการวิเคราะหและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมภายนอก
จึงประกอบดวยขั้นตอนตางๆ รวม 3 ขั้นตอน ไดแกการตรวจสอบ การพยากรณ และการประเมิน
1. การตรวจสอบ ไดแกการศึกษาหรือตรวจสอบถึงปจจัยในดานตางๆ ของสภาวะแวดลอม
ภายนอก รวมทั้งทราบวาปจจัยแวดลอมภายนอกที่สําคัญมีอะไรบาง และมีการเปลี่ย นแปลงในดาน
ใดบ า งที่ เ กิ ด ขึ้ นแล ว จะทํ า ให ท ราบถึ งข อมู ล ในป จจั ย และในอดี ต เท า นั้ น ข อ มู ล ที่ ไ ดรับ จากการ
วิเ คราะห ส ภาพแวดล อมภายนอก มัก จะเป นข อ มูล ที่ค ลุ มเครือ ไม ชั ด เจน และอาจจะยั ง ไม เ ป น
ประโยชน ตอองคกรเทาใด โดยทั่วไปมักจะเกิ ด ความเข าใจผิด ว าการดําเนินการตรวจสอบสภาวะ
แวดล อมโดยครอบคลุ มข อมู ล ของอดี ต และปจจุ บั นก็ เ ป นอั นจบสิ้ นกระบวนการหรื อขั้ น ตอนทั้ง
หมดแล ว ซึ่ ง เป นความเข า ใจที่ผิ ด ทํ า ให องค ก รธุ รกิจไม ส ามารถเตรี ย มพร อมที่ จะรั บ มื อต อ การ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได จึงจําเปนตองนําขอมูลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมมาทํา
การสังเคราะหและวิเคราะห
2. การพยากรณ เป นการนํ า ข อมู ล ที่ ได รับ จากขั้ น ตอนแรกอั นได แ ก ข อมูล ของสภาวะ
แวดลอมภายนอกทั้งในอดีตและปจจุบันมาคาดการณและพยากรณถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งขั้นตอนการพยากรณจะเปนประโยชนอยางมากตอองคกรธุรกิจ เนื่องจากขอมูล
หรือแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะทําใหองคกรสามารถจัดทําหรือเตรียมกลยุทธที่
เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในภายภาคหนา ถาไมมีการพยากรณแลวกลยุทธที่องคกรจัดทําขึ้นที่จะเปน
กลยุทธที่มีขอมูลจากอดีตและปจจุบันเปนขอมูลอางอิงเทานั้น ทําใหองคกรไมไดเ ตรียมพรอมตอการ
เปลี่ยนแปลงใดๆที่จะเกิดในอนาคต
3. การประเมิ น เปนขั้นตอนที่ มีค วามสํา คัญ เปนอยางมาก เป นการนําขอมู ลของสภาวะ
แวดลอมภายนอกในขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาวิเคราะหแ ละประเมินดูวาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
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แวดลอมนั้นๆ จะมีผลอยางไรตอองคกรธุรกิจใดบาง ทั้งในแงของการกอใหเกิด โอกาสหรือขอจํากัด
อันกอใหเกิดประโยชนตอการจัดทํากลยุทธขององคกร ขั้นตอนสองขั้นตอนแรกเปนเพีย งการหาและ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมภายนอกเทานั้น แตจะไมกอใหเกิดประโยชนตอองคกร
อยางไร ถาไมมีการประเมินถึงอิทธิพลหรือความสําคัญที่มีตอองคกรเนื่องจากปจจัยแวดลอมบางชนิด
อาจจะไมมีผลตอองคกรเลยก็ได ในขณะเดียวกันความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคกรอาจจะเกิด
ขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอมประการใดประการหนึ่งก็ตามดังนั้นถาไมมีขั้นตอนชี้ขอมูลที่ไดรับจากสาม
ขั้นตอนแรกที่จะกลายเปนขอมู ลที่นาสนใจเทา นั้น แต จะไมมีประโยชนเลย (Hitt, Ireland and
Hoskission, 2005)
ภาพที่ 3.4 ตัวแบบการบริหารเชิงกลยุทธ
ผลยอนกลับ
การวิเคราะห/ตรวจสอบ
สภาพแวดลอมภายนอก

การกําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ เปาหมาย

การกําหนด
วัตถุประสงคระยะ
ยาว

การกําหนด
กลยุทธ/ทางเลือก
กลยุทธ

การนํากลยุทธไปสู
การปฏิบัตกิ าร

การนํากลยุทธไป
ปฏิบัตกิ ารในดาน
การตลาด การเงิน
การบัญชี การวิจัย
และพัฒนา และ
ทรัพยากรมนุษย

การควบคุม/
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน

การวิเคราะห/ตรวจสอบสภาพแวดลอม
ภายใน

การกําหนดกลยุทธ

การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ

การประเมินกลยุทธ

ที่มา: อําพล นววงศเสถียร (2555)

3.9 วิวัฒนาการของวงจรธุรกิจ
ธุรกิจทั้งหลายยอมมีวิวัฒนาการตามลําดับจากจุดเริ่มตนไปสูความเติบ โตอยางเต็มที่มีค วาม
มั่นคงเขมแข็ง และในที่สุดก็เสื่อมถอยลงเปนวงจรชีวิตของธุรกิจ พลังแหงการแขงขันที่กลาวแลวยอม
แตกตางกันไปตามวิวัฒนาการของกิจการ ดังนั้น การทําความเขาใจวงจรธุรกิจเปนประโยชนในการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกดวย
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ตารางที่ 3.1 วิวัฒนาการของวงจรธุรกิจ
ขั้นตอน
การเริ่มตน

ภาวะดานความรวมมือ
ภาวะดานการแขงขัน
ทํางานรวมกับ ลูกคาและผูจัดหาในการ ปกป องแนวคิ ด ใหม ไม ใหธุ รกิ จ
กํ า หนดแนวคิ ด และค า นิ ย มใหม เ พื่ อ อื่น ลวงรู และเลีย นแบบ ผู กติ ด
เสนอผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมตอตลาด กับลูกคาชั้นนําและผูจัดหาหลัก
รวมทั้งหาชองทางการตลาดใหม
การเติ บ โตและก าร เสนอขายสิ่งใหมในตลาด โดยทํา ความ เอาชนะคู แ ข ง ขั น ที่ มี แ นวทาง
ขยายตัว
รวมมือกับผูจัดหาและหุนสวน เพื่อเพิ่ม คล ายกั น สร า งความแตกต า ง
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ
ใหกับผลิตภัณฑ
เปนผูนํา
มุงสูวิสัยทัศน สรางความสามารถในการ รั ก ษาความเข ม แข็ ง ทางด า น
แขง ขั น ค น หากลยุ ท ธ ก ารสร างความ อํา นาจการต อรอง สร า งความ
ไดเปรียบในการแขงขันโดยความรวมมือ ได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น เมื่ อ
ของลู ก ค า ผู จํ า หน า ยป จ จั ย การผลิ ต เปรี ย บเที ย บกั บ คู แ ข ง ขั น ใน
หรือแมแตคูแขงขัน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
การปรับตัว
ค น คว า วิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ พั ฒ นา สรางกําแพงกั้นขวางการเขามา
นวั ต กรรม ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม ๆ ที่ ต อ ขอ ง คู แ ข ง ขั น ราย ใ ห ม นํ า
ยอดจากผลิตภัณฑเดิม
แนวคิ ด ใหม ม าทํ า หรื อ ผลิ ต
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ต น ทุ น ต่ํ า และมี
ความแตกตางจากคูแขงขัน
ที่มา: ปรับปรุงจาก Porter (2008)

3.10 การประเมินสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดโอกาส หรือขอจํากัดตอองคกร
หลังจากที่ไดทําการตรวจสอบและพยากรณปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกแลว ขั้นตอน
ตอไปจะเปนการวิเคราะหวาปจจัยดานสภาพแวดลอมใด ที่จะกอใหเกิดโอกาสหรืออุป สรรคขอจํากัด
หรือภัยคุกคามตอองคกร ซึ่งองคกรสามารถแสวงหาโอกาสหรือเตรียมพรอมรับมือกับอุปสรรคหรือภัย
คุกคามที่องคกรเผชิญ หนาอยู มากนอ ยหรือไม เพีย งใด และองคกรนํา มากํ าหนดกลยุ ท ธเ พื่อ เป น
ทางเลือกในการดําเนินกลยุทธตอไป อยางไร

3.11 การสรุปและสังเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
หลั ง จาการวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มภายนอกแล ว ในขั้ น สุ ด ท า ยจะเป น การสรุ ป และ
สังเคราะหขอมูลในสองระดับ
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3.11.1 วิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอก กับสภาพแวดลอมภายใน
การวิเคราะหขอมูลของสภาพแวดลอมภายนอกควรจัดทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
สภาพแวดลอมภายนอกกับผลกระทบที่นาจะเกิดขึ้นตอสภาพแวดลอมภายในองคกรดวย โดยมีแนว
ทางการวิเคราะห ดังนี้
1. ระบุแนวโนมในสภาพแวดลอมภายนอกทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเปน
โอกาสหรืออุปสรรคตอการดําเนินการขององคกรอยางไร และจะนําไปสูการกําหนดกลยุทธอยางไร
2. วิเคราะหผลกระทบของแนวโนมที่ระบุ ที่จะมีตอสภาพแวดลอมภายในแตละแผนกหรือแต
ละฝายตางๆ ในองคกร โดยจัดทําเปนตารางเมตริกซหรือตาราง 4 ชองเพื่อเปรียบเทียบใหเห็นมุมมอง
จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคที่มตี อองคกรเพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธใหกับองคกรตอไป
3.11.2 ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทั่วไปและสภาพแวดลอมการแขงขัน
ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทั่วไปและสภาพแวดลอมการแขงขัน มีค วามเกี่ยวของ
กันอยางมาก และเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาหนึ่ง แสดงลักษณะที่เกี่ยวของกันของสภาพแวดลอมทั่วไป
และสภาพแวดลอมทางการแขงขัน ตัวอยาง ในการพัฒนาเศรษฐกิจจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยและการเคลื่อนไหวของสภาพทางการเงิน จะมีผลกระทบที่สําคัญตอลักษณะของความ
ตองการซื้อ และความสามารถในการสรางกําไรของหลายอุตสาหกรรม
ภาพที่ 3.5 ลักษณะที่เกี่ยวของกันของสภาพแวดลอมทั่วไปและสภาพแวดลอมทางการแขงขัน
สภาพแวดลอมทั่วไป

สภาพแวดลอมระดับโลก

สภาพแวดลอมทางสังคม
และวัฒนธรรม

สภาพแวดลอมทางการแขงขัน
- อุป สรรคจากคูแขงขันใหม
- อํานาจการตอรองของผูขายปจจัยการผลิต
- อํานาจการตอรองของผูซื้อ
- อุป สรรคของผลิตภัณฑท ี่ทดแทนกัน
- การชิงดีชิงเดนในการแขงขัน

สภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี

ที่มา: ปรับปรุงจาก Porter (2008)

สภาพแวดลอมการเมืองและ
กฎหมาย

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ

47

3.12 แรงกดดันจากการแขงขัน
สวนสําคัญของการตรวจสอบภายนอก คือ การที่สามารถรูอ งคกรที่เปนคูแขงและการกําหนด
จุดแข็งจุดออนความสามารถโอกาส อุปสรรค วัตถุประสงค และกลยุทธขององคกรคูแขงการรวบรวม
ขอมูลและประเมินสารสนเทศของคูแ ข งขั นในอุ ตสาหกรรมมี ความสําคัญ ตอการสรา งกลยุ ทธเพื่ อ
ความสําเร็จ การระบุคูแขงสําคัญไมไดใชเรื่องงายเสมอไปเพราะหลายๆ องคกรมีหลายแผนกทีแ่ ขงขัน
ในอุตสาหกรรม องคกรขนาดใหญสวนมากไมไดมีการเผยแพรสารสนเทศดานยอดขายและกําไรของ
องคกรเชนเดียวกันบริษัท ขนาดเล็กก็ไมไดพิมพเผยแพรสารสนเทศทางดานการเงินและการตลาด
เชนเดียวกัน จึงเปนหนาที่ขององคกรที่จะตองวิเคราะหแรงกดดันจากการแขงขันทีเ่ กิดจากคูแ ขงขันใน
อุตสาหกรรม แรงกดดันภายนอกที่สําคัญที่มีตอองคกรสามารถแบงออกได 5 ประเภทใหญๆ ดังนี้
1. แรงกดดันทางเศรษฐกิจ
2. แรงกดดันทางดานสังคม วัฒนธรรม ประชากรศาสตร และสิ่งแวดลอม
3. แรงกดดันทางดานการเมืองการปกครองและกฎหมาย
4. แรงกดดันทางดานเทคโนโลยี
5. แรงกดดันทางดานการแขงขัน
ภาพที่ 3.6 ความสัมพันธระหวางแรงกดดันภายนอกที่สําคัญกับองคกร
1.แรงกดดันทางดานเศรษฐกิจ
2.แรงกดดันทางดานสังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม
3.แรงกดดันทางดานการเมือง การ
ปกครอง และกฎหมาย
4. แรงกดดันทางดานเทคโนโลยี
5. แรงกดดันทางดานแขงขัน

ที่มา: ปรับปรุงจาก Porter (2008)

คูแขง
ผูผลิต
ผูแทนจําหนาย
เจาหนี้
ลูกคา
พนักงาน
ชุมชน
ผูจดั การ
ผูถือหุน
สหภาพแรงงาน
รัฐบาล
องคกรการคาตาง ๆ
กลุมผลประโยชนเ ฉพาะ
สินคา
การบริการ
ตลาด
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ

โอกาสและอุปสรรคขององคกร
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3.13 คุณลักษณะ 7 ประการขององคกรที่มีศักยภาพในการแขงขันมากที่สุด
คุณลักษณะขององคกรที่มีศักยภาพในการแขงขันมากที่สุด 7 ประการไดแก
1. การเพิ่มสวนแบงตลาดอยางตอเนื่อง
2. ความสามารถในการระบุไดอยางถูกตองวาองคกรอยูในธุรกิจอะไร
3. ความลมเหลวที่เกิดขึ้นจะตองคนหาตนเหตุและสามารถแกไขใหไดทันทวงที
4. องคกรตองสรางนวัตกรรมหรือการปรับเปลี่ยนโดยใชเทคโนโลยี
5. การเติบโตโดยการเขาซื้อหรือควบรวมกิจการที่องคกรที่มีความเชี่ยวชาญ
6. การสรางความแตกตางดวยคุณภาพทรัพยากรมนุษย
7. คุณภาพเปนความสามารถในการแขงขันดานตนทุนต่ําที่สําคัญ

3.14 ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญจากคูแขงขัน
กลยุทธของคูแขงขันที่ประสบความสําเร็จ
กลยุทธของคูแขงขันที่ประสบความสําเร็จเปนแนวทางจําเปนเพื่อองคกรนํามากําหนดกลยุทธ
ขององคกรวาองคกรจะตอสูกับคูแขงขันอยางไรแบบ “รูเขา รูเรา รบรอยครั้ง ชนะรอยครั้ง”
ประโยชนของการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
อุปสรรคจากสภาพแวดลอมทั่วไปอุต สาหกรรม และคูแขงขัน คือสิ่งที่ขัด ขวางความสําเร็จ
ขององคกรในการบรรลุการแขงขันขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหส ภาพแวดลอมภายนอก จึงเปนสิ่ง
สําคัญและเปนประโยชนตอองคกรธุรกิจมาก เนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี้
1. สภาพแวดล อมภายนอกช วยให ผูบ ริห ารระดั บสู งทราบถึ งการดําเนินกลยุท ธห ลัก ของ
องคกรในปจจุบันวาสอดคลองกับสภาพแวดลอมหรือไม
2. ผูบริหารไดทราบถึงความเขมขนทางการแขงขันในอุตสาหกรรมวารุนแรงพียงใด
3. สภาพแวดล อ มภายนอก ทํ า ให ผู บ ริ ห ารทราบถึ งทิ ศ ทางและแนวโน มในอนาคตเพื่ อ
ประโยชนในการคาดการณและวางแผนดานกลยุทธไดถูกตองอยางมีหลักเกณฑ
4. สภาพแวดลอมภายนอก เปนประโยชนตอการปรับปรุงกลยุทธการดําเนินงานขององคกร
โดยการปรับหรือเปลี่ยนอุปสรรคใหเปนโอกาสไดทันทวงที
5. สภาพแวดลอมภายนอก ทําใหองคกรไดทราบถึงโอกาสหรืออุปสรรคที่อาจเปนโอกาสและ
ภัยคุกคามตอองคกรทั้งในปจจุบันและอนาคต
6. สภาพแวดลอมภายนอก ทําใหองคกรสามารถใชสมรรถนะหลักองคกรเพื่อฉกฉวยโอกาส
หรือลดภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ในแตละสวนของสภาพแวดลอมภายนอกจะมีผลกระทบที่รุนแรงตอแรงกดดันที่มีตอองคกร
ซึ่งพิจารณาลักษณะของการแขงขันในอุตสาหกรรม ดังตอไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน ตัวอยาง การลดลงของกลุมวัยรุนในตลาดแรงงาน
2. การพัฒนาดานเทคโนโลยีภายนอกอุตสาหกรรมจะมีผลกระทบตอศักยภาพการแขงขัน
และความสามารถในการแขงขัน
3. การพัฒนาระดับโลกเปนสิ่งแวดลอมที่สําคัญตอการกําหนดการจัด การเชิงกลยุทธระดับ
โลก

3.15 การวิเคราะหการแขงขัน (competitive analysis)
การระบุ คู แ ข งขั นในป จจุ บั นและคู แ ขง ขัน ที่ มีศั ก ยภาพขององค ก ร ผู บ ริ ห ารระดั บ สู งจะ
พิจารณาตัวแปรที่สําคัญหลายประการ ไดแก
1. องคกรอื่นกําหนดขอบเขตของตลาดของตนอยางไรคําจํากัดความขององคกรอื่นตอการ
แขงขันคืออะไร การวิเคราะหองคกรคูแขงขันวาแตกตางหรือเหมือนกันกับองคกรของเราหรือไม
2. ผลประโยชนที่ ลูก คาไดรับ จากสิน ค าและบริ การ ซึ่ง องค กรอื่ นเสนอเหมื อนกั นหรือไม
อยางไรความเหมือนกันของประโยชนของสินคาหรือบริการยิ่งเหมือนกันมาก ระดับของความสามารถ
ในการทดแทนระหวางสินคานั้นก็ยิ่งสูงดวย สินคายิ่งมีความสามารถในการทดแทนกันไดสูง ก็จะทําให
องคกรและคูแขงขันในอุตสาหกรรมมีการแขงขันกันอยางรุนแรงเพิ่มขึ้นตามไปดวย ดังนั้น ทําอยางไร
ใหสินคาขององคกรเปนสินคาที่ไมสามารถทดแทนไดจากสินคาของคูแขงขัน
3. ผลิตภัณฑข ององคกรคูแขงขันมีผ ลตอการแขงขันในอุตสาหกรรมหรือไม อยางไรแมวา
คําถามนี้อาจอธิบายหรือตอบไดย าก ในความเปนจริงสิ่งนี้ เปนหนึ่งในคํ าถามที่สําคัญ ที่สุด ซึ่งการ
วิเคราะหการแขงขันตองทําใหเกิดความเขาใจใหไดวาองคกรคูแขงขันมีผลตอการชี้นําผลิตภัณฑใหมๆ
ตอทั้งอุตสาหกรรมหรือไม เพราะการวิเคราะหองคกรคูแขงขัน ชวยใหมีความเขาใจเปาหมายในระยะ
ยาวขององคกรคูแขงขัน ขอมูลที่แมนยําและนาเชื่อถือได เปนสิ่งที่จําเปนและตองการนํามาวิเคราะห
เพื่ อนํ าไปสู การกํ าหนดกลยุ ท ธข ององค กร ข อ มู ล เหล านั้น อาจเกี่ย วกั บ ข อ มู ล ด า นทรั พยากรที่ มี
ศักยภาพและสรางความไดเปรียบเหนือกวาคูแขงขันทุกรายในอุตสาหกรรมเชน องคกรที่มีเทคโนโลยี
ขั้นสูงในการผลิตเครื่องมือทางการแพทย การใชโรบอท(robot) ในการผลิตที่ตองการความปลอดภัย
สูง องคกรผูผลิตเทคโนโลยีเกี่ยวกับอวกาศ เปนตน

50

3.16 ประโยชนของการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเปนเครื่องมือที่สําคัญที่มีความสําคัญยิ่งระดับผูบริหาร
ระดับสูงขององคกรธุรกิจในอันที่จะใชในการกําหนดกลยุทธในระดับตางๆ ใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับสภาวะแวดลอมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังจะเปนการปองกันสิ่งที่เกิดขึน้
อยางไมคาดฝนจากการเปลี่ย นแปลงของสภาวะแวดล อมภายนอกองคกร โดยที่ขอมูล ที่ไดจาการ
วิเ คราะห สภาพแวดล อมนี้ สามารถนํ ามาใชป ระโยชนต อองค กรในหลายลักษณะซึ่งจะช วยใหเ รา
สามารถไหวตัวทันสถานการณและมีการเตรียมความพรอมกับการปรับเปลี่ยนของสภาพแวดลอม ถา
องคกรรูวาแนวโนมวาจะมีปญหาอุปสรรค โอกาส ภัยคุกคามอะไรที่จะเกิดขึ้นกับองคกร องคกรจะได
มีการเตรียมตัวรับมือ ลดผลกระทบที่สงผลเสียหายตอองคกร หรือแมแตการแสวงหาโอกาสเพื่อเพิ่ม
ความไดเปรียบเหนือกวาคูแขงขันก็ได

3.17 ตําแหนงทางการแขงขัน (competitive position)
การประเมินตําแหนงทางการแขงขันขององคกรในอุตสาหกรรม ทําใหองคกรสามารถพัฒนา
โอกาสในการแข งขั นเหนื อกว าคู แ ขงขั นได การออกแบบผลิ ตภั ณฑเ พื่อวางตํ า แหนงผลิ ตภั ณฑ ที่
เหนือกวา เสนอขายในราคาที่สูงกวา เปนการกําหนดกลยุทธขององคกร ซึ่งเปนโอกาสที่ดีในทางการ
แข งขั นภายหลั งจากที่ไดวิ เ คราะห ส ภาพแวดลอมภายนอกขององคก รซึ่งทํา ใหท ราบถึ งตํ า แหนง
ทางการแขงขันของคูแขงขัน การหลีกเลี่ยงโดยหาชองวางทางการตลาดและวางตําแหนงการแขงขันที่
ยังไมมีคูแขงขันในอุตสาหกรรมสนใจ นับเปนกลยุทธที่สรางโอกาสและลดอุปสรรคจากการแขงขันได
เปน อยา งดี การพัฒนาคุณลักษณะของคู แ ขง ขันสามารถทํ าให องค กรคาดการณคูแขงขัน ไดอยาง
ถูกตองมากขึ้น ทั้งการเติบโตในระยะสั้นและระยะยาว และศักยภาพในการทํากําไรของคูแขงขันหรือ
แมแตองค กรของเราเองการวิเคราะห ตําแหนงทางการแขงขัน จากสภาพแวดล อมภายนอก ทําให
ทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเชิงกลยุทธที่มีผลตอผลการประกอบการขององคกร และกลยุทธ
การแข ง ขั นของคู แ ข งขั นและขององค กรเองด วย(อํ า พล นววงศเ สถี ย ร, 2556 และ Ireland,
Hoskisson and Hitt, 2006) ไดแก ปจจัยดังตอไปนี้
1. ตําแหนงการแขงขัน
2. จํานวนของสายผลิตภัณฑ
3. สมรรถนะขององคกร
4. ความสามารถดานการแขงขัน
5. กลยุทธทางการแขงขัน
6. ภาวะผูนําและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
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7. ผูนําดานตนทุน
8. ความแตกตางและความสามารถในการสรางนวัตกรรม
9. คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ
10.การเปนผูนําดานการวิจัยและพัฒนา
11. ความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของลูกคา

3.18 อุปสรรคในการขวางกั้นการแขงขัน
3.18.1 ความประหยัดจากขนาด (economies of scale)
ความประหยัดจากขนาดเปนอุปสรรคของผูที่จะเขามาใหมในอุตสาหกรรมผูเขามาใหมถูก
บังคับใหเขามาโดยจะตองมีขนาดการผลิต ขนาดใหญ หรือจําเปนตองยอมรับ ความเสียเปรีย บดาน
ตนทุน ความประหยัดจากขนาดของการผลิต การวิจัย การตลาด และการบริการ อาจเปนอุปสรรค
ขวางกั้นที่สําคัญในการเขามาใหมในอุตสาหกรรมผลิตคอมพิวเตอร เชน Acerเปนผูผลิตรายใหญที่ มี
ขนาดการผลิตที่สรางความประหยัดจากขนาดการผลิต โดยการใชใหเปนประโยชนจากผูนําในการ
ผลิตและการจัดจําหนายที่มียอดขายจํานวนมาก ทําใหมีความสามารถดานตนทุนที่ต่ํากวาคูแขงขัน
รายอื่นในอุตสาหกรรม
3.18.2 ความแตกตางของสินคา (product differentiation)
ลักษณะเฉพาะตัวของสินคาที่แตกตางจากคูแขงขันหรืออุต สาหกรรม จะทําใหเปนอุปสรรค
ขวางกั้นสําหรับผูนําเขามาใหม เนื่องจากตองใชจายจํานวนมากเพื่อการวิจัยและพัฒนา และอาจตองมี
เทคโนโลยีขั้นสูงจึงจะสามารถสรางสรรคผ ลิตภัณฑที่แตกตางดังกลาวได โดยความจงรักภักดีจาก
ลูกคาเกิดจากสินคาที่คูแขงขันไมมีขายในตลาด ความแตกตางเปนสิ่งแรกที่ใชในอุต สาหกรรม และ
ความแตกตา งของสินคาเปนปจจัย ที่ส นับสนุ นลักษณะเฉพาะตัวของสิ นคา และตราสินคา ลักษณะ
เฉพาะตัวของสินคาที่แตกตางเปนอุปสรรคกีดขวางการเขามาของคูแขงขันรายใหมในอุต สาหกรรมที่
สําคัญที่สุดในอุตสาหกรรมตางๆ (Porter, 2001)
3.18.3 ความผิดพลาดในการกําหนดคูแขงขัน
การกําหนดคูแขงขันเปนขั้นตอนในการพัฒนากลยุทธ แตสิ่งนี้อยูในกระบวนการที่เต็มไปดวย
ความไมแนนอนและความเสี่ยง กระบวนการในการบริหารระดับสูง บางครั้งกอใหเ กิดตนทุนในการ
กําหนดคูแขงขันผิดพลาด ตัวอยางความผิดพลาดเหลานี้คือ
1. เน นการแข งขันในปจจุ บันมากเกินไป และรู ก ลยุ ท ธข องคู แ ขง ขั น รายใหม นอยเกิ นไป
ในขณะทีป่ ระเมินผูมาใหมที่มีศักยภาพต่ําเกินไป
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2. เนนคูแขงขนาดใหญอยางมาก ในขณะเดียวกันก็ละเลยคูแขงขันขนาดเล็ก
3. ละเลยการจับตาดูคูแขงขันระหวางประเทศที่มีศักยภาพโดยมุงใหความสนใจแตคูแขงขัน
ในระดับทองถิ่น
3.18.4 ขอบเขตของอุตสาหกรรม
อุต สาหกรรม คื อ การรวบรวมกัน ขององคกรซึ่งเสนอสินคาหรือบริ การที่ เหมือ นกั น โดย
“สินคาที่เหมือนกัน”หมายถึงสินคาที่ลูกคารับรูวาทดแทนกันได ตัวอยางเชน ตราสินคาของเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนบุคคล ซึ่งอยูในตลาดป จจุบัน บริษัทซึ่งผลิตคอมพิวเตอรสวนบุ คคลเหล านี้ เช น
AT&T, IBM, Apple และ Compaq ซึ่งมาจากศูนยกลางของอุตสาหกรรมไมโครคอมพิวเตอร
สมมติวาคูแขงขันในอุตสาหกรรมไมโครคอมพิวเตอร ขอบเขตของอุตสาหกรรมนี้เริ่มตนและ
สิ้นสุดที่ใด โดยอาจตั้งเปนคําถามวาอุตสาหกรรมไมโครคอมพิวเตอรรวมถึง desktop laptop และ
tabletดวยหรือไม เหลานี้คือประเภทของคําถามซึ่งผูบริหารเผชิญในการกําหนดขอบเขตอุตสาหกรรม
เพื่อองคกรจะไดมุงเนนการแขงขันที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น
3.18.5 คุณลักษณะของลูกคา
การวิเ คราะหสภาพแวดล อมดานการดํ าเนิน งานโดยเฉพาะการทํา ความเขา ใจลูกคา และ
พฤติกรรมของลูกคาเปนหัวขอที่จําเปนมากที่สุด ความเขาใจลูกคาขององคกร ทําใหเกิด การพัฒนา
ผลิตภัณฑที่ตอบสนองคุณลักษณะของลูกคาปจจุบันและลูกคาที่ค าดหวังขององคกรในอนาคต การ
พัฒ นาความสามารถของผู บ ริ หารในการวางแผนการดําเนิ นงานเชิ งกลยุท ธ เพื่ อ พยากรณค วาม
ตองการขนาดของตลาดและความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย เพื่อสนั บสนุนการพยากรณ ที่
เปลี่ยนตามรูปแบบความตองการของลูกคา วิธีโดยทั่วไปในการแบงสวนตลาดที่ขึ้นอยูกับคุณลักษณะ
ลูกคา เปนอุปสรรคในการขวางกั้นคูแขงขันที่จะเขามาใหมที่ไมทราบถึงคุณลักษณะที่แทจริงของลูกคา
เพื่อการตอบสนองความตองการของลูกคา
3.18.6 ความแตกตางที่เหนือกวาของผลิตภัณฑ
ความแตกตางของผลิตภัณฑสามารถเกิดขึ้นโดยแทจริง หรือเกิดจากการรับรูในตัวผลิตภัณฑ
ความแตกตางระหวางโทรศัพท Iphone ของ Apple’s กับ Nokia เปนตัวอยางที่แ สดงถึงความ
แตกตางของผลิตภัณฑที่สรางความไดเปรียบเหนือกวาคูแขงขันและเปนความแตกตางทีส่ อดคลองกับ
ความต องการของลู ก ค า ซึ่ง ผลิ ต ภั ณฑจะเกิ ดความแตกต า งกั นอย างมากในเทคโนโลยี และการ
ปฏิบัติงานความแตกตางเหลานี้อาจเกิดจากหลักการออกแบบการใชงานที่ตางกัน รูปแบบที่แ ตกตาง
กัน ความเปนนวัตกรรม และเทคโนโลยีการใชงานที่แตกตางกัน เปนตน
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ความแตกตางที่มาจากการรับรู เปนผลมาจากวิธีซึ่งบริษัทวางตําแหนงผลิตภัณฑข ององคกร
และจากความสําเร็จของผลิตภัณฑในการชักชวนลูกคาใหรับรูวาผลิตภัณฑของตนแตกตางอยางมาก
จากผลิตภัณฑของคูแขงขันกลยุทธทางการตลาดจะเปนเครื่องมือในการทําเชนนี้อยางไดผล

3.19 บทสรุป
โดยบทนี้ ไดกล าวถึงสภาพแวดลอ มภายนอก รวมทั้ งการศึ กษาการพยากรณ และวิ นิจฉั ย
สภาพแวดลอมภายนอกเพื่อประโยชนที่ผูบริหารใชกําหนดกลยุทธองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการศึกษาขอมูลสภาพแวดลอมภายนอกเปนการใชขอมูลทั้งอดีต
ปจจุบันและอนาคต เพื่อการพยากรณซึ่งมีดวยกันหลายวิธี
สภาพแวดล อ มทางการแข ง ขั น เป น สภาพแวดล อ มภายนอก ประกอบด ว ยป จจั ย ใน
อุตสาหกรรม ซึ่งมีผลกระทบตอธุรกิจโดยตรงทันทีทันใด การศึกษาระบบเพื่อใหเขาใจสภาพแวดลอม
ทางการแขงขัน โดยวิเคราะหอุตสาหกรรมและประยุกตใชโมเดลแรงกดดัน
สภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมทางการแขงขันกําหนดโดยระดับความเกี่ยวของ
กันการพัฒนากลยุทธหลายประการ โดยทั่วไปการพัฒนากลยุทธจะไดรับ ผลกระทบที่สําคัญจากแรง
กดดัน 5 ประการ ซึ่งทําใหเกิดการแขงขันรุนแรงในอุตสาหกรรมการแขงขัน
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมทางการแขงขันเปนปจจัย สําคัญใน
กระบวนการจั ดการเชิง กลยุทธ เพื่ อการประเมิ น รวบรวมขอ มูล ในเชิงลึก ทั้ งขอ มูล ดานเศรษฐกิ จ
การเมือง สังคม วัฒนธรรม ประชากร ศาสนา สิ่งแวดลอม การเมือง รัฐบาล กฎหมาย เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ การแขง ขัน ในอุต สาหกรรมคูแ ขงขั นผู ข ายปจจั ยการผลิ ต คู แ ขง ขันที่จะเขามาใหมใน
อนาคต ทั้งนี้เพื่อวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคในการดําเนินการขององคกร เพื่อนําไปสูการแสวงหา
โอกาสและลดภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับองคกร ทั้งเปนการแสวงหาความไดเปรียบในการแขงขัน และลด
ความเสี่ยงในการดําเนินงานขององคกรทั้งในปจจุบันและอนาคต

คําถามทายบท
1. ใหอธิบายความสําคัญของการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธ
2. ใหอธิบายตัวแบบแรงกดดัน 5 ประการของ Porter พรอมทั้งอธิบายผลกระทบจากแรงกดดันทัง้ หา
ประการที่มี ตอองคกร ตลอดจนการนําไปใช ในการกํา หนดกลยุทธ และสรางความไดเปรียบในการ
แขงขัน
3. ใหอธิบายลักษณะที่เกี่ยวของกันของสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมทางการแขงขันทีม่ ี
ผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร
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4. ใหอธิบายแนวทางการประเมินตําแหนงทางการแขงขันเพื่อพัฒนาโอกาสนําไปสูการออกแบบกล
ยุทธขององคกรเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันเหนือกวาคูแขงขัน
5. จากกรณีศึกษาเรื่อง “THE CRYSTAL PTT มิติใหมแหงสถานีบ ริการน้ํามัน ” ใหวิเคราะห SWOT
Analysis ของ “THE CRYSTAL PTT” เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธการเติบโตและกลยุทธเพื่อการ
แขงขัน
THE CRYSTAL PTT
มิติใหมแหงสถานีบริการน้ํามัน
ทามกลางการแขงขันของคูแขงขันในธุรกิจสถานีบ ริการน้ํามัน และความผันผวนของภาวะ
เศรษฐกิจ กลุม ปตท.ไดสรางความแตกตางในรูปแบบสถานีบริการน้ํามันครบวงจร ภายใตชื่อ The
Crystal PTT (TCPTT) ถนนชัยพฤกษ ซึ่งถือเปนโครงการที่อยูบนทํา เลลอมรอบดวยโครงการที่อยู
อาศัยชื่อดัง สํานักงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงเรีย น และหนวยงานราชการ ใน
รัศมีใกลโ ครงการ เพียง 5-10 กิโลเมตร และยั งเปนเสนทางเชื่อมตอจากถนนแจงวัฒนะ เสนทาง
เชื่อมตอไปสูภ าคต าง ๆ ทั้ งภาคเหนือ ภาคใต และภาคตะวั นตก ภายใต คอนเซ็ป ทและมุม มองที่
สอดคลองกับไลฟสไตลของคนรุนใหมตามแนวคิดนวัตกรรมสีเขียวเพื่อลดการใชพลังงานและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม โครงการ “The Crystal PTT” เปนไลฟสไตล คอมมูนิตี้มอลลแ หงแรกในลักษณะการ
รวมทุนกันระหวาง ปตท. และ เค.อี.กรุป ดวยการประสานจุด แข็งของทั้งสององคกรไวดวยกัน อิง
แนวคิดและใหความสําคัญกับเรื่องการประหยัดพลังงาน ลดมลภาวะ การรีไซเคิล รวมถึงการใชวัสดุที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังนําเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมทันสมัยมาใชเพื่อใหโครงการสมบูรณ
แบบ สวนทําเลที่ตั้งของ “The Crystal PTT” ถือไดวาเปนทําเลที่มีศักยภาพสูง เพราะเปนเสนทาง
สัญจรเชื่อมตอหลาย ๆ จังหวัด “The Crystal PTT” จึงพรอมเปนคอมมูนิตี้มอลลแ หงใหมที่เต็มไป
ดวยความทันสมัย สะดวกสบาย และตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกกลุมภายใตพฤติกรรม
ของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และคูแขงขันรายใหมที่เขาสูต ลาดอยางตอเนื่อง พรอม ๆ
กับการถูกทดแทนโดยรูปแบบคอมมูนิตี้มอลลแบบใหม ๆ ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งนับเปนความ
ทาทายอยางยิ่งในอุตสาหกรรมนี้
“The Crystal PTT” เมื่อไดเขาไปสัมผัสแลวจะมีความแตกตางจากสถานบริการน้ํามันทั่วไป
คอนขางชัดเจน เพราะเปนสถานที่ที่มีความครบวงจรในคอนเซ็ปทใหมของ ปตท. ผานตัวสถานีบริการ
น้ํามันพรอมกับ Jiffy Plus Supermarket เต็มรูปแบบ มีที่จอดรถสะดวกสบาย มีรานอาหารนานา
ชนิด และ รานคาตาง ๆ ที่ส ามารถตอบสนองทุกวัย โดยเฉพาะกับ “Jiffy Plus Supermarket”
ซูปเปอรมารเก็ตเต็มรูปแบบแหงแรกของ PTTRM ซึ่งถือเปนการกาวเขามาในธุรกิจคาปลีกอยางเต็ม
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รูปแบบของกลุม ปตท.ตอยอดธุรกิจคาปลีกจากรานสะดวกซื้อ Jiffy ในปจจุบัน มาพรอมกับคอน
เซปท “Daily freshness, freshness, Finely selected” หรือ “สดใหมทุกวัน คัดสรรเพื่อคุณ” ที่
พรอมตอบสนองทุกความตองการของทุกเพศ ทุกวัย และทุกไลฟสไตลการชอปของคนรุนใหมไดอยาง
ครบครันในที่เ ดียว ดวยความหลากหลายของสินคา ไมวาจะเปนอาหาร ผัก ผลไม ที่สดใหมทุกวัน
อาหารแชแข็ง อาหารทะเล ขนมขบเคี้ยว สินคานําเขาตาง ๆ อุปกรณ เครื่องใชในครัวเรือน รวมกวา
10,000 รายการ อี ก ทั้งยัง มีบ ริการแปรรูป อาหารสด และสินคา คุ ณภาพภายใต แ บรนด Jiffy’s
Choice อาหารพรอมทานหลากหลายเมนูเด็ดที่คัดสรร วัตถุดิบควบคูกับการปรุงอยางพิถีพิถันวันตอ
วัน รวมถุงชาไขมุกเพิรล ลี ที (Pearly Tea) ชงสดแกวตอแกว และ รานกาแฟ Cafe Amazon ที่มี
การตกแตงอยางทันสมัยใหบริการดวย
สําหรับโครงการ The Crystal PTT นี้ ถือเปนโครงการ Community Mall ที่สมบูรณแบบ
โดยรวมความสะดวกสบาย ความทันสมัย และใสใจตอสิ่งแวดลอม เปน One Stop Service สําหรับ
ลูกคาและประชาชนทั่วไปไดเปนอยางดี ดวยรานคาที่หลากหลายในโครงการ ประกอบกับการเปดตัว
สถานีบริการน้ํามันภายใตแนวคิด “The Greenergy Station” ที่ใชพลังงานแสงอาทิตยเขามาเปน
สวนหนึ่งของโครงการเพื่อลดมลภาวะและเปนโครงการนํารองในการใชพลังงานทดแทนที่สะอาดและ
ยั่ง ยืน โดยได มี การติด ตั้ ง เซลล แ สงอาทิต ย บ ริ เ วณบนหลั งคาเกาะจา ยน้ํา มั น รวมถึ ง หนา ร านจิ ฟฟ
สําหรับผลิต กระแสไฟฟาไวใชเองภายในโครงการเพื่อลดภาระการใชไฟฟา ซึ่งสามารถประหยัดคา
ไฟฟาไดถึงปละ 285,795 บาท เทียบเทากับลดการใชน้ํามันดิบในการผลิตไฟฟา 154 บารเรล / ป
ซึ่งเทากับเปนการลดมลภาวะตอสิ่งแวดลอมเทากับไดชวยปลูกตนไมใหญถึง 6 ไร/ป นอกจากนี้ สถานี
บริการแหงนี้ยังมีสถานีประจุไฟฟาสําหรับรถยนตไฟฟา (Electric Vehicle Station-EV) เตรียมพรอม
ใหบริการชารจพลังงานใหกับรถยนตที่ใชไฟฟาเปนพลังงานขับเคลื่อนในอนาคตอีกดวย
(ที่มา: ปรับปรุงจาก SM STRATETEGY+MARKETING MAGAZINE Vol.13 Issue 147 JUNE/JULY
2014. P.84 - P.86)
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แผนการสอนครั้งที่ 4
บทที่ 4 อุตสาหกรรมและคูแขงขัน
หัวขอเรื่อง
บทที่ 4 อุตสาหกรรมและคูแขงขัน
4.1 บทนํา
4.1.1 โครงสรางอุตสาหกรรม
4.1.2 วงจรชีวิตอุตสาหกรรม
4.1.3 การแขงขันและแรงกดดัน 5 ประการ ในอุตสาหกรรม
4.1.4 แรงกดดันทั้งหากับโครงสรางอุตสาหกรรม
4.1.5 กลุมกลยุทธ
4.1.6 การวิเคราะหคูแขงขัน
4.2 บทสรุป

แนวคิด
การแข งขั น มี ค วามสั มพันธ กับ การตลาดและอุต สาหกรรม ซึ่งจํ าเปนต อ งทํา ความเข า ใจ
องคประกอบตลาด อุตสาหกรรมและการแขงขันในอุตสาหกรรม การพิจารณาจํานวนผูซื้อ กลยุท ธ
การแขงขันของผูขายหรือผูผลิต เครื่องมือในการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขันที่นิยมนํามา
อธิบายสภาพแวดลอมการแขงขันในอุตสาหกรรม ไดแก แรงกดดันหาประการ ซึ่งไดรับการพัฒนาโดย
Michael E. Porter ตัวแบบแรงกดดันทั้งหานี้ ในอุตสาหกรรมและการแขงขันไดมีการนําเอาผูมีสวน
ไดเสียกับธุรกิจ (stakeholders) เขามาวิเคราะหรวมดวย เรียกวา ตัวแบบการแขงขันในอุตสาหกรรม
เพื่อใชในการวิเคราะหเพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธการแขงขัน ทําความเขาใจคูแ ขงขันและเปนกล
ยุทธที่เปนปจจัยนํามาซึ่งความสําเร็จของการแขงขันและความไดเปรียบในการแขงขัน
การวิ เ คราะห แ ละสามารถเข า ใจถึ ง อุ ต สาหกรรมการแข ง ขั น ทํ า ให อ งค ก รมี ผ ลการ
ประกอบการเหนื อกว า คู แ ข ง ขั น การวิเ คราะหอุ ต สาหกรรมการแข ง ขั นทํา ให อ งคก รได ท ราบถึง
โครงการอุตสาหกรรม พฤติ กรรมการแขง ขัน และผลการประกอบการในอุตสาหกรรม และสราง
ความสามารถทางการแขงขันและความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกรได
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วัตถุประสงค
1. อธิบายและเขาใจองคประกอบตลาด อุตสาหกรรมและการแขงขันได
2. อธิบายและเขาใจการแขงขันและแรงกดดันในอุตสาหกรรมได
3. อธิบาย เขาใจ และสามารถวิเคราะหกลยุทธการแขงขัน คูแขงขัน และปจจัยสําเร็จของการแขงขัน
และความไดเปรียบในการแขงขันได
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เอกสารอางอิง
ดูรายละเอียดทายบท

บทที่4
อุตสาหกรรมและคูแขงขัน
4.1 บทนํา
การแข งขั น มี ค วามสั มพันธ กับ การตลาดและอุต สาหกรรม ซึ่งจํ าเปนต อ งทํา ความเข า ใจ
องคประกอบตลาด อุตสาหกรรมและการแขงขันในอุตสาหกรรม การพิจารณาจํานวนผูซื้อ กลยุท ธ
การแขงขันของผูขายหรือผูผลิต เครื่องมือในการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขันที่นิยมนํามา
อธิบายสภาพแวดลอมการแขงขันในอุตสาหกรรม ไดแก แรงกดดันหาประการ ซึ่งไดรับการพัฒนาโดย
Michael E. Porter ตัวแบบแรงกดดันทั้งหานี้ ในอุตสาหกรรมและการแขงขันไดมีการนําเอาผูมีสวน
ไดเสียกับธุรกิจ (stakeholders) เขามาวิเคราะหรวมดวย เรียกวา ตัวแบบการแขงขันในอุตสาหกรรม
เพื่อใชในการวิเคราะหเพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธการแขงขัน การทําความเขาใจคูแขงขันและเปน
กลยุทธที่เปนปจจัยนํามาซึ่งความสําเร็จของการแขงขันและความไดเปรียบในการแขงขัน
การวิเคราะหและความสามารถในการเขาใจถึงอุตสาหกรรมการแขงขัน ทําให องคกรมีผ ล
การประกอบการเหนือกวาคูแขงขัน การวิเคราะหอุตสาหกรรมการแขงขันทําให องคกรไดท ราบถึง
โครงการอุตสาหกรรม พฤติ กรรมการแขง ขัน และผลการประกอบการในอุตสาหกรรม และสราง
ความสามารถทางการแขงขันและความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกรได
การศึ กษาและวิ เ คราะห แ บบจํ า ลองแรงกดดั นทางการแข งขั น 5 ประการ (five force
model)ทําใหเขาใจภาวการณแขงขันในอุตสาหกรรมวามีความรุนแรงมากนอยหรือไมเพียงใด การ
เขาใจอุตสาหกรรมจะทําใหผูบริหารสามารถเลือกอุตสาหกรรมที่ดึงดูด ใจและมีศักยภาพการทํากําไร
ไดดีกว า ปจจัย สํา คัญในความสําเร็จประการหนึ่ง ขึ้นอยู กับ วาองคกรธุรกิจมีความเขาใจโครงสราง
อุตสาหกรรมไดดีเพียงใดเนื้อหาในบทนี้ ไดแก โครงสรางอุตสาหกรรม วงจรชีวิตอุต สาหกรรม การ
แขงขันและแรงกดดัน 5 ประการในอุต สาหกรรม โครงสรางอุตสาหกรรม กลยุท ธแ ละทางเลือกกล
ยุทธ การวิเคราะหคูแขง และปจจัยแหงความสําเร็จในการแขงขัน
4.1.1 โครงสรางอุตสาหกรรม
โครงสรางอุตสาหกรรมใชเพื่อการอธิบายองคกรธุรกิจวาจะแขงขันและวางตําแหนงในการ
แขงขัน (competitive position)อยางไร เพื่อใหมีผลกําไรเหนือกวาคูแขงขัน นําไปสูความไดเปรียบ
ดานการเปนผูนําดานตนทุนต่ําโครงสรางอุตสาหกรรมดังกลาว หมายถึง การศึกษาพื้นฐานโครงสราง
พฤติ กรรมองคกรผลการดําเนิ นงาน ความสามารถในการทํ ากํ าไร ตลอดจนความสามารถในการ
แขงขั นและการสรางความไดเปรียบเหนือกวาคู แขงขั น โครงสร างอุต สาหกรรมเปนองคประกอบ
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สําคัญ โครงสรางอุตสาหกรรมบนพื้นฐานผูซื้อ ผูขาย และผูเขามาใหม ในกรณีผูเขามาใหมนั้นขวาก
หนามการเขาอุต สาหกรรมจะเชื่อมกับผลการดําเนินงานองคกรในอุตสาหกรรมสูง โดย Porter ได
พัฒนาตัวแบบเพื่ออธิบายอุตสาหกรรมและการแขงขันของอุตสาหกรรมโดยใช “แรงกดดันทางการ
แข งขัน 5 ประการ" (five force model)(Porter, 1980) โดยเห็ นวา โครงสรา งอุ ตสาหกรรม
ประกอบดวย 5 ปจจัย ไดแก ผูซื้อหรือผูบริโภค คูแขงขันในอุตสาหกรรมปจจุบัน คูแ ขงที่จะเขามา
ใหม ผูขายปจจัยการผลิต และสินคาทดแทน สาเหตุที่ผูบริหารตองวิเคราะหปจจัยทางการแขงขันทั้ง
หา เพื่อจะไดท ราบว าในอุต สาหกรรมที่กําลั งแข งขั นอยูในอุ ต สาหกรรมที่มี ความรุนแรงมากนอ ย
เพียงใด ใครคือผูขาย ใครคือผูซื้อ ใครคือคูแขงปจจุบัน ใครจะเปนคูแขงขันที่จะเขามาใหมในอนาคต
สินคาทดแทนสินคาขององคกรในอนาคตจะมีหรือไม อยางไร การจัดการความสัมพันธกับผูขายปจจัย
การผลิ ต จะต องดํ าเนิ น การตอ ไปหรือ ไม อยา งไร ผลการวิ เ คราะห อุต สาหกรรมจะทํ า ให ท ราบ
ความสามารถในการแขงขัน การแสวงหากลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน และผลการ
ประกอบการที่เปนผลจากการแขงขันเมื่อองคกรตองเผชิญกับแรงกดดัน
4.1.2 วงจรชีวิตอุตสาหกรรม
ประเด็ น สํ า คั ญ ในการเลื อ กกลุ ม อุ ต สาหกรรมที่ จ ะลงทุ น คื อ องค ก รธุ ร กิ จ จะต อ งรู ว า
อุต สาหกรรมนั้นอยูในชวงใดของวงจรชีวิต เพื่อที่ จะตัดสินใจลงทุนไดอยา งเหมาะสม เชน องคกร
ธุรกิจบางแหงอาจสนใจธุรกิจที่อยูในระยะเริ่มพัฒนา หรือธุรกิจที่อยูในระยะเจริญเติบโต เพราะมอง
วามีแ นวโน มที่ดีในการเติบ โตตอไป ซึ่ งจะทํ าให ยอดขายเพิ่ มสูงขึ้ น ไดรับส วนแบ งตลาด ราคาหุ น
ปรับตัวสูงขึ้น แตองคกรธุรกิจบางแหงผูลงทุนคิดวาธุรกิจในระยะเติบโตเต็มที่นั้นนาสนใจกวา ก็อาจ
มองวาความเสี่ยงคอนขางต่ํา และเห็นวาธุรกิจที่อยูในขั้นนี้ไมตองการเงินทุนไปขยายกิจการเทาไรนัก
มีโอกาสไดรับเงินปนผล เปนตน
ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยอดขายและกําไร

ยอดขาย
กําไร
แนะนําเจริญเติบโต เจริญเติบโตเต็มที่

ตกต่ํา

ที่มา: อําพล นววงศเสถียร ปรับปรุงจาก Porter and Heppelmann (2014)
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ในการอธิบายขั้นตอนการพัฒนาอุตสาหกรรม สามารถแบงออกไดเปน 4 ขั้น ดังนี้
(1) ขั้นแนะนําผลิ ตภัณฑ เขาสูต ลาด (introduction) มีผูผ ลิตนอ ยราย ยอดขายเติ บโตช า
ผลิตภัณฑยังพัฒนาไมสมบูรณ กําไรต่ําหรือขาดทุน และอัตราการลมเหลวของกิจการสูง
(2)ขั้นเจริญเติบโต (growth) ผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับของตลาดยอดขายเพิ่มขึ้นรวดเร็ว เริม่ มี
คูแขงเขามาในตลาด แตการแขงขันอาจยังไมรุนแรง ทําใหกําไรมีโนมเอียงสูงขึ้น
(3) ขั้นเติบโตเต็มที่ (maturity) ยอดขายเพิ่มในอัต ราที่ล ดลง ผลิตภัณฑเลียนแบบเขามา
แขงขัน ทําใหการแขงขันเริ่มรุนแรง กําไรมีแนวโนมลดลง
(4) ขั้นถดถอย (declination) ยอดขายลดลง ผลิตภัณฑใหมเขามาทดแทน อัตรากําไรลดลง
เริ่มมีบ างกิจการถอนตั วออกไปจากตลาด การเลือกอุ ตสาหกรรมที่ จะลงทุน สิ่ง สําคั ญจะต องรูวา
อุตสาหกรรมนั้นอยูในชวงใดของวงจรชีวิต เพื่อที่จะไดตัดสินใจอยางถูกตอง
ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ ความสนใจขององค ก รธุ ร กิ จ ที่ จะวิ เ คราะห แ ละพิ จ ารณาว า จะสนใจ
อุตสาหกรรมในขั้นไหนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑหรือของอุตสาหกรรม อาทิองคกรธุรกิจบางแหงอาจ
สนใจธุรกิ จที่อยู ในขั้ นบุกเบิก หรือธุรกิจที่อยู ในขั้ นเจริ ญเติ บโต เพราะมองวา มีแนวโนมที่ดีในการ
เติบโตตอไป ซึ่งจะทําใหยอดขายเพิ่มสูงขึ้น สวนแบงตลาดเพิ่มขึ้น ราคาหุนขององคกรปรับ ตัวสูงขึ้น
อยางไรก็ตามองคกรจะตองตระหนักดวยวาความเสี่ยงก็อาจสูงขึ้นตามไปดวยเชนเดียวกัน แตสําหรับ
องคกรธุรกิจที่มองวาธุรกิจในขั้นเติบโตเต็มที่นั้น นาสนใจกวาก็อาจมองวา ความเสี่ยงคอนขางต่ํา และ
เห็นวาธุรกิจที่อยูในขั้นนี้ ไมตองการเงินทุนไปขยายกิจการเทาไรนัก ก็อาจมีโอกาสจะไดรับ ผลกําไร
และสวนแบงตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น เปนตน
4.1.3 การแขงขันและแรงกดดัน 5 ประการ ในอุตสาหกรรม
การแขงขัน (competition) หมายถึง การทําสงครามระหวางคูแขงขันเพื่อการเพิ่มสวนแบง
ตลาด (market share) และการจัด หาทรัพยากร ความเขาใจคูแ ขงขันจึงเปนกุญแจสําคัญตอการ
พั ฒ นากลยุ ท ธ ข ององค ก รการวิ เ คราะห ก ารแข ง ขั นจะช วยให ผูบ ริ ห ารมองเห็ นคุ ณ ลั ก ษณะของ
สภาพแวดลอมในอุตสาหกรรม และจุดแข็งจุดออนของคูแขงขัน ทําใหสามารถคาดคะเนวาคูแ ขงจะใช
กลยุทธอะไร เพื่อที่จะเลือกใชกลยุทธตอบโตอยางเหมาะสมและมีป ระสิทธิภาพ Michael E. Porter
ศาสตราจารยผูเชี่ยวชาญดานกลยุทธการแขงขันของมหาวิทยาลัย Harvard ใหความเห็นวา ผูบริหาร
ตองใหความสําคัญกับความรุนแรงของการแขงขันภายในอุตสาหกรรม ซึ่งระดับของความรุนแรงของ
การแขงขันภายในอุตสาหกรรมจะถูกกําหนดโดยแรงผลักดัน 5 ประการ (five forces model) ซึ่ง
สามารถอธิบายการวิเคราะหระดับความรุนแรงของการแขงขันภายในอุตสาหกรรมไดดังตอไปนี้
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1. การแขงขันภายในอุตสาหกรรม
เป นการพิจารณาวา ณ ป จจุ บันมีอ งค กรที่แ ขงขั นอยูในอุ ตสาหกรรมนี้ จํา นวนกี่ ราย ถ า มี
จํานวนมากในอุตสาหกรรม แสดงใหเห็นถึงการแขงขันที่รุนแรง ในทางตรงกันขาม ถามีจํานวนนอย
รายในอุตสาหกรรม ก็แสดงใหเห็นวาการแขงขันในอุตสาหกรรมนั้นมีนอย
โดยปกติกําไรขององคกรในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันรุนแรงจะนอยกวาในอุตสาหกรรมที่มี
การแข ง ขั นไม รุน แรง ดัง นั้ น โอกาสที่ ผู ถื อหุน จะได รับ เงิ นป นผลจากการลงทุ นในองค ก รที่ อ ยู ใน
อุตสาหกรรมที่มีการแขงขันรุนแรงจึงนอยกวาไปดวย
2. อุปสรรคของคูแขงขันรายใหม
นอกจากพิจารณาการแขงขันในอุตสาหกรรมแลว องคกรจะตองพิจารณาถึงคูแขงขันรายใหม
ที่กําลังจะเขามาแขงขันในอุตสาหกรรมนี้ดวยวาคูแขงขันรายใหมจะสามารถเขาสูอุตสาหกรรมนี้ได
ยากงายเพียงใดหากคูแขงขันรายใหมสามารถเขาสูอุตสาหกรรมนี้ไดงาย ก็จะทําใหจํานวนคูแขงขันใน
อุตสาหกรรมนี้มีจํานวนมากขึ้น ซึ่งอาจจะนําไปสูการตัดราคาสินคาระหวางกัน สงผลใหกําไรตอหนวย
ขององคกรในอุตสาหกรรมนั้นๆ ลดลง
3. อํานาจตอรองของผูซื้อสินคา
หากอุตสาหกรรมใดผูซื้อมีอํานาจในการตอรองราคาไดมาก ก็จะทําใหองคกรในอุตสาหกรรม
นั้นไดกําไรตอหนวยที่ลดลง ในทางตรงกันขาม หากสินคาใดที่ลูกคาไมมีอํานาจตอรองกลาวคือมีผขู าย
สินคาชนิดนั้นในอุตสาหกรรมเพียงไมกี่ราย ความสามารถในการกําหนดราคาสินคาก็ขึ้นอยูกับผูขาย
เปนหลัก ยอดขาย สวนแบงตลาด และกําไรขององคกรเหลานี้จะมีมาก
4. อํานาจตอรองของผูขายปจจัยการผลิต
หากอุตสาหกรรมใดมีผูขายปจจัยการผลิตนอยราย อํานาจในการตอรองราคาก็จะตกอยูกับ
ผูขายปจจัยการผลิต แตถามีผูขายปจจัยการผลิตมากราย อํานาจในการตอรองราคาปจจัยการผลิตก็
จะขึ้นกับองคกรนั้นๆ ซึ่งอํานาจในการตอรองราคาปจจัยการผลิตจะสงผลกระทบตอราคาตนทุนการ
ผลิตขององคกรนั่นเองดังนั้น องคกรธุรกิจใดมีอํานาจในการตอรองกับผูขายปจจัย การผลิต มาก ก็จะ
ทําใหองคกรนั้นๆ มีตนทุนในการผลิตที่ต่ํา และมีโอกาสในการไดรับกําไรที่มากขึ้นดวยในทางตรงกัน
ขาม หากองคกรใดมีอํานาจในการตอรองกับผูขายปจจัยการผลิตนอย ก็จะทําใหองคกรนั้นมีตนทุนใน
การผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งสงผลใหกําไรที่คาดวาจะไดรับลดลง โอกาสที่ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลก็ลดลง
5. สินคาทดแทน
หากอุตสาหกรรมใดมีสินคาที่สามารถใชทดแทนไดจํานวนมาก การแขงขันในอุตสาหกรรม
นั้นจะยิ่งรุนแรงขึ้น การทําใหเกิดการแยงสวนแบงการตลาดและการแบงผลกําไรก็จะมีมากขึ้นตามมา
เนื่องจากผูบริโภคหรือลูกคามีทางเลือกมากขึ้นนั่นเองอาทิ ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม หากเครื่องดื่ม
เพื่อสุข ภาพ เชน ชาเขี ยว ออกมาแขงขันกับเครื่องดื่ มโคลา ในชวงที่ผูบริ โภคอยูในกระแสหวงใย
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สุขภาพผูบริโภคอาจหันไปดื่มเครื่องดื่มชาเขียวแทนเครื่องดื่มโคลา ดังนั้น อุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ โคลา
ก็จะมียอดขายลดลง สวนแบงตลาดในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มลดลง และตามมาดวยผลกําไรที่ลดลง
การวิ เ คราะห ภ าวการณ แ ข ง ขันเปน ปจจั ยสํา คัญ ที่ ผูล งทุนจะวิ เคราะห อุต สาหกรรม เพื่ อ
พิจารณาวาแตละอุต สาหกรรมนั้นมีความแข็งแกรงทางดานการแขงขันเพีย งใด และสามารถนํามา
พิจารณาศักยภาพในการทํากําไรในระยะยาวได เพื่อใชประกอบการตัดสินใจลงทุนตอไป
การนํากลยุทธไปใชในทางปฏิบัติ (strategy implementation) จะขึ้นอยูกับ ประสิท ธิภาพ
การบริหารขององคกร เชน การจัดสรรและระดมทรัพยากรไปใชใหสอดคลองกับกลยุทธที่วางไว การ
แบงและจัดสรรงาน โครงสรางองคกรภายในการควบคุม และวัดประสิทธิผลของการดําเนินงานอยาง
เปนระบบ
4.1.4 แรงกดดันทั้งหากับโครงสรางอุตสาหกรรม
ไดกลาวถึ งสภาพแวดลอมทางการแขงขั นและในอุต สาหกรรม ซึ่งมีผ ลตอการแขงขันของ
องคกรธุรกิจที่แขงขันในปจจุบัน หรือตั้งใจที่จะเขาไปลงทุนในอนาคต พรอมทั้งไดอธิบายถึงวงจรชีวิต
อุตสาหกรรมในแตละชวงไปแลว
แรงกดดันทางการแขงขันทั้งหาจะสงผลตอองคกรในระดับไมเทากัน ซึ่งไมสามารถอธิบายได
จาก “กลุมกลยุท ธ” และ “อุต สาหกรรมที่แตกตา ง” ดวยเหตุนี้ เมื่อผูบริหารจะทําการวิเคราะห
อุตสาหกรรมเพื่อลงทุนจึงตองใหความสนใจตอแรงกดดันทางการแขงขัน อยางไรก็ตามการวิเคราะห
แรงกดดันทางการแขงขัน ผูบริหารจะตองศึก ษาวาปจจัยทั้งหาประกอบดวยอะไรบาง จะไดเขาใจ
อยางถองแทถึง ความสั มพันธระหว างศั กยภาพแหงการทํา กําไรและป จจัย ที่เ ปนตั วขับ เคลื่อนการ
แขงขัน (Porter and Heppelmann, 2014)
เพื่อผูบริหารองคก รจะไดใชประโยชนในการวางแผน กลยุทธตอไป ถาปจจัยทั้งหามีค วาม
เขมแข็ง สูง แสดงว าอุ ตสาหกรรมมีค วามน าสนใจต่ํา (ศัก ยภาพการทํ ากํ าไรของอุต สาหกรรมต่ํา )
ในทางกลับกันถาปจจัยทั้งหามีความออนแอ แสดงวาอุตสาหกรรมมีค วามนาสนใจ (ศักยภาพการทํา
กําไรของอุตสาหกรรมสูง)
สําหรับการกําหนดตําแหนงการแขงขันบนพื้นฐานของปจจัยทั้งหานั้นองคกรตองวางตําแหนง
การแขงขันองคกรบนความออนแอของแตละปจจัยแรงกดดันทางการแขงขัน Wan (2004) ไดศึกษา
ถึงแรงกดดันทางการแขงขันทั้งหากับผลการดําเนินงานทางการเงิน โดยการศึกษานีเ้ ปนการทดสอบใน
อุตสาหกรรมไมเฟอรนิเจอร สหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา องคกรที่วางตําแหนงทางการแขงขันบน
ความออนแอของปจจัยการแขงขันนั้น ใหผลกําไรเหนือกวาองคกรที่วางตําแหนงทางการแขงขันบน
ความเขมแข็งของปจจัยการแขงขัน
อย า งไรก็ ต าม การจะนํ า แบบจํ า ลองแรงกดดั น ทางการแข ง ขั น ทั้ ง ห า ไปใช ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีขอเตือนใจที่สําคัญประการหนึ่งที่ผูวิเคราะหแบบจําลองนี้จะตองให
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ความสําคัญคือ ปจจัยดาน “ภาครัฐบาล” เนื่องจากเปนผูกําหนดนโยบายตางๆ กลาวคือรัฐบาลเปน
ทั้งผูซื้อสินคา ผูขายปจจัยการผลิต รวมถึงมี “นโยบาย”ที่สัมพันธกับ สถานการณสภาพแวดลอมมห
ภาคเปนตัวขับเคลื่อน ซึ่งนโยบายรัฐบาลยังมีผ ลกระทบตอสินคาทดแทน การแขงขันระหวางกันใน
อุตสาหกรรมใหเติบโตหรือถดถอยได อาทิ นโยบายภาษีและนโยบายรัฐบาลมีผลตอบรรยากาศการ
แขงขันในอุตสาหกรรม ดังนั้น ผูที่จะใชเครื่องมือดังกลาวตองวินิจฉัยนโยบายรัฐบาลทั้งในปจจุบนั และ
อนาคตในทุกระดับนโยบาย สําหรับโครงสรางอุตสาหกรรมในขั้นตางๆ ที่มีความสัมพันธกับแรงกดดัน
ทั้งหาประการ (Douglasand Ryman, 2003) ดังนี้
1.โครงสรางอุตสาหกรรมในขั้นแนะนํา
ระยะแนะนํา หมายถึ งขั้นตอนเริ่มตนของการทํา ธุรกิจ อัตราการเติ บ โตของอุตสาหกรรม
องค ก รในอุ ต สาหกรรมมี ข นาดเล็ ก ขาดแคลนผู นํ า ตลาดแต ล ะองค ก รมี ส วนแบ ง ตลาดน อ ย
อุตสาหกรรมมีลักษณะเริ่มตนและลองผิดลองถูก องคกรควรสรางกลุมเครือขายความรวมมือระหวาง
กันเพื่อใหไดขนาดการผลิตที่ประหยัด หรือการสรางผลิตภัณฑใหเปนมาตรฐานเดียวกันเพื่อใหลูกคามี
ความตองการเหมือนกันซึ่งจะทําใหตนทุนต่ําลง
โครงสร างอุต สาหกรรมเมื่อ พิจารณาจากองคประกอบหลักทั้ งหา จะพบวาคู แขง รายใหม
สามารถเขามาในอุตสาหกรรมไดงายเนื่องจากไมมีอุปสรรคกีดขวางในอุต สาหกรรม ผูซื้อและผูขาย
ปจจัยการผลิตจะมีอํานาจตอรองสูงเนื่องจากเปนอุตสาหกรรมเกิดใหม ผูซื้อนอยและผูขายปจจัยการ
ผลิตยังไมมั่นใจในคําสั่งซื้อของผูขายในอุตสาหกรรม การผลิตสินคาทดแทนจะยังไมเกิดขึ้นในระยะนี้
สาเหตุเพราะอัตรากําไรในอุตสาหกรรมต่ํายังไมนาจูงใจและสวนใหญยังขาดทุนและไมมีกําไร ขณะที่
การกําหนดกลยุทธองคกรตองใหความสําคัญตอทรัพยากรและทักษะการทํางานและการตัดสินใจของ
ผูบริหาร เพื่อเอาชนะอุตสาหกรรมที่ยังมีความไมแนนอนในระยะเวลาชวงแรกของการเขาสูตลาดของ
ผลิตภัณฑ
2. โครงสรางอุตสาหกรรมเขาสูขั้นเติบโต
อุตสาหกรรมในระยะเขาสูชวงเติบโต คือชวงอัตราการเติบ โตตลาดเริ่มสูงขึ้น จํานวนผูซื้อมี
แนวโนมจะเพิ่มมากขึ้น ความสามารถการทํากําไรขององคกรจะเพิ่มมากขึ้นการแขงขันเริ่มสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
เมื่อพิจารณาโครงสรางอุตสาหกรรมจากองคประกอบทั้งหา คูแขงรายใหมจะเขาสูตลาดมาก
ขึ้น อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตของคูแขงขันและปริมาณการผลิตในอุตสาหกรรมยังนอยกวาอัตรา
การเติบโตของความตองการของผูบริโภคทั้งอุตสาหกรรม อํานาจการตอรองของผูขายปจจัยการผลิต
และอํานาจการตอรองของผูบริโภคยังมีไมมากนัก เพราะจํานวนผูผลิตในอุตสาหกรรมยังมีไมมากนัก
ดังนั้น ความรุนแรงในการแขงขันยังอยูในชวงเริ่มกอตัว อยางไรก็ตามความรุนแรงของการแขงขันแม
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จะเริ่มมีเพิ่มมากขึ้น แตยังไมรุนแรงมากนัก เพราะอุตสาหกรรมยังมีแนวโนมการการเติบโตอยางคอย
เปนคอยไปนั่นเอง
3. โครงสรางอุตสาหกรรมขั้นเติบโตเต็มที่
คุณลักษณะของอุตสาหกรรมระยะเติบโต ผูซื้อ เริ่มมีค วามอิ่มตัวจากผลิตภัณฑที่ไมมีค วาม
แตกตางกัน คูแขงขันในอุตสาหกรรมมีจํานวนมากและเสนอขายผลิตภัณฑที่เหมือนๆ กัน ผูบ ริโภคเริม่
มีการเรียนรู ตระหนักและไตรตรองการซื้อผลิต ภัณฑมากขึ้น สงผลใหการเติบโตของความตองการ
ผูบริโภคเริ่มเพิ่มในอัตราที่ถดถอย องคกรเริ่มมีตนทุนจากการแขงขันและการตลาดเพิ่มสูงขึ้น อัตรา
กําไรเริ่มลดลงอยางต อเนื่อง กํา ลังผลิ ตสวนเกินเพิ่มสูงขึ้น ผลิตภัณฑเริ่มล าสมั ยในความรู สึกของ
ผูบริโภค การแขงขันที่รุนแรงตามมา ในที่สุดระดับกําไรในอุตสาหกรรมจะตกต่ําลงจากชวงเติบโต
จนกระทั่งเห็นไดอยางชัดเจน ดังนั้น ชวงเติบโตเต็มที่ผูบ ริห ารตองใหความสําคัญ ในการกําหนดกล
ยุทธทางธุรกิจและสรางผลิตภาพใหเกิดขึ้น โดยทําใหตนทุนต่ําที่สุดแตไดผลผลิตคุมคากับตนทุน เริ่ม
ทบทวนสายผลิตภัณฑและกลุมผลิตภัณฑที่องคกรเสนอตอตลาดโดยพิจารณาในรายกลุมธุรกิจและ
รายสายผลิตภัณฑ เพื่อใหองคกรเสนอผลิตภัณฑที่สามารถสรางกําไรและยอดขายใหกับองคกรโดยมี
ตนทุนที่ต่ําที่สุด ใหความสําคัญตอการสรางผลิตภัณฑที่แ ตกตาง หรือการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม
เพิ่มขอบเขตการกระจายสินคาใหทั่วถึง ขยายตลาดใหมดวยผลิตภัณฑเดิม และทําการตลาดเชิงพื้นที่
เปาหมายมากขึ้น และใชความพยายามทางการตลาดในการกระตุนใหลูกคาซื้อสินคาขององคกร และ
สรางใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีตอตราสินคา
ในสถานการณเ ชนนี้ องคกรควรกําหนดกลยุทธดวยความระวัง ตองประเมินกลยุทธ และ
ทบทวนการปฏิบัติการเพื่อลดตนทุนและหากลยุท ธในการเพิ่มยอดขาย ลดการลงทุนจํานวนมากใน
ผลิตภัณฑเดิม หาชองทางการตลาดใหมๆ ดวยผลิตภัณฑเดิม พยายามรักษาสวนแบงตลาดเดิมไวให
ไดมากที่สุด ไมพยายามลงทุนหรือใชความพยามยามทางการตลาดเพื่อเพิ่มสวนแบงตลาด โดยให
คํานึงถึงแนวคิดที่วาการสรางสวนแบงตลาดมีความสําคัญนอยกวาการรักษาสวนแบงตลาดเอาไว ไม
ควรใหความสําคัญตอการแขงขันดานราคาเพราะยอดขายที่ไดรับอาจไมคุมตนทุนของสินคา และอาจ
ทําใหเกิดตนทุนที่เพิ่มขึ้นโดยไมจําเปนและเปลาประโยชน โดยกลยุทธในชวงนี้ควรใหค วามสําคัญกับ
การหาชองทางการตลาดใหมๆ หรือความพยายามรักษาสวนแบงตลาดเดิมไวใหมากที่สุดโดยใชเงิน
ลงทุนเพิ่มใหนอยที่สุดเทาที่จําเปนเทานั้น
4. โครงสรางอุตสาหกรรมในระยะถดถอย
ระยะถดถอยเปรียบเสมือนระยะที่สงครามการแขงขันที่รุนแรงในชวงกอนหนานี้ ไดลดความ
รุนแรง เกมสการแขงขันกําลังสิ้นสุด ธุรกิจลมหายไปจํานวนมาก เทคโนโลยี ที่ทันสมัยไดกาวเขามา
ทดแทนอยางเต็มที่ในชวงถดถอย ผลิตภัณฑเริ่มลาสมัยในความรูสึกของผูบริโภค กําไรลดนอยลงหรือ
อาจไมมีเลย การลงทุนเพื่อเพิ่มยอดขายเปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ผลิตภัณฑบางรายการอาจถูกนําออก
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จากสายผลิตภัณฑเนื่องจากสินคาไมเปนที่ตองการของผูบริโภคอีกตอไป กลยุทธในการดําเนินการ
ในชวงนี้ คื อการถอดผลิต ภั ณฑ ที่ ไม ส ามารถทํ ากํ าไรออกจากสายผลิ ต ภั ณ ฑ หรื อ พยายามดํ า รง
ผลิตภัณฑที่ยังสามารถเก็บเกี่ยวยอดขายไดโดยไมมุงการเพิ่มคาใชจายทางการตลาดกับผลิตภัณฑเดิม
ขององคกร
4.1.5 กลุมกลยุทธ
กลยุทธหมายถึง แนวทางในการดําเนินงานที่ทําใหองคกรบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธ หรือ
หมายถึง แนวทางหรือวิธีการในการแขงขันที่จะทําใหองคกรสามารถเอาชนะคูแขงได สําหรับแนวทาง
ในการทําใหองคกรประสบความสําเร็จ ประกอบดวยคําถามที่สําคัญ 3 ขอ ไดแ ก 1) ปจจุบันองคกร
อยู ณ ตําแหนงใด 2) องคกรตองการไปถึงตําแหนงใด และ 3) องคกรจะไปถึงตําแหนงที่กําหนดนั้นได
อยางไร หรือ หมายถึงวิธีการหรือแนวทางที่องคกรจะนําเสนอคุณคา (value) ใหกับ ลูกคา เพื่อให
องคกรประสบความสําเร็จตามที่ตองการ (Vasconcellos, 2005)
การนําแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธมาใชในองคกรนั้น มีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ
ได แ ก (1) การวิ เ คราะห กลยุ ท ธ (strategic analysis) (2) การกํ าหนดกลยุ ท ธ (strategic
formulation) และ (3) การนํากลยุทธที่วางไวไปสูการปฏิบัติจริง (strategic implementation)
การกําหนดกลยุทธมี 3 ระดับ ไดแก 1) กลยุทธระดับบริษัทหรือระดับองคกร (corporate
strategy) 2) กลยุทธระดับ ธุรกิจ (business strategy) และ 3) กลยุทธระดับหนาที่หรือระดับ
ปฏิบัติการหรือระดับดําเนินงาน (functional strategy)
1) กลยุทธระดับบริษัท (corporate strategy)
จะบอกให รูถึ งแนวทางหรื อทิศ ทางในการดํ า เนินงานขององคกร วา ต องการมุ ง เน นที่ จะ
ขยายตัวหรือไม และถาตองการที่จะขยายตัวในธุรกิจใด (where to compete) ในขณะที่กลยุท ธ
ระดับธุรกิจจะบอกใหรูถึงวิธีการที่องคกรใชในการแขงขัน (how to compete) ภายหลังจากที่ไดมี
การวิเคราะหเชิงกลยุทธแลว ผูบริหารสามารถที่จะกําหนดกลยุทธระดับบริษัทไดโดยการตอบคําถาม
ดังตอไปนี้
(1) องคกรตองการที่จะเติบโตหรือขยายกิจการ (growth) คงที่หรืออยูกับที่ (stable) หรือ
ถดถอยหรือหดตัว (retrench) สวนใหญแลวคํ าตอบที่ มักจะไดรับ พบวาองคกรสวนใหญต องการ
เติบโต หรือประสมประสาน (combination)ระหวางการขยายตัว และ/หรือ คงที่ และ/หรือ หดตัว
(2) หากองคกรตองการที่จะเติบโตหรือขยายตัว องคกรจะขยายตัวดวยวิธีไหน
• การเติบโตจากภายในองคกร (internal growth) เชน การขยายสาขา การเพิ่ม
สินคาใหม การหาลูกคาใหม การขยายตลาด การขยายสาขา การเพิ่มจํานวนยอดขาย เปนตน โดย
การขยายตัวเหลานี้จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการดวยองคกรเอง
• การเติบโตจากภายนอกองคกร (external growth) โดยอาจจะเกิดขึ้นจากการเขา
ไปรวมกิจการกับองคกรอื่น หรือการเขาไปเปนพันธมิตรรวมกับองคกรอื่น
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(3) ถาองคกรตองการเติบโต องคกรจะเติบโตดวยวิธีการไหน อยางไร
• เติบโตโดยใชสินคาและบริการเดิมที่องคกรมีอยูในปจจุบัน
• เติบโตโดยสินคาและบริการใหมๆ
(4) ถาองคกรตองการที่จะเติบโต องคกรจะเติบโตไปในธุรกิจไหน
• เติบโตในธุรกิจเดิม
• เติบโตในธุรกิจใหมสัมพันธกับธุรกิจเดิม
• เติบโตในธุรกิจใหมที่ไมสัมพันธกับธุรกิจเดิม
ความสัมพันธระหวางสินคาและตลาดมีดังนี้
• ใชสินคาบริการเดิม เติบโตในอุตสาหกรรมเดิม (old product/old market)
• ใชสินคาและบริการเดิม เติบ โตเขาไปในอุตสาหกรรมใหม (old product/new
market)
• นําเสนอสินคาและบริการใหม เติบโตในอุตสาหกรรมเดิม (new product/old
market)
• นํ า เสนอสิ น ค า และบริ ก ารใหม เติ บ โตเข า ไปในอุ ต สาหกรรมใหม (new
product/new market)
2) กลยุทธระดับธุรกิจ (business strategy)
หมายถึง กลยุทธเพื่อมุงในการแขงขัน (competitive strategy) เพื่อมุงเอาชนะคูแขงขัน
หรือหมายถึง วิธีการที่องคกรจะใชในการแขงขันเพื่อใหส ามารถชนะคูแขงขันในอุตสาหกรรมนั้นๆ
โดยการเริ่มตนจากการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย (target customer) ใหชัดเจนกอนวากลุมลูกคา
เปาหมายขององคกรคือใครและมีความตองการอะไร
องคกรสวนใหญ มักมุงเอาชนะคูแขงขันโดยใชกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ตามแนวคิดของ Michael E. Porter ซึ่งกลาวไววาองคกรธุรกิจสามารถเลือกที่ใชวิธีการในการแขงขัน
โดยการเปนผูนําดานตนทุน (cost leadership strategy) การสรางความแตกตางในการแขงขัน
(differentiation) การมุงเนนที่ลูกคาเฉพาะกลุม (focus customer) (Porter,1980)
ในอุตสาหกรรมผูประกอบชิ้นสวนยานยนตไทย ตนทุนสวนใหญนอกจากตนทุนในการผลิต
แลวตนทุนดานการขนสงและโลจิสติกสจัดไดวาเปนตนทุนที่มีสัดสวนสูง เนื่องจากชิ้นสวนยานยนตมี
จํานวนมากถึง 2,000 กวาชิ้นสําหรับรถยนตหนึ่งคันและบางชิ้นสวนมีขนาดใหญ ทําใหเกิดตนทุนรวม
ที่สูง เมื่อเทียบความสามารถในการแขงขันดานตนทุนแลว ไมสามารถแขงขันกับสินคาจากประเทศจีน
ได อุตสาหกรรมเหลานี้จึงพยายามลดตนทุนและสรางผลิตภาพใหเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรม โดยมุงเนน
การลดตนทุนในการขนสง ตนทุนในการกระจายสินคา และตนทุนในการจัดการสินคาคงคลัง เพื่อมุงสู
กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ํา (อําพล นววงศเสถียร, 2557)
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ธุรกิจขนาดเล็กๆ อยางธุรกิจครอบครัวและวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กลยุทธการ
เปนผูนําดานตนทุนต่ํา เปนหนึ่งในกลยุทธที่ธุรกิจขนาดเล็กๆ เหลานี้ใชเพื่อสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันโดยใชกลยุทธที่ตรงขามกับการผลิตในจํานวนมากเพื่อใหเกิดการประหยัดจากขนาด แตธุรกิจ
ขนาดเล็กเหลานี้นอกเหนือจากกลยุทธระดับธุรกิจตามแนวคิดของ Porter แลวองคกรสามารถที่จะ
เลือกใชกลยุทธธุรกิจอื่นในลักษณะอื่นอีก เชน การเปนผูนําในอุตสาหกรรม (first mover) หรือการใช
กลยุทธเพื่อกีด กันหรือโจมตีคูแขงขันในอุตสาหกรรม (offensive strategy) ในการกําหนดกลยุท ธ
ระดับธุรกิจนั้น องคกรตองตั้งคําถามกอนนําไปสูการกําหนดกลยุทธ ดังตอไปนี้
(1) กลุมลูกคาเปาหมายขององคกรคือใคร
(2) กลุมเป าหมายตองการจากสิ นค าหรื อบริการที่ มีคุ ณคาในสายตาของลูกคาแบบไหน
อยางไร
(3) องคกรเสนอผลิตภัณฑที่มคี วามแตกตาง (differentiation) จากคูแขงขันหรือไม อยางไร
กลยุทธระดับบริษัท ทําใหรูวาวาองคกรมีทิศทางอยางไรและไปในทิศทางไหน สวนกลยุท ธ
ระดับธุรกิจจะบอกใหรูถึ งวิธีการที่องคกรจะใชในการแขงขัน เพื่อเอาชนะคูแขงขั นในอุตสาหกรรม
สําหรับความสัมพันธระหวางกลยุทธทั้งสองประการนั้น กลยุทธระดับ บริษัท เปนวิธีการที่องคกรจะ
เขาไปแขงขันในอุตสาหกรรมใดและดวยทิศทางแบบไหน อยางไรสวนกลยุทธระดับธุรกิจ เปนวิธกี ารที่
องคกรจะเขาไปแขงขันในสินคาหรือบริการใดและดวยวิธีการแบบไหนที่จะเอาชนะคูแขงขันได ซึง่ เมือ่
องคกรตัดสินใจไดแลว ผูบริหารสามารถใชกลยุทธทางธุรกิจในการระบุถึงวิธีการที่องคกรจะแขงขัน
ในอุตสาหกรรมนั้น
4.1.6 การวิเคราะหคูแขงขัน
วัตถุประสงคหนึ่งของการศึกษากลุมกลยุทธ เพื่อจะไดทราบถึงสถานการณอุต สาหกรรมที่
องคกรแขงขันอยู และในอุตสาหกรรมนั้นองคกรสามารถทราบวามีใครเปนคูแ ขงขันโดยอาศัยแผนที่
กลุมกลยุทธ
ประเด็นแรกของการวิเคราะหคูแ ขง องคกรควรทราบกอนวา ใครคือคูแ ขงปจจุบันและผูที่
อาจมีศักยภาพที่จะเขามาเปนผูแขงขันในอนาคต และองคกรตองวิเคราะหแรงกดดันทั้งหาประการที่
เปนพลังกดดันองคกรและทาทายการปรับเปลี่ย นทางเลือกกลยุทธเพื่อนําไปสูความไดเปรีย บในเชิง
การแขงขัน ไดแก ลูกคา ผูขายปจจัยการผลิต สินคาทดแทน คูแขงขันในปจจุบัน และผูที่จะเขามาใน
ฐานะคูแขงขันรายใหมในอนาคต
ประเด็นที่สอง เปนการวิเคราะหเปาหมายคูแขงขัน เพื่อเขาใจสถานภาพปจจุบันของคูแขง
ปจจุบันและคูแขงขันที่จะเขามาใหมในอนาคตหรือเพื่อใหทราบถึงสิ่งที่คูแขงตองการจะดําเนินการใน
อนาคตซึ่งจะมีผลตอความสามารถในการแขงขันขององคกร
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ประเด็นที่สาม คือ องคกรจะกําหนดกลยุทธในทุกระดับกลยุทธแบบไหน อยางไร ทั้งกลยุท ธ
ระดับบริษัท กลยุทธระดับธุรกิจ กลยุทธระดับหนาที่ หรือจะประสมประสานกันในระหวางทั้ง 3 กล
ยุทธดังกลาว

4.2 บทสรุป
สิ่งสําคัญสําหรับการแขงขันขององคกรธุรกิจที่ผูบ ริห ารตองใหความสําคัญและสนใจ ไดแ ก
การเข าใจถึ งสภาพแวดลอมทางการแข งขั น ซึ่ง แต ละองคกรจะตอ งเผชิ ญอยูในอุ ตสาหกรรมการ
แขงขัน นอกจากนี้ ความรุนแรงของการแขงขันภายในอุตสาหกรรมใดอุต สาหกรรมหนึ่งยังขึ้นอยูกับ
แรงกดดันทางการแขงขัน 5 ประการ ไดแก คูแขงขันรายใหม ผู ซื้อ ผูขายปจจัย การผลิต สินคา
ทดแทน และคูแขงขันรายใหมที่จะเขามาในอนาคตองคกรที่ประสบความสําเร็จในปจจุบันตองทุมเท
ทรัพยากรตางๆ ลงไปในปจจัยแหงความสําเร็จนั้นเพื่อ ใหบรรลุวิสัยทัศ นโดยการกําหนดปจจัยแหง
ความสําเร็จขององคกรจะตองสอดคลองกับปจจัยแหงความสําเร็จของอุตสาหกรรม โดยที่ปจจัยแหง
ความสํ าเร็จสามารถระบุได 3ลักษณะ คื อ การเปนผูนํ าด านตนทุน การสรา งความแตกตาง และ
ความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาดวยความหลากหลาย ดังนั้น ผูบ ริหารองคกร
จะตองสามารถระบุปจจัยแหงความสําเร็จของอุตสาหกรรมและองคกรธุรกิจใหได เพื่อประโยชนใน
การจัดทํากลยุทธอยางไรก็ตาม การคนหาปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจอาจมาจากประเด็น คําถาม
ดังนี้ลูกคากลุมเปาหมายคือใคร องคกรตองใชกลยุทธอะไรในการแขงขัน ปจจัยเชิงกลยุทธอะไรที่ทํา
ใหธุรกิจอยูรอดในการแขงขัน ความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจไดแกอะไร
คําตอบสําหรับคําถามแรก ใชหรือไม วาองคกรธุรกิจจะตองทราบถึงกลุมเปาหมาย และตอง
ทราบความตองการลูกคาเพื่อจะไดกําหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑและบริการใหตรงกับความตองการ
ของลูกคา ตรงกับความสามารถขององคกร พรอมทั้งทุมเททรัพยากรเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด
ไวคําตอบสําหรับ คําถามตอมาคือองคกรธุ รกิจจะตองพิจารณาถึ งการแขงขันในอุ ตสาหกรรม เพื่ อ
วิเคราะหถึงมิ ติแหง ป จจัย สํ าคัญเพื่ อความอยูรอดในการแขงขั นหรือป จจัยที่ ขับเคลื่ อนใหอ งคกรสู
ความสําเร็จ อาทิ สินคาอุปโภคบริโภคมักมีขอบเขตจํากัดในการสรางความแตกตางจึงตองแขงขันกัน
ที่ราคา ดังนั้น จึงตองมีการผลิตจํานวนมากเพื่อใหเกิดการประหยัดจากขนาดการผลิต (economies
of scale)เนนการจําหนายในปริมาณมาก เพื่อใหตนทุนต่ํา สวนคําตอบที่เ ปนปจจัย แหงความสําเร็จ
ของธุรกิจนั้นมีอยูมากมาย องคกรตองมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน เพื่อนําไปสูการ
กํ า หนดกลยุ ท ธ ทางเลื อกกลยุ ท ธ เพื่ อ ให องค ก รเองสามารถไปสู การเป นผู นํา หรื ออยู รอดได ใ น
อุตสาหกรรม
อยางไรก็ตามในอุตสาหกรรมที่องคกรดํารงอยูมีคูแ ขงขันมากมาย สิ่งหนึ่งที่ผูบริหารตองให
ความสนใจก็คือตําแหนงทางการแขงขันขององคกรเองรวมทั้งตําแหนงของคูแขงขันวาอยูในตําแหนง
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ใด สําหรับการวิเคราะหคูแขงขันนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจและคาดหมายแนวคิดรวมทั้งเขาใจถึงกล
ยุทธการตอบโตของคูแขงขันที่จะมีขึ้นอยูในปจจุบันและอนาคต ปจจัยแหงความสําเร็จในการแขงขัน
ในอุ ตสาหกรรมที่ องคกรตองใหค วามสํา คัญ คือ การสร างสรรคจุดเดน ขององคกรใหสอดคลองกั บ
จุดเดนของอุตสาหกรรมดวยเพื่อนําไปสูการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน

คําถามทายบท
1. ใหอธิบายองคป ระกอบที่สําคัญของแรงกดดัน 5 ประการที่มีผลตอการกําหนดกลยุทธและการ
ดําเนินการของธุรกิจ และตอความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ อธิบายพรอมยกเหตุผลประกอบ
ใหชัดเจน
2. ใหยกตัวอยางตัวแบบการแขงขันในอุตสาหกรรมเพื่อใชในการวิเคราะหเพื่อนําไปสูการกําหนดกล
ยุท ธการแขงขัน ทํ าความเขาใจคูแ ขงขันและเปนกลยุ ทธที่เปนปจจัย นํา มาซึ่งความสําเร็จของการ
แขงขันและความไดเปรียบในการแขงขัน
3. องคกรที่วางตําแหนงทางการแขงขันบนความออนแอของปจจัย การแขงขันนั้น จะทําใหไดรับผล
กําไรเหนือกวาองคกรที่วางตําแหนงทางการแขงขันบนความเขมแข็งของปจจัยการแขงขันจริงหรือไม
อยางไร อธิบายพรอมยกตัวอยางอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมประกอบการอธิบาย
4. ใหอธิบายปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจที่สอดคลองกับปจจัยแหงความสําเร็จของอุตสาหกรรม
โดยใชตัวแบบการสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันของ Porter ไดแ ก การเปนผูนําดานตนทุน
การสรางความแตกตาง และความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคา ประกอบการ
อธิบาย
5. จากกรณีศึกษเรื่อง “THE SPA” ใหวิเคราะหสภาพแวดลอมการแขงขันของธุรกิจสปา และกลยุทธ
การแขงขันของ THE SPA
กรณีศกึ ษา THE SPA
สภาพเศรษฐกิจสังคมและการแขงขันเชิงธุรกิจในปจจุบัน กอใหเ กิดความเครีย ดและปญหา
ดา นสุ ขภาพ ไมว าจะอยูในสถานะภาพของเจ าของกิจการหรือลูก จา งเองก็ต าม จึ งเปนเหตุผ ลให
ผูบริโภคเริ่มสนใจและเอาใจใสดูแลและรักษาสุขภาพอยางจริงจังเพิ่มขึ้น ผูบริโภคเหลานีม้ ที างเลือกที่
จะดูแลสุขภาพ และมีวิธีการผอนคลายไดหลายรูปแบบ เชน การเขาศูนยกีฬา วิ่ง และเตนแอโรบิค
ตามสวนสาธารณะ การฝกโยคะ การไปดูหนัง หรือเดินซื้อของตามหางสรรพสินคา แตวิธีการผอน
คลายที่กําลังมาแรงและเปนที่นิยมอยางแพรหลายคือ การเขามาใชบริการในสปา ซึ่งนอกจากจะทําให
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ผูบริโภคคลายความเครียดแลว การบริการบางประเภทในสปายังเปนการเสริมสุขภาพใหแ ข็งแรงอีก
ดวย
แตเนื่องจาก 1 - 2 ปที่ผ านมา ธุรกิจสปาที่เปด ใหบริการสวนใหญจะเป ด อยูในโรงแรม
ตลอดจนรีสอรทตามสถานที่ทองเที่ยว ทําใหผูบริโภคบางสวนไมสะดวกที่จะไปใชบริการ นอกจากนี้
อัตราคาบริการของบรรดาธุรกิจสปาซึ่งตั้งอยูในโรงแรมและรีสอรทดังกลาวก็มีราคาที่สู งมาก ทําให
เปนอุปสรรคของสถานบริการเหลานี้ที่ตองมุงการทําตลาดเปาหมายของตนไปที่ผูบริโภคระดับสูง
เทานั้น ดังนั้นถามีบริการสปาที่เปดแบบสแตนอโลนเพิ่มมากขึ้นและมีอัตราคาบริการปานกลาง ก็จะ
เปนทางเลือกที่ดีสําหรับผูบริโภคที่ใสใจสุขภาพและตองการใชบริการ
จากปจจัยที่เอื้ออํานวยหลายอยางในการลงทุน เชน ตลาดที่มีมูลคาสูงถึง 3,655 ลานบาท มี
อัตราการเติบโตสูงอยางตอเนื่องประมาณ รอยละ 40 ตอป และจากชองวางของสภาพตลาดสวนใหญ
ที่มีการเปด สปาในเฉพาะสวนของโรงแรมและรีส อร ทและมีราคาคาใชบ ริก ารที่สู ง แนวโนม ของ
ผูบริโภคที่เริ่มหันมาดูแลรักษาสุขภาพ และหาวิธีการผอนคลายดวยการใช สมุนไพรมีมากขึ้น ซึ่งหนึ่ง
ในนั้นคือน้ํามันหอมที่ใชนวด ที่มีสรรพคุณในการชวยบําบัด รักษาอาการตางๆ ได พรอมกับใหกลิ่น
หอมชวยใหรูสึกผอนคลายยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการหาแหลงเงินกูเพื่อมาลงทุนในธุรกิจก็สามารถทําได
งายกวาสมัยกอน เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายสงเสริมธุรกิจขนาดกลางและเล็ก
จากปจจัยทั้งหมดที่กลาวถึงนี้ ทําใหทาง บริษัท THE SPA จํากัด เล็งเห็นโอกาสในการดําเนิน
ธุรกิจและเปนการสรางใหผูบริโภคมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในการเลือกดูแลรักษาสุขภาพและการผอน
คลายดวยวิธีทางธรรมชาติ โดยการนําเสนอสินคาและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุงเนนการสรางความพึง
พอใจและเพิ่มคุณคาใหกับลูกคาทุกคนที่เขามาใชบ ริการ และเปนสถานบริการแบบ Destination
Spa ที่ใหบริการการผอนคลายและเสริมสรางสุขภาพที่ดี ใหกับผูบริโภคโดยเนนวิธีการแบบธรรมชาติ
บําบัด โดยในป 2557 นี้ บริษัท จะสรางยอดขายประมาณ 20 ลานบาท ซึ่งคาดวาจะมีผลกําไรสุท ธิ
ประมาณรอยละ 20 ดวยสินคาและบริการหลัก ๆ ไดแก บริการนวด แบบแผนไทย และแบบอะโร
มาเธอราพี นวดบําบัด การเสริมความงาม ขัดผิว สิ่งอํานวยความสะดวกและผอนคลาย หองอบ
ซาวนา และหองอบไอน้ํา การใหคําแนะนําในการดูแลรักษาสุขภาพ น้ํามันหอมกลิ่นตางๆ – สมุนไพร
ประคบ เปนตน
(ที่มา: ขอมูลจาก การบริหารสปา “ใครวายาก” คนหาจาก drkunchitsingsuwan.hroyy.com เมื่อ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2557)
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แนวคิด
ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ มักเริ่มตนดวยการศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธเพราะโลกใน
การจัดการธุรกิจมีการแขงขันกันสูงและมีความรุนแรงทางการแขงขันเพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีค วาม
สลับซับซอนและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งองคกรธุรกิจจะตองปรับตัวใหสอดคลองกับ การ
เปลี่ยนแปลงนั้นถาองคกรธุรกิจใดขาดความชํานาญในการออกแบบกลยุทธ การกําหนดกลยุทธและ
การปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดไว ในที่สุดองคกรจะไมสามารถแขงขันกับคูแขงขันได และไมสามารถ
คน หาความได เ ปรี ย บในการแข งขั นได ดัง นั้ น ผู บ ริ ห ารในองค ก รธุ รกิ จมี ค วามจํ าเปน ที่ จะต องให
ความสําคัญกับการออกแบบกลยุทธ การกําหนดกลยุทธทางเลือกกลยุทธ และการนํากลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติ
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กลยุทธระดับบริษัท เปนการกําหนดกลยุทธที่มุงทิศทางขององคกรเพื่อนําไปสูการกําหนดกล
ยุท ธระดับธุรกิจ และกลยุท ธระดับหนาที่ตอไป ดังนั้นกลยุทธ ระดับ บริษัท จึงถื อวาเปนกลยุทธใน
ระดับสูงสุดที่องคกรธุรกิจโดยประธานเจาหนาที่ผบู ริหารหรือผูบริหารระดับสูงขององคกรจําเปนตอง
ใหความสําคัญและนําไปใชในการจัดการเชิงกลยุทธใหกับองคกรเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
และความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกรตอไป

วัตถุประสงค
1.เพื่ อศึ กษาและทํา ความเข าใจการจั ด การเชิ งกลยุ ท ธ การออกแบบกลยุท ธ การกํ าหนดกลยุท ธ
ทางเลือกกลยุทธ และการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติการในองคกร
2. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจกลยุทธระดับบริษัท เพื่อมุงทิศทางขององคกรเพื่อนําไปสูการกําหนด
กลยุทธระดับธุรกิจ และกลยุทธระดับหนาที่ตอไป
3. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจกลยุทธระดับบริษัทเพื่อวางแผนเชิงกลยุทธและสรางความสามารถใน
การแขงขันและความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกรตอไป
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ดูรายละเอียดทายบท

บทที่ 5
กลยุทธระดับบริษัท
5.1 บทนํา
ผูบริหารที่ตองการประสบความสําเร็จทั้งในปจจุบันและอนาคตตางตองใหค วามสําคัญกับ
การจัดการเชิงกลยุทธ เนื่องจากโลกในการบริหารจัดการธุรกิจมีความสลับซับซอนมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว และที่สําคัญจําเปนตองเขาสูการแขงขันกัน ภายในอุตสาหกรรมเดียวกันอยางรุนแรง
ทั้งนีเ้ พื่อความอยูรอดและการเติบโตอยางยั่งยืน และทุกองคกรจําเปนตองปรับตัวใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว
งานวิจัย ในสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ ปุน และประเทศในแถบเอเชียจํ านวนมาก พบวา องคกร
ธุรกิจไมวาจะขนาดใหญ ทั้งที่เปนองคกรระดับโลก บริษัทมหาชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
หรือแมแตธุรกิจเล็กๆ อยางธุรกิจครอบครัว หากผูบริหารองคกรละเลยและไมใหความสําคัญกับการ
จัดการเชิงกลยุทธแลว องคกรนั้นจะไมสามารถเติบโตหรือผูบริหารองคกรนั้นๆ จะไมส ามารถนําพา
องคกรไปสูความยั่งยืนไดเลย (อําพล นววงศเสถียร, 2553)
แบบจําลองการจัดการเชิงกลยุทธ ประกอบดวย การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อนําไปสูการ
กําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ และการประเมินหรือควบคุมใหเปนไปตามกลยุทธนั้น
แบบจําลองการจัดการเชิงกลยุทธเปนแบบจําลองที่อธิบายขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ ซึง่ มุง ทิศทาง
ขององคกร มุงการแขงขันกับคูแขงขัน และมุงไปสูการดําเนินการในระดับปฏิบัติการตามหนาที่ของ
ฝายหรือแผนกตางๆ ในองคกร ซึ่งทําใหองคกรรูวา องคกรกําลังอยูที่ตําแหนงใด จะกาวไปขางหนา
อยางไร เปาหมายอยูตรงไหน และจะทําอยางไรเพื่อใหเติบโต แขงขันไดแ ละองคกรสามารถอยูรอด
ตอไปไดอยางยั่งยืน
ผูบริหารในองคกรตางๆทั่วโลกลวนใหความสําคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบและเอาใจใสอยาง
จริงจังในการกําหนดกลยุทธและกระบวนการจัด การและการวางแผนกลยุทธที่มีรูปแบบเพื่อสราง
ความสามารถทางการแขงขันการศึกษาและทําความเขาใจแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ
และกลยุทธในระดับตางๆ เปนสิ่งจําเปนในการวางแผนเชิงกลยุทธ การกําหนดกลยุทธแบงออกเปน 3
ระดับ ไดแก กลยุทธระดับบริษัท กลยุท ธระดับธุรกิจ และกลยุทธระดับหนาที่ ภาพที่ 5.1 แสดงให
เห็นถึงระดับตางๆ ของการกําหนดกลยุทธ
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ภาพที่ 5.1 กลยุทธระดับตางๆ

กลยุทธระดับบริษทั
กลยุทธระดับธุรกิจ
กลยุทธระดับหนาที่
ที่มา: อําพล นววงศเสถียร (2556)

5.2 ความหมายของกลยุทธระดับบริษัท
กลยุทธระดับบริษัท (corporate strategy) เปนการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐานของจุด
แข็ ง จุ ด ออ น โอกาสและอุ ป สรรคขององค กร ที่ ได จากการวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มภายในและ
สภาพแวดลอมภายนอก โดยองคกรจะตองกําหนดและเลือกกลยุทธที่ดีและเหมาะสมกับองคกรที่สุด
เพื่อประโยชนในการกําหนดทิศทางขององคกรและนําพาองคกรไปสูวิสัยทัศนขององคกรในที่สุด (Hitt
and et.,al., 2005)
กลยุทธระดับบริษัท หมายถึง กลยุทธที่ระบุวาองคกรจะมุงสูทิศทางขององคกรในอนาคตให
เปนอยางไร โดยองคกรจะมุงสูการเติบโตหรือการขยายตัวคงที่หรือดํารงเสถีย รภาพ จะหดตัวหรือ
ถดถอยหรือไม ดวยวิธีการอยางไร (อําพล นววงศเสถียร, 2555)

5.3 ระดับของกลยุทธ
ระดับของกลยุทธสามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับ โดยแตละระดับก็มีจุดมุงหมายที่แตกตาง
กัน คือ กลยุทธระดับบริษัทกลยุทธระดับธุรกิจ และกลยุทธระดับ หนาที่แตละระดับมีผูบริหารระดับ
ตางๆ ที่มีหนาที่ในการกําหนดกลยุทธในแตละระดับแตกตางกัน ภาพที่ 5.2 แสดงใหเ ห็นวากลยุท ธ
ระดับบริษัทไดรับการกําหนดโดยประธานเจาหนาที่บริหารขององคกร (chief executive officerCEO) กลยุทธระดับธุรกิจไดรับการกําหนดโดยผูอํานวยการในระดับหนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ (strategic
และกลยุทธระดับหนาทีไ่ ดรับการกําหนดโดยผูจัดการในระดับฝายหรือแผนกตางๆ ในองคกร
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ภาพที่ 5.2 ระดับกลยุทธ
กลยุทธระดับบริษทั

CEO

หนวยธุรกิจ

หนวยธุรกิจ

หนวยธุรกิจ

กลยุทธระดับธุรกิจ

การผลิต

การตลาด

การเงิน

กลยุทธระดับหนาที่

ที่มา: อําพล นววงศเสถียร (2555)
 กลยุทธระดับบริษัท (ระดับสูงสุด)
เปนกลยุทธระดับสูงสุดขององคกร เพื่อบงบอกทิศทางขององคกรในอนาคตซึ่งโดยทั่วไปจะ
ครอบคลุมถึงทิศทางขององคกรในการแขงขันในอุต สาหกรรมเดีย วกัน รวมทั้งแนวทางที่องคกรจะ
ยึดถือและปฏิบัติจะเปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นวาบริษัทควรจะกําหนดกลยุทธเพื่อกลุมธุรกิจของบริษัทอยางไร
ดวย
 กลยุทธระดับธุรกิจ(ระดับกลาง)
เปนกลยุท ธระดับกลาง เพื่อบงบอกว าองคกรจะแขงขั นกับคู แ ขง ขันที่อยูในอุต สาหกรรม
เดีย วกันไดอยางไรวิธีการที่ห นวยธุรกิจ (strategic business unit-SBU) ขององคกรจะมุงเอาชนะ
คูแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกันไดอยางไร
 กลยุทธระดับหนาที่(ระดับตน)
เปนกลยุทธระดับตน เพื่อบงบอกวาหนวยธุรกิจยอยในระดับฝายหรือแผนกขององคกรวาจะ
ใชทรัพยากรของบริษัทใหมีประสิทธิภาพอยางไรตามบทบาทหนาที่ของหนวยยอยขององคกรนัน้ ๆ ซึง่
จะระบุไปถึ ง กิ จกรรมต างๆ ภายในองค กรจะตอ งมีการดําเนินงานหรื อปฏิ บั ติง านอย างไร เพื่อให
สอดคลองกับกลยุทธระดับบริษัท กลยุทธระดับธุรกิจขององคกร เชน กลยุทธระดับ หนาที่ทางการ
บัญชี การเงิน การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย การผลิต หรือการวิจัยและพัฒนา เปนตน
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5.4 การสรางกลยุทธ
ระดับของกลยุทธมีผลตอการวางแผนเชิงกลยุทธในองคกร หนวยธุรกิจ และพนักงานทุกคน
ในองคกรที่มีสวนเกี่ยวของในการกําหนดและดําเนินการตามกลยุทธ ในองคกรที่มีความหลากหลาย
และจะต องเผชิญกับสภาพแวดลอมในการแขง ขัน งานในการกํ าหนดและดํ าเนิ นการตามกลยุท ธ
เกี่ยวของกับระดับของกลยุทธที่แตกตางกันอยางชัดเจน แตละระดับเกี่ยวของกับมุมมองของกลยุท ธ
ทั้งบริษัทและควรมีผูบริหารเชิงกลยุทธในระดับกลยุทธที่แตกตางกันไปตามบทบาทและหนาที่ในแต
ละระดับดวย
5.4.1กลยุทธระดับบริษัท (corporate strategy)
ตามที่กลาวไวแลวขางตนวา กลยุทธระดับบริษัทเปนกลยุทธระดับสูงสุดขององคกรเปนการ
พิจารณาเกี่ยวกับ การกําหนดทิศ ทางขององคกร วิธีการสงเสริมสมรรถนะขององคกร ที่ถูกทําให มี
ความหลากหลายและเปนกลยุทธที่มุงทําใหเกิดความไดเปรียบในเชิงการแขงขันกลยุท ธระดับบริษัท
ไดรับการกําหนดโดยผูบ ริหารระดับสูง สุ ด ขององคกร ทํ าหนาที่ สําคัญในการกํา หนดกลยุ ทธระดั บ
บริษัท มุงทิศทางการเติบโต การคงที่ หรือการหดตัว รวมทั้งการบูรณาการกลยุทธตางๆ เขาดวยกัน
แสวงหากลยุทธบริษั ทใหมๆ และทางเลือกการบริหารเชิงกลยุทธเ พื่อสรางความไดเปรียบเชิงการ
แขงขันตอบสนองตอความตองการของผูถือหุนขององคกร
5.4.2 กลยุทธระดับธุรกิจ (business strategy)
กลยุทธระดับธุรกิจเปนกลยุทธระดับ กลางขององคกรเปนการพิจารณาเกี่ยวกับ การกําหนด
แนวทางหรือวิธีการเชิงกลยุทธเพื่อมุงเอาชนะคูแขงขันที่อยูในอุตสาหกรรมเดีย วกัน เปนกลยุทธเพื่อ
การแขงขันในระดับ ของหนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ (strategic business unit-SBU) ของอุตสาหกรรม
เดียวกัน เปนการแขงขันในอุตสาหกรรมที่ระบุไวชัดเจน จุดมุงหมายสําคัญอยูที่การตอบสนองอยางมี
ทัก ษะตอการเปลี่ ยนสภาวะแวดลอ มและการกระทํ าเริ่ มตนของหนวยธุรกิจเชิง กลยุ ทธ เพื่อ สร าง
ความสามารถในการแขงขันใหองคกร ทําใหองคกรเกิดความแข็งแกรงและปรับ ปรุงใหมีสมรรถนะใน
ระดับหนวยธุรกิจเชิงกลยุทธซึ่งเปนกลยุทธที่กําหนดโดยผูอํานวยการในหนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ และ
จะตองกําหนดกลยุทธระดับธุรกิจใหมีลักษณะดังตอไปนี้
1.กลยุทธในระดับธุรกิจเชิงกลยุท ธตองเปนสิ่งที่เขาใจงาย สอดคลอง และเหมาะสมกับกล
ยุทธระดับบริษัท
2.ทําใหกลยุทธระดับธุรกิจเต็มไปดวยประเด็นทางกลยุทธที่สามารถสรางความไดเ ปรีย บเชิง
การแขงขันได มีความหลากหลายเชิงกลยุทธเพื่อมุงเอาชนะคูแขงขันในระดับหน วยธุรกิจเชิงกลยุท ธ
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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3. ผูอํานวยการของหนวยธุรกิจเชิงกลยุทธมีหนาที่กําหนดกลยุทธระดับธุรกิจเพื่อสรางความ
มั่นใจในเปาหมายของหนวยธุรกิจเชิงกลยุ ทธแ ละต องกําหนดกลยุท ธที่ สอดคลองกั บรูป แบบของ
เปาหมายของกลยุทธระดับบริษัท
5.4.3 กลยุทธระดับหนาที่ (functional strategy)
กลยุทธระดับหนาที่เปนกลยุทธระดับตนขององคกรที่มีการกําหนดกลยุทธตามบทบาทหนาที่
ของหนวยงานในองคกรนั้นๆ ซึ่งจะระบุไปถึงกิจกรรมตางๆ ภายในหนวยงานขององคกร วาจะตองมี
การดําเนินงานหรือปฏิบัติงานอยางไร เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธระดับ ธุรกิจ เปนกลยุท ธเกี่ยวของ
กับหนาที่ของหนวยงานในองคกร เชน หนวยงานการตลาด การผลิต การบัญชีการเงิน การพัฒนา
ทรั พยากรมนุ ษ ย การวิ จัย และการพั ฒ นา เป นตน การกระทํ าและวิ ธี การจั ด การตามหน า ที่ ข อง
หนวยงาน หรือเทียบเทาแผนกตางๆ ภายในองคกรกลยุทธระดับหนาที่มุงหนาที่ในการใชทรัพยากร
ของหนวยงานใหเกิดประโยชน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยจะตองกําหนดกลยุท ธ
ระดับหนาที่ใหสอดคลองกับกลยุทธของธุรกิจ เพื่อมุงเนนกิจกรรมการดําเนินตามหนาที่ของหนวยงาน
ตางๆ เพื่อตอบคําถามเชิงกลยุท ธที่วา "เราจะใชทรัพยากรตางๆ เพื่อปฏิบัติการตามกลยุทธระดั บ
หนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงานของเราและสอดคลองกับกลยุทธระดับธุรกิจดวย ไดอยางไร"

5.5 ลักษณะของกลยุทธระดับบริษัท
หลักเกณฑ กวางๆ ที่ พอจะใชเ ปนหลักในการประเมินถึงความเหมาะสมของกลยุทธระดั บ
บริษัทนั้นอาจพิจารณาไดจากหลักเกณฑดังนี้
1.เปาหมายที่กําหนดขึ้นในกลยุทธระดับบริษัท อยูในระดับที่สามารถจะบรรลุถึงไดหรือไม
2.นโยบายตลอดจนวิถีทางในทางปฏิบัติซึ่งกําหนดไวในกลยุทธระดับบริษัทนั้น ครอบคลุมใน
ทุกๆ เปาหมายที่วางไวหรือไม และเปนไปในทิศทางที่สอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและกันหรือไม
3.กลยุ ท ธ ระดั บ บริ ษั ท ที่ พัฒ นาขึ้ นนั้ น ได ใ ช ป ระโยชน อย า งเต็ ม ที่ แ ล วหรื อ ไม กั บ จุ ด แข็ ง
จุดออน โอกาสและอุปสรรคที่ไดวิเคราะหไว
4.กลยุทธระดับบริษัทที่พัฒนาขึ้น เหมาะสมเพียงใดเมื่อคํานึงถึงความเสี่ยงภัยที่อ าจมีขึ้นได
ระดับความเสี่ยงภัยนั้นอยูในระดับยอมรับไดหรือไม และคุมกับโอกาสแหงการทํากําไรเพียงใด
5.เปาหมายและวิถีทางในทางปฏิบัติซึ่งปรากฏเพื่อบรรลุซึ่งเปาหมายของกลยุทธระดับบริษทั
นั้นเหมาะสมเพียงใดกับสภาพแวดลอมเมื่อคํานึงถึงจังหวะและสถานการณในขณะนั้น
6.เปาหมายและวิถีทางในทางปฏิบัติ ซึ่งปรากฏในกลยุทธระดับ บริษัทนั้นมีความเหมาะสม
เพียงใดกับกําลังและความสามารถที่กิจการมีอยู
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7.เปาหมายและวิถีทางในทางปฏิบัติ ซึ่งปรากฏในกลยุทธระดับบริษัท นั้นมีค วามสอดคลอง
กับจุดเดนขององคกรเพียงใด
8.เปาหมายและวิถีทางในทางปฏิบัติ ซึ่งปรากฏในกลยุทธระดับบริษัท นั้นมีค วามสอดคลอง
กับทัศนคติ คานิยม และความเชื่อของผูนําองคกร ตลอดจนผูรับผิดชอบในทางปฏิบัติเพียงใดทัศนคติ
และคานิยมเหลานั้นมีความถูกตองเพียงใดกับสถานการณในปจจุบันและอนาคต
9.ผูที่มีความรับผิดชอบตอการนํากลยุทธไปปฏิบัตินั้น มีความเขาใจอยางถองแทเพียงใดใน
เปาหมายและวิถีทางในการปฏิบัติที่ปรากฏอยูในกลยุทธระดับบริษัท
10.องคกรธุรกิจมีค วามสามารถในการจัดการและการบริหารเพียงใดที่จะนํากลยุทธ ระดับ
บริษัทไปใชในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ

5.6 ความคิดสรางสรรคเพื่อสรางกลยุทธระดับบริษัท
บทบาทของผูบริห ารระดับสู งจะต องทราบถึ งทิศทางของอุตสาหกรรมในอนาคตเพื่ อเพิ่ ม
ศักยภาพการทํากําไรในระยะยาว การทราบทิศทางและความนาสนใจของอุตสาหกรรมเปนสิ่งจําเปน
ความคิดที่มีผลตอกลยุทธระดับบริษัท วิธีการที่จะนําไปสูแ นวความคิดกลยุท ธระดับบริษัท
องคกร จะประกอบไปดวยองคประกอบ 3 ลักษณะ ไดแก
1.การให ค วามสํ าคั ญต อการมุ งความเชี่ ย วชาญในธุรกิ จที่ชํ านาญหลั งจากนั้นจึง เป น การ
กระจายธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขันใหกับองคกร
2.การมุงกระบวนการภายในหวงโซคุณคาเปนการขยายการเติบ โตใหกับ องคกรที่ทําอยูใน
ปจจุบัน และขยายการการเติบโตใหกับองคกรแบบตอเนื่องครบวงจร
3.การมุงในพื้นที่ท างภูมิศ าสตร เปนการมุงธุรกิจในพื้นที่ เกา ที่องคกรไดเ ปรีย บในเชิง การ
แขงขันและสามารถขยายสูพื้นที่ใหมทางภูมิศาสตรดวยธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม

5.7 กลยุทธระดับบริษัทกับการขยายธุรกิจ
เปนสิ่งที่มีความเกี่ยวของกับการขยายธุรกิจในเชิงพื้นที่ หรือการกระจายธุรกิจที่หลากหลาย
ดังนั้น ดังที่กลาวไวแลววากลยุทธระดับบริษัทเปนกลยุทธที่เกี่ยวของกับทิศทางขององคกรในอนาคต
เปนการกระทําเฉพาะองคกรเพื่อใหองคกรมีการเติบโต คงที่ หรือหดตัว หากมุงการเติบโต องคกรอาจ
กําหนดเปาหมายเพื่อสรางผลกําไรที่สูงกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ผูบริหารระดับสูงขององคกรเปน
ผูรับผิดชอบในการวางแผนกลยุทธระดับบริษัทโดยมีจุดมุงหมายสําคัญ 2 ประการคือ (Hitt and et.,
al.)
1.การวิเคราะหสถานการณเพื่อกําหนดกลยุทธระดับบริษัท
2.การจัดการเปลี่ยนแปลงเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธตามทิศทางที่กําหนดไว
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กลยุทธระดับบริษัท เปนกลยุทธที่จะใชในการพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการสงเสริมสมรรถนะของ
กลุมธุรกิจและเปนเครื่องมือของการทํางานรวมกันเพื่อเปลี่ย นโอกาสใหเปนความไดเปรียบเชิงการ
แขงขันขององคกร ผูบริหารระดับสูงจึงมีความรับผิดชอบอยางมากในการคิดกลยุทธบริษัทใหมๆ และ
เลือกการกําหนดทิศทางที่นาสนใจ และควรมีคณะกรรมการบริหารในระดับองคกรเปนผูรวมตัดสินใจ
ในการกําหนดกลยุทธและรวมตรวจสอบกลยุทธระดับบริษัท ที่องคกรจะเลือกใช
5.7.1 การวางแผนกลยุทธระดับบริษัท
การวางแผนกลยุทธระดับบริษัทหมายถึง การวางแผนเพื่อกําหนดทิศ ทางขององคกร การ
กําหนดแนวทางการเติบโต คงที่เพื่อรักษาเสถียรภาพ หรือการตัด ทอนหรือลดขนาดองคกรลง เพื่อ
นําไปสูการเพิ่มขนาดองคกร ประคองตัว หรือลดขนาดองคกรลง เพื่อใหสอดคลองกับการแขงขัน การ
ใชทรัพยากรในองคกร ซึ่งสะทอนผลที่ไดจากผลการดําเนินงานหรือการประเมินผลการดําเนินงานของ
องคกร
5.7.2 องคประกอบของกลยุทธระดับบริษัท
องคป ระกอบของกลยุทธ ระดั บบริษั ท เริ่มต นตั้งแตการกํา หนดวิ สัยทั ศนข ององคกร โดย
กําหนดไววา องคกรปรารถนาจะเปนอยางไรในอนาคต
การกํา หนดวิสัย ทัศนข ององคกรนําไปสูการกําหนดภารกิจ คือ ปจจุ บันองค กรทําอยางไร
และนําไปสูการกําหนดเปาหมายวา สิ่งที่องคกรตองการในระยะยาวคืออะไร ซึ่งไมจําเปนตองมีกรอบ
เวลาและปริมาณ เพียงแตระบุเปาหมายที่องคกรจะไปใหถึง เปาหมายของกลยุทธระดับบริษัท ควร
นําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคขององคกรที่บงบอกวาสิ่งที่องคกรตองการบรรลุเปาหมายในระยะสั้น
คืออะไร ซึ่งวั ตถุประสงคตองวัดไดในเชิง กรอบของเวลา ปริมาณ และสิ่งที่องคกรต องการไวอยาง
ชัด เจน ภาพที่ 5.3 แสดงองคป ระกอบของกลยุท ธระดั บบริษัท ที่บงบอกถึงทิ ศ ทางขององคกรใน
อนาคต
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ภาพที่ 5.3 องคประกอบของกลยุทธระดับบริษัท
วิสัยทัศน
VISION

ภารกิจ
MISSION

กลยุทธ

กลยุทธ

เปาหมาย
GOAL

กลยุทธ

วัตถุประสงค
OBJECTIVE

องคกรปรารถนาจะเปน
อยางไรในอนาคต
ปจจุบันองคกรทําอะไร
สิ่งทีอ่ งคกรตองการในระยะยาว
(ไมมีกรอบเวลาและปริมาณ)
สิ่งทีอ่ งคกรตองการในระยะสั้น
(กําหนดกรอบเวลา ปริมาณ และสิ่งที่ตอ งการ)
ที่มา: อําพล นววงศเสถียร (2555)
จากภาพที่ 5.3 อธิบายองคประกอบของกลยุทธระดับ บริษัทจึงอาจสรุปไดวากลยุทธระดับ
บริษัทจะตองอธิบายถึงวิสัยทัศนและภารกิจขององคกรซึ่งนําไปอธิบายแนวคิดเชิงกลยุทธขององคกร
 แนวคิดเชิงกลยุทธ
กลยุทธระดับบริษัทไดรับการกําหนดขึ้นภายใตเงื่อนไขในการดําเนิ นธุรกิจเดิมของกิจการ
เปนกลยุทธที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวขององคกรวาองคกรควรจะดําเนินธุรกิจในลักษณะเดิมตอไป
หรือตองการขยายตัวเขาสูธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใหมในการกําหนดกลยุทธระดับบริษัท ผูบริหารควร
ตอบคําถามเหลานี้(Hill and Jones, 2004)
1.องคกรอยูในธุรกิจอะไร ในปจจุบันธุรกิจหลักที่องคกรควรทําตอไปคืออะไร ในระยะกลาง
และระยะยาว องคกรควรเลือกที่จะเปนอยางไร จะมุงไปขางหนาในทิศทางแบบไหน อยางไร
2.องคกรควรจะอยูในธุรกิจเดิมดวยการดําเนินงานในลักษณะเดิมหรือไม อยางไร
3.องคกรควรออกจากธุรกิจนี้โดยสิ้นเชิงหรือบางสวนหรือไมอยางไร
4.องคกรควรขยายขอบเขตการดําเนินงานใหกวางขึ้นหรือไมอยางไร
5.บริษัทควรมีการดําเนินงานโดยใชกลยุทธแบบประสมประสานหรือไม อยางไร
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หรืออาจตั้งเปนประเด็นคําถาม ใหสั้นและเขาใจงาย ดังนี้
1.องคกรจะขยายตัว หดตัว หรือทําทุกอยางเหมือนเดิม
2.องคกรจะอยูในอุตสาหกรรมเดิมหรือขยายตัวไปสูอุตสาหกรรมอื่น
3.องคกรจะเติบโตโดยมุงเติบโตจากภายในหรือภายนอก
จากแนวคําถามขางตน หากจําแนกกลยุทธระดับบริษัทออกเปน 4 แนวทาง สามารถจําแนก
ไดดังนี้
1. กลยุทธการเติบโต (growth strategies)
2.กลยุทธคงที่ (stability strategies)
3.กลยุทธหดตัว (retrenchment strategies)
4. กลยุทธประสมประสาน (combination strategies)
ภาพที่ 5.4 ทางเลือกของกลยุทธระดับบริษทั

กลยุทธการเติบโต
(Growth strategy)

มุงดานความเชี่ยวชาญ (Concentration)
- ตามแนวนอน (Horizontal growth strategy)
- ตามแนวดิ่ง (Vertical growth strategy)
มุงดานกระจายธุรกิจ (Diversification)
- เกาะกลุม (Concentric diversification)
- ไมเกาะกลุม (Conglomerate diversification)

กลยุทธคงที่
(Stability strategy)

กลยุทธหดตัว
(Retrenchment)

กลยุทธประสมประสาน
(Combination strategy)

ที่มา: อําพล นววงศเสถียร (2555)

- หยุดชั่วคราว/ดําเนินการดวยความระมัดระวัง
(Pause / proceed with caution)
- ไมเปลี่ยนแปลง (No change)
- ทํากําไร (Profit)

- ฟนฟู (Turnaround)
- บริษัทเชลย (Captive company)
- ขายทิ้ง/ถอนการลงทุน (Sell-out/divestment)
- ลมละลาย/เลิกกิจการ (Bankruptcy/Liquidation)
ดํ า เนิ น กลยุ ท ธ ภ ายใต ธุ ร กิ จ ที่ ดํ า เนิ น งานภายใต
อุตสาหกรรมที่หลากหลายและมีผลิตภัณฑหรือ ตลาด
ที่แตกตางออกไปเขาดวยกัน
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ภาพที่ 5.4 แสดงถึ งทางเลื อกกลยุ ท ธ ร ะดั บ บริษัท ซึ่ ง ประกอบด วยกลยุ ท ธ ก ารเติ บ โต
(growth strategies) กลยุทธคงที่(stability strategies) กลยุทธหดตัว (retrenchment strategies)
และกลยุทธประสมประสาน (combination strategies)
1) กลยุทธการเติบโต (growth strategies)
เปนกลยุทธที่บริษัทมุงใชเพื่อใหเกิดการดําเนินธุรกิจที่มุงไปในแนวทางการเติบโตหรือขยาย
กิจการขององคกร ดวยการเพิ่มขึ้นของยอดขาย สวนแบงตลาด ผลตอบแทนผูถือหุน รวมทั้งการ
เพิ่มขึ้นของการขยายขอบเขตทางภูมิศาสตร เปนการขยายธุรกิจขององคกรในตางจังหวัดหรือขยายใน
ตางประเทศ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มปริมาณกลุมลูกคาเปาหมายใหมากขึ้น สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วทําใหองคกรธุรกิจตองดํารงอยูใหได และตองมีการขยายตัวเพื่อความอยูรอดและการเติบโต
การจะอยูรอดไดองคกรตองสามารถรักษาเพิ่มสวนแบงตลาดและขยายสวนแบงการตลาดใหได อีกทัง้
ยังจําเปนตองมีกลยุทธเพื่อการขยายตัวอยางตอเนื่องดวยการเพิ่มยอดขาย การลดตนทุน และสราง
กําไรใหเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
เหตุผลที่สนับสนุนใหองคกรใชกลยุทธการขยายตัวมี 6 ประการ คือ(Hill and Jones, 2004)
1.ในสถานการณที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจอยางมาก ในระยะยาวหากไมมีการปรับตัว
ขององคกร เปนไปไดวาองคกรอาจตองพบกับความเสี่ยงที่จะพลาดทาและลมเหลวอยางสิ้นเชิง จึง
จําเปนตองนํากลยุทธการขยายตัวมาใชเพื่อการเติบโตและขยายความสามารถในเชิงการแขงขัน
2.ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคกรวัดไดจากอัตราการเจริญเติบ โตขององคกรใน
ดานตางๆ ดั งนั้น องคกรตอ งแสดงผลการประกอบการที่มีป ระสิทธิ ภาพและประสิท ธิผ ล มีค วาม
พยายามที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง
3.การเติบโตขององคกร ไมเพียงกอใหเกิดผลประโยชนตอองคกรเทานั้นแตยังสรางมูลคาเพิม่
ทางเศรษฐกิจใหกับองคกร สังคมและประเทศชาติดวย
4.แรงจูงใจทางดานชื่อเสียงในการบริหาร ผูบริหารบางคนตองการการยอมรับและเปนที่ย ก
ยองในการเปนผูเชี่ยวชาญหรือเปนมืออาชีพในการบริหาร จึงเลือกกลยุทธการขยายตัวนี้เปนกลยุท ธ
หลัก ซึ่งถาหากไดรับความสําเร็จ นอกจากผูบริหารจะไดผลตอบแทนสูงและไดรับการยอมรับในสังคม
แลว บริษัทยังไดรับการยกยองเปนองคกรดีเดนที่รูจักโดยทั่วไป และยังสามารถดึงดูดใจใหผบู ริหารทีม่ ี
ความสามารถเขามารวมงานกับองคกรไดอีกดวย
5.องคกรที่มีการขยายตัวยอมไดรับผลสําเร็จที่ดีกวาองคกรที่มีการขยายตัวเทานั้นจึงจะอยู
รอด เติบโตและแขงขันไดในอุตสาหกรรม
6.การขยายตัวยอมทําใหเกิดอํานาจ สามารถสรางความจงรักภักดีใหกับผูบริโภคไดซึ่งเปน
ผลตอบแทนระยะยาวที่องคกรจะไดรับและมีคุณคาในสายตาของลูกคาสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร
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กลยุทธการขยายตัวสามารถทําไดทั้งการขยายตัวในอุตสาหกรรมเดิม ถาอุตสาหกรรมนั้นมี
ความนาสนใจสู งและองค กรมีป ระสบการณแ ละความเชี่ ยวชาญในธุรกิจนั้นๆ สูง โดยกลยุท ธการ
ขยายตัวในอุตสาหกรรมเดิมเรียกวา การขยายตัวแบบมุงความเชี่ยวชาญ (concentration) และการ
ขยายตัวสูอุตสาหกรรมใหม กรณีที่ความนาสนใจของอุตสาหกรรมเดิมลดลงหรือมีความเสี่ย ง หรือมี
การแขงขันในอุตสาหกรรมอยางรุนแรงมาก บริษัทอาจกระจายธุรกิจไปสูอุตสาหกรรมอื่นเพือ่ ลดความ
เสี่ยง การขยายตัวในรูปแบบนี้คือ การกระจายธุรกิจสูอุตสาหกรรมใหม (diversification) นอกจากนี้
กลยุทธการขยายตัวดังกลาวยังสามารถขยายไดจากภายในองคกรธุรกิจ (internal growth) หรือการ
ขยายตัวจากภายนอกองคกรธุรกิจ (external growth)(Hill and Jones, 2004)
1.1 การเติบโตในอุตสาหกรรมที่องคกรมีความเชี่ยวชาญ (concentration growth)
องคกรจะมุงเนนทรัพยากรของตัวเองเพื่อขยายตัวในอุตสาหกรรมที่ดํารงอยู กลยุทธนี้องคกร
จะมุ ง การจั ด การเวลา การบริ ห ารและทรั พยากรต า งๆ ภายในอุ ต สาหกรรมนั้น ๆ การเติ บ โตใน
อุต สาหกรรมที่อ งคกรมีความเชี่ย วชาญ แบงออกไดเปน 2 แบบ คือ การมุงความเชี่ยวชาญตาม
แนวนอน (horizontal concentration) และการมุ ง ความเชี่ย วชาญตามแนวดิ่ ง (vertical
concentration)
1.1.1การมุงความเชี่ยวชาญตามแนวนอน (horizontal concentration)คือกล
ยุท ธ การขยายตั วไปยั งตลาดสวนอื่ นหรื อตลาดใหม เป นการขยายตั วในเชิ ง ภู มิศ าสตร (market
expansion) นั่นคือการขยายไปสูตลาดในตางพื้นที่
1.1.2 การมุงความเชี่ยวชาญตามแนวดิ่ง (vertical concentration)เปนการ
ขยายตัวกลับไปหาการผลิตวัตถุดิบหรือการมุงไปขางหนาเพื่อหาชองทางการจัดจําหนาย อาจกลาวนัย
หนึ่ง เปนกลยุทธแบบครบวงจรการมุงความเชี่ยวชาญตามแนวตั้ง แบงออกเปน 2 รูปแบบ ดังนี้
1.1.2.1การมุ งความเชี่ ย วชาญแบบไปข า งหน า (forward integration
growth)เพื่อลดปญหาดานชองทางการจัดจําหนายที่ครอบคลุม
1.1.2.2 การมุงความเชี่ยวชาญแบบถอยไปขางหลัง (backward integration
growth) ของผูซื้อวัตถุดิบในอุตสาหกรรม คือการเขาไปเปนผูดําเนินธุรกิจจัดหาวัตถุดิบเองแทนที่จะ
สั่งซื้อจากองค กรอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อเป นการลดตนทุ นและสรางความมั่นใจในการแกป ญหาขาดแคลน
วัตถุดิบ
1.2 การเติบโตในอุตสาหกรรมที่องคกรไมมีความเชี่ยวชาญหรือการมุงการกระจายธุรกิจ
(diversification growth)
เปนการขยายองคกรที่มีความสัมพันธกับธุรกิจเดิมหรืออาจจะไมสัมพันธกับธุรกิจเดิมเลยก็ได
โดยปกติ ก ารลงทุ นขององค กรในแตล ะอุ ต สาหกรรมจะมี ผ ลกํ า ไรที่ แ ตกตา งกั นดัง นั้ น การเลือ ก
อุตสาหกรรมที่ดึงดูดใจและทํากําไรสูง มีการแขงขันต่ําจึงเปนการกระจายผลกําไรในอุตสาหกรรมที่มี
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ศักยภาพ แนวคิดการกระจายธุรกิจยังเปนการลดความเสี่ยงใหกับองคกร การกระจายธุรกิจอาจเปน
การสรางโอกาสให ธุรกิจเติ บโตขึ้ นประสบความสํ าเร็จในอุต สาหกรรมอื่น แม วา องคกรไมมีค วาม
เชี่ยวชาญนอยกวา หรื ออาจไม มีความเชี่ย วชาญเลย แตจําเป นตองเติ บโตแบบการกระจายธุรกิ จ
เนื่องจากเหตุผลตางๆ เชน ตองการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ธุรกิจเดิมอิ่มตัว หรือธุรกิจเดิมมีความเสี่ยงสูง
หรืออยูในระดับการถดถอย การเติบโตในอุตสาหกรรมโดยมุงการกระจายธุรกิจ แบงไดเปน 2รูปแบบ
ดังนี้
1.2.1 การกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุม (concentric diversification growth)
เปนการขยายตัวเขาสูอุตสาหกรรมใหม โดยที่ยั งมีค วามสัมพันธกับ อุตสาหกรรมเดิม เปนการเพิ่ ม
ธุ รกิ จใหม ๆ ที่ เ กี่ ย วข องกั น กั บ ธุ รกิ จเดิ ม เข ามาภายในองค กร เหมาะสมกั บ องค ก รที่ ตอ งการใช
ประโยชนจากจุดเดนทางฐานะการแขงขันที่องคกรยังคงมีค วามเชี่ยวชาญในธุรกิจเดิม แลวนําความ
เชี่ยวชาญที่มีอยูไปใชในการสนับสนุนธุรกิจใหม แมวาจะใชสนับสนุนเพียงบางสวนบางเรื่องเทานั้นก็
ตาม
1.2.2 การกระจายธุรกิ จ แบบไมเกาะกลุ ม (conglomerate diversification
growth) หมายถึง การขยายสูธุรกิจใหมโดยธุรกิจนั้นไมไดมีค วามสัมพันธกับธุรกิจเดิม หรือ องคกร
อาจไมมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณในธุรกิจใหมเลย แตองคกรมีแผนกลยุทธระดับบริษัทที่จะ
ขยายการลงทุนหรือในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของสัมพันธกับอุตสาหกรรมเดิมขององคกรเลย
2) กลยุทธคงที่ (stability strategies)
เปนกลยุทธที่องคกรเลือกใชเพื่อรักษาเสถียรภาพขององคกร หรือการใชกลยุทธการประคอง
ตัวภายหลังการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกแลวพบวาองคกรยังไมพรอมทีจ่ ะใชกล
ยุทธการเติบโต แตควรรอดูสถานการณแวดลอมและการแขงขันไปกอนโดยองคกรตองการคงการใช
โครงสรางการบริหารเดิม และยังคงจําหนายผลิตภัณฑ หรือบริการแบบเดิมตอไปยังกลุมเปาหมาย
(target market)เดิ ม ซึ่งกลยุท ธค งที่เ ป นการรักษาสถานภาพเดิ มของธุรกิจไว ชั่วคราว การหยุ ด
ชั่วคราว (pause) การดําเนินการดวยความระมัดระวัง (proceed with caution) การดําเนินกลยุทธ
โดยไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการ (no change)กลาวคือไมดําเนินกลยุทธเพื่อการเติบโตหรือกลยุทธ
เพื่อหดตัว และการทํากําไร (profit) จากธุรกิจที่เติบโตเต็มที่ (maturity)
อยางไรก็ตามการดําเนินการกลยุทธคงที่ไมไดหมายความวา องคกรจะไมไดทําอะไรเลยหรือ
นิ่งจนไมเคลื่อนไหว แต เปนการเคลื่ อนไหวในลักษณะที่ ค งที่ โดยรั กษาระดับ การดําเนิ นการไวใน
ระยะเวลาหนึ่ง จึงมักเปนการดําเนินการกับกลุมลูกคาเดิม ผลิตภัณฑเดิม รวมทั้งการบริหารโครงสราง
แบบเดิ ม องค กรที่ ใชกลยุ ท ธ ค งที่ มักพบว าเป นองคกรที่ อยู ในขั้นของการพั ฒ นามายาวนานแล ว
คอนขางอยูตัวแลว หรือธุรกิจขององคกรอยูในขั้นเติบ โตเต็มที่แลว (maturing stage) สภาพการ
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แขงขันมิไดเปลี่ยนแปลงในเชิงผันผวนมากนัก การเติบโตขององคกรไมไดกาวกระโดดจนคาดการณ
ยาก แตธุรกิจขององคกรมีอัตรากําไรที่คอนขางสม่ําเสมอคงที่หรือเปนธุรกิจทีย่ ังคงเก็บเกี่ยวรายไดไป
ไดเรื่อยๆ และยังคงสามารถสรางกําไรใหองคกรได อยางสม่ําเสมอคงที่ (cash cow) นอกจากนี้
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอาจเปนอุปสรรคตอการขยายตัวธุรกิจจึงตองใชกลยุทธคงที่ไปกอนเปน
การชั่วคราว สาเหตุที่องคกรใชกลยุทธคงที่ ไดแก
1.เมื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมโดยทั่วไปแลว พบวาไมมีสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมมากนัก หรือมีการเปลี่ยนแปลงนอยมากจนไมมีนัยสําคัญพอใหมีการปรับกลยุทธขององคกร
2.เมื่อวิเคราะหผลการปฏิบัติงานจริงกับเปาหมายที่ตองการ พบวาไมมีความแตกตางกันมาก
รวมทั้งถามีการเลือกใชกลยุทธเติบโต อาจเปนการเกินกําลังขององคกร และอาจสรางปญหาการดอย
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้นการเลือกใชกลยุทธคงที่จึงมีความเสี่ยงนอยกวาและองคกรเกิด
เสถียรภาพมากกวา
3.กลยุทธระดับคงที่มีความเสี่ยงนอย องคกรที่มีการเปลี่ยนแปลงมากก็มีโอกาสลมเหลวมาก
เชนกัน การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑหรือขยายตลาดที่ตางไปจากเดิม องคกรอาจมีค วามเสี่ยงเพิ่มขึ้น
การใชกลยุทธเดิมยอมมีความเสี่ยงนอยกวา เพราะองคกรไดทราบถึงสถานการณแ ละตลาดแลวเปน
อยางดี
4. ผูบริหารไมนิยมการเปลี่ย นแปลง หรือไมเคยพิจารณาทางเลือกอื่นนอกจากกลยุทธเ ดิม
เพราะพิจารณาแลวเห็นวากลยุทธใหมมีความเสี่ยงมากกวาเดิม
5.ผูบริหารมีแนวคิดการจัดการที่เปนแบบอนุรักษนิยม ไมตองการดําเนินกลยุทธใหมๆ ที่มี
ความเสี่ยง
3) กลยุทธหดตัว (retrenchment strategies)
ภายหลังการวิเคราะหสภาพแวดลอม ผูบริหารระดับสูงขององคกรอาจมีความจําเปนตองใช
กลยุ ทธ หดตัวหรือการถดถอย(retrenchment strategy) เนื่ องจากจุ ดแข็ ง จุด ออน โอกาสและ
อุปสรรคสําหรับการดําเนินธุรกิจในโอกาสขางหนาอาจไมเปดโอกาสใหองคกรเลือกใชกลยุทธเ พื่อการ
เติบโตกลยุทธหดตัว เปนการลดขนาดการดําเนินงานในดานตางๆ ซึ่งอาจรวมถึงการปรับโครงสราง
องคกร การลดพนักงาน ตลอดจนการลดกิจกรรมบางสวน กลยุทธห ดตัวเปนกลยุทธที่ไมคอยไดรับ
ความนิยมจากผูบ ริห าร เพราะดูเ หมือนวาธุรกิจกําลังประสบปญหาหรือลมเหลวจากการดําเนินกล
ยุทธที่ผิดพลาดมากอนหนานี้ กลยุทธนี้มักจะใชในชวงวิกฤติ โดยองคกรไดมีการใชทางเลือกอื่นๆ จน
หมดหนทางแลวจึงจําเปนตองใชกลยุทธหดตัวเพื่อเปนทางเลือกสุดทาย เหตุผลสําคัญที่ทําใหธุรกิจ
ตองใชกลยุทธหดตัวมีอยูหลากหลายสาเหตุดวยกัน ดังนี้
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1.ธุรกิจกําลังประสบปญหาจนมีความจําเปนที่จะตองหดตัวหรือถดถอยขนาดกิจการหรือลด
ขนาดองคกรลง
2.ธุรกิจไมสามารถจะบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว และมีการกดดันจากผูถือหุนหรือลูกคาหรือ
แมแตผูบริหารเองในการที่จะตองปรับลดบางสวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสวนอื่น
3.สภาพแวดล อมทางธุรกิจมีการเปลี่ย นแปลงและส งผลกระทบจนธุรกิจไมส ามารถที่ จะ
ปรับตัวจึงตองหาทางออกดวยการใชกลยุทธหดตัวแทน
4.โอกาสทางธุ ร กิ จในส วนอื่ นๆ มี สู ง ในขณะที่ ตั วธุ รกิ จ เองนั้ น มี ข อจํ า กั ด ในด านการใช
ทรัพยากรจึงจําเปนที่จะตองนําทรัพยากรไปปรับใชในสวนที่มีโอกาสหรือมีผลตอบแทนสูงกวา
ในแตละชวงเวลาผูบริหารตองเลือกสรรกลยุทธใหส อดคลองกับ สภาพการณในการดําเนิน
ธุรกิจ ในชวงเวลาวิกฤติ ผูบริหารยอมตองศึกษาถึงความหนักเบาของภาวะวิกฤติ หากไมรุนแรงนัก
ระดับการหดตัว อาจเพียงแคการลดจํานวนพนักงานลงหรือปรับโครงสรางองค กรใหมีขนาดเล็กลง
แตหากเกิดวิกฤติขั้นรุนแรงจนยากจะเยียวยา การเลิกกิจการอาจเปนทางออกสุดทาย กลยุทธการหด
ตัวอาจงายในดานการเลือกใช แตยากลําบากในดานการปฏิบัติ เพราะเปนทางเลือกที่เจ็บ ปวดของ
ผูบริหาร รวมทั้งพนักงานที่อาจตองออกจากงานหรือเปลี่ยนสถานะจากหนวยงานในองคกรเดิมเปน
องคกรใหม หากองคกรมีความจําเปนถึงขนาดตองเลิกหรือขายกิจการ
กลยุทธการหดตัวแบงออกเปน 4 รูปแบบ ดังตอไปนี้ (Pitts and Lei, 2003)
1.กลยุทธการฟนฟูกิจการ (turnaround strategy) คือการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงองคกรใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น กลยุทธนี้เหมาะกับกิจการที่ยังอยูในอุตสาหกรรมที่มีแ รงดึงดูดในอุตสาหกรรม
สูงและประสบปญหาที่รายแรง กลยุทธฟนฟูกิจการสามารถแบงได 2 วิธีการคือ 1) การลดขนาดและ
ตนทุนดวยวิธีการลดคาใชจายตางๆ และ 2) การพลิกฟนกิจการเพื่อดําเนินงานตอไป เมื่อผานพน
ขั้นตอนที่ 2 แลว องคกรอาจเขาสูการเริ่มตนใหมหรือขยายตัวไดอีก
2.กลยุทธไมลงทุนเพิ่ม (divestment strategy) กลยุทธไมลงทุนหรือการเลิกการลงทุน ใชใน
กรณีบริษัทหรือหนวยธุรกิจเชิงกลยุท ธ(strategic business unit-SBU) อยูในอุตสาหกรรมที่แ รง
ดึงดูดในอุตสาหกรรมต่ํา หรือออนแอ หรือผลการดําเนินงานไมดี ไมสอดคลองกับกลยุทธโดยรวมของ
องคกร เปนตน
3.กลยุทธเชลย (captive company strategy) กลยุทธที่บริษัทพึ่งพาลูกคารายใหญ ของ
องคกรเพียงรายเดียวใหเปนผูซื้อสินคาขององคกร อันเนื่องจากองคกรอาจไมส ามารถสรางตลาดนั้น
มาไดหรือความเขมแข็งทางธุรกิจขององคกรต่ํา หรืออุตสาหกรรมมีความนาสนใจไมมาก การพึ่งพา
ลูกคารายใหญจึงเปนทางเลือกหนึ่ง ขอเสียของกลยุทธนี้คือ องคกรตองขึ้นอยูกับลูกคารายใหญจงึ เปน
ทางเลือกหนึ่งที่ฝากอนาคตไวใหลูกคาเปนผูควบคุม ดังนั้น ลูกคาจะมีอํานาจตอรองมาก อาจมีการ
วางเงื่อนไข รูปแบบการผลิตหรือกระบวนการผลิตตองเปนไปตามแบบที่ลูกคารายใหญตองการ
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4.กลยุทธการเลิกดําเนินงาน (liquidation strategy) ใชเมื่อบริษัทมีฐานะทางการแขงขันที่
ไมสามารถสูคูแขงขันได หรือฐานะการแขงขันของบริษัทออนแอและอยูในอุตสาหกรรมที่ไมดึงดูด ใจ
กลยุ ท ธ นี้จะใช เ มื่ อ กลยุท ธ การฟ นฟู กิ จการและกลยุ ท ธ ไม ล งทุ น ประสบความล ม เหลว การเลิ ก
ดําเนินงานจะไมนิยมนํามาใช เพราะผูบริหารอาจถูกมองวา ลมเหลวในการบริหารงานรวมทั้งชื่อเสียง
ที่สั่งสมมานานก็ถูกกระทบ อยางไรก็ดีกลยุทธนี้มีขอดี ถาผูบ ริห ารยอมรับวาลมเหลว โดยใชกลยุท ธ
เลิกการดําเนินงานจะดีกวาที่ดื้อแพงหรือรอใหโชคชวยใหดีขึ้น ซึ่งอาจจะสรางความเสียหายตอผูถือ
หุนก็ได
4) กลยุทธการประสมประสาน (combination strategies)
ในบางครั้ งผู บริ หารอาจเลื อกใชทั้ ง กลยุ ทธ การเติบ โต กลยุท ธค งที่ และกลยุ ท ธ การหดตั ว
รวมกั นแต อาจเลื อกใชในหน วยธุรกิจเชิ งกลยุ ทธ (SBU) ที่ แตกต างกั น กลยุ ทธ ป ระสมประสาน
สวนมากจะใชกับองคกรที่มีห ลายหนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ (SBU) และมีสายผลิต ภัณฑที่หลากหลาย
ครอบคลุมในอุตสาหกรรมหลายชนิด นอกจากนี้ หนวยธุรกิจที่แตกตางกันก็อาจจะอยูในสถานการณที่
ไมเหมือนกัน
ในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอย กลยุทธการหดตัวเปนกลยุทธที่ธุรกิจสวนมากจะเลือกใช ธุรกิจที่
ใชกลยุทธประสมประสานมาจากสาเหตุที่หลากหลาย โดยมีรายละเอียดสนับสนุนดังนี้
ประการแรก ธุ ร กิ จ มี ผ ลิต ภั ณฑที่ ห ลากหลายและในแต ล ะผลิ ต ภัณ ฑ ก็ มี วงจรชี วิ ต ของ
ผลิตภัณฑ(product life cycle) ที่ไมเหมือนกัน นั่นก็คือความแตกตางที่ตองดําเนินกลยุทธ อยางใด
อยางหนึ่งตามวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ
ประการที่สอง บริษัทขามชาติที่ดําเนินธุรกิจหลายประเทศ การดําเนินกลยุทธยอมแตกตาง
กันไปตามพื้นที่แตละประเทศ
กลาวโดยสรุป การดําเนินกลยุทธแบบประสมประสาน เปนการดําเนินกลยุทธภ ายใตธุรกิจที่
ดําเนินงานภายใตอุตสาหกรรมที่หลากหลายและมีผลิตภัณฑหรือตลาดที่แตกตางออกไป ทําใหตอ งใช
กลยุทธประสมประสานเขาดวยกัน
5.7.3 การวางแผนกลยุทธระดับบริษัท
การวางแผนกลยุ ท ธ ร ะดั บ บริ ษั ท หมายถึ ง กระบวนการกํ า หนดลั ก ษณะทั้ ง หมดและ
จุดมุงหมายขององคกร การกําหนดผลิตภัณฑที่ธุรกิจจะดําเนินการ การเพิ่มธุรกิจ การเลิกกิจการ ซึ่ง
มุงกระทําและกําหนดทรัพยากรที่จะใชในองคกรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตามแผนกลยุทธที่กําหนด
ไวลวงหนา ผลที่ไดจากการวางแผนกลยุทธระดับบริษัท คือเปนแนวทางเพื่อบงบอกทิศทางขององคกร
ในอนาคตครอบคลุมถึงทิศทางขององคกรในการแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งแนวทางที่
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องคกรจะยึดถื อและปฏิบัติจะเปนสิ่ งที่ชี้ใหเ ห็นว าองคกรควรจะกําหนดกลยุ ทธเพื่อ กลุมธุรกิจของ
องคกรอยางไร

5.8 บทสรุป
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในเพื่อใหทราบถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมและเปนประโยชนตอองคกรเพื่อปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและการกําหนดกลยุท ธ
ขององคกรนั้นสามารถแบงไดเปน 3 ระดับ คือ
กลยุทธระดับบริษัท เปนกลยุทธที่เกี่ยวของกับทิศทางโดยรวมของบริษัทในอนาคต
กลยุทธระดับธุรกิจ เปนกลยุทธที่ใชเพื่อการแขงขันในอุตสาหกรรมนั้นๆ หรือในหนวยธุรกิจ
เชิงกลยุทธ
กลยุทธระดับหนาที่ เปนกลยุทธเพื่อการดําเนินงานในหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
กลยุทธที่ไดมาสามารถอธิบายไดวามาจากจุดเริ่มตนที่ผลิตภัณฑ กระบวนการ และพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร
องคกรสามารถกําหนดกลยุทธระดับบริษัทได โดยทางเลือกกลยุทธ ไดแกกลยุทธการเติบโต
กลยุท ธคงที่ กลยุทธห ดตัวและกลยุท ธการประสมประสานทั้งสามกลยุทธเขารวมกัน กลยุทธระดับ
บริษัท ที่ดีจะตองเป นกลยุทธที่อยู ในระดับที่เ ปาหมายของกลยุท ธ ส ามารถบรรลุ ถึงได และวิ ถีทาง
ในทางปฏิบัติครอบคลุมทุกเปาหมาย และมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมขององคกร
การวางแผนกลยุทธระดับบริษัท มุงที่พิจารณาวาองคกรจะมีทิศทางอยางไรในอนาคตใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม
คําถามทายบท
1. ใหอธิบายความหมายและความสําคัญของการวางแผนกลยุทธระดับบริษัท
2. องคกรสามารถกําหนดกลยุทธระดับบริษัท โดยแบงกลยุทธระดับบริษัทไดเปนกี่แนวทาง อะไรบาง
ยกตัวอยางประกอบการอธิบายใหชัดเจน
3. ใหอธิบายเหตุผลที่สนับสนุนใหองคกรใชกลยุทธการเติบโต (growth strategy) อธิบายเปนขอๆ
พรอมยกเหตุผลประกอบใหชัดเจน
4. ใหอธิบายเหตุผลที่สนับสนุนใหองคกรใชกลยุทธคงที่ (stability strategy) อธิบายเปนขอๆ พรอม
ยกเหตุผลประกอบใหชัดเจน
5. ใหอธิบายเหตุผลที่สนับสนุนใหองคกรใชกลยุทธการหดตัว (retrenchment strategy) อธิบายเปน
ขอๆ พรอมยกเหตุผลประกอบใหชัดเจน
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6. ในกรณีใดบ าง หรือ สถานการณ แบบใด ที่องค กรธุ รกิจจะเลือกใช กลยุทธ แบบประสมประสาน
(combination strategies) อธิบายพรอมยกเหตุผลประกอบใหชัดเจน
7. ใหอธิบายและวิเคราะหกลยุทธระดับบริษัท (corporate strategy) ของ “บริษัท เอทีวี จํากัด”
กรณีศกึ ษา “บริษัท เอทีวี จํากัด”
บริษัท เอทีวี จํากัด ประกอบธุรกิจสถานีวิทยุโทรทัศ น โดยบริษัทไดรับสัมปทานลักษณะ
สราง-โอน-ดําเนินงานจากสํานักงานปลัด สํานักงานนายกรัฐมนตรี (สปน.) ใหเปนผูจัดสรางสถานีสง
สัญ ญาณโทรทั ศ น ระบบ ยู เอส เอฟ ทั่ วประเทศไทย โดยบริ ษั ทได สิ ท ธิ ในการเป นเจ าของเวลา
ออกอากาศรวมทัง้ เปนผูไดรับรายไดจากการดําเนินงานทั้งหมด ผลจากการรับสัมปทานจากรัฐ ทําให
บริษัทมีตนทุนการผลิตรายการที่ต่ํากวาผูประกอบกิจการสถานีวิทยุโทรทัศนรายอื่น
ปจจุบันในการดําเนินงานของสถานีฯ ทั้งหมดอยูภายใตบริษัท เอทีวี จํากัด และบริษัทยอย
ไดแก บริษัทอารต แวร มีเดีย จํากัด สถานีฯ มีเครือขายสถานีที่ใชเทคโนโลยีระบบดิจิตอล ทําใหการ
สงสัญญาณมีความคมชัด ทั้งภาพและเสียงโดยมีอุปกรณที่มีคุณภาพและทันสมัยที่สุด และมีระบบการ
สงสัญญาณที่มีค วามแตกตางในดานความคมชัด และสัญญาณภาพและเสีย งที่ถือวาดีที่สุด มีค วาม
พรอมของทีมงาน ประกอบกับสถานีฯ มีความโดดเดนในการเปนสถานีขาวและสาระความรู ทั้งยัง
เสนอรายการบันเทิงคุณภาพควบคูกันไป โดยไมเนนที่รายการบันเทิงเหมือนกับสถานีวิทยุโทรทัศนอนื่
บริษัท เอทีวี จํากัด ไดมีการปรับปรุงประสิทธิภาพดานการดําเนินงานในขั้นตอนการนําเขา
วัตถุดิบการผลิตไมวาจะเปนวัตถุดิบทางดานการผลิตรายการหรือการผลิตขาวโดยเฉพาะการผลิตขาว
บริษัทจะใชระบบ Digital News Room มีการแปลงสัญญาณ และเสียงใหเปนขอมูลดิจิตอลที่
สามารถนําไปเก็บในหนวยความจําของคอมพิวเตอร เพื่อความสะดวกในการตัดตอ บันทึกเสียง เรียบ
เรี ยงขา ว ทํ าใหเ กิ ดความรวดเร็วและคลองตัวในการผลิ ต ขาว ซึ่ง ส งผลใหช วยลดต นทุ นและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลิต นอกจากนี้ ได มีก ารปรั บปรุ งประสิท ธิภ าพการดํ าเนิ นการผลิ ต โดยนํา เอา
ระบบ DSC – Digital Serial Component มาใชในการผลิตทําใหคุณภาพของภาพคมชัดงายในการ
ออกอากาศภาพยนตร ระบบเสียงสเตอรริโอมีระบบในการชดเชยและทดแทนภาพ ในกรณีที่ภาพที่
บันทึ กบนเนื้ อเทปเกิ ด ความเสี ย หาย เช น เนื้อเทปยั บหลุ ด ออกก็ส ามารถที่ จะสร างภาพขึ้น เพื่ อ
ทดแทนสวนที่เสียหาย ไดอยางสมบูรณเหมือนตนฉบับทุกประการ
บริษัท เอทีวี จํากัด ไดมีการปรับปรุงโดยการขยายสถานีเครือขายใหครอบคลุมทุกพื้นที่ โดย
ปจจุบัน บริษัทมีสถานีเครือขายหลัก 37 สถานี สถานีสงสัญญาณอีก 11 สถานี รวมทั้งสิ้น 48 สถานี
ซึ่งนั บ วา เปนสถานีที่มีเครือขา ยมากที่ สุดในบรรดาสถานีโทรทัศ นทุ กชอง ครอบคลุม ประชากร ที่
สามารถรับชมไดประมาณรอยละ 98 ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทย
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นอกจากนี้ บริษั ท เอที วี จํากั ด ไดมี การปรั บ ปรุงโดยการการจัดตั่ งบริษัท ยอย คื อ บริษั ท
อารตแวร มีเดีย จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจใหเชาอุปกรณที่ใชในการผลิต รายการ
วิทยุโทรทัศน และการถายภาพยนตร ผลิตรายการโทรทัศน ซื้อ/ขาย ลิขสิทธิ์ภาพยนตรแ ละจัดทํา
กิจกรรมการตลาดอื่นๆ ซึ่งเปนการเพิ่มชองทางในสรางรายไดใหบริษั ทอีกทางหนึ่ง สวนดานการ
บริการ บริษัท เอทีวี จํากัด ไดผลิตรายการประเภทที่ใชผูรับชมไดมีสวนรวม เชน รายการ สน. เอทีวี
เปนรายการที่มุงเปดเผยเบาะแสในเหตุการณตางๆในสังคมที่สรางความเดือดรอนแกป ระชาชน โดย
เนนการเปดเผย และตีแผความจริง เพื่อผดุงความถูกตองเปนธรรม นําเสนอที่มาของปญหาคําชี้แจง
ของผูรับผิดชอบ และสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรรูไวเพื่อปองกันปละรักษาสิทธิของตนเองและ
รายการประเภทใหผูรับชมรวมแขงขันเพื่อลุนรับรางวัลตางๆ เชน รายการเกมโชวตางๆ ซึ่งจะสงผลให
เกิดความนิยมเพื่อขึ้นในกลุมผูชมเพิ่มมากขึ้น
(ที่มา: ปรับปรุงจาก การจัดการเชิงกลยุทธเพื่อความสําเร็จขององคการ คนจาก
http://www.geocities.com/dol_nida/case-01.htm เมื่อวันที1่ 7 สิงหาคม 2558)
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แผนการสอนครั้งที่ 6
บทที่ 6 กลยุทธระดับธุรกิจ
หัวขอเรื่อง
บทที่ 6กลยุทธระดับธุรกิจ
6.1 บทนํา
6.2 แนวคิดของกลยุทธระดับธุรกิจ
6.3 กลยุทธระดับธุรกิจ
6.3.1 กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ํา (cost leadership)
6.3.2 กลยุทธการสรางความแตกตาง (differentiation)
6.3.3 กลยุทธการมุงตลาดเฉพาะสวน (market focus)
6.3.4 กลยุทธการตอบสนองอยางรวดเร็ว (quick response)
6.4 บทสรุป

แนวคิด
กลยุท ธระดับ ธุ รกิจ (business strategy) คื อกลยุทธที่ องค กรใชเ พื่ อการแขง ขันภายใน
อุต สาหกรรม โดยมีผูบ ริ หารระดับหนวยธุรกิจเปนผูรับผิ ดชอบการดําเนิ นงานและควบคุ มกลยุท ธ
บางครั้งอาจเรียกกลยุทธการแขงขัน (competitive strategy) องคกรมีหนวยธุรกิจหนวยเดียวก็จะมี
เพียงกลยุทธระดับธุรกิจเทานั้น เปนกลยุทธที่นําไปสูการเพิ่มกําไรและการเติบโตของผลิต ภัณฑของ
องคกร 1. กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ํา (cost leadership) 2. กลยุทธการสรางความแตกตาง
(differentiation) 3. กลยุทธการมุงตลาดเฉพาะสวน (market focus) 4.กลยุทธการตอบสนองอยาง
รวดเร็ว (quick response)
ในระยะยาวธุ รกิ จมีค วามต อ เนื่ อ งที่ จะประสบความสํ า เร็ จ ต อ งสามารถดํ ารงสภาพข อ
ไดเปรียบในการแขงขันเหนือคูแขง 4 ขอ คือ การสรางความแตกตาง การเปนผูนําดานตนทุนต่ํา การ
มุงเนนตลาดเฉพาะสวน และการตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วกวาคูแ ขงขัน ทุก
ธุรกิจที่มีความแตกตางกันอาจเปนสภาพแวดลอมของการแขงขันที่ตองเผชิญและเปนกลยุทธที่ตอง
ดําเนินการตามซึ่งสามารถยึดความแตกตางหลายอยางจากโมเดลของวงจรชีวิตของตลาด (market
life cycle) ไดแก ขั้นการแนะนํา ขั้นการเจริญเติบโต ขั้นการเติบโตเต็มที่ ขั้นการตกต่ํา กลยุท ธ
ทั้งหลายที่ มีความเหมาะสมแตกตางกันขึ้นอยูกับขั้ นตางๆ ของวงจรชีวิต ของตลาด เชน ในขั้นการ
แนะนําขอไดเปรียบในการแขงขันและสวนครองตลาดจะเพิ่มขึ้นโดยงายมาก ในขั้นตลาดเจริญเติบโต
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สวนครองตลาดจะเพิ่มขึ้นโดยงาย ราคาสินคาไมมีแรงกดดันมากในขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ การปกปอง
สิทธิบัตรสูญเสียไป และตองสรางความแตกตางใหตนเองในขั้นการตกต่ําเมื่อลูกคาถึงจุดอิ่มตัว บริษทั
ไมควรลงทุนและรอเก็บเกี่ยวผลประโยชน และควรเลือกตลาดเล็กที่ปลอดภัย และสรางการเปนผูนํา
เพื่อเปนทางรอดในการดําเนินธุรกิจอยางเหมาะสม

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจความหมายของกลยุทธระดับธุรกิจ (business strategy)
2. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจกลยุทธระดับธุรกิจ (business strategy) เพื่อมุงสูการแขงขันกับ
องคกรคูแขงขันทางธุรกิจ
3. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจกลยุทธระดับธุรกิจ (business strategy) เพื่อสรางความสามารถใน
การแขงขันและความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกรตอไป
4. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจกลยุทธระดับธุรกิจ (business strategy) ซึ่งประกอบดวยกลยุทธการ
เปนผูนําดานตนทุนต่ํา (cost leadership) กลยุทธการสรางความแตกตาง (differentiation)กลยุทธ
การมุงตลาดเฉพาะสวน (market focus) กลยุทธการตอบสนองอยางรวดเร็ว (quick response)
5. เพื่อศึกษาและนํากลยุทธระดับธุรกิจ (business strategy) นําไปประยุกตใชกับกรณีศึกษาเพื่อให
ธุรกิจมุงสูความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน

กิจกรรมการสอน
1. การบรรยาย การอภิปราย การตอบขอซักถามตางๆ
2. นักศึกษาแบงกลุมเพื่ออภิปรายและรวมแสดงความคิดเห็นเนื้อหาในบทเรียน

สื่อการสอน
ตํารา เอกสารประกอบการสอน การนําเสนอโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส (power point)

การประเมินผล
นักศึกษาเขาใจเนื้อหา เขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน สามารถตอบปญหาที่ผูสอนถามได เรียนรูและ
ทํางานรวมกันเปนกลุม สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหได

หนังสืออานประกอบ
ไพโรจน ปยะวงศวฒ
ั นา.2555. การจัดการเชิงกลยุทธ เทคโนโลยีและวัฒนธรรม.บริษัท วีพริ้นท
(1991) จํากัด
บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ. 2556. การจัดการเชิงยุทธศาสตรสําหรับซีอีโอ.บริษัท พี. เพรส จํากัด
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เอกสารอางอิง
ดูรายละเอียดทายบท

บทที่6
กลยุทธระดับธุรกิจ
6.1 บทนํา
กลยุท ธระดับ ธุ รกิจ (business strategy) คื อกลยุทธที่ องค กรใชเ พื่ อการแขง ขันภายใน
อุต สาหกรรม โดยมีผูบ ริ หารระดับหนวยธุรกิจเปนผูรับผิ ดชอบการดําเนิ นงานและควบคุ มกลยุท ธ
บางครั้งอาจเรียกกลยุทธการแขงขัน (competitive strategy) องคกรมีหนวยธุรกิจหนวยเดียวก็จะมี
เพียงกลยุทธระดับธุรกิจเทานั้น เปนกลยุทธที่นําไปสูการเพิ่มกําไรและการเติบโตของผลิต ภัณฑ ของ
องคกร (Hitt and et.,al., 2005)
กลยุทธที่ธุรกิจใชในการแขงขันโดยตรงกับ คูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน มักเรีย กวา "การ
จัดการเชิงกลยุทธในระดับ ธุรกิจ" โดยคูแขงขันอาจเปนหนวยธุรกิจแตละแหงของบริษัทขนาดใหญ
หรือเปนธุรกิจดําเนินกิจการโดยลําพังหรืออาจเปนธุรกิจที่ไมมีความหลากหลาย หรือบางแหงไมได
กอตั้งขึ้นเปนบริษัท แตการดําเนินการบริหารเชิงกลยุทธนี้มีความสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจ
ยุทธศาสตรระดับหนวยธุรกิจ เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหหนวยธุรกิจมีความไดเปรียบในการ
แขงขัน ภายใตขอบเขตของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ การแขงขันนั้นเกิดขึ้นไดเสมอแมใน
ตลาดที่ คิ ด ว า ไม มี ใ ครสนใจ การแข ง ขั น นั้ น ก อ ให เ กิ ด คุ ณ ภาพของสั ง คมโดยรวมที่ ดี เพราะ
ผูประกอบการจะแขงขันกันเพื่อใหมีบริการที่ดีแกผูบริโภค

6.2 แนวคิดของกลยุทธระดับธุรกิจ
ดังไดกลาวแลววา กลยุทธระดับธุรกิจเปนกลยุทธที่มุงเพื่อการแขงขันเพื่อสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขันเหนือกวาคูแขงขัน การที่องคกรธุรกิจจะประสบความสําเร็จทางการแขงขัน ผูบริหาร
จําเปนตองทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ เพื่อสรางศักยภาพในการทํากําไรขององคกรใหไดมากขึ้น ผล
การศึกษาในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา ผูบริหารของบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ที่ประสบความสําเร็จจะใหความสําคัญกับแนวคิดเกี่ย วกับคุณภาพผลิตภัณฑหรือ
บริการที่ แตกตางและเหนื อกว าคูแ ขงขั นในอุตสาหกรรมเดีย วกัน และตองทํา การวิจัย และพัฒนา
เพื่อใหเขาใจถึงพฤติกรรมและความตองการของลูกคา (อําพล นววงศเสถียร, 2556)
1. ผลิตภัณฑหรือบริการ (product or service) องคกรตองทําความเขาใจถึงผลิตภัณฑหรือ
บริการขององคกรว าสามารถตอบสนองพฤติก รรมและความตองการของลูก คา ไดหรื อไม อยางไร
คุณสมบัติเปนเชนไร คุณภาพผลิตภัณฑห รื อบริการที่องค กรเสนอแกลู กคาแตกตางและเหนือกวา
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คูแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือไม และหากผลิตภัณฑหรือบริการที่มีคุณสมบัติเหมือนกันทุก
ประการผลิตภัณฑหรือบริการขององคกรไมมีความแตกตางจากคูแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทํา
อยางไร ผลิต ภัณฑห รือบริการขององคก รจะเสนอขายให ลูก คาได และลูกคา ยินดีหรื อเต็ มใจที่จะ
จายเงิน
2. ความตองการของลูกคา (customer need) คือปจจัยสําคัญตอความสําเร็จขององคกร
การวิจัยเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมความตองการของลูกคาเพื่อทําความเขาใจลูกคาและความตองการ
ของลูกคาอยางแทจริงเปนปจจัยสําคัญตอการนํามากําหนดกลยุทธที่มุงเพื่อการแขงขัน และสราง
ความไดเปรียบในการแขงขัน เพื่อนําไปสูการเสนอผลิตภัณฑหรือบริการใหสอดคลองกับความตองการ
ของลูกคา
ในการแขงขันที่ผู บ ริ หารหนวยธุรกิจอาจเลือกใชเ พื่อให องค กรสามารถบรรลุ ภารกิจและ
วัตถุ ประสงค คือ 1. การตอ สูด วยการมุ งเปนผูนําดา นต นทุ นต่ํ า 2. การต อสูด วยการมุ งสรา งความ
แตกตาง3. การตอสูดวยการมุงคนหาตลาดเฉพาะสวนหรือมุงเฉพาะกลุมลูกคา 4. การตอสูดวยการ
ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็วกวาคูแขงขันในอุตสาหกรรม

6.3 กลยุทธระดับธุรกิจ
กลยุทธระดับธุรกิจ สามารถสรุปไดเปน 4 รูป แบบกลยุทธ ไดแกกลยุทธการเปนผูนําดา น
ตนทุนต่ํา (cost leadership) กลยุทธการสรางความแตกตาง (differentiation)กลยุทธการมุงตลาด
เฉพาะสวน (market focus) กลยุทธการตอบสนองอยางรวดเร็ว (quick response) (Porter, 1985)
6.3.1 กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ํา (cost leadership)
กลยุ ทธ การเป นผู นําด านตนทุ นต่ํ า หมายถึ ง ตํ าแหน งการแขงขั นขององค กรโดยกําหนด
คุณลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการที่เปนมาตรฐานแตมีตนทุนต่ํากวาคูแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาได ความสามารถขององคกรโดยตนทุนต่ําจะทําให
องคกรแตกตางจากคูแ ขงขั นในสายตาลู กค าทั้ งนี้ลูกค าจะเชื่อว า ราคาผลิต ภัณฑ ห รือบริการของ
องคกรถูกกวาคูแขงขันโดยทั่วไป กลยุท ธการเปนผูนําดานตนทุน ต่ําสามารถทําใหองคกรอยูรอดได
เนื่องจากมีตนทุนต่ํากวาคูแขงขัน แมวาคูแขงจะลดราคาขายผลิตภัณฑหรือบริการ แตองคกรที่ใชกล
ยุทธผูนําดานตนทุนต่ํายังสามารถรักษายอดขายอยูได เพราะองคกรประเภทนี้จะสามารถสรางผล
กําไรไดดวยการขายในปริมาณมาก ที่มาจากความประหยัดดานตนทุนที่ไดจากการผลิตในปริมาณมาก
(Porter, 1985)
ปจจัย ที่เอื้อ อํานวยตอการดํา เนินกลยุทธ การเปนผูนําดานตนทุน ต่ํา ครอบคลุมตั้ง แตการ
ประหยัดตอขนาด (economy of scale) ไดแก การผลิต ในปริมาณมากและการจัดจําหนายสินคา
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แบบเดี ย วไปยั ง ลู ก ค าทุ กคนเหมื อนกั นทั้ ง หมด สิ่ งต างๆ เหล านี้ มี ผ ลทํา ให ต น ทุ นต่ํ า ลง เส นโค ง
ประสบการณ (experience curve) ในองคกรมีความชํานาญอยางยาวนานในการผลิตสินคาหรือการ
บริการเปนประจํา ทําใหพนักงานมีทักษะความชํานาญสูงขึ้น ผลจากทักษะความชํานาญที่สูงขึ้นจะทํา
ใหตนทุนลดลง
กลยุทธผูนําดานตนทุนต่ํากอใหเกิดความไดเปรียบหลายประการ ไดแก
1) ในอุตสาหกรรมที่ราคาขายผลิตภัณฑเทากัน องคกรธุรกิจจะเปนผูที่ทํากําไรมากกวาคูแขง
ทุกรายเพราะเปนผูนําดานตนทุน
2) ถาการแขง ขันรุนแรงกระทั่งเกิด สงครามราคา องคกรที่เปนผูนําดานต นทุนจะเปนราย
สุดทายที่อยูรอดในอุตสาหกรรม เพราะหากเกิดสงครามราคาการตัดราคาของคูแขงขันอยางมากทีส่ ดุ
จะตัดราคาไดเทากับระดับราคาของบริษัทที่มีตนทุนต่ําสุด
3) ถาหากมีการทุมตลาดดวยราคาที่ต่ํากวาตนทุนโดยคูแขงแลว ผลกระทบในระยะยาวยอม
เกิดกับผูที่ริเริ่มทุมตลาดรุนแรงมากกวาองคกรที่เปนผูนําดานตนทุน ในทางกลับกันถาผูนําดานตนทุน
เป นผู ทุ มตลาดดวยราคาเอง จะได ป ระโยชนจากการใชวิ ธีตัด ราคาเพราะเมื่ อใช วิธีนี้ในระยะยาว
บริษัทอื่นๆ จะทนอยูไมได เพราะตนทุนสูงกวา สุดทายก็ลมหายไป บริษัทจึงไดสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้น
ซึ่งสวนแบงตลาดที่เพิ่มขึ้นนี้ ก็จะทําใหเกิดการประหยัดตอขนาดและจะชวยใหตน ทุนลดต่าํ ลงไปอีกใน
ระยะยาว จากเหตุ ผ ลดั ง กล า ว กลยุ ท ธ นี้ จึ ง ทํ า ให อ งค ก รมี ผ ลตอบแทนมากกว า คู แ ข ง ขั น ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันโดยเฉลี่ย
การเปนผูนําดานตนทุนต่ําจะตองกําหนดใหองคกรมีฐานะทางตนทุนที่ต่ํากวาอุตสาหกรรม
หรือเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน ปกติตนทุนของผลิตภัณฑจะลดลง เมื่อทําใหผลิตภัณฑมีมาตรฐาน
มากขึ้นใหธุรกิจที่ผลิตดวยตนทุนต่ําตองพยายามทําการผลิต ในระยะยาวและเสนอผลิตภัณฑที่เปน
แบบเดียวกันโดยการกําหนดขอบเขตของตลาดใหกวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อมุงขายสินคาแบบมาตรฐาน
ธุรกิจสวนใหญอาจหวังผลประโยชนสูงสุดจากการประหยัดของขนาดการผลิต และผลกระทบจากเสน
ประสบการณ (experience curve effects) จุดประสงคของการผลิตที่มีตนทุนต่ําอาจรวมไปถึงการ
ลดคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาใหต่ํากวาคูแขง และเนื่องจากแรงบีบคั้นของการเปรียบเทียบราคา
อาจสงผลใหการสงเสริมการขายและการโฆษณานอยลง ขอไดเปรียบจากการใชกลยุทธความเปนผูน าํ
ดานตนทุนเพื่อปองกันแรงกดดันทั้ง 5 ประการดังนี้
1. ถาสามารถผลิตสินคาไดในราคาที่ต่ําไดแลวคูแขงก็ไมสามารถเขามาทําการแขงขันได
2. ผูผลิตสินคาราคาต่ําอยูแลว สามารถทําใหแรงกดดันของลูกคาในการตอรองราคามีนอ ยลง
3. เนื่องจากกําไรขั้นตนที่สูงกวาทําใหผูผลิตตนทุนต่ํากวาสามารถยืนหยัดตอการเพิ่มตนทุน
ของเขาขึ้นจากผูขายปจจัยการผลิต ได
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4. คู แ ขง ขัน รายใหมที่ เ ข า มาแข ง ขั น ในดา นราคาจะต อ งเผชิ ญ กั บ ผู นําด า นต นทุ นต่ํา จึ ง
ปราศจากประสบการณที่จะทําใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจได
5. ผูผลิตตนทุนต่ําจะอยูในฐานะที่ดีที่สุดในการใชกลยุทธดานราคาเพื่อการแขงขันกับสินคาที่
คูแขงขันนําเขาทําแทน
ความเสี่ยงที่เกิดจากการใชกลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ํา มีดังนี้
1. ผู นําดา นตนทุนอาจจะใช กลยุ ทธทุก อยา งหรื อไม ใชก ลยุท ธเลย ถาสถานที่ใดลูกคาไม
ตองการสินคาที่แตกตาง ลูกคาจะแสวงหาสินคาในราคาที่ต่ําที่สุด ทําใหผูผลิต สินคาในราคาที่ถูกไม
ศึกษาหาวิธีการใหม ซึ่งอาจเปนชองวางใหคูแขงขันเขามาในตลาดจุดอื่นๆ ได
2. การลดตนทุนจะนําไปสูการสูญเสียคุณลักษณะของสินคาที่ตองการซึ่งอาจกอใหเ กิดความ
เสียหายตอธุรกิจได
3. ยุทธวิธีการประหยัดตนทุนทั้งหลายจะถูกลอกเลียนแบบไดงายจากคูแขงขัน
4. ความแตกตางดานตนทุนระหวางคูแขงขันมักจะลดลงเมื่อตลาดถึงจุดอิ่มตัว
5. การทุมเทใหกับการลดตนทุนอาจํากัดความสามารถของบริษัทที่จะแขงขันโดยวิถีทางอื่น
กลยุทธผูนําดานตนทุนต่ํา คือกลยุทธที่ธุรกิจมุงเนนการมีตนทุนต่ํา เพื่อจะไดใชความต่ํากวา
ของตนทุนนั้นเปนอาวุธในการแขงขัน ขณะเดียวกันก็มุงจับตลาดขนาดใหญ ทําใหไดเปรีย บในเรื่อง
การประหยัดจากขนาดการผลิต นอกจากนี้การจะใหไดตนทุนที่ต่ํายังเกิดจากการออกแบบแนวคิด
ผลิตภัณฑที่เนนฟงกชั่นพื้นฐานเปนหลักผลิตภัณฑมีความหลากหลายนอยเพื่อใหการผลิตเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ การลดตนทุนในทุกๆ ดาน เชน R&D การบริหาร การโฆษณา ฯลฯ ตัวอยางเชน สาย
การบินตนทุนต่ํา จะวาจางผูใหบริการจากภายนอก (outsource)บริการตางๆ เชน การเช็คอิน สาย
การบินจะซื้อบริการจาก supplier ในอัตรารายหัว และคิดคาบริการนั้นกับ ลูกคาที่ตองการเช็ค อิน
เปนรายๆ ไป สายการบินจะไมมีคาใชจายดานนี้อยูในโครงสรางตนทุน กลาวโดยสรุปคือ การทําทุก
วิถีทางเพื่อใหตนทุนและคาใชจายที่เกี่ยวของต่ําสุด ตัวอยางของธุรกิจที่ใชกลยุทธนี้เชน สายการบิน
ตนทุนต่ํา (low cost airline) เชน นกแอร วันทูโก แอรเอเชีย เปนตน โดยการลดคาใชจายในการ
พิมพตั๋ว ไมบ ริการอาหารบนสายการบิน ตั ด รายการวารสาร หนัง สือพิมพที่อานบนเครื่องบิน ลด
จํานวนพนักงานบนเครื่องบินเหลือเทาที่จําเปน เปนตน
6.3.2 กลยุทธการสรางความแตกตาง (differentiation)
กลยุทธการสรางความแตกตาง คือ ตําแหนงการแขงขันขององคกรโดยกําหนดคุณลักษณะ
ผลิ ต ภั ณฑ ห รื อบริ การมีค วามแตกต า งจากอุ ต สาหกรรมหรื อคู แ ข ง ขั น โดยยั ง คงคุ ณภาพสู ง กว า
มาตรฐานและสามารถตั้งราคาที่สูงได ทั้งยังตอบสนองความตองการที่ ตรงตามความตองการของ
ลูก ค า สอดคล อ งกับ ความสมรรถนะขององค กร คุ ณภาพที่ แตกต างบ งบอกถึ งความมี ระดับ และ
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ยกระดับใหแกลูกคา ทําใหองคกรสามารถกําหนดราคาที่สูงกวาคูแขงขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ได เนื่ องจากลูกค าเต็มใจที่จะจายผลิ ตภั ณฑห รื อบริการมีค วามแตกต างโดยยั งคงคุ ณภาพสูง กวา
มาตรฐานและเต็มใจซื้อในราคาที่สูง (Porter, 1985)
การสรางความแตกตางสามารถสรางไดโดยการทําใหผลิต ภัณฑหรือบริการมีเอกลักษณโดด
เดนในเชิงคุณภาพที่แ ตกตางจากคูแ ขงขันดานรูปลักษณผ ลิตภัณฑ หรือบริการ ความแตกตางดา น
ภาพลักษณตรายี่หอ ความแตกตางดานมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ ความแตกตางดานความมีชื่อเสียง และ
ความแตกตา งดา นเทคโนโลยีแ ละความแตกตางดานคุณภาพการใหบ ริการลูกคา การสร างความ
แตกตางจากคูแขงขันใหเกิดขึ้นในสายตาลูกคา ถาสามารถระบุใหไดวาความแตกตางขององคกรกับ
คูแขงแตกตางอยางไร อีกทั้งสามารถพิสูจนใหลูกคาเห็นวาความแตกตางนั้นมีอยูจริง ภาพลักษณที่
ลูกคามีตอองคกรธุรกิจจะเกิดขึ้นและความภั กดีตอผลิต ภั ณฑ (loyalty) จะตามมา และกอใหเ กิ ด
ความไดเปรียบเชิงแขงขันตามมา
จากความหมายดังกลาว สามารถจําแนกมุมมองได 2 ทรรศนะ คือ
1. มุมมองดานลูกคาและตลาด (customers-segments) กลยุทธผูนําดานตนทุนจะมีการ
แบง สวนลูก ค า หรื อ ตลาดออกเป นหลายส วน (segments) เพื่ อส ง มอบผลิ ต ภั ณฑ ห รื อ บริ ก ารที่
เหนือกวาของตนเองใหแกลูกคาแตละสวนตลาด วัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความตองการและสราง
ความพึงพอใจในระยะยาว
2. มุมมองดานผลิตภัณฑห รือ บริการ (product and services) ตองเปนสินคาที่สามารถ
สรางความแตกต างได โดยมากจะเป นผลิต ภัณฑ ประเภทที่เ จาะจงซื้อ (specialty goods) หรื อ
ผลิตภัณฑเปรียบเทียบซื้อ(shopping goods)
จากผลการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคในรานคาออนไลน (อําพล
นววงศเสถีย ร, 2556) โดยเก็บตัวอยางจากผูซื้อหรือ เคยซื้อสินคาในรานคาออนไลนจํานวน 400
ตัวอยาง พบวาเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคในรานคาออนไลนจะใหค วามสําคัญกับ
สินคาที่ราคาประหยัดแตคุณภาพดี โดยใหความสําคัญกับชื่อเสียงของตราสินคา บริการหลังการขาย
การรับประกันคุณสมบัติของสินคา และมักเลือกซื้อสินคาที่มีลักษณะแตกตางจากสินคาที่มีลั กษณะที่
วางขายทั่วๆ ไป
การคนหาขอไดเปรีย บในการแขงขันดานการสรางความแตกตางนั้น องคกรตองพยายาม
สรางผลิตภัณฑหรือการบริการในลักษณะที่แตกตางและไมเหมือนคูแขงขันที่วางจําหนายในทองตลาด
เพื่อใหเกิดคุณภาพที่สูงขึ้นในความรูสึกของผูบริโภค ตัวอยางของขอไดเปรียบดังกลาว อาทิ
1. รูปรางผลิตภัณฑที่แตกตาง (product features differentiation)
2. บริการหลังการขายที่แตกตาง (after-sale services differentiation)
3. ภาพลักษณที่พึงปรารถนา (desirable image differentiation)
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4. นวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีที่แตกตาง (technological innovation differentiation)
5. ชื่อเสียงของกิจการที่แตกตาง (reputation of the firm differentiation)
6. การผลิตอยางสม่ําเสมอที่แตกตาง (manufacturing consistency differentiation)
7. เครื่องหมายที่แสดงสถานภาพที่แตกตาง (status symbol differentiation)
กลยุทธการสรางความแตกตางถือเปนพื้นฐานของการสรางความสําเร็จโดยไมรวมปจจัยดาน
ราคา ดังนั้ นการประสบความสําเร็จในการสรางลั กษณะโดดเดนและลักษณะที่พึงปรารถนาใหแ ก
สินคาหรือการบริการสรางความภักดีตอยี่หอ (brand royalty) ซึ่งวิธีการดังกลาวนี้จะมีสวนชวยให
องคกรสามารถสรางผลตอบแทนจากกําไรสูงกวาโดยปราศจากการลดตนทุนใหต่ําลง การดําเนินการ
ตามกลยุท ธนี้อ าจตองยอมรับ สวนครองตลาดที่ค อนข างต่ําเพราะว าการทํ าตลาดมวลชน (mass
marketing) อาจไมเหมาะกับภาพลักษณของผลิตภัณฑที่มีราคาคอนขางสูง เนื่องมาจากการวิจัยและ
พัฒนาการใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงกวา และการโฆษณาที่ตองใชงบประมาณสูง
กลยุ ท ธ การสร างความแตกต า งเป นแนวทางที่ ทํ า ให ธุ รกิ จได รั บ ผลตอบแทนที่ ม ากขึ้ น
เนื่องมาจาก
1. การแขงขันชิงดีชิงเดนกันอาจลดลงเมื่อธุรกิจรูขอแตกตางของตนเอง
2. ลูกคาที่มีความภักดีไมคอยหวั่นไหวตอการเปลี่ยนแปลงราคา
3. ธุรกิจที่เขามาแขงขันใหมหรือธุรกิจที่เสนอสินคาใหมทดแทนตองหาทางเอาชนะความภักดี
ตอตรายี่หอเดิม
อยางไรก็ตามกลยุทธสรางความแตกตางก็มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได เชน
1. ถ าคูแ ข ง ขั นจํ านวนมากดํ าเนิ นการตามยุ ท ธวิ ธี (tactic) การสร างความแตกต างที่
เหมือนกัน อาจทํา ใหธุ รกิ จทั้ง หลายถู กมองวา ไม มีความแตกต างหรือ มีค วามเสมอภาคกั น ถ าเกิ ด
พฤติกรรมการเอาอยางกัน ในที่สุดคูแขงขันไมสามารถถูกจําแนกความแตกตางได
2. ธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ดําเนินการในตลาดสวนเล็ก (niche market) อาจมี
ความยากลําบากที่ จะเอาชนะดวยการเสนอกลยุ ทธการสรา งความแตกต างได ธุ รกิ จทั้งหลายที่ มี
เปาหมายในการเสนอผลิตภัณฑที่ส รางความแตกตางไปยังสวนแบงตลาดขนาดใหญอาจพบวา ไม
สามารถปรับสินคาและการบริการตามความตองการเฉพาะเจาะจงของลูกคาไดเชนเดียวกับคูแ ขงขันที่
ชํานาญเฉพาะดาน
3. ความพยายามที่จะทําใหสินคาอยูในระดับที่สูงกวาคูแขงขันอาจทําใหเกิด คาใชจายสูงขึ้น
ข อ เสนอเกี่ ย วกั บ สิ่ง ที่ เ พิ่ มเติ ม เข า ไปในรู ป ร า งผลิ ต ภั ณฑ อ าจไม มีคุ ณค า แก ลู กค า คู แ ข งขั นอาจ
ดําเนินการในทิศทางตรงกันขามโดยใชกลยุทธการรอและเฝาดู (wait and see position) คูแขงขัน
จะรอและเฝาดูความสําเร็จหรือลมเหลว เพื่อนําไปใช
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กลยุทธผูนําดานความแตกตาง เปนกลยุทธที่ใชความแตกตางหรือการมีมูล คาเพิ่มเปนอาวุธ
ในการแขงขัน ซึ่งจะทําใหธุรกิจสามารถตั้งราคาไดสูงโดยที่ลูกคายินดีจาย (Porter, 1985)การสราง
ความแตกตา งอาจทํ า ได โ ดยอาศั ยเทคโนโลยี แ ละ R&D ที่ โ ดดเด น เชน เครื่องแท็บ เล็ ต Ipad
โทรศัพทมือถือ Iphone บริการที่แตกตาง เชน รานสะดวกซื้อ 7-Eleven ซึ่งเปด ตลอด 24 ชั่วโมง
การมีภาพลักษณของตราสินคาที่ดี เชนรถยนต Mercedes Benz นาฬิกา Rolexฯลฯ ที่ผูซอื้ ยินดีจา ย
ในราคาที่แพงเพื่อใหไดสินคานั้น ลักษณะหนึ่งของกลยุทธเพื่อสรางความแตกตาง คือการมีผลิตภัณฑ
ที่หลากหลาย เพราะธุรกิจสามารถชดเชยตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากความหลากหลายนี้ด วย premium
pricing ที่เรียกเก็บไดจากลูกคา กลยุทธการสรางความแตกตางนอกจากจะสรางกําไรใหกับธุรกิจเปน
กอบเปนกําแลวยั งกอใหเ กิด อุปสรรคในการเขามา (entry barriers)แกคูแ ขงขั นหนาใหมอีกดวย
บริษัทที่ใชกลยุทธการแตกตางเพื่อสรางอุปสรรคในการเขาสูตลาดของคูแขงขัน เชน ชาเขียว Oishi ที่
มีรสชาติแตกตางกัน หรือการออกเครื่องดื่มเย็นเย็น ซึ่งอางอิงวาทํามาจากสมุนไพรจีน แกกระหาย
คลายรอน เปนตน ทั้งนี้เปนกลยุทธที่มีความแตกตางหลากหลาย
6.3.3 กลยุทธการมุงตลาดเฉพาะสวน (market focus)
กลยุทธการมุงเฉพาะสวน คือ กลยุทธที่มุงขอบเขตในตลาดยอย ดวยการนําเสนอคุณลักษณะ
ผลิตภัณฑหรือบริการคุณภาพมาตรฐานแตทําใหเกิดตนทุนที่ต่ํา และคุณภาพสูงกวามาตรฐานราคา
(Porter, 1985)เชน ผลิตภัณฑเครื่องดื่มบิวตี้ดริ๊งคเนนกลุมลูกคาที่เปนผูหญิงเพียงกลุมเดียว โดยการ
มุงเฉพาะกลุมผูหญิงแลวยอมกอใหเกิดประสิทธิภาพมากกวาเนนลูกคาทั่วไป วัตถุประสงคของกลยุทธ
นี้เปนการมุงเนนที่จะตอบสนองตอลูกคาในปริมาณที่จํากัด จํา นวน กลยุท ธการมุงเฉพาะสวนของ
ตลาดสวนใดสวนหนึ่ง โดยมากจะใชกับองคกรขนาดเล็ก องคกรธุรกิจสามารถใชกลยุท ธจํากัดเขตได
ทั้งรูปแบบของกลยุท ธในการเปนผูนําด านตนทุน หรือการสรางความแตกตางเฉพาะกลุม กลยุท ธ
จํากัดขอบเขตจะเปนลักษณะของกลุมเปาหมายที่แคบ (narrow target)
องคกรที่ใชกลยุทธนี้จะเลือกตลาดที่มีศักยภาพในการทํากําไรสูง คูแขงละเลยหรือมิไดรบั การ
ตอบสนองจากผูผลิตรายอื่นๆ ดังนั้น บริษัทจะมุงเนนผลิตสินคาหรือบริการแกตลาดสวนนี้โดยเฉพาะ
และสรางใหเหนือกวาคูแ ขงขันในดานหนึ่งดานใด เพื่อใชเปนจุดเด นในการสรางความสัมพันธและ
ผูกพันกับลูกคา บริษัทที่ใชกลยุทธนี้จะไมพยายามกระทําในหลายตลาด แตจะมุงเฉพาะตลาดเดีย ว
จนกระทั่งเกิดความชํานาญแลวจึงอาจปรับกลยุทธจํากัดเขตเสียใหม
จุดเดนของกลยุทธการมุงเฉพาะสวน คือการมุงเนนเฉพาะกลุมทําใหเขาถึงผูบริโภคไดดีกวา
คูแขงที่มีหลายสวนตลาดที่จะตอบสนอง แตจุดออนก็คือถาใชไปนานๆ และไมมีการขยายสวนตลาด
เพิ่มขึ้น คูแขงขนาดใหญกวาซึ่งตระหนักวาเสียสวนแบงตลาดไปอาจจะโตต อบเพื่อยึด คืนสวนตลาด
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เดิม ซึ่งบริษัทที่ใชกลยุทธนี้คงไมสามารถตอสูได ดังนั้น กลยุทธนี้จึงเหมาะที่จะใชในชวงเริม่ แรกทีเ่ ขาสู
อุตสาหกรรม
กลยุทธจํากัดเขตสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ
1. กลยุทธการมุงเนนตนทุนต่ํา (cost focus)
คือกลยุทธที่เนนตนทุนต่ําสําหรับลูกคาเฉพาะกลุม โดยการเขาไปเจาะตลาดในสวนที่ยังไมได
รับการตอบสนองความพึงพอใจ บริษัทจะทุมเทความพยายามทั้งมวลในการผลิตสินคาใหดีที่สุดใน
ราคาที่ต่ํากวาคูแขง เพื่อสงมอบสําหรับลูกคาเฉพาะกลุม
2. กลยุทธมุงเนนการสรางความแตกตางกับลูกคาเฉพาะกลุม (focused differentiation)
คือการใชกลยุทธมุงเนนความแตกตางกับลูกคาเฉพาะกลุม โดยการสรางความเปนเอกลักษณ
ที่แ ตกต างจากคูแขง เชน นิต ยสารบานและสวน มุงเนนการสรางความแตกต างเฉพาะกลุ มที่เป น
สถาปนิก หรือเครื่องดื่มบํารุงกําลังสปอนเซอรมุงเนนเฉพาะกลุมที่เสีย เหงื่อ ซึ่งเปนการตอบสนอง
ลูกคาเฉพาะอยาง
สําหรับการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของกลยุท ธจํากัดเขต ซึ่งมี 2 ลักษณะไดแ ก
กลยุทธการมุงเนนตนทุนต่ํา สามารถประยุกตแ นวคิดหวงโซแหงคุณคานําไปใชได และกลยุทธการ
สรางความแตกตาง สามารถประยุกตแนวคิดหวงโซแหงคุณคาไดเชนกัน
การมุงตลาดเฉพาะสวน (market focus) หมายถึงขอบเขตซึ่งบริษัทเนนการตลาดอยูใน
วงจํากัดที่แคบ หรือเปนสวนตลาดขนาดเล็ก (niche segment) ซึ่งการมุงตลาดเฉพาะสวนเพียงอยาง
เดีย วไม สามารถสรางขอไดเ ปรีย บในการแข งขันได แตการมุงที่ตลาดเฉพาะสวนจะเปนพื้ นฐานที่ มี
ผลกระทบตอความสามารถของบริษัทในการดําเนินการของขอไดเปรียบในการแขงขัน กลยุทธสราง
ความแตกตาง (differentiation strategy) ปกติจะมีความสัมพันธกับการมุงตลาดเฉพาะสวนที่เนน
การตลาดอยูในวงจํากัด ที่แคบ สวนตลาดกวางที่เ ปนตลาดมวลชน (mass market) มักไมเนนการ
สรางความแตกตางใหเปนหมวดหมูตามประเภทสินคาโดยเฉพาะที่เปนพื้นฐานของสถานภาพ และ
ภาพลักษณของสินคา เพราะสัญลักษณข องสถานภาพจะสูญเสีย ประสิทธิภ าพไปถาถูกนํามาใชกับ
สินคาจํานวนมาก นอกจากนั้น บริษัทที่มุงตลาดเฉพาะสวนในสวนแบงตลาดเฉพาะเจาะจงจากตลาด
โดยรวมทั้งหมดก็จะมีสถานภาพที่ดีกวาในการนําเสนอรูปแบบสินคาที่มีความแตกตางใหนาสนใจไปสู
สวนแบงตลาดดังกลาวไดมากขึ้น กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ํา ปกติมีค วามสัมพันธกับ ตลาด
เปาหมายที่มีขอบเขตอยางกวางขวาง ซึ่งมักจะมุงใหไดปริมาณการผลิตจํานวนมากของสินคาแตละตัว
และปริมาณจํานวนมาก ซึ่งมีผลตอการลดตนทุนที่ต่ําลงโดยวิธีการประหยัด จากขนาดของการผลิต
และเสนโคงประสบการณ ซึ่งวิธีการประหยัดจากการผลิต เฉลี่ย คาใชจายหรือการลงทุนไปสูจํานวน
การผลิตที่มีมากขึ้น ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานก็เปนทางเลือกเพื่อทําใหตนทุนต่ําลงโดยการเนนการ
กํ า หนดตลาดที่ แ คบของลู ก ค า และผลิ ต ภั ณฑ ม าผสมกั น การมุ ง ตลาดเฉพาะส ว นที่ มี ผ ลต อ
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ความสามารถของบริษัทในการแขงขันที่อยูบนพื้นฐานของเวลาที่ตอบสนอง ในตลาดบางแหงคูแ ขงขัน
ที่มุงตลาดเฉพาะส วนที่ แ คบมี ความสามารถที่ เ หนื อกว า ในการตอบสนองการเปลี่ ย นแปลงความ
ตองการของลูกคา
6.3.4 กลยุทธการตอบสนองอยางรวดเร็ว (quick response)
ในชวงเวลาที่ ผ านมาความสนใจการจั ด การเชิ งกลยุ ท ธ ส วนใหญ จะมุ ง ไปที่ การสร า งข อ
ไดเปรีย บในการแขงขันดานการสรางความแตกตางของผลิต ภัณฑ และความเปนผูนํา ดานตนทุ น
อยางไรก็ตามในสภาพแวดลอมของธุรกิจปจจุบันธุรกิจไดคนพบขอไดเปรียบในการแขงขันรูปแบบใหม
คือการกาวใหรวดเร็วกวาคูแ ขงทั้งหลาย การตอบสนองที่ชา กวาคูแขงขั นอาจทําใหลู กคาหันไปใช
ทางเลือกอื่น ขอไดเปรียบของการตอบสนองอยางรวดเร็วมีหลายลักษณะดังนี้ (Porter, 1985 and
David, 2007)
1. การพัฒนาสินคาใหม (developing new products) รูปแบบที่เห็นอยางชัดเจนของการ
ตอบสนองอยางรวดเร็วคือเวลาที่องคกรใชไปในการพัฒนาสินคาใหม เชน บริษัท Appleใชเวลาใน
การพัฒนาออกแบบtablet และโทรศัพท Iphone ไดรวดเร็วกวาซัมซุงและโนเกีย ซึ่งมีผลทําใหบริษทั
Apple มีขอไดเปรียบเหนือคูแขงขันที่พัฒนาสินคาชากวา
2. สินคาที่ผลิตตามคําสั่งของลูกคา (customizing product) ความรวดเร็วทีอ่ งคกรสามารถ
ผลิ ตสิ นค าตามคํ าสั่ งซื้ อของลู กค าดวยการเพิ่ม ความกา วหน าอยา งรวดเร็วในเทคโนโลยี การผลิ ต
สมัยใหม เชน บริษัท Toyota ลดเวลาในการผลิตรถยนตกระบะรุน VIGO หนึ่งคันใชเวลาเฉลี่ยลดลง
เหลือคันละ 8 นาที และสามารถสงมอบใหลูกคาในวันถัดไปหลังจากการสั่งจอง
3. การปรับปรุงสินคาเดิมที่ยังจําหนายอยู (improving existing products) ปจจัยหนึ่งที่ทํา
ใหบริษัทSamsung บริษัทยักษใหญของเกาหลี ผูผลิตสินคาประเภทอิเ ล็กทรอนิกสมีสวนแบงตลาด
อันดับหนึ่งของโลก ซึ่งเบียดสินคาจากประเทศญี่ปุน ยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาใหสูญเสียสวนแบงตลาด
อยางมากใหกับ Samsung กลยุทธการนําไปสูความเปนผูนํา คือการพัฒนาปรับปรุงสินคาเดิมที่ยัง
จํา หน า ยอยู โ ดยพั ฒ นาด า นรูป แบบและเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ได อ ย า งรวดเร็ ว กว า ของสิ น ค า จาก
สหรัฐอเมริกาหรือยุโรปจนประสบความสําเร็จและกลายเปนผูนําตลาดอยางรวดเร็ว
4. การสงมอบสินคาตามคําสั่งซื้อ (delivery of ordered products) บริษัท FedEx ผู
ใหบริการขนสงสินคาและพัสดุภัณฑระดับโลก สามารถสงมอบหรือขนสงสินคาและพัส ดุภัณฑไปยัง
ผูรับทั่วทุกมุมโลกโดยใชกลยุทธการสงมอบ “เพียงค่ําคืนเดียว” (over the night) ซึ่งเปนกลยุทธการ
สงมอบอยางรวดเร็วที่ประสบความสําเร็จอยางมากสามารถที่จะตอบสนองความตองการของธุรกิจที่
ตองการความรวดเร็วในการสงมอบและการขนสงที่มีค วามคาดหวังจากผูวาจางไดอยางรวดเร็วและ
ทันตอเวลาในการแขงขันในทางธุรกิจ
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5. การปรับ ความพยายามทางการตลาด (adjusting marketing efforts) บริษัทผูผ ลิ ต
เสื้อผานักเรียนของไทย “ตราสมอ” ใชกลยุทธการตอบสนองตอความตองการของผูปกครองในดาน
ชุด นั กเรีย น การปก ตามลักษณะของชุด นักเรีย นทุ กโรงเรีย นทั้งของรั ฐบาลและเอกชน โดยมีชุ ด
นักเรียนสําเร็จรูปซึ่งตัดเย็บดวยดายคุณภาพสูง ทนทานแตราคาไมสูงนัก สามารถตอบสนองความ
ตองการของผูป กครองนั กเรี ยนในทุ กระดับ ตลาดได การเขาใจถึง ความต องการของผูบริโภคและ
สามารถตอบสนองไดทุ กเรื่ องที่ ผูบ ริ โ ภคต องการ เปน การปรั บ ความพยายามทางการตลาดของ
ผูบริโภคเขากับกลยุทธของบริษัท เพื่อตอบสนองความตองการกอนคูแ ขงขันรายอื่นดวยการสราง
ความแตกตางดานราคาและคุณภาพที่แตกตาง
6. การตอบคําถามของลูกคา (answering customer questions) ความสะดวกและงายใน
การได รับ คําตอบสามารถเปนขอ ได เปรี ยบในการแข งขั น เชน การพิจารณาเงินกูใหแ ก ลูก คา ของ
ธนาคารCITIBANK ซึ่งสามารถลดเวลาการอนุมัติสินเชื่อ สวนบุคคลโดยใชเวลาเพีย ง 10 นาทีจาก
ฐานขอมูลสารสนเทศที่ธนาคารมีอยูในระบบฐานขอมูล
สินคาที่ตอบสนองดานเวลาที่รวดเร็วกวาจะมีอิทธิพลตอความสามารถของบริษัทในการเผชิญ
กับแรงกดดันจากการแขงขันทั้ง 4 สภาพแวดลอมได (David, 2007)
1. บริษัทที่ใชเวลาตอบสนองตอลูกคาในตลาดต่ําที่สุด สามารถหลีกเลี่ยงการตอสูแบบตัวตอ
ตัวได
2. บริษัทที่รวดเร็วที่สุดสามารถกําหนดราคาสินคาไดสูงกวาคูแขง
3. บริษัทที่สามารถตอบสนองไดอยางรวดเร็วจะกระตุนใหผูขายปจจัยการผลิตตอบสนองเร็ว
ขึ้นดวย
4. ผูตอบสนองอยางรวดเร็วสามารถดําเนินการเกี่ย วของกับการคุกคามของบริษัทคูแขงขัน
รายใหม
ถึงแมการตอบสนองอยางรวดเร็วจะเปนขอไดเปรียบและไดประโยชนแตก็ไมใชเปนกลยุทธที่
ดีที่สุดเสมอไปสําหรับการดําเนินการขององคกรองคกรอาจไมมีระบบที่จะทําใหการแขงขันตั้งอยูบน
พื้นฐานของความเปนไปไดตามเวลาที่ตอบสนอง เนื่องจากระบบของคนและระบบทางดานเทคนิคมี
ความต องการตอบสนองที่ รวดเร็ วแตกต างจากระบบการผลิต ในลั กษณะต นทุน ต่ํ า หรื อ การผลิ ต
ปริ มาณมาก ซึ่ ง ความพยายามในการเร ง กํ า ลั ง การผลิ ต จากองคกรไม ได ถูก ออกแบบอย า งอิ ส ระ
บางครั้งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอธุรกิจมากกวาการปรับปรุงระบบการผลิต

6.4 บทสรุป
กลยุทธที่กลาวมาทั้งหมดนั้นสามารถกอใหเกิดความไดเปรียบเหนือคูแขงขันในระยะยาว การ
ที่จะเลื อกใหกลยุทธ ใดยอมขึ้ นอยูกับ ความเหมาะสมขององค กรและการตรวจสอบประเมิ นกําลัง
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ความสามารถภายในองคกรเปนสําคัญ โดยตองอยูในกรอบแนวคิดกลยุทธการแขงขันทีใ่ หความสําคัญ
ตอ "กลยุทธพื้นฐาน" ไดแก กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ํา กลยุทธการสรางความแตกตาง กลยุทธ
มุงตลาดเฉพาะสวน และกลยุทธการตอบสนองอยางรวดเร็ว ทั้งหมดที่กลาวมานี้เปนกลยุทธเพื่อมุง
การสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันองคกรตองเขาใจในความสามารถของตัวเอง และตองเขาใจ
ถึงความตองการของลูกคา และเปรียบเทียบกับคูแขงขัน เพื่อนําไปสูการสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขัน หรืออาจกลาวไดวา ผูบริหารตองเขาใจหลัก 3 C's รวมถึงแนวคิดการสรางคุณคารวมในแบบ
the value net และเขาใจถึงกรอบการคิดกลยุทธการแขงขันอยางไรก็ตาม ในยุคที่โลกการแขงขันไร
พรมแดนและเทคโนโลยีเปนตัวขับเคลื่อน การแขงขันที่โดดเดนทําใหลูกคามีความเปนปจเจกสูงและ
สามารถเขาถึงบริษัทและคูแขงไดงายโดยอินเตอรเน็ต ทําใหตลาดแตกกระจายและเทคโนโลยีสามารถ
เขาถึงลูกคาเปนรายบุคคลได
ในระยะยาวธุ รกิ จมีค วามต อ เนื่ อ งที่ จะประสบความสํ า เร็ จ ต อ งสามารถดํ ารงสภาพข อ
ไดเปรียบในการแขงขันเหนือคูแขง 4 ขอ คือ การสรางความแตกตาง การเปนผูนําดานตนทุนต่ํา การ
มุงเนนตลาดเฉพาะสวน และกลยุทธการตอบสนองอยางรวดเร็ว ทุกธุรกิจที่มีค วามแตกตางกันอาจ
เปนสภาพแวดลอมของการแขงขันที่ตองเผชิญและเปนกลยุทธที่ตองดําเนินการตามซึ่งสามารถยึด
ความแตกตางหลายอยางจากโมเดลของวงจรชีวิต ของตลาด (market life cycle) ไดแก ขั้นการ
แนะนํา ขั้นการเจริญเติบโต ขั้นการเติบโตเต็มที่ ขั้นการตกต่ํา กลยุทธทั้งหลายที่มีความเหมาะสม
แตกตา งกั นขึ้นอยู กับ ขั้นต างๆ ของวงจรชีวิต ของตลาด เชนในขั้นการแนะนํา ขอ ได เปรี ยบในการ
แขงขันและสวนครองตลาดจะเพิ่มขึ้นโดยงายมาก ในขั้นตลาดเจริญเติบโตสวนครองตลาดจะเพิ่มขึ้น
โดยงาย ราคาสินคาไมมีแรงกดดันมากในขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ การปกปองสิทธิบัตรสูญเสีย ไป และ
ตองสรางความแตกตางใหตนเองในขั้นการตกต่ําเมื่อลูกคาถึงจุดอิ่มตัว บริษัทไมควรลงทุนและรอเก็บ
เกี่ยวผลประโยชน และควรเลือกตลาดเล็กที่ปลอดภัยและสรางการเปนผูนํา เพื่อเปนทางรอดในการ
ดําเนินธุรกิจอยางเหมาะสม
เมื่อไดยุทธศาสตรไมวาจะเปนระดับใด ผูบริหารจะตองนําเอายุทธศาสตรเหลานั้นมาประเมิน
เพื่อใหไดทางเลือกที่ดีที่สุดในเบื้องแรกควรมีการแตกแตละยุท ธศาสตรออกเปน scenario ตางๆ
จากนั้นก็ทําประมาณการงบการเงินของแตละ scenario เพื่อพิจารณาถึง งบดุล และงบกําไรขาดทุน
โดยที่ scenario ที่ ใ ห ส ถานภาพขององค ก รและผลการดํ า เนิ น การที่ ดี ก็ จะได รับ เลื อ กให เ ป น
ยุทธศาสตรเพื่อนําไปปฏิบัติ (implement) ตอไป อยางไรก็ต ามในการประเมินทางเลือก นอกจาก
การวิเคราะหในเชิงปริมาณแลว ยังตองพิจารณาปจจัยเชิงคุณภาพประกอบอีกดวย คือ 1. ยุทธศาสตร
นั้นไปไดกับปจจัยเชิงยุทธศาสตรที่ไดวิเคราะหไวหรือไม กลาวคือตองเปนยุทธศาสตรที่มีจุดแข็งและ
โอกาส และชวยลดจุดออนจากภัยคุกคามตางๆ 2. ยุทธศาสตรนั้นสามารถนําพาองคกรบรรลุภารกิจ
และวิสัยทัศนไดดวยการใชทรัพยากรไปนอยที่สุดและสงผลกระทบในทางลบตอองคกรต่ําที่สุดหรือไม
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นอกจากนี้ยังมีปจจัยเชิงคุณภาพที่สําคัญอีก 4 ประการ คือ 1. ทัศนคติของผูบริหารที่มีตอความเสี่ยง
2. แรงกดดันจากวัฒนธรรมองคกร 3. แรงกดดันจากผูมีสวนไดสวนเสีย 4. ความจําเปนและความ
ตองการของผูบริหารที่มีอํานาจ
คําถามทายบท
1. ใหอธิบายความหมายของกลยุทธระดับธุรกิจ (business strategy)
2. ใหอธิบ ายกลยุทธระดับธุรกิจ (business strategy) เพื่อมุงสูการแขงขันกับ องคกรคูแ ขงขันทาง
ธุรกิจ
3. ใหอธิบายกลยุท ธระดับธุ รกิจ (business strategy)เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันและ
ความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกรตอไป
4. ใหอธิบายกลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ํา (cost leadership) กลยุท ธการสรางความแตกตาง
(differentiation)กลยุท ธการมุงตลาดเฉพาะสวน (market focus) กลยุทธการตอบสนองอยาง
รวดเร็ว (quick response)
5. นักศึกษามีวิธีการนํากลยุท ธระดับธุรกิจ (business strategy) นําไปประยุกตใชกับองคกรธุรกิจ
เพื่อใหธุรกิจมุงสูความไดเปรียบในเชิงการแขงขันไดอยางไร อธิบายโดยยกตัวอยางผลิตภัณฑในธุรกิจ
บะหมี่สําเร็จรูปมาอยางนอยหนึ่งตัวอยางประกอบการอธิบาย
6. จากกรณีศึกษาเรื่อง “อุตสาหกรรมครบวงจรของซีพี ” ใหอธิบายและวิเคราะหกลยุทธระดับบริษัท
(corporate strategy) และกลยุทธระดับธุรกิจ (business strategy) ของซีพี
กรณีศกึ ษาเรือ่ ง “อุตสาหกรรมครบวงจรของซีพี ”
ธนินท เจียรวนนท ไดทุมเทความพยายามไป ที่การผลิตอาหารสัตวในประเทศ เนื่องจากเขา
คาดการณ วา มั นจะเป น ธุ รกิ จ ที่โ ตเร็วด วยความต อ งการเนื้ อไก และหมู ในประเทศ ที่ มีม ากขึ้ น
หลังจากทําการศึกษาตลาด การขนสง และเทคโนโลยี การผลิตอยางดีแลว ป 2511 ธนินทจึงตัดสินใจ
ตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตวโดยใชชื่อวา บริษัทเจียรวนนท จํากัด (บริษัท ถูกเปลี่ยนชื่อมาเปน บริษัท
กรุงเทพอาหารสัตว จํากัด ในป 2514) โรงงานของธนินทในตอนนั้น นับไดวาเปนโรงงาน ที่ทันสมัย
แหงแรกของประเทศ อย างไรก็ตามช วงป 2512-2520 รั ฐบาลใหก ารสนับ สนุนอุ ตสาหกรรมผลิ ต
อาหารสัตวแบบทันสมัยผานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จนเปนเหตุใหคูแขงอยางศรี
ไทยปศุ สั ต ว และเบทาโกรเริ่ มเข ามาแข ง ขั นในธุ รกิ จนี้ กลุ ม ซี พีรั บ มื อ กั บ การท าทายครั้ ง นี้ ด ว ย
ยุทธศาสตรสําคัญ 2 ประการนั่นคือ ทําใหสถานภาพของอุต สาหกรรมโรงงานอาหารสัตวมั่นคงขึ้น
ดวยการผลิตในปริมาณมาก ๆ เพื่อลดตนทุนการผลิต ในอีกดานหนึ่ง ที่ทําก็คือ ใชระบบการผลิตแบบ
ครบวงจรกับอุตสาหกรรมสัตวปก
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ดวยความชวยเหลือของรัฐบาลผานบีโอไอ กลุมซีพีสามารถตั้งโรงงานใหมโรงแล วโรงเลาได
อย างรวดเร็ ว ขณะเดี ย วกัน ก็ ส ามารถขยายศัก ยภาพในการผลิ ต ของโรงงาน ที่มี อยู เ ดิ มได ด ว ย
ปรากฏการณดังกลาวสงผลใหสวนแบงตลาดของซีพี ในปริมาณการผลิตโดยรวมในไทยเพิ่มสูงขึ้นจาก
อยางกาวกระโดดและโรงงานการผลิตของซีพีเพียบพรอมไปดวยเครื่องจักรใหม ๆ ที่ทันสมัยมากที่สุด
ในประเทศไทย
ปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการเติบโตของซีพีก็คือ ยุทธศาสตรการผลิตแบบครบวงจรใน
อุต สาหกรรมผลิ ตอาหารสัตว และแปรรูปปศุ สัตว จากการสํารวจพบวา วัตถุ ดิบในการผลิต อยาง
ขาวโพด ถั่วเหลืองปน ปลาปน มีตนทุนสูงถึง 85% ของตนทุนการผลิตรวมในอุต สาหกรรมแปรรูป
อาหารสัตว ขณะที่อาหารสัตวมีตนทุนสูงถึง 75% ของตนทุนการทําฟารมเลี้ยงไกทั้งหมด และลูกไกมี
ตนทุนเพียง 15% เทานั้น เชนเดียวกันโรงงานแปรรูปปศุสัต ว ตนทุนสําหรับ การเลี้ยงไกสูงถึง 85%
ของตนทุนทั้งหมด ในขณะที่คาจางแรงงาน และเงินเดือนมีตนทุนเพียง 3% ของตนทุนทั้งหมดเทานั้น
โครงสรางตนทุนในลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูทําโรงงานผลิตอาหารสัตวจะไดกําไรมากกวา
หากผสานกระบวนการผลิตในทุกขั้นเขาดวยกัน แรงกระตุนสําคัญอีกขอหนึ่ง ที่กอใหเกิดระบบการ
ผสมผสานดังกลาวก็คือ ธรรมชาติของผลิตภัณฑ กลาวคือ ไกเลี้ย งไมใชไกธรรมชาติ แตเปนผลผลิต
ของสายพันธุ ที่ผสมขึ้นในโรงเพาะเลี้ยง เพราะฉะนั้น ผูที่ตองการเลี้ยงไกก็ตองสั่งซื้อพอพันธุ-แมพันธุ
มาจากตางประเทศ นอกจากนี้เทคนิคของการเพาะเลี้ยงพอพันธุ -แมพันธุดังกลาวก็ถูกผูกขาดโดย
บริษัทขามชาติในอเมริกา และยุโรปเพียงไมกี่บริษัท ดวยเหตุนี้การลงทุนภายในประเทศ เพื่อผลิตพอ
แมพันธุขึ้นเอง ยอมกลายเปนประเด็นหลักในระบบการผลิตแบบครบวงจรในอุตสาหกรรมสัตวปก
กลุมซีพีเอาชนะปญหาดังกลาวไดดวยการจับมือรวมทุนกับอารเบอร เอเคอรส อิงค (Arbor
Acres Inc.) ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตสายพันธุหลักรายใหญสุดของอเมริกา หลังจากนั้น ซีพีจึงไดขยายเขา
ไปในอุตสาหกรรมนี้อยางเต็มตัว ดวยการเริ่มผลิต วัต ถุดิบสําหรับ ทําอาหารสัต ว ทําฟารมเพาะเลี้ยง
ลูกไก สรางโรงงานแปรรูปอาหาร และเนื้อไก ในกระบวนการนี้ ซีพีไดนําอุปกรณใหมทันสมัยเขามาใช
เพื่อ ผลิต ไก แชแ ข็งคุ ณภาพสูง เทคโนโลยีตั วนี้ เรีย กวา เทคโนโลยี IQF หรือ Individual Quick
Freezing ซึ่งทําไดดวยความรวมมือจากบริษัทเทรดดิ้ง เฟรมของญี่ปุน และอื่นๆ เทคโนโลยีดังกลาว
ทํา ให ซีพีส ามารถส งออกผลิต ภัณฑ ข องตนไปญี่ ปุ นตั้งแตป 2516 เปนต นมา และด วยพัฒ นาการ
ดังกลาว อุตสาหกรรมสัตวปกจึงกลายมาเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมหลัก ที่มุงเนนการสงออก จนทําให
ไทยไดขึ้นเปนประเทศอุตสาหกรรมการเกษตรใหม (Newly Agro-Industrializing Country) หลัง
ทศวรรษ 2510
ปญหาอันดับทายสุด และยากที่สุด ที่ซีพีตองเผชิญก็คือ จะหาเกษตรกรมาเลีย้ งไกสง ใหแกซพี ี
ไดอยางไร และซีพีจะตองจัดระบบใหคนเหลานี้อยางไร ที่จริงก็เปนไปได ที่ผูที่ผ ลิตอาหารสัต วจะมา
ทําฟารมเลี้ยงไกเสียเอง แตนั่นหมายถึงเงินลงทุนจํานวนมหาศาล เนื่องจากตองซื้อ ที่ดินดวย อีกทั้งก็
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เปนธุรกิจ ที่เสี่ยงเพราะราคาไกขึ้นลงไมแนนอน ผูผลิตอาหารสัตวจึงนาจะมีกําไรมากกวา หากจัดการ
ให เ กษตรกรอิ ส ระดํ า เนิ น การเลี้ ย งไก โดยให ผ า นระบบการทํ า ฟาร มแบบมี สั ญ ญาเชิ ง พาณิ ช ย
เกษตรกรเองก็จะไดรับผลประโยชนจากระบบนี้เนื่องจากเปนระบบ ที่มีสิ่งจําเปนใหทุกอยางไมวาจะ
เปนทุนเริ่มตน ความรูดานเทคนิค พันธุไก อาหารสัตว วิตามิน วัคซีน และสิ่งจําเปนอื่นๆ
สิ่ ง ที่ ต อ งทํ า ความเข าใจตั้ ง แต ช ว งต นๆ ก็ คื อ กลุม ซี พี ไม มี ทั้ง เทคโนโลยี ก ารผลิ ต และ
ประสบการณในอุตสาหกรรมสัตวปกสมัยใหมเลย ซีพีตองพึ่งพิงความช วยเหลือจากบริษัทขามชาติ
จากอเมริกาในเรื่องการเพาะเลี้ยงพอพันธุ-แมพันธุ และจากบริษัทการคาของญี่ปุนเมื่อตองการพัฒนา
ตลาดใหมในญี่ปุน อยางไรก็ตาม บริษัทตางชาติก็ไมสามารถครอบครองอุตสาหกรรมสัตวปกในไทยได
ทั้งหมด เนื่องจากบริษัทเหลานี้ไมมีทั้งความสามารถ ที่จะจัดระบบใหกับเกษตรกรรายยอย และสาย
สัมพันธ ที่แนบแนนกั บธนาคารพาณิชยในทองถิ่นก็ไม มี เพราะฉะนั้น จึ งมีเพี ยงกลุมซีพีเท านั้น ที่
สามารถสรางอาณาจักรธุรกิจการเกษตรขนาดใหญขึ้นมาได ในอีกนัยหนึ่งก็นับเปนความสําเร็จของซีพี
ที่สามารถเชื่อมประสานทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ที่มีอยูทั้งจากภายใน และภายนอกประเทศใหมา
ทํางานรวมกันในกิจกรรมเดียวกันได ดังนั้น จึงสามารถเรียกไดวา กลุมซีพีเปน "นักประดิษฐ" ในแง ที่
สามารถสรางธุรกิจรูปแบบใหมในไทย ทั้งยังไดพัฒนาตลาดสินคาพิเศษในญี่ปุน โดยเฉพาะเนื้อไกไร
กระดูก (รวมทั้งยากิโทริ) ซึ่งนําเขาจากไทย และกลายเปนคูแ ขงสําคัญของขาไกจากอเมริกาดวยกล
ยุทธการสรางความแตกตางในดานคุณภาพและการไดเปรียบในดานการเปนผูนําดานตนทุนต่ําจาก
การผลิตในปริมาณที่มากดังกลาวขางตน
(ที่มา: ปรับปรุงจาก Suehiro, Akira. 1997. Modern Family and Corporate Capability in
Thailand : A Case Study of the CP Group in Japanese Yearbook on Business History
1997)
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แผนการสอนครั้งที่ 7
บทที่ 7กลยุทธระดับหนาที่
หัวขอเรื่อง
บทที่ 7กลยุทธระดับหนาที่
7.1 บทนํา
7.2 กลยุทธระดับหนาที่เปนระดับหนึ่งของกลยุทธ
7.3 การจัดการกลยุทธระดับหนาที่ (functional strategy management)
7.4 การพัฒนากลยุทธระดับหนาที่
7.5 บทสรุป

แนวคิด
ภายใตส ภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไมวา จะเปนการเปลี่ยนแปลงในความ
ตองการของลูกคา ภาวการณแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการแขงขันแบบไรพรมแดนระดับโลก
และการเปลี่ย นแปลงของสภาพแวดลอมโลก ดวยเหตุผ ลนี้ธุรกิจจึ งตองใช นโยบายธุรกิ จและการ
จัดการเชิงกลยุทธที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสรางความแข็งแกรง ความสามารถเชิงการ
แขงขันใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง กลยุทธระดับหนาทีห่ รือกลยุทธระดับปฏิบตั กิ าร
เปนกลยุทธที่มุงไปที่หนาที่ของฝายหรือแผนกตางๆ ภายในองคกรซึ่งมีหนาที่ในระดับปฏิบัติการของ
องคกร กลยุทธระดับหนาที่ชี้ใหเห็นวาหนวยธุรกิจของบริษัทจะใชทรัพยากรตางๆ ภายในองคกรใหมี
ประสิ ทธิภาพอยา งไรองคกรไดรับ แรงผลักดันจากสภาพแวดลอมทางการแขงขัน ทําใหตองมีการ
ปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพื่อสรางใหเกิดคุณคาในสายตาของลูกคา โดยพิจารณาจากกล
ยุทธในระดับหนาที่ตางๆ อาทิ การตลาด (marketing) การผลิตและปฏิบัติการ (production and
operation) การวิจัยและพัฒนา (researchanddevelopment) การบัญชี (accounting) การจัดซือ้
(purchasing) การบริหารทรัพยากรมนุษย (humanresource management) เปนตน

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจความหมายของกลยุทธระดับหนาที่
2. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจกลยุทธระดับหนาที่ เพื่อมุงสูหนาที่ของหนวยงานระดับปฏิบตั กิ ารเพือ่
ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
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3. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจกลยุทธระดับหนาที่เพื่อใหสอดรับกับกลยุทธระดับธุรกิจและกลยุท ธ
ระดับองคกรเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันและความไดเปรียบในการแขงขันใหกบั องคกรตอไป
4. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจและนํากลยุทธในระดับหนาที่ตางๆ ไปสูการปฏิบัติการในหนวยงาน
เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันและความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกรตอไป

กิจกรรมการสอน
1. การบรรยาย การอภิปราย การตอบขอซักถามตางๆ
2. นักศึกษาแบงกลุมเพื่ออภิปรายและรวมแสดงความคิดเห็นเนื้อหาในบทเรียน

สื่อการสอน
ตํารา เอกสารประกอบการสอน การนําเสนอโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส (power point)

การประเมินผล
นักศึกษาเขาใจเนื้อหา เขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน สามารถตอบปญหาที่ผูสอนถามได เรียนรูและ
ทํางานรวมกันเปนกลุม สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหได

หนังสืออานประกอบ
สมยศ นาวีการ. 2544. การบริหารเชิงกลยุทธ. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ.
พักตรผจง วัฒนสินธุ และพสุ เดชะรินทร. 2542. การจัดการเชิงกลยุทธและนโยบายธุรกิจ.
กรุงเทพฯ:โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
WheelenL.Thomas, Hunger J. David. 2011. Strategic Management and Business
Policy Toward Global Sustainability.13th Edition 2011.

เอกสารอางอิง
ดูรายละเอียดทายบท

บทที่ 7
กลยุทธระดับหนาที่
7.1 บทนํา
กลยุทธระดับหนาที่เปนกลยุทธในระดับหนาที่ของแผนกหรือฝายตางๆ ซึ่งแตละหนาที่ใช
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และสอดคลองกับกลยุทธระดับบริษัท กลยุทธระดับธุรกิจ โดยเปนกลยุทธที่
มุงเนนที่ระดับปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน ประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล
สูงสุด เปนการบริหารจัดการแผนการดําเนินงานสําหรับกิจกรรมหรือกระบวนการซึ่งเกี่ย วกับหนาที่
หลักตางๆ ภายในองคกร อาทิ การวิจัยและพัฒนา (R&D) การผลิต การตลาด การใหบริการลูกคา
การจัดจําหนาย การเงิน การบริห ารทรัพยากรมนุษย โลจิสติกสและซัพพลายเชน ตลอดจนหนาที่
อื่นๆ โดยเปนการมุงที่เปาหมายระยะสั้นในการตัดสินใจและการปฏิบัติข องหนาที่ตางๆ ขององคกร
เพื่อสรางความสามารถและประสิทธิผลทางการแขงขันในระดับหนาที่ของหนวยงานตามหนาที่เชิงกล
ยุทธ (strategic functional unit : SFU)
การจัดการกลยุทธระดับหนาที่ เปนการมุงเนนการใชทรัพยากรขององคกรใหมีประสิท ธิภาพ
สูงสุดภายใตขอจํากัดของกลยุทธระดับบริษัทและระดับธุรกิจ โดยหนวยงานตามหนาที่เชิงกลยุทธ ซึ่ง
จะรั บ ผิด ชอบในการพั ฒ นากลยุ ทธระดับ หน าที่ เ พื่ อ ให มีการดํ าเนิ นงานตามกลยุ ท ธระดั บธุ รกิ จที่
กําหนดไวใหบ รรลุวั ตถุป ระสงคแ ละมี ความสอดคลองกันตลอดเส นทางจากโครงสรางการบริ หาร
ระดับบนลงลาง คือกลยุทธระดับบริษัท และกลยุทธระดับธุรกิจ มายังกลยุทธระดับหนาที่ดังกลาว
สภาพการแขง ขันที่ รุนแรงเพิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้ นในอุ ต สาหกรรม โดยเฉพาะการแข งขันแบบไร
พรมแดนธุรกิจจําเปนตองมีการดําเนินกลยุทธในระดับหนาที่เชิงกลยุทธ การกําหนดกลยุทธระดับ
หนาที่เปนการจัดการเชิงกลยุทธที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดรับกับการแขงขันและสภาพแวดลอม
ทางธุ รกิ จ เพื่ อ ให เ กิ ด ความแข็ ง แกร ง ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสอดคล อ งกั บ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
กลยุทธระดับหนาที่เปนกลยุทธที่มุงไปที่หนาที่ของฝายหรือแผนกตางๆ ภายในองคกรซึ่งมี
หนาที่ในระดับปฏิบัติการกลยุทธระดับหนาที่ชี้ใหเห็นวาหนวยธุรกิจขององคกรจะใชทรัพยากรตางๆ
ภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพอยางไร องคกรไดรับแรงผลักดันจากสภาพแวดลอมทางการแขงขัน
ทําใหตองมีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพื่อสรางใหเกิดคุณคาในสายตาของลูกคา โดย
จะตองกําหนดกลยุทธระดับหนาที่การตลาด (marketing) การผลิตและปฏิบัติการ (production
and operation) การวิจัยและพัฒนา (researchanddevelopment) การบัญชี (accounting) การ
จัดซื้อ (purchasing) การบริหารทรัพยากรมนุษย (humanresource management) การจัดการโล
จิสติกสและซัพพลายเชน (logistics and supply chain) เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการ
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ดําเนินงานโดยแปลงกลยุทธระดับหนาที่ไปสูการปฏิบัติตอไปเพื่อใหบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธของ
องคกรตอไป

7.2 กลยุทธระดับหนาที่เปนระดับหนึ่งของกลยุทธ
ดังไดกล าวถึงระดั บกลยุท ธในบทที่ผา นมาแล ว ระดั บกลยุท ธแ บงออกเปน 3 ระดับ คื อ
กลยุทธระดับบริษัท กลยุทธระดับธุรกิจ และกลยุทธระดับหนาที่โดยแตละระดับ ตางมีจุด มุงหมายที่
แตกตางกันซึ่งสามารถอธิบายได ดังนี้
กลยุทธระดับบริษัท (corporate strategy) ชี้ใหเห็นวาบริษัทควรมุงเนนทิศ ทางขององคกร
อยางไร จะกําหนดกลยุทธเพื่อกลุมธุรกิจขององคกรหรือบริษัทภายในอุตสาหกรรมอยางไร
กลยุทธระดับธุรกิจ (businessstrategy) มุงเนนการแขงขันเพื่อสรางความไดเปรีย บเหนือกวา
คูแ ข ง ขั น ซึ่ง ชี้ ให เ ห็ นว าหน วยธุรกิ จขององค ก รจะแขงขั นกั บ คู แขง ขัน ภายในอุ ต สาหกรรมต างๆ
อยางไร
กลยุทธระดับหนาที่ (functional strategy) มุงไปที่หนาที่ของฝายหรือแผนกตางๆ ภายใน
องคก รซึ่ งมีห นา ที่ ในระดั บปฏิบั ติ การขององค กร เป นการชี้ให เ ห็นวาหน วยธุ รกิ จของบริ ษัท จะใช
ทรัพยากรตางๆ ภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพอยางไร
การกําหนดกลยุทธขององคกรจําเปนตองกําหนดกลยุทธทั้งสามระดับ ไดแก กลยุทธระดับ
สูงสุด ไดแก กลยุทธระดับองคกรกลยุทธระดับระดับกลาง ไดแก กลยุทธระดับธุรกิจและกลยุทธระดับ
ปฏิบัติการ ไดแกกลยุทธระดับหนาที่ ภาพที่ 7.1 แสดงใหเห็นถึงระดับของกลยุทธและผูทําหนาที่ในการ
กําหนดกลยุทธในระดับตางๆ
ภาพที่ 7.1 ระดับของกลยุทธและผูทําหนาที่ในการกําหนดกลยุทธในระดับตางๆ
ประธานบริษัท กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร ผูจัดการทั่วไป
ผูจัดการฝายขาย ผูจดั การบัญชี
ผูจัดการฝายผลิต
หัวหนางาน ผูค วบคุมงาน
พนักงานทั่วไป
ที่มา: สมยศ นาวีการ (2544)

ระดับสูง
(Top Level
Management)

ระดับกลาง
(Middle Level
Management)
ระดับปฏิบัติการ
(Operational Level
Management)
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กลยุ ท ธ ระดั บ องค ก รจะบ ง บอกถึ ง ทิ ศ ทางในอนาคตขององค ก รซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง
อุตสาหกรรมที่จะทําการแขงขันรวมทั้งแนวทางที่องคกรจะยึดถือและปฏิบัติกลยุทธธรุ กิจจะบงบอกถึง
ธุรกิจชนิดตางๆ ที่กิจการจะดําเนินการและวิธีการที่กิจการจะแขงขันในอุตสาหกรรมนั้นๆ สวนกล
ยุท ธระดับหนาที่จะบงบอกวากิจกรรมตางๆ ภายในองคกรจะตองมีการดําเนินงานหรือปฏิบัติงาน
อยางไรเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธองคกรและกลยุทธธุรกิจ
สรุปไดวา ระดับกลยุทธนั้นแบงออกเปน 3 ระดับไดแก กลยุทธระดับบริษัท กลยุทธระดับ
ธุรกิจและกลยุ ท ธ ระดับ หน าที่ โดยที่ กลยุท ธระดั บองค กรจะเป นกลยุท ธที่ เกี่ ย วกับ ทิศ ทางองค ก ร
โดยรวมซึ่งจะเกี่ยวของกับการกระจายธุรกิจหรือธุรกิจที่แขงขันในหลายอุตสาหกรรมเปนหลัก ขณะที่
กลยุทธระดับธุรกิจจะมุง เนนที่อุตสาหกรรมเดีย วเปนหลัก สวนกลยุทธระดับ หนาที่เปนการปฏิบั ติ
เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรในแตละหนาที่ดวยการประสานกันในแนวนอนและ
แนวตั้งเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธระดับธุรกิจและกลยุทธระดับองคกรดวยระดับของกลยุทธมักจะ
แตกตางกันออกไปตามลักษณะของความสลับซับซอนของงานในแตละองคกร สําหรับองคกรทีม่ ขี นาด
คอนขางใหญแ ละมีการดําเนินงานธุรกิจที่ห ลากหลาย การระบุกลยุทธในระดับตางๆ สามารถแยก
ระดับกลยุทธออกจากกันไดอยางชัดเจน อยางไรก็ตามสําหรับองคกรที่มีขนาดคอนขางเล็กและมีธรุ กิจ
เพียงดานเดียว เชน ธุรกิจครอบครัว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก อาจมีระดับของกลยุทธเพียง
2 ระดับคือ ระดับองคกรและระดับหนาที่ โดยกลยุทธระดับองคกรและกลยุทธระดับธุรกิจอาจเปนกล
ยุทธเดียวกันก็ได โดยอาจจะไมมีการกําหนดกลยุทธระดับหนาที่ไวอยางชัดเจน (อําพล นววงศเสถียร,
2552)

7.3 การจัดการกลยุทธระดับหนาที่ (functional strategy management)
กลยุทธระดับหนาที่เปนวิธีการซึ่งแตละหนาที่ใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแ ละสอดคลองกับ
กลยุทธระดับบริษัทและกลยุทธระดับหนาที่ การจัดการกลยุทธระดับหนาที่เปนการจัดการเพื่อการใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด จัดเปนแผนการบริหารสําหรับกิจกรรมหรือกระบวนการซึ่งเกี่ยวกับ
หนา ที่ ห ลั กภายในองคกรในระดั บ แผนกขององค กร ได แ ก การวิ จัย และพั ฒ นา (R&D) การผลิ ต
การตลาด การใหบริการลูกคา การจัดจําหนาย การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย และหนาที่อื่นๆ
อีกทั้งเปนการมุงที่เปาหมายระยะสั้นในการตัดสินใจและการปฏิบัติของหนาที่ตางๆ ขององคกรนัน่ เอง
การจัดการกลยุทธระดับหนาที่ เปนการมุงเนนการใชทรัพยากรขององคกรใหมีประสิท ธิภาพ
สูงสุดภายใตขอจํากัดของกลยุทธระดับบริษัทและกลยุทธระดับธุรกิจ โดยหนวยงานตามหนาที่เชิงกล
ยุทธ (strategic functional unit : SFU) จะรับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธระดับหนาที่เพื่อใหมีการ
ดําเนินงานตามกลยุทธระดับธุรกิจที่กําหนดไวใหบรรลุวัตถุประสงค
ภายในองคกรหนึ่งๆ หนาที่ทุกหนาที่สามารถสรางคุณคาในสายตาของลูกคาขอไดเ ปรีย บใน
การแขงขันของธุรกิจโดยรวมเกิดจาก (1) การสรางความแตกตางใหกับ สินคาและบริการ (2 ) การใช
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ตนทุนที่ต่ํากวา (3) การตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว ซึ่งผูปฏิบัติงานทั้งหมดของแต
ละหน า ที่ จะต องดํ า เนิ น กิ จกรรมของตนภายในแผนก โดยมุ งไปสู ค วามสํา เร็ จดวยคุ ณภาพที่ สู ง
ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมและการสงมอบสินคาหรือบริการไดอยางรวดเร็ว
ตารางที่ 7.1 ตัวอยางของคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการสงมอบในหนาที่ตางๆ
หนาที่

คุณภาพ

ประสิทธิภาพ

การสงมอบ

1. การตลาด

การประเมิ น ตลาดอย า ง
แม น ยํ า เพื่ อ ให ได สิ น ค า ที่
ลู ก ค า พึ งพอใจสู ง สุ ด ด วย
การวิจัยและพัฒนา

มุ ง เป า หมายการตลาด
สํ า ห รั บ ลู ก ค า
ก ลุ ม เ ป า ห มา ย โด ย ใ ช
ตนทุนในระดับต่ําที่สุดและ
คุมคาที่สุด

2.การ
ปฏิบตั ิการ

มี ค วามสม่ํ า เสมอในการ ลด ปริ ม าณของ เสี ย ให
ผลิตสินคาใหสอดคลองกับ เหลื อ น อ ยที่ สุ ด หรื อ เป น
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ศูนย มีกระบวนการผลิตที่
เกิดผลิตภาพ

มีค วามรวดเร็ วในการส ง
มอบสินคาหรือบริการแก
ลู ก ค า แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ตอบสนองการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง
การตลาดไดทันเวลา
ตอบสนองความรวดเร็ ว
ในการปรั บ กระบวนการ
ผลิตที่มีความยืดหยุน และ
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ค ว า ม
ตองการลูกคา
มี กระบวนการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อ
การสรางสรรคนวัตกรรม

3.การวิจัย
อ อ ก แ บ บ สิ น ค า แ ล ะ
และการพัฒนา นวั ต กรรมที่ ส อด คล อ ง
ระหวางการผลิตและความ
ตองการลูกคาดวยการวิจัย
พัฒนา
4.การบัญชี
จั ด หาข อ มู ล สารสนเทศ
ต าม ค วา ม ต อ ง ก าร ซึ่ ง
ผู บ ริ ห ารตามหน า ที่ ข อง
แผนกอื่น มี ค วามต องการ
ใช ข อ มู ล เพื่ อ การบริ ห าร
และตัดสินใจ

พั ฒ น า ร ะ บ บ ข อ มู ล
สารสนเทศในการวิจัยและ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ ต นแบบ
หรือนวัตกรรม
ลดค า ใช จ า ยในการเก็ บ
ขอมูล สารสนเทศทางการ
บั ญ ชี ด ว ย การใช ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
และคอมพิวเตอร

จั ด หาข อ มู ล สารสนเทศ
ทางการบัญ ชีเพื่อรองรั บ
ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร
ตั ด สิ น ใจของแผนกงาน
ตามหน า ที่ อื่น ๆ ภายใน
องคกร
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ตารางที่ 7.1 ตัวอยางของคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการสงมอบในหนาที่ตางๆ (ตอ)
หนาที่
5.การจัดซื้อ

6.การบริหาร
งานทรัพยากร
มนุษย

คุณภาพ

ประสิทธิภาพ

การสงมอบ

การคั ด เลื อ กผู ข ายป จ จั ย
การผลิ ต แล ะการสร า ง
เครือขายผู ขายป จจัย การ
ผลิ ต เพื่ อความยั่ ง ยื น ของ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต
ตลอดจนการเขา ร วมเป น
หุนส วนหรื อพันธมิ ตรทาง
การค า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผล
มีกระบวนการสรรหา การ
ธํ ารงรั ก ษา การฝ กอบรม
การเกษี ย ณ เพื่อ สร างทุ น
มนุ ษ ย ที่ มี คุ ณ ภาพและ
ทักษะการทํางานขั้นสูง

ได รับ คุ ณภาพผลิ ต ภั ณ ฑ
จากผูขายปจจัยการผลิตที่
มี คุ ณ ภาพตามที่ ต อ งการ
แ ล ะ แ ผ น ก ง า น มี
ประสิ ท ธิ ผ ลในการเจรจา
ต อ รองราคาเพื่ อ จั ด หา
ปจจัยการผลิต ที่มีคุณภาพ
เขาสูกระบวนการผลิตและ
มีความคุมคา
สร า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจ สร า ง
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ง า น
แรงจู ง ใจ เพื่ อนํ าไปสู การ
ลดอั ต ราการลาออกลด
ค า ใช จ า ยในการว า จ า ง
และกํ า หนดค า ใช จา ยใน
การฝกอบรมเทาที่จําเปน

หลี ก เลี่ ย ง ต น ทุ น จาก
สินคาคงเหลือที่มีปริมาณ
มากเกินความจําเปนและ
ลดต น ทุ น จมที่ เ กิ ด จาก
สิ น ค า คง เหลื อ มี ก าร
บริ หารคลั ง สิ น ค า ที่ มี
ประสิทธิภาพ

มี ก า ร ว า ง แ ผ น ด า น
อัตรากําลังสอดคลองกับ
ทิ ศ ทางการเติ บ โตและ
สอดคลอ งกับ กลยุ ทธทุ ก
ระดับขององคกร

ที่มา: ปรับปรุงจากWheelen and Hunger (2011)
ตารางที่ 7.1 แสดงตัวอยางของคุณภาพ ประสิทธิ ภาพ และการสง มอบในหนาที่ ตางๆ
อย างไรก็ ต ามแผนกผลิ ต ควรมี ก ารดํา เนินงานโดยคํานึ งถึ งคุณภาพตั้งแตขั้ นตอนแรก เพราะการ
ตรวจสอบของแผนกควบคุมคุณภาพเพียงอยางเดียวอาจไมไดผ ลที่ถูกตองสมบูรณและเมื่อสินคาที่มี
คุณภาพต่ํานั้นไดถูกนําออกมาสูตลาดจะมีผลกระทบในดานลบตอชื่อเสียงของบริษัทรวมทั้งลูกคาอาจ
เกิด ความไม เ ชื่ อถื อในสิ นค าของบริษัท อี กต อไปซึ่ ง การย อนกลั บ ไปทํ า งานใหม อี กครั้ ง เพื่ อแก ไ ข
ขอผิดพลาดในตัวสินคานั้นจะทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายเพิ่มขึ้นและเกิดความลาชาในการสงมอบสินคา
ตลอดจนทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง
นอกจากนี้ในการมุงไปสูคุณภาพโดยรวมที่ลูกคาตองการสอดคลองกับพฤติกรรมของลูกคา
ในหนาที่ทางการตลาดก็ถือวาเปนกลยุทธหนึ่งที่ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วกวา
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คูแขงขันอยางไรก็ตามสวนประกอบบางอยางของสินคาก็มีอิทธิพลตอการรับรูของลูกคาในแงคุณภาพ
โดยรวมในทํานองเดียวกันถาพนักงานขายทุกคนปฏิบัติตอลูกคาไดไมเปนที่นาประทับใจแลวแมวา
สิน ค านั้ นจะมี คุณภาพสู ง เพีย งใดก็ ไม ทํ า ให บริ ษั ท มี ยอดขายเพิ่ม ขึ้ นได ถ าแผนกบริก ารหรื อผูจัด
จําหนายแสดงพฤติกรรมที่ทําใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจอยางตอเนื่องในทางตรงขามการบริการ
ของผูจัดจําหนายที่ดีเยี่ยมสามารถกอใหเกิดผลดีตอการรับ รูคุณคาโดยรวมของลูกคา ซึ่งจะสงผลให
บริษัทประสบผลสําเร็จเปนอยางมากไดเชนกัน
ดังนั้นจะเห็นไดวาทุกหนาที่ในกลยุท ธระดับหนาที่มีความสําคัญตอ การรับรูดานคุณภาพ
โดยรวมของลูกคาตั้งแตตนน้ําคือการจัดการซื้อ กลางน้ําคือการผลิตและปฏิบัติการ และปลายน้ําคือ
การสงมอบสินคาใหแกลูกคา หากธุรกิจคาดหมายที่จะใหองคกรของตนมีคุณภาพโดยรวมสูงที่สุ ด
ผูบ ริหารจะตอ งกําหนดเปา หมายดานคุณภาพสูเป าหมายดานประสิท ธิภาพในภาพรวมสําหรับ ทุ ก
หนาที่ในองคกร (Wheelen and Hunger, 2011)
ในอดี ตที่ ผ านมา องคกรส วนใหญ ไดเ น นความพยายามในการควบคุ ม ต นทุ นโดยการลด
คาใชจาย โดยละเลยเปาหมายดานประสิทธิภาพในภาพรวมสําหรับทุกหนาที่ในองคกร หากองคกร
ตอ งการให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ขึ้น ทุ กแผนกในทุ กหน า ที่ ในองค ก รจึ งจํ าเป นต องดํ า เนิ นการใน
กิจกรรมทั้งกิจกรรมหลัก ไดแก การจัดซื้อ การผลิต การตลาด การจัดการโลจิสติกสและการกระจาย
สินคา และกิจกรรมสนั บ สนุน ไดแ ก การจัดการทรัพยากรมนุษ ย การวิจัย และพั ฒนา การจั ดการ
ระบบสารสนเทศ เปนตน ซึ่งทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับ สนุนในองค กรมีความเกี่ยวพันกันใน
ลักษณะของหวงโซแหงคุณคา (value chain) เพื่อสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงาน
โดยห วงโซแห ง คุณคาเริ่ มจากการลํา เลีย งวัตถุ ดิบภายในบริษั ทอย างรวดเร็วไปจนถึ งการสง สินคา
สําเร็จรูปออกสูภายนอกองคกร เพื่อใหทันกับความตองการของลูกคาหนาที่ทางธุรกิจทุกหนาทีเ่ ปนทัง้
ผูข ายป จจั ยการผลิต และลูกคา ซึ่ง กันและกัน และตางก็ส นับ สนุ นสงเสริม ซึ่ง กันและกันจนกระทั่ง
นําไปสูคุณคาหลักขององคกรในที่สุด
องคกรควรพิจารณากิจกรรมทุกหน าที่ในฐานะที่ เปนทั้ งผูข ายปจจัยการผลิ ตและลู กคาไป
พรอมๆกันเพื่อใหเปนศูนยรวมที่สําคัญของการสรางคุณคาในความรูสึกของลูกคาโดยแตละแผนกหรือ
แตละหนาที่จะถูกมองเปนศูนยรวมของการจัดการและความคิดสรางสรรคเชิงกลยุทธ
ภาพที่ 7.2 แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมทุกหนาที่ในองคกรซึ่งมีการเชื่อมโยงและสนับ สนุนซึ่งกัน
และกันในหวงโซอุปทานภายในและภายนอกหนาที่ทั่วไปในการรับปจจัยนําเขาจากผูข ายปจจัยการ
ผลิตและการสงผลผลิตของตนตอไปยัง ลูกคา องคกรจึงมี การจัดลําดับขั้นตอนของการปอนปจจั ย
นําเขาและผลผลิตตามลําดับขั้นของงาน โดยแตละหนาที่จะตองนําบางอยางจากแผนกหนึ่ง และให
บางอยางแกแผนกงานอื่น ซึ่งอาจเปนผูขายปจจัยการผลิตและลูกคาทั้งจากภายในและภายนอกของ
องคกร
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ภาพที่ 7.2 กิจกรรมทุกหนาที่ในหวงโซอุปทานภายในและภายนอก

ที่มา: Thompsonand Strickland (2003)
กิจกรรมทุกหนาที่ที่สามารถเปนจุดกลางในการเชื่อมระหวางผูขายปจจัยการผลิต ทั้งภายใน
และภายนอกไปยังลูกคาทั้งภายในและภายนอกซึ่งเปนเครือขายหวงโซแหงคุณคา ทั้งนี้เพื่อเชี่อมโยง
หนาที่ของแผนกตางๆ เขาดวยกัน เริ่มตั้งแตแผนกจัดซื้อตองเชื่อมโยงกับผูขายปจจัยการผลิต ปจจัย
การผลิตจะเขาสูกระบวนการผลิตและกระจายสินคาไปสูมือของผูบริโภคหรือลูกคาซึ่งตองอาศัยการ
เชื่อมโยงของขอมูลขาวสารและสารสนเทศเพื่อนําไปสูคุณคาในองครวมขององคกรทั้งลูกคาภายในคือ
หนาที่การทํางานของแผนกตางๆ และลูกคาผูซื้อผลิตภัณฑขององคกรที่ตองการคุณคาที่เกิดขึ้นในตัว
ผลิตภัณฑในที่สุด (Thompsonand Strickland, 2003)

7.4 การพัฒนากลยุทธระดับหนาที่
องคก รไดรับ แรงผลักดั นจากสภาพแวดลอมทางการแขง ขัน ทําใหตองมี การปรับปรุ งการ
ดําเนิ นงานอยา งตอเนื่อ งเพื่อสรา งใหเ กิดคุ ณคาในความรู สึก ของลูกคา โดยพิ จารณาจากหน าที่ 6
หนาที่ที่สําคัญของธุรกิจจากหนาที่ทั้งหมด คือ (1) หนาที่การตลาด (marketing) (2) หนาที่การผลิต
และปฏิบัติก าร (production and operations) (3) หนาที่การวิจัยและพัฒนา (research and
development) (4) หนา ที่การบัญชี (accounting) (5) หนาที่ การจัดซื้อ (purchasing) และ (6)
หนาที่การบริหารทรัพยากรมนุษย (human resource management)โดยจะกลาวถึงรายละเอีย ด
และยกตั วอย า งที่ แ สดงถึ งวิ ธีก ารเปลี่ ย นแปลงแนวทางการบริ ห ารในระดั บ หนา ที่ ดัง กล าว ซึ่ ง มี
ความสําคัญตอกลยุทธระดับหนาที่ (Hitt and et.,al. 2005) ดังตอไปนี้
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1. การตลาด (marketing)
ในปจจุบันตลาดมวลชนที่สินคามีลักษณะเหมือนกันเริ่มแบงออกเปนสวนมีความหลากหลาย
ตามกลุมของตลาดที่เฉพาะเจาะจง แนวโนมในการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑไดขยายเขามา
สูอุต สาหกรรมหนั กอยางเชน อุต สาหกรรมยานยนต ซึ่ง จะเห็นไดจากการที่ มีจํานวนรู ปแบบของ
ยานพาหนะในหลากหลายประเภท เชน รถบรรทุก รถตู รถจักรยานยนต รถไฟฟา เปนตน หลังจาก
นั้นแนวโนมที่คลายคลึงกันนี้ก็ไดเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมสิ่ง พิมพ โดยมีจํานวนของนิตยสารที่เจาะจง
ผูอานในแตล ะกลุ มเป าหมายเพิ่ มมากขึ้นทั่ วโลก ทั้ง นิ ตยสารครอบครัว สตรี ผูบ ริห าร การเมือง
อาชญากรรม เปนตน นอกจากนี้ ความตองการของผูบริโภคเริ่มมีความเฉพาะเจาะจงมากเพิ่มขึ้นเรือ่ ย
เชน รถยนตแลมโบกีนี ที่มีความเร็วสูงและราคาสูงมากดวยเชนกัน รูปแบบของอุตสาหกรรมจึงไดถูก
ปฏิวตั ิไปสูยุคแหงความหลากหลายแตกตางอยางมากของผลิตภัณฑหรือบริการและไดรับ การพัฒนา
ดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หรือแมแตนาโนเทคโนโลยี
องคกรจํานวนมากไดมุงความสนใจที่จะเขาไปทําการคนหาตลาดสวนเล็กๆ ที่ยังมีชองวาง
สําหรับการดําเนินความพยามยามในทางการตลาดเพื่อใชประโยชนจากความตองการที่เฉพาะเจาะจง
ของตลาดชองวางดังกลาวอาทิ อุตสาหกรรมการประกันภัย ไดมุงขายประกันชีวิตสําหรับทารก หรือ
ผูสูงอายุ อุตสาหกรรมผลิตน้ําดื่มมุงเนนไปที่เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทํางานสมุนไพรความสําเร็จในการ
ประสมประสานความตองการลูกคากับชองวางทางการตลาด เพื่อเสนอผลิตภัณฑห รือ บริการใหแ ก
ลูกคา หรือแมแตบริษัทระดับโลกอยางบริษัท McGraw-Hill ซึ่งไดบุกเบิกวิธีการจัด จําหนายหนังสือ
ประเภทตําราเรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถสงคําสั่งซื้อหนังสือที่เฉพาะเจาะจง รวมทั้งความตองการ
หนั ง สื อ ที่ จัด พิ ม พ ด วยลั กษณะพิ เ ศษ ตลอดจนบริษั ท ได ติ ด ตั้ ง ระบบคอมพิ วเตอร เ พื่ อใช ในการ
บริหารงานในรานขายหนังสือแตละแหงได เปนตน
ความหลากหลายของผลิตภัณฑไมไดสงผลกระทบเฉพาะกลยุทธระดับหนาที่ทางการตลาด
เทานั้น แตยังมีผลกระทบตอหนาที่ทางธุรกิจทุกๆ หนาที่ ประธาน/เจาหนาบริหารของบริษัทระดับ
โลกอยาง Apple คือ Steve Job ซึ่งไดรับการยอมรับในฐานะเปนเมธีทางดานสุนทรีย ศาสตร เขา
ชอบความงามและความประณีต ในทุ กรายละเอี ย ด ทั้ ง วั ส ดุ แ ละการออกแบบที่ ส ามารถสนอง
ความรูสึกของผูใช ชอบใสความมีชีวิตชีวาและความเปนมนุษยลงไปในสิ่งที่เ ขาทํา ผลิต ภัณฑทุกตัว
ของ Apple เปนมากกวาแคเครื่องจักร ทั้งๆ ที่ผลิตภัณฑของ Apple ประกอบขึ้นดวยเทคโนโลยี
ชั้นสูงที่สลับซับซอน ทวากลับใชงานงาย ราวกับเปนอุปกรณในยุค อนาล็อก คติของ Jobs คือ อยา
ถามลูกคาวาพวกเขาตองการอะไร เพราะพวกเขาเองก็ไมรู แตขอใหสนองตอบความตองการของ
ลูกคาที่ยังไมมีใครตอบสนองได และหนาที่อันสําคัญนี้คือหนาที่ทางการตลาดของApple
การมุงความสําคัญที่ลูกคา เปนการใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการตลาดขององคกร
ที่มีขอบเขตกวาง เพราะวาแตละสวนตลาดจะแตกตางกันตามเกณฑที่กําหนด เชน ตามประเภทของ
ลูกคา เทคโนโลยีผลิตภัณฑ การบริการลูกคาที่เ หนือความคาดหมาย การเขาใจความตองการของ
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ลูกคาเปนตน องคกรทุกองคกรตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก ทําใหไม
สามารถรับภาระหนาที่ไดโดยใชแผนกการตลาดเพียงแผนกเดียว แตแผนกอื่นๆ จะตองรวมกันในการ
สร างคุณคาใหเ กิ ดขึ้ นในห วงโซ อุป ทาน การกํ า หนดโอกาสทางการตลาดใหมที่ สํา คัญ ขึ้นมาทํา ให
องคกรคนหาเสนทางเดินของผลิตภัณฑใหกับองคกรได
แผนกวิจัยและพัฒนา (R&D) ของบริษัทApple จะตองออกแบบและผลิตคอมพิวเตอรที่เปน
นวัตกรรมหรือรูปแบบใหมๆ เพราะลูกคาจะมีทางเลือกที่หลากหลายและมีความตองการที่ไมคงที่ การ
ผลิตสินคาที่มีความยืดหยุนจึงมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น ในยุค แหงโลกการแขงขันที่รุนแรงเปนอยาง
มาก ซึ่งจําเปนตองสอดคลองกับความตองการของลูกคาแตล ะกลุม หรือแมแ ตการผลิตผลิตภัณฑที่
สามารถตอบสนองลูกคาเปนรายบุคคล
ดังนั้นกลยุทธระดับหนาที่ทางการตลาดจึงตองตั้งเปาหมายของความพยายามในการสงเสริม
การตลาดอยางเขมขน เพื่อกําหนดขอบเขตหนาที่ทางการตลาดที่มีอยูดั้งเดิมใหแพรหลายและดําเนิน
ไปทามกลางความเสี่ยงในการแขงขัน ถาบริษัทเสนอขายสินคาที่มีความแตกตางกันเพียงเล็กนอยอาจ
ไมสามารถเอาชนะใจและความตองการของลูกคาได ซึ่งแนนอนวาลูกคาตองการความแตกตาง
บางครั้งการมุงกลยุทธระดับหนาที่ทางการตลาดเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเปาหมายของการ
เพิ่มสวนครองตลาดเพียงดานเดียว อาจเปนสิ่งที่นําไปสูความลมเหลวได ซึ่งกิจการตองพยายามชิง
สวนครองตลาดใหไดเปนอันดับหนึ่งตามเปาหมายที่วางไวทั้งนี้ขึ้นอยูกับพื้นฐานของการเชื่อมโยงสวน
ครองตลาดเขากับตนทุนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมดวย การเนนการผลิตแบบการประหยัดจากขนาดการ
ผลิต และผลจากประสบการณการผลิต ในอุ ตสาหกรรม ซึ่ งทั้ง สองปจจัยล วนมีความเกี่ย วของกั บ
วิธกี ารผลิตจํานวนมาก แมวาจะมีผลตอการลดตนทุนในการผลิต แตองคกรอาจละเลยคุณภาพ การ
วิจัย และพั ฒนาเพื่ อการออกแบบและสร างสรรคผ ลิต ภัณฑที่ มีค วามแตกต างจากคูแ ขง ขัน และไม
สามารถตอบสนองความตองการหรือความพึงพอใจของลูกคาได ซึ่งอาจไมใชกลยุทธที่ดที สี่ ดุ หรือสราง
ความยั่งยืนใหแกองคกร ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ กลยุทธระดับหนาที่ทางการตลาดที่มุงทําใหสวนครอง
ตลาดเปนเปาหมายที่สําคัญและเพิ่มสวนครองตลาด จึงอาจไมใชกลยุทธที่ดีที่สุด สําหรับหนาที่ทาง
การตลาด
ดังนั้น ในยุคแหงความหลากหลายของผลิตภัณฑ องคกรอาจไมสามารถใชการควบคุมตนทุน
จากปริมาณการผลิตจํานวนมากเปนพื้นฐานของกลยุทธไดอีกตอไป เนื่องจากเหตุผลดังนี้
1) การมีสวนครองตลาดจํานวนมาก อาจไมใชกลยุทธที่ดี เพราะตนทุนไมใชสิ่งที่ผูบริโภคยุค
ปจจุบันพิจารณาถึงเปนอันดับแรกในการตัดสินใจซื้อ
2) ขอเท็จจริงจากงานวิจัยพบวาธุรกิจบางประเภท เชน ธุรกิจครอบครัว แมมีการผลิตจํานวน
นอยแตก็สามารถมีตนทุนที่ต่ําที่สุดได (อําพล นววงศเสถียร, 2553)
3) องคกรไมสามารถครอบครองตลาดมวลชน (mass marketing)ไดอีกตอไป แตจําเปนตอง
ใชกลยุทธการสรางกําไรจากตลาดที่มีขนาดเล็กซึ่งเปนชองวางทางการตลาด
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2.การผลิตและการปฏิบัติการ (production and operations)
องคกรในยุค การแขงขันเริ่ม มีกิจกรรมดานการผลิตและการปฏิบัติการเพิ่มมากยิ่งขึ้น การ
ผลิตสินคาในชวงที่ผานมา กลยุทธระดับหนาที่ทางการผลิตและปฏิบัติการไดถูกกําหนดขึ้นในบริษัท
ตางๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ประเทศในแถบเอเชีย เชน สิงคโปร เกาหลี หรือแมแตประเทศไทย
องคกรทั่วโลกเริ่มใชประโยชนดานการผลิต และปฏิบัติการมากขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือดานกลยุทธที่
สรางสรรคคุณภาพและลดตนทุนที่สําคัญ
องคกรธุรกิจทั่วโลกไดใหความสําคัญกับประสิทธิภาพ คุณภาพผลิตภัณฑ และความยืดหยุน
ในการผลิตและปฏิบัติการ เพื่อใหการสงมอบสินคาเปนไปอยางรวดเร็วและสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคาได ทั้งตองมีความยืดหยุนในการผลิตเพื่อการสงมอบสินคาอยางตรงตอเวลา
อีกดวยวิธีดังกลาวทําใหองคกรสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาใหสอดคลองกับ ความตองการของ
ลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วได
องค กรธุ รกิ จส วนใหญเ ชื่ อว าคุณภาพของสิ นคาที่ ดีกวา และการเพิ่ มความยื ด หยุ นในการ
ปฏิบัติการสามารถนําไปสูการลดตนทุนได ผลลัพธที่เกิดขึ้น คือ การเพิ่มขึ้นของความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคา ทําใหมีการเพิ่มขึ้นของการฝกฝนการปฏิบัติก าร การดําเนินการ
ดานการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน การผลิต แบบทันเวลาพอดี (just in
time) การจัดการโลจิสติกสและการกระจายสินคา การเชื่อมโยงรูปแบบการขนสงเพื่อลดตนทุน ซึ่ง
สามารถลดตนทุน คาขนสงหรือตนทุนในการเก็บรักษาสินคาในคลังสินคาเปนเวลานานได ลดตนทุน
จม โดยผลิตในระบบแบบทันเวลาพอดี ซึ่งจะมีจํานวนวันพอดีกับการใชสินคาคงคลัง และสอดคลอง
กับการเก็บรักษาสินคาคงคลัง โดยมีจุดมุงหมายที่จะทําการผลิตโดยใหมีสินคาคงเหลือนอยที่สุด ลด
ระยะเวลารอคอยสินคา (อําพล นววงศเสถียร, 2557)
3. การวิจัยและการพัฒนา (research and development)
เทคโนโลยีและสารสนเทศไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วตามกระแสโลกยุคโลกาภิวัตน ทําให
ความรูท างวิทยาศาสตรที่มีอยูลาสมัยอยางรวดเร็ว ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและสารสนเทศมีสว น
สําคัญตอการแขงขันและความสําเร็จขององคกร
ความก าวหนา ทางดานเทคโนโลยี จํา เป นต องพึ่ งพากระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อ การ
ออกแบบและการสร า งสรรค ผ ลิ ต ภั ณฑ ตลอดจนนวัต กรรมเพื่ อ ใช ป ระโยชน ในเชิ ง พาณิ ช ย ซึ่ ง
เกี่ยวของกับปจจัยแหงความสําเร็จทางธุรกิจอันเปนผลมาจากองคกรมีความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ซึ่งเปนผลมาจากความสําเร็จจากการวิจัยและพัฒนาขององคกร ซึ่งสามารถนําไปใชให
เกิดประโยชนใหกับองคกรในรูปของผลิตภัณฑใหมหรือนวัตกรรมที่ตรงกับความตองการของลูกคา
ธุรกิ จมั ก ประสบความสํา เร็จจากงานความกา วหน าทางวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี องค กร
จํานวนมากทั่วโลกไดมีความเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีที่จําเปนในการแขงขันเชนเดียวกัน องคกร
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ธุรกิจตองมีการประสมประสานระหวางความรูดานวิทยาศาสตรและดานเทคโนโลยีเขาดวยกัน เพือ่ ให
เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการดําเนินกิจการ อันจะนํามาซึ่งการตอบสนองความตองการของลูกคาดวย
คุณคาที่เหนือกวาคูแขงขัน ทั้งสอดคลองกับความตองการของลูกคา
ความจําเปนของการเชื่อมโยงระหวางการวิจัยและการพัฒนากับการผลิตและการปฏิบัติการ
ตลอดจนการประสมประสานเทคโนโลยีเขากับความตองการของลูกคาอยางจริงจัง ระหวางการวิจัย
และการพั ฒนากั บหนาที่เ ชิ งกลยุ ทธอื่นๆ ในองค กรโดยเฉพาะอยา งยิ่ งทางการตลาด การจัด การ
ทรัพยากรมนุษย การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน เปนตน องคกรสวนมากแผนกการตลาดจะ
ทํ า หน า ที่ ให บ ริ การกั บ แผนกวิ จัย และพั ฒ นา รวมทั้ ง ค นคว าหาความต อ งการของลู ก คา แผนก
ทรัพยากรมนุษยจัดการเพื่อฝกอบรมบุคลากรใหเกิดแนวคิดการสรางสรรคนวัตกรรม หากปราศจาก
การเชื่อมโยงอันนี้แผนกวิจัยและพัฒนาจะดําเนินการออกแบบผลิตภัณฑดวยความเสี่ยง
ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาจําเปนตองอาศัยการประสมประสานกับหนาที่งานอื่นๆ โดยผาน
กระบวนการวิ จัย และพัฒ นา หากการประสมประสานระหว างหน าที่เ ชิ งกลยุท ธทุกหนา ที่ที่ กล า ว
มาแลวมี ประสิท ธิ ผ ลและประสิทธิ ภาพ ก็ จะนําความสําเร็ จมาสูองคกรและสามารถสรางคุณคาให
เกิดขึ้นในความรูสึกของลูกคาได
4. การบัญชีและการเงิน (accounting and financing)
กลยุทธระดับหนาที่ทางการบัญชีและการเงิน เปนหนาที่เพื่อการจัดทํารายงานทางการบัญชี
การเงินและภาษีอากรที่ถูกตองครบถวนมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนในการจัด การ ทั้งเรื่องตนทุน
และความคุมคาในการลงทุนหรือความพรอมหรือเปนไปไดในการขยายกิจการ
ในอดีตระบบการบัญชีเพื่อการจัด การที่พบสวนใหญในปจจุบัน ไดรับการพัฒนาระบบการ
บัญชีในชวงเริ่มตนของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและประเทศตางๆ ทั่ว
โลกยังมีความแตกตางกับจากปจจุบันเปนอยางมาก ภาคอุตสาหกรรมมีสัด สวนของโครงสรางทาง
เศรษฐกิจถึงกวารอยละ 80 ภาคอุตสาหกรรมมีคาใชจายเกี่ยวกับคาแรงงานทางตรงสูงเปนอยางมาก
ระบบการบัญชีและการเงินจึงถูกออกแบบมาเพื่อใหเหมาะสมกับชวงเวลาดังกลาว
ในปจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีคาแรงงานลดต่ํ าลงจากอดีตเปนอยางมาก คาใชจายในการ
ดําเนินงานกลับมีคาสูงกวาคาจางแรงงานมาก องคกรธุรกิจตองคนหาการปรับเปลี่ยนระบบการบัญชี
ภายในองคกรใหมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เพราะความลมเหลวในการเปลี่ ยนแปลงอาจนํ าไปสูการ
ตัดสินใจที่สําคัญในเชิงกลยุทธที่กอใหเกิดผลเสีย ตอการใชขอมูล ขาวสารทางการบัญชีที่อาจนําไปสู
แนวทางที่ผิดพลาดได
องค ก รจึ งจํ าเป นต องมีกลยุท ธ ระดั บ หน า ที่ ด า นการบั ญชี แ ละการเงิ นเพื่ อนํา มาปรับ การ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับยุคของการแขงขันเพื่อใหสามารถแขงขันไดเชนเดี ย วกับหนาที่ดานการ
บัญชีและการเงิน ซึ่งตองถูกออกแบบเพื่อรับรองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
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และตอบสนองกับความสามารถทางการแขงขันในปจจุบัน ธุรกิจจึงจําเปนที่จะตองทําใหระบบบัญชี
แบบดั้งเดิมใหมีความสมบูรณมากขึ้น หรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติใหมๆ ดวยการใชระบบบัญชี
เพื่อการจัดการเขากับเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน
และสอดคลองกับกลยุทธในการแขงขันเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันเหนือกวาคูแขงขันและ
นําไปสูความไดเปรียบในการแขงขันในดานการเปนผูนําดานตนทุนต่ําดวยการจัดการหนาที่ทางการ
บั ญ ชี แ ละการเงิ นเพื่ อนํา ไปสูระบบการทํ า บั ญ ชี แ ละการเงิ นที่ ถู ก ต อ งสมบู รณ เ พื่ อ เปน เครื่ องมื อ
สารสนเทศในการจัดการและประสมประสานกับกลยุทธระดับหนาที่ดานอื่นๆ อีกดวย
5. การจัดซื้อ (purchasing)
โดยทั่วไปแลว ตนทุนของสินคาและวัตถุดิบที่องคกรทําการจัดซื้อเขามาในธุรกิจเพื่อใชในการ
ผลิต สินค าหรือบริ การมักจะสู งเป นอย างมากเมื่อ คิดเปนอั ตราสวนของตนทุนสิ นคา ที่ข ายทั้งหมด
ดังนั้นการมีกลยุทธระดับหนาที่ดานการจัดซื้อจะทําใหองค กรเกิด ประสิท ธิภาพในการผลิตและลด
คาใชจายจากตนทุนการจัดซื้อ กลยุทธระดับหนาที่การจัดซื้อดังกลาวนี้จึงมีความสําคัญเชิงกลยุทธใน
การตอบสนองกลยุทธระดับธุรกิจดานการเปนผูนําดานตนทุนต่ํา หรือการสรางคุณภาพผลิตภัณฑทสี่ งู
กวาคูแขงขัน
องคกรธุรกิจสวนใหญพยายามแสวงหาแนวทางการปรับเปลี่ยนการจัดซื้อแบบใหมๆ เพื่อเอือ้
ประโยชนตอการจัดซื้อ และนําไปสูการลดตนทุนในการจัด การซื้อปจจัย การผลิต แนวทางหนึ่งของ
รูปแบบการจัดซื้อดังกลาว ไดแก การสรางเครือขายหรือการสรางความสัมพันธทดี่ ีกับผูขายปจจัยการ
ผลิตการจัดซื้อแบบดั้งเดิมมักเนนที่การมีแหลงจําหนายสินคาหรือวัตถุดิบหลายแหลง และการทํา
สัญญาจัดหาสินคาหรือวัตถุดิบโดยใชพื้นฐานของการประมูลราคาเพื่อใหเ กิดการแขงขันกันระหวาง
ผูขายปจจัยการผลิตหลายแหลง
องคกรในปจจุบันสวนใหญ มักกําหนดกลยุทธระดับหนาที่การจัดซื้อขององคกร ดวยลักษณะ
การพึ่งพาของผูขายปจจัยการผลิตเพียงรายเดียว หรือการพึ่งพาของผูขายปจจัยการผลิตจํานวนนอย
ราย เพื่อสงปจจัยการผลิตใหกับองคกร แทนการใหความสําคัญกับการคัดเลือกกลั่นกรองผูขายปจจัย
การผลิต ซึ่งที่ผานมาโดยการพิจารณาการแขงขันทางดานราคาเพียงอยางเดียว ดังนั้นธุรกิจทั้งหลาย
จึงแสวงหาผูขายปจจัยการผลิตจํานวนไมมากนักเพื่อสรางความสัมพันธที่ยาวนานตอกัน
บริษัท ซีพีออลลจํากัด เปนผูนําดานรานสะดวกซื้อสินคาอุปโภคและผูบริหารตัดสินใจซื้ อ
คอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดซื้อ และจัดตั้งหนวยงานจัดซื้อที่มีประสิทธิภ าพสูง เพื่อ
จัดหาผูขายปจจัยการผลิตและจัดซื้อสินคาเขาราน พวกเขาจึงเริ่มมองหาบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญใน
การผลิตสินคาหรือบริการที่ผานขั้นตอนการจัดซื้อที่เขมขนผูบริหารไดประเมินผูข ายปจจัยการผลิต
จํานวนหลาย อยางรอบคอบบนพื้นฐานของความนาเชื่อถือไววางใจได ศักยภาพในการสรางความ
เขมแข็งใหแกทุกหุนสวนผูขายปจจัยการผลิตเปนกลยุทธระดับหนาที่ที่สําคัญของฝายจัดซือ้ ของบริษทั
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ความสามารถในการสงมอบและการตรงตอเวลาของหุนสวนผูขายปจจัยการผลิตและการตัง้ ราคาทีท่ า
ทายสําหรับการแขงขันเปนกลยุทธที่บริษัทใหความสําคัญในอันดับแรกๆ ในการคัด เลือกผูข ายปจจัย
การผลิต
เมื่ อ คั ด เลื อ กผู ข ายป จจั ย การผลิ ต ได แ ล ว บริ ษั ท ซี พี ออลล จํา กั ด จะทํ า การพั ฒ นา
ความสัมพันธอันดีในระยะยาวกับผูขายปจจัยการผลิต เสมือนเปนหุนสวนการคาในการรวมลงทุนโดย
บริษัทหลีกเลี่ยงการเจรจาทางธุรกิจที่รุนแรง อันเปนลักษณะของการตอรองกับผูขายปจจัยการผลิตที่
ไมไดเปนหุนสวนกัน เพราะการดําเนินการดังกลาวอาจนําไปสูการทําลายความสัมพันธอันดีในการ
ทํางานระหวางหุนสวนผูขายปจจัยการผลิต ซึ่งการตอรองโดยสวนใหญจะมุงใหทั้งสองฝายเขาใจถึง
ความตองการของอีกฝายหนึ่ง เพื่อที่จะคงความสัมพันธที่ดีของหุนสวนเอาไว ในขณะเดียวกันก็ไดรับ
กําไรดวยกันทั้งสองฝาย บริษัทมักเจรจาตอรองเพื่อใหไดสินคาที่ตองการในราคาต่ํากวามาตรฐาน
ทั่วไป10-20เปอรเซ็นต และผูขายปจจัยการผลิตมักจะยึดขอเสนอนี้ไปจนกวาจะไดรับคํารับรองจาก
บริษัทซีพี ออลลจํากัด วาบริษัทผูขายปจจัยการผลิตจะเปนหุนสวนปจจัย การผลิต ใหกับบริษัท ซีพี
ออลล จํากัด โดยความชวยเหลือดานการผลิตและการแนะนํากระบวนการจัด ซื้อวัตถุดิบ การผลิต
การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการรวมจัดทํารายงานสงเสริมการตลาดรวมกัน ผูบริหารของบริษัท ซีพี
ออลลจํากัด จะแสดงใหผูขายปจจัยการผลิตเห็นถึงแผนงานทางธุรกิจทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง
และระยะยาวเพื่อสรางใหเกิดความมั่นใจวาบริษัทจะมีปริมาณการสั่งซื้อ ในปริมาณที่สูงมากพอและ
บริษัทยังไดเสนอวิธีการที่ชวยใหผูข ายสามารถทํากําไรไดตามราคาที่บริษัทได วางแผนไว โดยผูขาย
ปจจัยการผลิตจะตองมีการวางแผนกําลังการผลิตที่สอดคลองกับจํานวนสาขาของรานเซเวนอีเลฟเวน
ที่มีมากกวา 8,000 สาขาดวย
ดวยความพยายามเหลานี้ ทําใหบ ริษัท ซีพีออลลจํากัด สามารถขยายขอบเขตขององคกร
ออกไปอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพสูงโดยการรวบรวมผูขายปจจัยการผลิตไวเปนสวนหนึ่งของ
ความสัมพันธระหวางฝายจัดซื้อของบริษัทซีพีออลล จํากัด และผูจัด การของบริษัทผูข ายปจจัยการ
ผลิต ซึ่งแนนแฟนมากกวาความสัมพันธระหวางผูจัดการของแผนกตางๆภายในองคกรเดียวกันในบาง
บริษัท นอกจากนี้บริษัทยังไดพยายามสรรหาผูจัดการภายในองคกรอื่นๆ เพื่อใหมาเปนสวนหนึ่งของ
ทีมงานในบริษัท เชน ผูจัดการของบริษัท ซีพีออลลจํากัด จะตองสรางความสัมพันธกับเครือขายของ
ผูขายปจจัยการผลิตอยางใกลชิด โดยการเยี่ยมเยือนผูขายปจจัยการผลิตแตละรายเพื่อทําความเขาใจ
เกี่ยวกับความสําคัญของแผนการผลิตและแผนการตลาดอยางใกลชิด
ดวยประสิทธิภาพของฝายจัดซื้อและความสัมพันธกับผูขายปจจัยการผลิตในลักษณะหุนสวน
ทางธุรกิจจึงทําใหบริษัท ซีพีออลลจํากัด สามารถครองสวนแบงตลาดรานคาสะดวกซื้อไดถึงรอยละ
80กลยุทธระดับหนาที่ดานการจัดซื้อดวยการพัฒนาความสัมพันธที่เขมแข็งระหวางองคกรกับบริษัท
ผูขายปจจัยการผลิตของแผนกจัดซื้อจึงถือเปนหัวใจสําคัญของความสําเร็จในการจัดการเชิงกลยุทธที่
สําคัญสําหรับองคกรเพื่อสรางความสามารถในเชิงการแขงขันเหนือกวาองคกรคูแขงขัน
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6. การจัดการทรัพยากรมนุษย
กลยุทธระดับหนาที่ดานการจัด การทรัพยากรมนุษย เปนการวางแผนระดับหนาที่เชิงกล
ยุทธ ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจขององคกรเกี่ยวกับภาระหนาที่ที่ควรทําใหสําเร็จ และวิธีการกําหนด
ที่จะนําไปสูความสําเร็จโดยใชทรัพยากรมนุษยที่องคกรมีอยู
ทรัพยากรมนุษ ย หรือพนั กงานขององคกรจะตองมีส วนรวมอย างมาก ในกระบวนการ
ดําเนินการเชิงกลยุทธ ตามแผนกลยุทธ เมื่อภารกิจ (mission) ขององคกรไดกําหนดไวอยางชัดเจน
และสามารถวางเปนแนวทางใหเกิดความเขาใจไดแลว พนักงานและผูจัดการก็จะใชความพยายาม
อย างเต็ ม ที่ ในการทํ าตามวั ต ถุ ป ระสงค ข ององค กร ผู บ ริ ห ารระดับ สู ง จะคาดหวัง ในกิ จกรรมของ
ทรัพยากรมนุษยวาจะสัมพันธอยางเปนระบบกับภารกิจ และเปาหมายเชิงกลยุทธตลอดจนมีการเพิ่ม
คุณคาเพื่อใหเปาหมายเหลานี้บรรลุผลสําเร็จ
กลยุทธระดับหนาที่ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย จะทําใหองคกรสามารถตอบสนองตอ
การเปลี่ ย นแปลงของ สภาพแวด ล อ มที่ ร วด เร็ ว ได ขณะที่ เ ศรษฐกิ จ ของชุ ม ชนในยุ โ รป
(economiccommunity in Europe) มีการเปลี่ยนแปลงจะทําใหเกิดอุป สรรคตอการคาและตอ
ตลาดในอาเซีย น (Asian markets) โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศจี นซึ่ ง มี อัต ราการเติบ โตทาง
เศรษฐกิจอยางสูง ขณะที่ความเปนโลกาภิวัตนของธุรกิจมีแทรกอยูทั่วไป กลยุทธระดับหนาที่ดานการ
จัดการทรัพยากรมนุษ ย อาจตอ งจัด ทํา อยางดี เพื่ อใหบริ ษัท สามารถเตรีย มทรัพยากรมนุ ษย ของ
องคกรเพื่อเขาสูการแขงขันได โดยผู จั ด การจะต อ งมี ก ารปรั บ ตั ว เข า กั บ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพแวดลอมอยางรอบคอบเพื่อชวยใหองคกรพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพพรอมเผชิญกับ
การแขงขันได การวางแผนกลยุทธในกลุมธุรกิจซึ่งจะตองเกี่ยวของกับธุรกิจแตล ะธุรกิจและตองมีกล
ยุทธระดับหนาที่ทางการจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับการแขงขัน เพื่อการสรางจุดแข็งของธุรกิจ
ระยะยาวใหมีตําแหนงการแขงขันในอุตสาหกรรม

7.5 บทสรุป
ภายใตส ภาพแวดล อมที่ เ ปลี่ย นแปลงตลอดเวลา ไมวา จะเปนการเปลี่ ย นแปลงในความ
ตองการของลูกคา ภาวการณแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการแขงขันแบบไรพรมแดนระดับโลก
และการเปลี่ย นแปลงของสภาพแวดลอมโลก ดวยเหตุผ ลนี้ธุรกิจจึ งตองใช นโยบายธุรกิ จและการ
จัดการเชิงกลยุทธทมี่ ีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อนําไปสูการสรางความแข็งแกรงความสามารถใน
การแขงขันและการสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันในทางธุรกิจ
กลยุทธระดับหนาที่เปนวิธีการซึ่งแตละหนาที่ใชเพื่อใหบ รรลุวัตถุประสงคแ ละกลยุทธของ
หนวยงานในองค ก รโดยการใช ทรัพ ยากรใหเ กิ ด ประโยชน สู งสุ ดหรื อเป น แผนการบริ ห ารสํ าหรั บ
กิจกรรมหรือกระบวนการซึ่งเกี่ยวกับ หนาที่หลักภายในองค กร อาทิ การวิจัย และพัฒนา การผลิ ต
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การตลาด การใหบริการลูกคา การจัดจําหนาย การกระจายสินคาและโลจิสติกส การเงิน การบริหาร
ทรั พยากรมนุ ษย และหน า ที่อื่น ๆรวมทั้ งเปน การมุ งที่ เ ปาหมายระยะสั้ นในการตั ดสิ นใจและการ
ปฏิบัติงานของหนาที่ตางๆ ขององคกรกลยุท ธระดับหนาที่ จึงเปนกลยุทธที่มุงเนนการใชทรัพยากร
ขององคกรให มีป ระสิท ธิภาพสู งสุ ดภายใตข อจํ ากัด ของกลยุ ทธระดั บ องคกรและระดับธุ รกิ จ โดย
หนวยงานตามหนาที่เชิงกลยุทธจะรับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธระดับหนาที่เพื่อใหมีการดําเนินงาน
ตามกลยุทธระดับธุรกิจที่กําหนดไวใหบรรลุวัตถุประสงค
กลยุทธระดับหนาที่เปนกลยุทธที่มุงไปที่หนาที่ของฝายหรือแผนกตางๆ ภายในองคกรซึ่งมี
หนาที่ในระดับปฏิบัติการขององคกรชี้ใหเห็นวาหนวยธุรกิจของบริษัท จะใชท รัพยากรตางๆ ภายใน
องคกรให มีป ระสิทธิ ภ าพอยา งไร องค กรหรื อบริษัท ได รับ แรงผลักดั นจากสภาพแวดลอ มทางการ
แขงขัน ทําใหตองมีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพื่อสรางใหเกิดคุณคาในสายตาของ
ลูกคา โดยพิจารณาจากกลยุทธในระดับหนาที่ตางๆ อาทิ การตลาด การปฏิบัติการ การวิจัยและ
พัฒนา การบัญชี การจัดซื้อ การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนตน

คําถามทายบท
1. ใหอธิบายความหมายและองคประกอบที่สําคัญของกลยุทธระดับหนาที่ มาใหเขาใจพอสังเขป
2. กลยุทธระดับหนาที่ เปนกลยุทธที่มุงสูหนาที่ของหนวยงานระดับปฏิบัติการเพื่อใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุดไดอยางไร อธิบายพรอมเหตุผลประกอบ
3. การกําหนดกลยุทธระดับหนาที่ใหสอดรับกับกลยุทธระดับธุรกิจและกลยุทธระดับองคกรเพื่อสราง
ความสามารถในการแขง ขัน และความไดเ ปรี ยบในการแขง ขันให กับ องคกรมีแ นวทางและวิ ธีการ
อยางไร อธิบายพรอมเหตุผลประกอบ
4. ใหอธิบายวากลยุทธระดับหนาที่ทางการตลาด สามารถนําไปสูการสรางความแตกตาง ความเปน
ผูนําดานตนทุนต่ํา และการตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วไดอยางไรบาง อธิบาย
โดยยกตัวอยางสินคาของบริษัทใดบริษัทหนึ่งประกอบการอธิบาย
5. จากกรณีศึกษาเรื่อง “พิซซาฮัท” ชิมลางเมนูสุขภาพ ใหอธิบ ายและวิเคราะหกลยุทธระดับหนาที่
ทางการตลาด
กรณีศกึ ษา“พิซซาฮัท” ชิมลางเมนูสุขภาพ
กระแสรักษสุขภาพที่ดําเนินมาอยางตอเนื่อง ไดผลกระทบตอหลายธุรกิจทั้งในแงบวกและ
ลบ แตธุรกิจหนึ่งที่ไดรับผลลบไปแบบเต็มๆ ก็คงหนีไมพนธุรกิจอาหารฟาสตฟูดที่มักจะถูกสาธารณชน
มองอยูเสมอวาเปน “จังกฟูด” หรืออาหารไมมีประโยชน มากกวาฟาสตฟูด
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ดวยสัดสวนระหวางปริมาณแปง ไขมันและเกลือกับ ผักที่มีในแตละเมนูนั้น เมื่อเทียบกับ
อาหารทั่วไป สงผลใหแบรนดฟาสตฟูดตางพยายามปรับปรุงภาพลักษณของตน ไมวาจะดวยการเพิ่ม
ปริมาณผัก ใชขนมปงโฮลวีต หรือออกเมนูที่เนนสุขภาพเพื่อสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑ แตก็
ไมคอยประสบผลสําเร็จมากนัก ลาสุด เชนรานพิซซาฮัทในสหรัฐอเมริกากําลังจะเริ่มทดลองกลยุท ธ
ใหม ดวยความหวังที่จะสรางความแตกตางดานภาพลักษณการเปนอาหารสุข ภาพ และหวังใหเปน
อาวุธใหมที่ จะใช ฟาดฟนกับ บรรดารานพิซซา คูแ ข ง ซึ่ง กลยุท ธใหม ที่วานี้ คือ “Skinny Slice” ที่
เปนพิซซาแบบบางพิเศษ นอกจากแผนพิซซาจะบางลงแลว ปริมาณเครื่องบนหนาก็บางลงไปดวย
โดยเมนู “Skinny Slice” จะเริ่มทดลองขายที่รานพิซซาฮัทในเมืองโทเลโด รัฐโอไฮโอ และเมืองเวส
ปาลมบีช รัฐฟลอริดา โดยมุงกลุมเปาหมายที่หวงใยและรักสุข ภาพในกลุมคนรุนใหม ทั้งนี้ ในแตล ะ
เมืองยังมีรายละเอียดที่แตกตางกันดวย นั่นคือในโทเลโด ลูกคาคิดสูต รหนาพิซซาของตัวเองไดดวย
การเลือกท็อปปงสูงสุด 5 ชนิด โดยพิซซาในกลุมนี้จะมีปริมาณแคลอรี่ไมเกิน 300 แคลอรี่ตอชิ้น สวน
ในเวสตปาลมบีช ลูกคาจะเลือกไดเฉพาะหนาที่รานเตรียมไว และมีแคลอรี่ต่ํากวา 250 แคลอรี่ตอชิ้น
ไดมีการวิเคราะหวาเหตุผลเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ มาจากยอดขายเฉลี่ยของพิซ
ซาฮัทที่ลดลง 2% ในขณะที่คูแขงอยางโดมิโนพิซซามีการเติบโต 5.4% และปาปาจอหนเติบโต 4%
ทั้งนี้ ดาเรนทริสทาโน นักวิเคราะหธุรกิจรานอาหารแสดงความเห็นวา ความสูญเสียนี้มีสาเหตุมาจาก
การที่พิซซาฮัทไมพัฒนาสินคาของตนและไมพยายามสรางความแตกตาง และปลอยใหคูแ ขงใชจุดนี้
แซงหนาไป เชน โดมิโนที่พัฒนาพิซซาของตนอยางตอเนื่อง ทั้งการใชแปงแบบไรกลูเตนและแปงโฮล
วีต สวนปาปาจอหนนั้นเนนจุดขายดานคุณภาพ
อยางไรก็ตาม ในภาพรวมของกลยุทธ “เพื่อสุขภาพ” สําหรับสรางอิมเมจใหมแ บบนี้ไมใช
กลยุทธที่แปลกใหมนักในตลาดฟาสตฟูดสหรัฐอเมริกา เนื่องจากแบรนดฟาสตฟูดและภัตตาคารหลาย
แหงกอนหนานี้ก็ไดพยายามปรับภาพลักษณของตัวเองดวยวิธีนี้มากกวา 1 ปแลว ซึ่งสวนใหญแ ลวก็
ลวนแตลมเหลวเปนสวนมาก
ตัวอยางที่เพิ่งเกิด ขึ้นในเดือนสิงหาคม ที่ผา นมาคือเบอรเ กอรคิงส ที่ตอ งตัดสินใจ ถอด
“Satisfries” ซึ่งเปนเฟรนชฟรายแบบแคลอรี่ต่ํา ที่บริษัทโฆษณาวามีอคลอรี่ต่ํา กวาเฟรนชฟราย
แบบเดิมถึง 20% ออกจากเมนูของรานในสหรัฐอเมริกา หลังจากออกขายยังไมครบป
นอกจากนี้ เนื่องจากรสชาตินั้นเปนเรื่องของความรู สึกมากกวาวิทยาศาสตร ทําใหการ
เปลี่ยนแปลงเมนูของบรรดารานอาหารทั้งหลายมักไดผลลัพธที่คาดไมถึง และสรางความงุนงงใหกับ
แบรนดอยู บอยครั้ง เชน เมื่อ ครั้งที่แ มคโดนัล ดเปลี่ย นมาทอดเฟรนชฟรายด วยน้ํามันที่ ปราศจาก
ไขมันทรานสแลวไดรับการรองเรียนจากลูกคาจํานวนมากกวารสชาติของเฟรนชฟรายเปลี่ย นไป ทั้งที่
ไมนาจะเกี่ยวของกัน เพราะการรองเรียนจํานวนหนึ่งมาจากรานที่ยังใชน้ํามันสูต รเดิมอยู ดวยเหตุนี้
บางแบรนดจึงใชวิธีแอบเปลี่ยนกรรมวิธีหรือสวนผสมโดยไมประกาศใหสาธารณชนรู
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สําหรับชาวไทยที่อยากลอง “Skinny Slice” ของพิซซาฮัทโดยไมตองขามน้ําขามทะเลไป
ถึงอเมริกา คงตองเอาใจชวยใหเมนูนี้สามารถทํายอดขายไดทะลุเปา และไมเกิดเหตุการณกระทบจน
ทําใหโครงการนี้มีอันตองลมพับไปเสียกอน
(ที่มา: พิซซาฮัทชิมลางเมนูสุขภาพ. คนจาก
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1411639737 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม
2559)
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แนวคิด
การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ หมายถึง การดําเนินการทุกอยางเพื่อใหนโยบายบรรลุวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว การวางแผนกลยุทธในการนํา ไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการกระตุนและผลัก ดันใหมีการ
ดําเนินงานตามแผน จากนั้นจะไดทําการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงานการนํากลยุทธ
ไปสูการปฏิบัติเปนขั้นตอนสําคัญขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ เพราะจะเปนการเปลี่ยน
ผานกลยุทธระดับตางๆ ลงสูภาคปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรการดําเนินกลยุทธ
จะเปนขั้นตอนที่สําคัญและยากที่สุดของการจัดการเชิงกลยุทธ ไมวาจะมีการวางแผนที่ดีแคไหน องคกร
จะไมไดประโยชนอะไรเลย ถาแผนกลยุทธไมไดถูกดําเนินการอยางเหมาะสมและสอดคลอง การดําเนินกล
ยุทธสามารถจําแนกเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับองคกร (corporate level) หมายถึงการดําเนินมาตรการ
ของการใชทรัพ ยากรของแผนกหรือ สวนตางๆ ที่อ ยูในองคก ร เปนการวางแผนการใชทรัพ ยากรโดย
ภาพรวมอยางมีประสิทธิภาพและการดําเนินมาตรการเชิงกลยุทธในระดับปฏิบัติการ (operation level)
หมายถึงการดําเนินมาตรการที่เกี่ยวของกับหนาที่การดําเนินงานในแตละขั้นตอนการนํากลยุทธไปปฏิบัติ
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นั้น จะเกี่ยวขอ งกับ งานดานตางๆ ทุก ดานเพื่อ ใหไดผ ลลัพ ธที่ดีที่สุ ด การจัดการโครงสรางองคก รที่
เหมาะสมใหส อดคลอ งกับ กลยุท ธ รวมทั้ง วัฒ นธรรมองค ก รที่ เ ข ากันไดกับ กลยุท ธ และการจั ดสรร
ทรัพยากรของบริษัทที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจความหมายของการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติและการดําเนินกลยุทธ
2. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติเพื่อมุงสูการดําเนินงานของหนวยงานเพื่อให
สอดรับกับกลยุทธระดับหนาที่
3. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจการเปลี่ยนผานกลยุทธระดับตางๆ ลงสูภาคปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกรสรางความสามารถในการแขงขันและความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกร
4. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจการนํากลยุทธสูการปฏิบัติผานแผนยุทธศาสตรโครงสรางองคกร
ภาวะผูนํา และวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายเชิงกลยุทธขององคกร

กิจกรรมการสอน
1. การบรรยาย การอภิปราย การตอบขอซักถามตางๆ
2. นักศึกษาแบงกลุมเพื่ออภิปรายและรวมแสดงความคิดเห็นเนื้อหาในบทเรียน

สื่อการสอน
ตํารา เอกสารประกอบการสอน การนําเสนอโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส (power point)

การประเมินผล
นักศึกษาเขาใจเนื้อหา เขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน สามารถตอบปญหาที่ผูสอนถามได เรียนรูและทํางาน
รวมกันเปนกลุม สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหได
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เอกสารอางอิง
ดูรายละเอียดทายบท

บทที่ 8
การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
8.1 บทนํา
การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหกลยุทธระดับบริษัท กลยุทธระดับ
ธุรกิจ และกลยุทธระดับหนาที่ เพื่อมุงสูการลงมือปฏิบัติจริงตามวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคที่
กําหนดไวทั้งนี้เพื่อใหเกิดแรงกระตุนและผลักดันใหมีการดําเนินงานตามกลยุทธที่กําหนดไวจากผูบริหาร
ระดับสูงสุด ผูบริหารระดับกลาง และผูบริหารระดับตนขององคกร จากนั้นจะไดทําการตรวจสอบ ควบคุม
และติดตามผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธในลําดับตอไป เพื่อประเมินวากลยุทธที่กําหนดไวแ ละเมื่อไปสู
การปฏิบัติแลว สามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธหรือไม อยางไร และจะตองปรับปรุงแผน
ในรอบปตอไปอยางไร
องคประกอบในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ ประกอบไปดวยวัตถุประสงคและเปาหมายเชิ ง
ปฏิบัติการ บทบาทและอํานาจหนาที่ทักษะและความสัมพันธระหวางบุคลากรและองคกร ปริมาณและ
รวมไปถึงคุณภาพของปจจัยทางการจัดการและวิธีการสื่อความหมาย การประสานงาน การอํานวยการ
การกํากับ การควบคุม
แผนกลยุทธที่ดีตองสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง กลยุทธทุกระดับจะตองมีผูรับผิดชอบ ทั้งในระดับ
บริษัท ระดับธุรกิจ และระดับหนาที่ในแตละหนาที่เพื่อนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติการตอไป เชน กลยุทธ
การสร า งตราสิ น ค า ผู รั บ ผิ ด ชอบคื อ แผนกการตลาด กลยุ ท ธ ก ารพั ฒ นาทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง าน
ผูรับผิดชอบคือแผนกทรัพยากรมนุษย กลยุทธการลดของเสียใหเหลือศูนย ผูรับผิดชอบคือฝายการผลิต
เปนตน
อยางไรก็ตาม ปจ จัยกระตุนและผลัก ดันใหมีก ารดําเนินงานตามแผนคือประสิท ธิผ ลของการ
สื่อสารและประสานงานภายในองคกร การดําเนินการตามวัตถุประสงค สมรรถนะองคกร การบริหาร
จัดการการสนับสนุนของผูบริหารทุกระดับในองคกร และบุคลากร ตลอดจนปจจัยอื่นๆ ที่องคกรสามารถ
ควบคุมไดและไมสามารถควบคุมไดการแปลงกลยุทธสูการปฏิบัติจึงจําเปนและมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
แผนกลยุทธที่ดีไมไดหมายความวาผลลัพธที่ไดจะเปนไปตามเปาหมายที่วางไวเสมอไป แตอยางไรก็ตาม
การวางแผนกลยุทธและนําไปสูการปฏิบัติตามแผนนั้นก็ยังเปนสิ่งจําเปนสําหรับองคกร องคกรสวนใหญ
มักใหความสําคัญตอการปฏิบัติอยางเต็มที่ แตมักละเลยการจัดทําแผนการจัดการเชิง กลยุทธและการนํา
แผนการจัดการเชิงกลยุทธไปสูการปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกรเชิงกลยุทธ
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8.2 แนวคิดการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร การดําเนินกลยุทธจะเปนขั้นตอนที่สําคัญและยากที่สุดของ
การจัดการเชิงกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติเปนขั้นตอนสําคัญขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดการเชิงกล
ยุทธ เพราะจะเปนการเปลี่ยนผานกลยุทธระดับตางๆ ลงสูภาคปฏิบัติจริง แมวาจะมีการวางแผนเชิงกล
ยุทธที่ดีเพียงใด องคกรอาจไมไดรับประโยชน หากพบวาแผนกลยุทธไมไดถูกดําเนินการอยางเหมาะสม
และสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายเชิงกลยุทธ การดําเนินกลยุทธสามารถจําแนกเปน 2 ระดับ
ไดแก
1. ระดับองคกร (corporate level) หมายถึงการดําเนินมาตรการของการใชทรัพยากรของ
แผนกหรือสวนตางๆ ที่อยูในองคกร เปนการวางแผนการใชทรัพยากรโดยภาพรวมอยางมีประสิทธิภาพ
2. การดําเนินมาตรการเชิงกลยุทธในระดับปฏิบัติการ (operation level)หมายถึงการดําเนิน
มาตรการที่เกี่ยวของกับหนาที่การดําเนินงานในแตละขั้นตอน
การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติเปนการดําเนินงานตามมาตรการหรือวิธีก ารที่องคกรกําหนดไว
วิธีการหรือมาตรการดังกลาวอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาไดเมื่อ มีการลงมือดําเนินการจริงเพื่อให
เกิดผลลัพธตามที่ตองการ การนํากลยุทธไปปฏิบัติจึงเปนภาระหนาที่ของพนักงานทุกคนโดยมีผูบริหารแต
ละหนวยงานเปนผูนําในการประยุกตใชและพนักงานทุกคนใหความรวมมือ
การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติจ ะเริ่มตนจากการวิเคราะหกลยุทธแตละประเภทที่กําหนดวามี
ความเหมาะสมและมีความเปนไปไดในสภาพแวดลอ มทางธุร กิจ ในขณะนั้น หากไมมีความเหมาะสม
หรือไมมีความเปนไปได ก็อ าจถูก ปฏิเ สธโดยเลือ กกลยุท ธ อื่นที่ดีที่สุดตอไปการนํากลยุทธไปปฏิบัติจ ะ
เกี่ยวของกับงานดานตางๆ ทุกดานเพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด การจัดการโครงสรางองคกรที่เหมาะสมให
สอดคลองกับกลยุทธ รวมทั้งวัฒนธรรมองคกรที่เขากันไดกับกลยุทธ และการจัดสรรทรัพยากรของบริษัท
ที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
การนํากลยุท ธไปปฏิบัติเปนขั้นตอนที่ดําเนินงานตอ จากการกําหนดกลยุท ธ เพื่อใหก ลยุทธที่
กําหนดขึ้นเปนความจริงและประสบความสําเร็จตามตองการ การนํากลยุทธไปปฏิบัติเปนขั้นตอนที่มี
อิทธิพลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของกลยุทธ กลยุทธที่ถูกกําหนดขึ้นอยา งดีโดยนักกลยุทธมือ
อาชีพอาจประสบความลมเหลวในการปฏิบัติ ถาการวางแผนปฏิบัติการจริง เมื่อนําไปสูการปฏิบัติแลวไม
สามารถปรับตัวใหสอดคลองกับการพลวัตของสถานการณ ประการสําคัญ การที่ผูบริหารหรือบุคลากรใน
องค ก รจะสามารถนํ ากลยุ ท ธ ไปปฏิบั ติอ ยา งมี ป ระสิท ธิภ าพตอ งหมั่นเรีย นรู และฝ ก ฝน เพื่อ ให เ กิ ด
ประสบการณในการแกปญหาและสามารถนําพาทีมงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ตองการ
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การจะเปลี่ยนกลยุทธไดจากการวางแผนอยางละเอียดรอบคอบสูการปฏิบัติจริงนั้นเปนเรื่องที่
ตองใหความสําคัญ แผนกลยุทธที่คิดและกําหนดอยางสรางสรรค แต เมื่อมีการปฏิบัติจริงกลับประสบ
ความลมเหลวคําถามที่ตามมา ผูบริหารตองหาสาเหตุวาความลมเหลวมาจากตนเหตุใดแลวดําเนินการ
แกไขอยางรอบคอบ ในการนํากลยุท ธไปปฏิบัติควรพิจ ารณาถึง ปจ จัยสําคัญ อาทิ โครงสรางองคก ร
ทรัพยากรมนุษย ระบบขอมูลสารสนเทศ ภาวะผูนํา การกํากับติดตาม การควบคุมหรือการประเมินผล
เปนตน
ความสอดคลอ งในการดําเนินกิจ กรรมภายในองคกรเปนประเด็นสําคัญของการนํากลยุทธไป
ปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เครื่องมื อในการสรางความสอดคลอง
เพื่อเชื่อมโยงการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันอยางหนึ่ง ไดแก 7-S Mckinsey ซึ่งเปนการเชื่อมโยง
ปจจัยที่สําคัญภายในองคกรใหสอดคลองกันในลักษณะการสรางคุณคารวมกันในองคกร สงผลตอการ
บรรลุเปาหมายดานการดําเนินเชิงกลยุทธที่ไดกําหนดไวตั้งแตตนเพื่อนําไปสูผลลัพธหรือประสิทธิผลของ
แผนกลยุทธที่ไดกําหนดไว (Petersand Waterman, 1985)
ผูบ ริห ารตอ งวิเ คราะห ใ ห ไดว ากลยุท ธที่นํา ไปปฏิ บัติมีค วามเหมาะสมหรือ ไม เพียงใด โดย
พิจารณาถึงผลลัพธที่จะไดรับภายหลังจากที่ไดดําเนินการไปแลววาตรงกับวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม
ตัวอยางเชน องคกรไดกําหนดวัตถุประสงคไวในเรื่องของการเปนผูนําทางการตลาดในผลิตภัณฑชนิดใด
ชนิ ด หนึ่ ง ในสายผลิ ต ภั ณ ฑ เมื่ อ นํ า กลยุ ท ธ ที่ กํ า หนดไว ไ ปปฏิ บั ติ ก็ ต อ งนํ า ผลที่ ไ ด ม าเที ย บเคี ย งกั บ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวหากประเมินแลวองคกรมีสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด และเปนสวน
แบง ตลาดที่ม ากที่สุดในอุตสาหกรรมนั้นหรือ ไม เมื่อนํา กลยุทธที่กําหนดไวปฏิบัติก็ตองนําผลที่ไดม า
เทียบเคียงกับวัตถุประสงคที่กําหนดไวหากประเมิ นแลวองคก รมีสวนแบงตลาดเพิ่ม ขึ้นและสูงที่สุดใน
อุตสาหกรรมไดตามเปาหมายที่กําหนดไว แสดงวากลยุทธที่กําหนดมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลตอ
การดําเนินงานองคกร ดังนั้น ผูบริหารจึงตองทําความเขาใจเกี่ยวกับกลยุทธไปปฏิบัติเพื่อการบรรลุผล
สําเร็จไดอยางแทจริง
กลยุท ธที่ถูกกําหนดขึ้นอยางดีแตป ระสบความลม เหลว เนื่อ งจากการนํากลยุท ธไปปฏิบัติไม
สมบูรณ ดังนั้นผูที่รับผิดชอบในการนํากลยุทธไปปฏิบัติตองใหความสนใจกับปจจัยหลายประการ เชน
การวางแผนปฏิ บัติก าร ความสอดคลอ งและสมดุ ล ระหว างสถานการณกั บ ขั้น ตอนการดํา เนิน งาน
ตลอดจนปจจัยแวดลอมที่สงผลกระทบตอการดําเนินกลยุทธ โดยที่กุญแจสําคัญในการนํากลยุทธไปปฏิบตั ิ
ไดแก แบบจําลอง 7S ของ Mckinsey (Mckinsey’s 7Ss) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัทที่ปรึกษา Mckinsey
เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคสําคัญ 3 ประการ คือ (Petersand Waterman, 1985)
1. ชวยใหเกิดความเขาใจในความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงขององคกร
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2. ชวยแสดงความสัมพันธตางๆ ที่มีผลตอกันและตอการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
3. ชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการนํากลยุทธไปปฏิบัติ

8.3 การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติภายใตความสอดคลองโดยใชตัวแบบ 7-S Mckinsey
กลยุทธจะถูกใชอยางมีประสิทธิภาพและประสมกลมกลืนกันในแตละสวนโดยผานแบบจําลองที่
คิดคนโดยบริษัทที่ปรึกษา ชื่อวา Mckinsey ไดเสนอแบบจําลองที่ชวยใหผูบริหารใชเปนเครื่องมือของการ
นํากลยุทธไปปฏิบัติ ตามแผนที่วางไวดวยตัวแบบ7-S ของ Mckinsey
ภายใตตัวแบบ 7-S ของ Mckinsey องคกรที่จะประสบความสําเร็จไดนั้นจะตองใชปจจัยทั้ง 7
ประการ อันไดแก กลยุทธ (strategy) โครงสรางองคกร(structure) ระบบการทํางาน (systems) รูปแบบ
การทํางาน (style) บุคลากร (staff) ทักษะ (skills)และคุณคารวมภายในองคกร (sharedvalue) อยางมี
ประสิทธิภาพและปจจัยทั้ง 7 ประการ จะตองสอดคลองและสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน เชน องคกร
เลือกใชกลยุทธการเติบโต (growth strategy) ดังนั้น ปจจัยทั้ง 7 ประการจะตองสอดคลองกับกลยุทธที่
เลือกดวย ทั้งนี้เพื่อใหตัวแปรแตละปจจัยมีทิศทางที่สอดประสานและเกื้อกูลสงเสริมซึ่งกันและกันก็จะทํา
ใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอ ยางมีประสิท ธิภาพและประสิทธิผล (Petersand Waterman,
1985)
ภาพที่ 8.1 องคกรทีป่ ระสบความสําเร็จ กรณี 7-S ของ Mckinsey สอดคลองและสัมพันธ สนับสนุน
กัน
strategy
structure
systems
style
staff

skills
shared value

ที่มา:ปรับปรุงจากสมยศ นาวีการ (2543)

องคกรที่ประสบ
ความสําเร็จเปน
เลิศ (excellence)
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จากรูปที่ 8.1 แสดงใหเห็นวาปจจัยทั้ง 7 ปจจัยเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสงผลตอความสําเร็จ
ขององคกรในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติและเกิดประสิทธิผลหรือผลลัพธตามเปาหมายเชิงกลยุทธที่
กําหนดไว แตถากลยุทธ (strategy) ที่องคกรเลือกใชนั้น ปจจัยบางปจจัยใน 7 ปจจัยไมสอดประสานหรือ
สัมพันธกัน ก็จะมีผลทําใหกลยุทธขององคกรไมเกิดสัมฤทธิผล อาจมีผลทําใหองคกรประสบความลมเหลว
ไดในที่สุด หรืออาจกลาวไดวาแผนกลยุทธที่กําหนดไวแตตนไมสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลได
ภาพที่ 8.2 องคกรที่ไมประสบความสําเร็จ กรณี 7-Sแม็คคินซีย ไมสอดคลองกัน

strategy
structure
systems

skills
style

องคกรที่ไมอาจบรรลุเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ

shared value
staff

ที่มา: ปรับปรุงจากสมยศ นาวีการ (2543)
จากรูป 8.2 ถาปจ จัยแตล ะปจ จัยใน 7 ปจจัย มีการนํามาใชเ ปนเครื่องมือเพื่อ ดําเนินการไม
สอดคลอ งกัน ผลที่ไดก็ทําใหองคกรยากที่จ ะบรรลุเ ปาหมายได กรอบขาย 7-S ของ Mckinsey จะ
ถายทอดแนวคิดที่สําคัญ คือ (สมยศ นาวีการ, 2543)
ปจจัย 7 อยางจะถูกเชื่อมโยงระหวางกัน และมีความยุงยาก หรือบางทีเปนไปไมไดที่จะพัฒนา
ปจจัยอยางหนึ่งโดยไมมีการพัฒนาปจจัยอยางอื่นดวย
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กลยุทธที่ถูกกําหนดอยางรอบคอบอาจลมเหลว เนื่องจากไมไดใหความสนใจในปจจัยอื่นๆ ระบบ
ที่ไมเหมาะสม หรือบุคลากรขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดการพัฒนาฝกอบรม อาจสงผลใหกลยุทธชั้น
เยี่ยมไมบรรลุประสิทธิผล
แบบจําลอง 7S อธิบ ายความสัมพันธของปจ จัยที่ชวยให อ งคกรประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ โดยไมไดจัดลําดับความสําคัญของปจจัยตางๆ เนื่องจาก
ปจ จัยแตล ะตัวจะมีบ ทบาทสําคัญ ตางกันไปในแตละองคก รและแตล ะชวงเวลา โดยแบบจําลองนี้มี
สวนประกอบ 7 ประการดังตอไปนี้ (Petersand Waterman, 1985)
1. กลยุท ธ (strategy) หมายถึง แนวทางการดําเนินงานขององคก รที่ จ ะตอบสนองตอ การ
เปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล อ ม โดยเฉพาะสถานการณป จ จุบั นที่ ก ลยุ ท ธ จ ะมี ความสํ าคั ญ ตอ การ
ดําเนินงานและความอยูรอดของธุรกิจ เพราะธุรกิจไมสามารถดําเนินงานแบบวันตอวันโดยไมเขาใจใน
ความตองการของตนเองหรือไมมีเปาหมายที่แนนอนและชัดเจน
2. โครงสราง (structure) หมายถึงสวนประกอบที่แสดงความสัมพัน ธของตําแหนงงาน อํานาจ
หนาที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตการควบคุม และการรวบหรือการกระจายอํานาจในการตัดสินใจภายใน
องคกรโดยที่กลยุทธและโครงสรางองคกรจะมีความสัมพันธที่ใกลชิดและสอดคลองกัน เชน โครงสราง
องคกรแบบกระจายอํานาจจะเหมาะสมกับกลยุทธการกระจายธุรกิจ เปนตน
3. ระบบ (system) หมายถึงระเบียบวิธี กระบวนการ และขั้นตอนการดําเนินงานทั้งในลักษณะที่
เปนทางการและไมเปนทางการขององคกร โดยที่ระบบจะแสดงถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการ
ประสานงานภายในองคกร ซึ่งจะตองเกี่ยวของและเปนไปในทิศทางที่เกื้อหนุนกับกลยุทธและโครงสราง
ขององคกร
4. รูปแบบ (style) หมายถึงลักษณะของการจัดการและการบริหารงานของผูบริหาร เชน การ
ติดตอสื่อสาร การตัดสินใจ และการเปนผูนํา เปนตน ตลอดจนลักษณะการดําเนินงานขององคกร เชน
ความกาวหนา อนุรักษนิยม หรือมุงทํากําไร เปนตน ซึ่งเปนผลจากการมีปฏิสัมพันธและวัฒนธรรมของแต
ละองคกร
5. บุคลากร (staff) หมายถึงการดําเนินงานดานทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะการจัดบุ คคลให
เหมาะสมกับงานและการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหกับสมาชิก ซึ่งชวยใหธุรกิจสามารถสรางความ
เหมาะสมของบุคคลกับปจจัยอื่นขององคกร ปจจุบันธุรกิจไดใหความสําคัญกับบุคลากรในฐานะทรัพยากร
สําคัญของธุรกิจ ถาธุรกิจสามารถพัฒนาศักยภาพและความเต็มใจในการทํางานใหแกบุคลากรแลว ธุรกิจ
ยอมมีโอกาสประสบความสําเร็จในการแขงขัน
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6. ทักษะ (skills) หมายถึงความสามารถหรือความชํานาญเฉพาะขององคกรเชนการบริหารงาน
การจัดการและควบคุมทางการเงิน หรือ การสรางนวัตกรรม เปนตน ปจจุบันธุรกิจกําลังกาวเขาสูการ
แขงขันในสังคมความรู (knowledge society) ดังนั้นนอกจากองคกรจะตองดํารงรักษาทักษะสําคัญของ
ตนแลว ยังตองพัฒนาทักษะอื่นที่จําเปนตอการแขงขันในอนาคต
7. คานิยมรวม (shared value)หมายถึงเปาหมายสูงสุด (super ordinate goal) ที่เปนปรัชญา
หรือความเชื่อพื้นฐานของสมาชิกในองคกร โดยคานิยมรวมจะเปนหลักฐานหรือจุดเริ่มตนของแตละระบบ
องคกร ปกติคานิยมรวมขององคกรจะไมถูกกําหนดไวเปนลายลักษณอัก ษร แตจะถูกพัฒนา ถายทอด
และปลูกฝงอยูในหมูสมาชิก
ภาพที่ 8.3 แบบจําลอง 7S ของ McKinsey
โครงสราง
ระบบ

กลยุทธ
คานิยมรวม

รูปแบบ

ทักษะ
บุคลากร

ที่มา: ปรับปรุงจาก Petersand Waterman, 1985
จากภาพที่ 8.3 อธิบายความสัมพันธของปจจัยแตละตัวในแบบจําลอง 7-S ของ Mckinsey ซึ่งจะ
เห็นวาคานิยมรวมจะเปนปจจัยที่อยูตรงกลางของตัวแบบ ขณะที่ปจจัยอื่นจะเรียงอยูรอบๆ หมายความวา
คานิยมรวมเปนรากฐานในการดํารงอยูและการดําเนินงานขององคกร ซึ่งแสดงวิสัยทัศน ปรัชญาทิศทาง
และอัตลักษณขององคกร โดยธุรกิจที่สามารถสรางสมดุลระหวางปจจัยตางๆ ในแบบจําลอง 7-S ของ
Mckinsey จะสามารถดําเนินงานอยางราบรื่นและมีโอกาสประสบความสําเร็จในอนาคต นอกจากนี้ปจจัย
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แตละตัวยังสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน ทําใหผูรับผิดชอบในการนํากลยุทธไปปฏิบัติตองพยายามศึกษาและ
วิเ คราะหค วามสั ม พั นธ ของป จ จั ยแตล ะด านให ชั ดเจนกอ นเริ่ม ดํา เนิ นงาน เพื่อ ปอ งกั นป ญ หาหรื อ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ปจจัยทั้ง7 ประการ ไดมีความสัมพันธในลักษณะการเกื้อหนุนหรือ
สนับ สนุนซึ่ง กันและกันความออ นแอหรื อ ความเขม แข็ง จากปจ จัย หนึ่ง อาจมีผ ลหรือ อิท ธิพ ลตอ การ
ดําเนินงานและการขับเคลื่อนองคกรไปสูความสําเร็จได องคกรจึงตองใหความสําคัญและสรางจุดแข็งของ
ทุกปจจัยในตัวแบบอยางเทาเทียมกัน

8.4 การนํากลยุทธไปปฏิบัติผานแผนที่ยุทธศาสตร
หากไมมีการสรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับกลยุทธที่ไดกําหนดไวแลว ผูบริหารจะสรางแนวทาง
ในการปฏิบัติคงเปนเรื่องที่ยากลําบาก และยิ่งหากผูบริหารไมไดกําหนดแนวทางการดําเนินการไวดวยแลว
ผูบริหารจะไมสามารถสรางหรือนํากลยุทธใหมๆ มาดําเนินการปฏิบัติใหเปนผลสําเร็จไดอันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วของสภาพแวดลอม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนั้นเมื่อองคกรกําหนดกลยุทธแลว จําเปนตองอธิบายใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกระดับ
ใหเขาใจ โดยการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงกลยุทธไปสูการปฏิบัติผานแผนที่ยุทธศาสตรแผนที่ยุทธศาสตรจะ
เปนแนวทางการชี้นําเพื่อนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติโดยความรวมมือระหวางฝายบริหารกับพนักงานเปนผู
ปฏิบัติในการขับเคลื่อนกลยุทธไปสูเปาหมายเชิงกลยุทธดวยกัน
กลยุทธที่ลมเหลวที่เกิดขึ้นในหลายๆ องคกร พบวาไมไดเกิดจากกลยุทธที่ขาดประสิทธิผลหาก
เกิดจากการปฏิบัติที่ไรทิศทางและเปาหมาย ขาดการสื่อสารใหผูปฏิบัติไดรับรู และเขาใจ การศึกษาของ
เบน แอนด คอมพานีไกด (Bain & Company guide, 2015) ซึ่งไดตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัท
ขนาดใหญในประเทศที่พัฒนาแลว ไดแก สหรัฐอเมริกา ยุโรป อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุนและ
ประเทศบางประเทศในแถบเอเชีย ในชวงที่เศรษฐกิจของประเทศกลุมตัวอยางอยูในภาวะที่ดีที่สุด (ค.ศ.
1996-1998) พบวา บริษัทสวนใหญไมประสบความสําเร็จในการนํากลยุทธไปปฏิบัติ เนื่องจากขาดการ
ประสานเชื่อมโยงกลยุทธไปสูการปฏิบัติ ไมมีกรอบเวลาที่ชัดเจน ขาดระบบการจัดการที่ประเมินและ
ควบคุมกลยุทธ ตอมาKaplan & Norton (1996) ไดเสนอแนวคิด balanced scorecard และแผนที่
ยุทธศาสตร (strategy map) โดยระบุเปนแผนภาพเพื่อสื่อสารและอธิบายยุทธศาสตรขององคกรให
สามารถนําไปปฏิบัติอยางมีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต กรอบเวลาที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับ
ระบบการจัดการที่สามารถวัดผลได โดยการวัดและประเมินผลผานแนวคิดของแผนที่ยุทธศาสตร
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ภาพที่ 8.4การแปลงวิสัยทัศนสูการปฏิบัติดวยแผนที่ยุทธศาสตร
visionเราตองการเปนอะไรในอนาคต
strategyวิธีการที่จะทําใหสําเร็จ
balance scorecard นําไปสูการปฏิบัติและมุงเนนประเด็นสําคัญ
strategic initiatives ความคิดริเริ่มใหมที่จะตองมี
personal objectives เปาหมายและงานที่แตละคนตองทํา

ผลลัพธที่องคกรปรารถนา
จูงใจและเตรียม
คนไดพรอม

กระบวนการที่ดี
ประสิทธิภาพสูง

ลูกคาพอใจ

พอใจผลตอบแทน

ที่มา: ปรับปรุงจาก Kaplan & Norton (1996)
ภาพที่ 8.4 แสดงใหเห็นวา วิสัยทัศนที่องคกรตองการเปนในอนาคต จะทําใหบุคลากรในองคกร
ทุกคนเขาใจวาทําอยางไรทุกคนจึงจะสนับสนุนวิสัยทัศนใหเปนจริงได องคกรตองมีกลยุทธ กลยุทธและ
แผนดําเนินการเพื่อไปสูเปาหมายเชิงกลยุทธที่วางไวไดเขามามีบทบาทสําคัญ อยางไรก็ตาม หากองคกรมี
การกําหนดวิสัยทัศน และกลยุท ธไวดีเ พียงใดก็ตาม ถาผูบ ริห ารขาดการสื่อ สารขอ มูล ดัง กลาวไปยัง
บุคลากรทุกระดับ เปาหมายขององคกรที่ไดกําหนดไวก็ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคได ทั้งนี้แนวความคิด
แผนที่ ยุท ธศาสตร จ ะเป นทั้ง เครื่อ งมือ ในการนํ ากลยุ ท ธไปสูก ารปฏิบัติ โ ดยการเชื่ อ มโยงกลยุ ท ธกั บ
กระบวนการจัดการ เพื่อสามารถปฏิบัติไดจริงภายใตการสื่อสารกับพนักงานทั้งองคกรและนําไปสูผลลัพธ
สุดทายที่องคกรปรารถนา เพื่อตอบโจทยความพอใจของผูถือหุนลูกคากระบวนการภายในที่มีประสิทธิผล
และการเตรียมกําลังคนและขวัญกําลังใจ
Kaplan and Norton (1996) ไดสรางตัวแบบ balanced scorecard เพื่อใชในการประเมิน
และควบคุมการดําเนินงานขององคกรเพื่อกํากับองคกรใหดําเนินการไปสูเปาหมายเชิงกลยุทธและกลยุทธ
ที่วางไว และใชเพื่อแปลงกลยุทธใหไปสูการปฏิบัติดวยมุมมอง 4 ดาน ไดแก มุมมองดานการเงิน มุมมอง
ดานลูกคา มุมมองดานกระบวนการ และมุมมองดานการเรียนรูและเติบ โต ทั้ง 4 มุมมอง จะตอ งมี
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย และแผนงาน การสรางระบบการนํากลยุทธไปปฏิบัติที่สามารถวัดผลได
(Kaplan and Norton, 1996)
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ภาพที่ 8.5 การกําหนดมุมมองใน balanced scorecard และการนําไปสูการปฏิบัติ
การเงิน
องคประกอบ
ความสําเร็จทาง
การเงิน
ลูกคา
องคประกอบ
ความสําเร็จใน
ดานลูกคา

การเรียนรูและการเติบโต
วิสัยทัศนและกลยุทธ

องคประกอบ
ความสําเร็จดาน
การเรียนรูและ
พัฒนา

กระบวนการภายในธุรกิจ
องคประกอบ
ความสําเร็จในดาน
กระบวนการภายใน

ที่มา: ปรับปรุงจาก Kaplan and Norton (1996)
1. มุมมองดานการเงิน (financial performance) คือมุมมองเพื่อสรางการเติบโตของรายไดและ
การลดลงของต นทุนองคก ร โดยกลยุท ธจ ะอธิ บ ายถึง องคก รวามีจุดมุ ง หมายอยางไรที่จ ะสรางการ
เจริญเติบโต (growth) ที่ยั่งยืนใหเกิดขึ้น และเพิ่มผลตอบแทนทางการเงินใหกับผูถือหุน และผลตอบแทน
ทางการเงินที่ดีใหกับองคกร
2. มุม มองดานลูกคา (customer perspective) คือมุมมองเพื่อ คนหาคุณคาลูกคา ความพึง
พอใจของลูกคากลุมเปาหมาย โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือการเพิ่มสวนแบงตลาด การรักษาลูกคาเกา
การแสวงหาลูกคาใหม การนําเสนอสินคาที่มีคุณภาพ การบริการที่รวดเร็ว หรือภาพลักษณของกิจการที่ดี
ซึ่ง มุม มองดานลูก คาจะจําแนกถึง คุณคาของขอเสนอสําหรับ ลูก คาแตล ะกลุม โดยการเลือ กคุณคาใน
ขอเสนอของกลุมลูกคา (customer value proposition) ซึ่งถือวาเปนสวนประกอบของการวางกลยุทธ
3. มุมมองดานกระบวนการภายใน (internal process perspective) เปนกระบวนการบริหาร
จัดการภายในองคกรหรือเปนหวงโซคุณคาที่เปนกิจกรรมพื้นฐานเพื่อตอบสนองมุมมองดานความพึงพอใจ
ของลูกคา โดยจะเนนกระบวนการทํางานภายในองคกรที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และระบบการทํางานที่
รวดเร็ว ตรงตอเวลา และเกิดประสิทธิผลการดําเนินงานที่รวดเร็ว กระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เปนตน
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4. มุมมองดานการเรียนรูและเติบโต (learning and growth perspective) เปนแหลงที่จะเปน
การจัดการความรู ไดแก การแลกเปลี่ยนเรียนรู การถายทอดความรูของบุคลากรอาวุโส เพื่อสรางองคกร
แหงการเรียนรู ไปสูการเติบโต และการสรางคุณคาที่ยั่งยืนใหกับองคกร ซึ่งมุมมองดานการเรียนรูและ
เติบโต จะอธิบายถึงเรื่องของพนักงาน เทคโนโลยี และบรรยากาศขององคกรที่มีความผสมผสานเพื่อที่จะ
สนับสนุนกระบวนการภายในใหดําเนินไปอยางมีป ระสิทธิภาพและประสิ ทธิผ ลภายใตการเรียนรู การ
สรางสรรค นวัตกรรมและมุงสูทิศทางการเติบโตขององคกร
มุม มองทั้ง 4 ดานจะเรียงลําดับ และมีความสัม พันธเ ชิงเหตุและผล โดยเริ่ม จาการเงินลูก คา
กระบวนการภายใน และการเรียนรูและเติบโตในทางปฏิบัติ กรณีองคกรเพื่อแสวงหากําไร อาจไมตอง
เรียงลําดับมุมมองตามนี้ก็ได เนื่องจากองคกรประเภทนี้ไมไดมุงหากําไรเปนหลัก จึงอาจขึ้ นตนดวยลูกคา
กระบวนการภายในการเรียนรูและเติบโต และการเงินเปนลําดับสุดทายเพราะผูบริหารอาจเห็นวา มุมมอง
ดานการเงินเปนสิ่งที่จะสนับสนุนชวยใหการดําเนินงานลุลวงไปได
สําหรับองคกรของมุมมองทั้ง 4 ดาน คือวัตถุประสงคหรือเปาหมายของแตละมุมมอง เปนสิ่งที่
องคกรตองการบรรลุหรือปรารถนาจะไปใหได วัตถุประสงคที่ดีตองตอบโจทยวาทําเพื่ออะไร วัตถุประสงค
แตละมุมมองควรมีความสอดคลองเปนเหตุเปนผลที่ชัดเจน อาทิ วัตถุประสงคภายใตมุมมองทางการเงิน
ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคดานลูกคา วัตถุประสงคดานลูกคาตองสอดคลองกับวัตถุประสงคดานการ
เรียนรูและเติบโต โดยเริ่มจากผลลงมาสูเหตุ
ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดของวัตถุประสงคภายใตมุมมองแตละดาน ซึ่งจะทําใหวัตถุป ระสงคมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวชี้วัดผลงานจะแสดงใหเห็นวา ยุทธศาสตรนั้นๆ บรรลุหรือไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด
ไวอยางไร ทั้งนี้ ตัวชี้วัดแตละตัวจะตองเกี่ยวของกับวัตถุประสงคแตละขอ และการคัดเลือกตัวชี้วัดควร
เลือกตัวชี้วัดที่สามารถแสดงใหเห็นถึงการบรรลุวัตถุประสงคได
เปาหมาย คือคําที่ระบุออกมาเปนเชิงประมาณหรือตัวเลขภายใตวัตถุประสงคที่องคกรไดกําหนด
ไวห รือ กลา วไดวา เป นการดํ าเนินการหลัง จากกํ าหนดตั วชี้วั ดผลงาน การกํา หนดคา เป าหมายควร
กําหนดใหมีความทาทายและมีแผนงานรองรับ
สําหรับองคกรประกอบสุดทายของมุมมองทั้ง 4 ดาน ไดแก โครงการหรือแผนงาน คือการริเริ่ม
แผนงานของหนวยงานองคกรเพื่อตอบสนองคาเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งนี้ โครงการจะไมใชโครงการที่
เปนงานประจํา แตเปนการพัฒนาหรือการริเริ่มใหมๆ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรใหสําเร็ จอยางไรก็ตาม
หลักการของ balanced scorecard ที่กลาวมา สามารถนํามาเขียนเปนแผนที่ยุทธศาสตร (strategy
map) หรือภาพเสนทางที่แสดงใหเห็นถึงยุทธศาสตรองคกรวาตองทําอะไร เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนภายใต
มุมมองทั้ง 4 ดาน ที่เปนเหตุและเปนผลอยางเปนรูปธรรม
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ภาพที่ 8.6 แผนที่ยุทธศาสตร
กําไรเพิ่ม

รักษาลูกคา

ดานการเงิน
เพิ่มลูกคา

กระบวนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ

ทักษะพนักงาน

ดานลูกคา

ดานกระบวนการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ดานการเรียนรู

ที่มา: ปรับปรุงจาก Kaplan & Norton (1996)
จากภาพที่ 8.6เครื่องมือเชื่อมโยงวิสัยทัศนองคกรเขากับ กลยุทธ ซึ่งจัดเปนวิธีการองคกรในการ
นํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกร ไดแก แผนที่ยุทธศาสตร (strategic map) ซึ่ง
ใชเปนแนวทางสําหรับผูบริหารเพื่อการสื่อสารกับพนักงานทุกระดับชั้ นขององคกรใหทราบถึง วิสัยทัศน
ยุทธศาสตร ตลอดจนกลยุท ธขององคกร ทําใหบุคลากรทุก ระดับ สามารถปฏิบัติตามยุทธศาสตรนั้นๆ
ภายใตแตละมุมมองบนพื้นฐานของวัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย และโครงการ
องคก รจะบรรลุความสําเร็จ ภายใตแผนที่ยุทธศาสตรนั้นตอ งใหความสําคัญ ในประเด็นตางๆ
(Kaplan & Norton, 1996) ดังนี้
1. ผูบริหารระดับสูงตองใหการสนับสนุนกลยุทธและกํากับตามตัวชี้วัดตามแผนที่ยุทธศาสตรที่
กําหนดไว
2. วัตถุประสงคทั้งหมดจะตองเปนกระบวนการในเชิงเหตุและผลระหวางกัน ซึ่งตองสงผลให
เกิดผลงานตามกลยุทธที่กําหนดไวโดยมีความเชื่อมโยงสัมพันธระหวางผลลัพธกับวัตถุประสงค
3. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานเปนตัวกํากับและกระตุนผลการดําเนินงาน ซึ่ง จะกอใหเกิดการ
บริหารงานลวงหนาใหเปนไปตามเปาประสงค
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4. วัตถุประสงคทั้งหมดจะตองไดรับงบประมาณสนับสนุน สอดคลองกับงบประมาณและการเงิน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการดําเนินงาน
5. แผนที่ยุทธศาสตรเปนการกระตุนและการเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขององคกร
อยางไรก็ตาม แผนที่ยุทธศาสตรไมไดเปนเครื่องมือที่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศนที่ได
กําหนดไวเสมอไป

8.5 การจัดโครงสรางองคกร
การจัดโครงสรางองคกรเพื่อรองรับการนํากลยุทธที่ไดกําหนดไวไปสูการปฏิบัติ โครงสรางแตละ
องคกรมักจะมีลักษณะที่ไมเหมือนกัน เนื่องจากรูปแบบของแตละองคกรที่แตกตาง อํานาจและรูปแบบ
การตัดสินใจของผูบริหารระดับสูงก็มีความแตกตางกัน โครงสรางองคกรที่มีประสิทธิภาพในการสั่งการ
และบัง คับบัญชาจะชวยนําทางกลยุทธผานแผนที่ยุทธศาสตรเพื่อใหบ รรลุเปาหมายเชิงวิสัยทัศนของ
องคก ร โครงสรางองคกรมีหลายรูปแบบ แตล ะรูปแบบก็มีลัก ษณะเปนเอกลักษณของตัวเองในแตล ะ
โครงสรางก็จะเหมาะกับกลยุทธที่แตกตางกันออกไป ในสวนนี้จะกลาวถึง โครงสรางองคก รที่สามารถ
ออกแบบเพื่อรองรับการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธ ดังนี้
1. โครงสรางตามหนาที่
องคกรที่มีโครงสรางตามหนาที่ (functional organization) เปนการออกแบบตามลักษณะงาน
หรือบนทักษะความเชี่ยวชาญ (specialized) ในแตละหนาที่ เชน หนาที่การตลาด หนาที่การผลิต หนาที่
การเงิน หนาที่ทรัพยากรมนุษย หนาที่การวิจัยและพัฒนา หนาที่โครงสรางลักษณะนี้เปนการรวมอํานาจ
ไวที่ผูบริหารระดับสูง (CEO) โครงสรางองคกรขนาดเล็ก จํานวนพนักงานไมมาก จุดเดนของโครงสราง
แบบนี้ก็คือ เมื่อมีกลุมผูเชี่ยวชาญรวมกลุมกันทํางานยอยทําใหประหยัดและไดผลสูง จุดดอยก็คือปญหา
ความขัดแยงเนื่องจากความชํานาญที่ตางกัน การเนนความเชี่ยวชาญมากเกินไปทําใหองคกรขาดผูนําที่มี
วิสัยทัศนที่กวางขวาง (ดังภาพที่ 8.7) โครงสรางในธุรกิจขนาดเล็กอยางธุรกิจครอบครัว เปนโครงสรางที่
ประหยัด ลดตนทุน และมีประสิทธิภาพการสั่งการและบังคับบัญชาสูง (อําพล นววงศเสถียร, 2552)
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ภาพที่ 8.7 โครงสรางองคกรตามหนาที่
ผูบริหารสูงสุด
CEO

ผูจัดการฝาย
วิจัยและพัฒนา
R&D
manager

ผูจัดการฝาย
วิศวกร
engineering
manager

ผูจัดการฝาย
ผลิต
production
manager

ผูจัดการฝาย
การตลาด
marketing
manager

ผูจัดการฝาย
บุคคล
personal
manager

ผูจัดการฝาย
บัญชี
accounting
manager

ที่มา: ปรับปรุงจาก Dess & Miller (1993)
สําหรับกลยุทธระดับธุรกิจที่เนนการเปน ผูนําดานตนทุน (cost leadership) ในการนํากลยุทธ
ดังกลาวมาดําเนินการโครงสรางตามหนาที่การบริหารจะเปนแบบรวมอํานาจ (centralization) ในการ
ตัดสินใจทุกหนาที่ (function) จะสัมพันธกันโดยผานศูนยรวมดานการสนับสนุน (centralized staff)
การดําเนินการ (operations) จะเปนหนาที่หลักกระบวนการดานวิศวกรรม (engineering) จะถูกเนน
เพื่อใหตนทุนต่ํา (low cost) (ดังภาพที่ 8.8)
ภาพที่ 8.8 โครงสรางองคกรแบบหนาที่ในการดําเนินกลยุทธการเปนผูนําดานตนทุน
ผูบริหารสูงสุด
ศูนยรวมดาน
การสนับสนุน
ผูจัดการฝาย
วิศวกรรม

ผูจัดการฝาย
ตลาด

ผูจัดการฝาย
การดําเนินงาน

ที่มา: ปรับปรุงจาก Hitt, Ireland & Hoskisson (1999, P.402)

ผูจัดการฝาย
บุคคล

ผูจัดการฝาย
บัญชี

150

ถากลยุทธระดับธุรกิจคือ เนนการสรางความแตกตาง (differentiation strategy) ในโครงสราง
องคกรระดับหนาที่จะเปนการกระจายอํานาจไปยังหนาที่ตางๆ แตการวิจัยและพัฒนาการ (R&D) และ
การตลาด (marketing) จะเปนศูนยรวมการคาการสนับสนุนเพื่อเปนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม (new
product R&D) ดังภาพที่ 8.9
ภาพที่ 8.9 โครงสรางองคกรแบบหนาที่ในการดําเนินกลยุทธการสรางความแตกตาง
ผูบริหารสูงสุด
CEO

ผูจัดการฝายวิจัยและ
พัฒนา R&D manager

ฝายพัฒนา/ผลิตภัณฑ
ใหม new product

R&D

ฝายดําเนินการ
operations

ผูจัดการฝายการตลาด
marketing manager

ฝายการตลาด
marketing

ฝายทรัพยากรมนุษย
human resource

ฝายการเงิน
finance

ที่มา: ปรับปรุงจาก Hitt, Ireland & Hoskisson (1999)
2. โครงสรางแบบแบงตามฝายงาน
โครงสรางแบบแบงตามฝายงาน (divisional organization) หรือ โครงสรางแบง ตามแผนก
โครงสรางแบบนี้จะเหมือนกับเปนการรวมกลุมของโครงสรางตามหนาที่เขามาไวดวยกันและขึ้นอยูก บั ฝาย
งาน (ดั ง ภาพที่ 8.10) โครงสรางแบบนี้จ ะช วยลดภาวะผูบ ริ ห ารระดั บ สูง (CEO) มาอยูที่ ผูบ ริห าร
ระดับกลางแทนองคกรที่เหมาะสมกับโครงสรางแบบนี้คือองคกรที่มีผลิตภัณฑหลากหลายหรือ เหมาะสม
กับกลยุทธขยายตัวแบบกระจายธุรกิจ (diversification)
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ภาพที่ 8.10 โครงสรางแบบแบงฝายงาน
ผูบ ริหารระดับสูง
ที่ปรึกษาบริษัท

ผูจัดการทั่วไปฝายงาน 1
division organization I
manager

ผูจัดการ
ฝายวิจัย
R&D
manager

ผูจัดการ
ฝาย
วิศวกรรม

ผูจัดการ
ฝายผลิต
production

ผูจัดการทั่วไปฝายงาน 2
division organization II
manager

ผูจัดการฝาย
การเงิน
accounting
&financial
manager

ผูจัดการ
ทรพยากร
มนุษย

ผูจัดการทั่วไปฝายงาน 3
division organization III
manager

ผูจัดการ
ฝาย
การตลาด

รูปแบบองคกร

รูปแบบองคกร

ระดับขั้นต่ํากวาผูจัดการ, ผูเชี่ยวชาญ, พนักงานปฏิบัติการ

ที่มา: ปรับปรุงจาก Hitt, Ireland & Hoskisson (1999)
3. โครงสรางแบบหนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ
โครงสรางองคกรแบบหนวยธุร กิจ เชิงกลยุทธห รือ strategic business unit: SBU เปน
พัฒนาการจากโครงสรางองคกรแบบแบงตามฝายงาน โดยโครงสรางแบบ SBU จะเปนการรวมฝายงานที่
คลายคลึงกันเขาไวดวยกัน เชน มีสายผลิตภัณฑหรือตลาดที่ใกลเคียงกัน ก็รวมไวใน SBU เดียวกัน (ดัง
ภาพที่ 8.11)
ขอดีของการจัดโครงสรางแบบ SBU ก็คือการลดอํานาจการควบคุมจากสํานักงานใหญลงแทนที่
ผูบริหารระดับสูงจะตองดูทุก division ก็จะดูอยูไมกี่SBU ขอเสียของโครงสรางSBU ก็คือการที่สํานักงาน
ใหญมีระยะหาง division และอาจเกิดการแขงกันระหวาง SBU เพื่อใหไดทรัพยากรภายในองคกร ซึ่งอาจ
กอใหเกิดผลเสียโดยสวนรวม และโครงสรางแบบนี้กอใหเกิดความสับสนในการทํา portfolio analysis
เชน SBU อาจจะถูกมองวาอยูในภาวะไมดี แตอาจมีบาง division ที่ดีก็ได (พักตรผจง วัฒนสินธุและพสุ
เดชะรินทร, 2542)
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ภาพที่ 8.11 โครงสรางองคกรแบบหนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ(SBU)
ผูบริหารระดับสูง
CEO
ที่ปรึกษาบริษัท
corporate-level staff

รองประธานกลุมหนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ
1group vice president SBU I

รองประธานกลุมหนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ
2group vice president SBU II

รองประธานกลุมหนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ 3
group vice president SBU III

ผูจัดการทั่วไปของแตละฝายงานผูจัดการทั่วไปของแตละฝายงานผูจดั การทั่วไปของแตละฝายงาน

ที่มา: ปรับปรุงจาก Hitt, Ireland & Hoskisson (1999)
4. โครงสรางแบบเครือขาย
โครงสรางองคกรแบบเครือขาย (network structure) คือ โครงสรางที่ไมมีฝายหรือแผนกใน
องคกรเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงตองการตอบสนองที่รวดเร็วและ
นวัตกรรมใหมตลอดเวลา (พักตรผจง วัฒนสินธุ และพสุ เดชะรินทร,2542)
โครงสรางองคกรแบบเครือขายเปนโครงสรางที่มีความยืดหยุนสามารถตอบสนองการเปลี่ยน
ปริมาณการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ ความยืดหยุนของโครงสรางคือสามารถเปลี่ยนโครงสรางที่มีอยูใน
แบบที่งายและความยืดหยุนของกลยุท ธสามารถเปลี่ยนแปลงสวนประกอบผลิตภัณฑตลาดโดยการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑใหม (ประโชค ชุมพล, 2538)
จากความหมายดังกลาวโครงสรางแบบเครือขายจึงเปนโครงสรางที่สามารถตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมมีฝายหรือ แผนกในองคก รลักษณะกลยุท ธจ ะเนนกระทําแบบการเปน
พันธมิตรทางธุร กิจ (alliances) โดยเฉพาะธุร กิจ ระหวางประเทศเชื่อ มโยงแหลงที่เ ปนตนทุนต่ําที่สุด
โครงสรางแบบนี้บริษัทที่ทําการวิจัยและพัฒนากับทําการตลาด โดยใชบริษัทอื่นๆ ผลิตสินคาให เปนตน
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ภาพที่ 8.12 โครงสรางองคกรแบบเครือขาย
พันธมิตร/คูสัญญา
ดานบุคคล

พันธมิตร/คูสัญญา
ดานบริหารลูกหนี้

องคกรแบบเครือขาย

พันธมิตร/คูสัญญา
ดานการผลิต

พันธมิตร/คูสัญญา
ดานการตลาด

ที่มา: ปรับปรุงจาก Hitt, Ireland & Hoskisson (1999)
โครงสรางองคก ร และกลยุท ธก ารดํา เนินงานองค ก รนั้นจะตอ งสัม พันธกั นทั้ง การออกแบบ
โครงสรางองคกรและกลยุทธ โดยมีเหตุผลคือการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธขององคกรจะนําไปสูปญหาตางๆ
ในดานการบริหาร ซึ่ง ทําใหตอ งมีการปรับ เปลี่ยนหรือออกแบบโครงสรางองคกรใหมเ พื่อใหกลยุท ธ
ดําเนิน งานไดอ ยา งประสบความสําเร็จ เมื่ อ กลยุ ท ธเ ปลี่ยนจะตอ งปรับ เปลี่ยนโครงสร างองคก รให
สอดคลองและสัมพันธกับกลยุทธองคกรที่มีโครงสรางเหมาะสมกับกลยุทธและลักษณะของบริ ษัทจะมี
ประสิทธิภาพมากกวาองคกรที่มีโครงสรางไมสอดคลองกับลักษณะของบริษัท
ดังนั้น โครงสรางองคกรกับกลยุทธควรตองสอดคลองและสัมพันธกัน รวมทั้งตองมีลักษณะแหง
ความยืดหยุน และโครงสรางองคก รกับกลยุทธนั้นตอ งสามารถเขากับ สภาพแวดลอมทั้ง ภายนอกและ
ภายในดวยผูบริหารกับกลยุทธที่ปฏิบัติ

8.6 ความเปนผูนําเชิงกลยุทธ
ทฤษฎีการบริหารสมัยใหมไดเปลี่ยนแนวคิดจากผูบริหารที่เนนการอํานวยการหรือการสั่งการ
(directing) เปนรูปแบบการบริหารแบบการชั กนํา (leading) ไมวาจะเปนเรื่องของการจูงใจหรือความ
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เป น ผู บ ริ ห ารที่ มี ภ าวะผู นํ า ก็ ตาม ผู บ ริห ารในยุ คสมั ย ป จ จุบั น นอกจากจะต อ งมี เ ชาวนท างป ญ ญา
(intelligence quotient) หรื อ ที่ เ รีย กว า IQ แล ว ยัง คงไม เ พี ยงพอ จะตอ งมี เ ชาวนท างอารมณ
(emotional quotient) หรือ EQ ดวย เชาวนทางอารมณ หมายถึง ความรอบรู ไหวพริบ ปฏิภาณ ความ
เทาทันในการเปลี่ยนแปลงอารมณของตัวเองและผูอื่น รวมทั้งรูจักใช กุศโลบายในการจัดการกับอารมณ
ของตัวเองและผูอื่นอยางชาญฉลาดและมีเหตุผล ทําใหเขาแสดงความเปนมนุษยและผูใหญอยางสมบู รณ
(รัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2544 หนา 115) ในดานของการบริหาร นอกจากผู บริหารจะตองมีทั้ง IQ และ
EQ แลว ในการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ผูบริหารระดับสูงจะตองสรางความสอดคลองในสไตลการบริหาร เพื่อ
นํากลยุทธใหบรรลุเปาหมายองคกร
ผูบริหารระดับสูงที่ดีที่สุด สําหรับแตละองคกรจะขึ้นอยูกับชนิดและลักษณะของกลยุทธองคกร
และกลยุทธธุรกิจขององคกร (พักตรผจง วัฒนสินธุ และพสุ เดชะรินทร,2542)
กลยุทธร ะดับบริษัทที่ เนนการขยายตัวแบบมุงความเชี่ยวชาญ (concentration)จะตองเลือ ก
ผูบริหารที่มีความชํานาญและประสบการณในอุตสาหกรรมนั้นๆ สูงหรือหากกลยุทธระดับบริษัทเปนแบบ
การขยายตัว ในธุร กิจ ที่อ งคก รไมเ ชี่ย วชาญหรือ การกระจายธุ ร กิจ แบบไมเ กาะกลุม (conservative
management) ก็อาจเลือกผูบริหารที่มีความรอบรูและประสบการณหลากหลายในแตละอุตสาหกรรม
เพื่อมาบริหารธุรกิจหรือผลิตภัณฑที่มากมายหลายชนิดขององคกร แตถาองคกรใชกลยุทธคงที่ (stability)
ก็จะตองเลือกผูบริหารที่มีการบริหารแบบอนุรักษนิยม คือบริหารโดยอิงอยูบนพื้นฐานของความเสี่ยงนอย
และมักจะยึดมั่นในระเบียบพิธีการปฏิบัติ เปนตน
สําหรับผูบริหารกลยุทธในระดับธุรกิจ หากกําหนดกลยุทธโดยใชการสรางความแตกตาง ควรใช
ผูบริหารที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความคิดสรางสรรคและกลาที่จ ะตัดสินใจดวยความคิดของตัวเอง
ดังนั้น ผูบริหารจึงเปนสวนสําคัญอยางหนึ่งในการนําพากลยุทธมุงสูความสําเร็จตามที่ไดกําหนดไว หรือ
กลาวอีก นัยหนึ่งก็คือกลยุทธจะบรรลุไดตอ งอาศัยผูบริหารเปนผูผลักดัน และผูบริ ห ารแตละรูปแบบก็
เหมาะกับกลยุทธแตละรูปแบบตามรูปแบบโครงสรางองคกร
โดยทั่วไปผูบ ริหารระดับ สูง ขององคก รสามารถเลือ กแนวทางในการจัดโครงสรางองคก รได
หลากหลายซึ่งขึ้นอยูกับการกําหนดกลยุทธ สภาวะแวดลอม เทคโนโลยี และขนาดขององคกร ความเปน
ผูนําเปนสิ่งสําคัญ อยางมากสําหรับองคก ร ในการดําเนินกลยุทธหรือนํากลยุทธไปปฏิบัติ ผูนําจะตอ ง
กระตุนและสรางวัฒนธรรมจูงใจใหพนักงานปฏิบัติตามกลยุทธที่ไดกําหนดไวความเปนผูนํามีบทบาทที่
สําคัญตอความสําเร็จหรือลมเหลวขององคกร นักวิชาการไดใหความหมายความเปนผูนําไววา
ความเปนผูนํานั้นจะตองไดรับการบมเพาะจากองคกรหรือผูกอตั้งองคกร และควรตองไดรับบม
เพาะในเรื่อ งของความรัก ความซื่อสัตยตอ องคก รและลูก คา การปลูก ฝง เรื่องอุดมคติ คุณธรรมและ
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จริยธรรมใหติดตัวผูนําไปไมวาจะอยูที่ไหนก็ตาม โดยเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
คุณลักษณะภาวะผูนําในองคกรเชิงกลยุทธจึงเปนปจจัยสําคัญในการถายทอดกลยุทธไปสูการปฏิบัติใน
ระดับของพนักงานในองคกรเพื่อใหบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธ (อําพล นววงศเสถียร, 2556)
ผูนําที่มีประสิทธิผลตางยอมรับว า การจะนําพาองคกรสูความสําเร็ จไดจะตองมีสวนเกี่ยวขอ ง
อยางตอเนื่องกับกิจกรรม 3 ประการดวยกัน (Dess& Miller,1993.) ไดแก กิจกรรมประการแรก การ
กําหนดทิศทางขององคกร กิจ กรรมประการที่ 2 การออกแบบองคกร และกิจกรรมที่ 3 การปลูกฝง
วัฒนธรรมขององคกร (ภาพที่ 8.13)
ภาพที่ 8.13 กิจกรรม 3 ประการเกี่ยวกับความเปนผูนําเชิงกลยุทธ
การกําหนดทิศทาง
องคกร

การออกแบบองคกร

การปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรโดย
เนนความเปนเลิศและจริยธรรม

ที่มา : ปรับปรุงจาก Dess & Miller (1993, P.321)
1. การกําหนดทิศทางขององคกร หมายถึง การกําหนดทิศทางของการเปลี่ยนแปลงในองคกร
เปนพื้นฐานอยางหนึ่ง ของความเปนผูนํา และมีความหมายนอกเหนือ ไปจากการวางแผน เพราะการ
วางแผนเปนกระบวนการหนึ่งในการจัดการการกําหนดทิศทางนี้ ผูนําตองมีขอมูลทั้งที่เปนทางการและไม
เปนทางการ พรอมทั้งหารูปแบบและความสัมพันธ เพื่อเชื่อมโยงขอมูลเหลานั้น สําหรับสรางวิสัยทัศนที่
งายแกการเขาใจ
ผูนําจําเปน ตอ งมีความเขาใจความตองการจากผูมีสวนเกี่ยวของภายในองคก รและภายนอก
องคกร หรือหมายถึง “การมีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ” การมีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธตองมีความสามารถในการ
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ประเมินสภาพแวดลอมอยางลึกซึ้ง เพื่อนํามากําหนดวิสัยทัศน โดยเชิงกลยุทธสามารถสรางประโยชน
ใหแกองคก รมากมาย ไดแก มุมมองทิศทางของอนาคตที่ชัดเจน กรอบของภารกิจ และเปาหมายของ
องคกรกระตุนพนักงานทั้งดานการสื่อสารและการมีสวนรวม ตลอดจนความผูกพันของพนักงานที่มีตอ
องคกรใหเพิ่มมากขึ้น
2. การออกแบบองคกร บอยครั้งที่ผูนําไมประสบความสําเร็จการนํากลยุทธ ไปปฏิบัติ ปญหา
ดังกลาวอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน
2.1. การไมเขาใจในหนาที่ของตัวเองของผูจัดการทั้งหลาย
2.2. ระบบการใหรางวัลไมจูงใจตอบุคคลในการปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมาย
2.3. ระบบควบคุมและระบบงบประมาณไมเหมาะสม
2.4. การประสานงานและความรวมมือทั่วทั้งองคกรไมเปนหนึ่งเดียว
ดัง นั้ น ผู นํา ควรใหค วามสํา คัญ กั บ การปลูก ฝ ง วั ฒ นธรรมองคก รโดยเน นความเปน เลิศ และ
จริยธรรม ทุกองคกรมีวัฒนธรรมเปนของตัวเอง นั่นก็คือคานิยมและความเชื่อตางๆ ที่มีอยูในมวลสมาชิก
เปนสิ่ง กําหนดแนวทางวา ผูบ ริหารจะแก ไขปญ หาและตอบสนองตอโอกาสอยางไร วัฒนธรรมอะไรก็
แลวแตที่ผูนําสืบสานตอจากอดีตจะเปนกิจกรรมที่สําคัญกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งจะเปนจริงทั้งองคกรขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และขนาดใหญ
ผูบริหารระดับสูงของ 3M สามารถปรับปรุงผลการดําเนินงานที่ตกต่ําของบริษัท ใหกลับมาเปน
บริษัทยักษใหญของโลกได ดวยการปลูกฝงวัฒนธรรมการสรางสรรคนวัตกรรมใหกับพนักงานทุก คนใน
บริษัทโดยการเปลี่ยนวัฒนธรรมแบบเกาดวยกลไกหลายอยางที่ถูกสรางขึ้นเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมใหม อาทิ การสรางแรงบันดาลใจใหกับพนักงาน การใหการยกยองพนักงานที่สามารถคิดคน
หรือสรางสรรคนวัตกรรม หรือผลิตภัณฑใหมๆ ได การสื่อสารแบบเปนกันเองระหวางผูบริหารระดับสูงกับ
พนักงานในบริษัท เปนตน
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ หมายถึง ภาวะที่ผูนํามีความสามารถในการคาดการณเหตุการณในอนาคต
ไดอยางแมนยํา มีวิสัยทัศน ความยืดหยุน กระจายอํานาจ และใหอํานาจบุคคลอื่นในการสรางสรรคและมี
สวนรวมในการกําหนดกลยุทธ ภาวะผูนําเชิงกลยุทธโดยธรรมชาติแลวตองทําหลายหนาที่ที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการผานบุคคลอื่นในการบริหารจัดการทั้งองคกรมากกวาผานหนวยงานยอยตามหนาที่ และ
กําหนดขอบเขตการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่การแขงขัน
ผูนําเชิงกลยุทธตองเรียนรูวิธีการเขาไปมีอิทธิพลตอพฤติกรรมมนุษยอยางมีประสิทธิภาพภายใต
สภาพแวดลอมที่ไมแนนอน โดยคําพูดหรือโดยสวนตัวและผานความสามารถในการมองอนาคตที่กวางไกล
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ผูนําเชิงกลยุทธที่มีประสิทธิภาพหมายถึงการมีอิทธิพลในพฤติกรรม ความคิด และความรูสึกของบุคคลที่
พวกเขาทํางานดวย
ความเปนผูนําเปนสิ่งสําคัญอยางมาก สําหรับ องคกรในการดําเนินกลยุท ธห รือ นํากลยุทธไป
ปฏิบัติ ผูนําจะตองกระตุนและสรางวัฒนธรรมจูงใจใหพนักงานปฏิบัติตามกลยุทธที่ไดวางไว ความเปน
ผูนํามีบทบาทที่สําคัญตอความสําเร็จหรือลมเหลวขององคกร ผูนําเชิงกลยุทธตองมีความสามารถและมี
อิทธิพลเหนือผูอื่นในดานการกระทําตามที่ผูนําตองการใหพวกเขากระทํา รวมถึงการใชอิทธิพลตอบุคคล
อื่นใหกระทําสิ่งที่ผูนําตองการใหพวกเขากระทํา

8.7 ระบบรางวัลเชิงกลยุทธ
นอกจากจะตองอาศัยความเปนผูนําเชิงกลยุทธ สิ่งสําคัญอีกสิ่งก็คือ องคกรตองรูถึงความตองการ
ของพนักงาน พรอมทั้งเชื่อมโยงระหวางทฤษฎี การจูงใจ และการปฏิบัติใหเปนจริง
การจูงใจดวยระบบรางวัล (reward systems) เปนปจจัยหนาที่กระตุนใหเกิดผลในการดําเนินกล
ยุทธ บริษัทสวนใหญจะใชรางวัลที่แตกตางกันเพื่อจูงใจพนักงาน ขอบเขตของรางวัลนั้นกวางขวางมาก
อยางไรก็ตาม บริษัทโนมเอียงที่จะใชรางวัลเพียงไมกี่อยาง เชน เงิน ในรูปของคาจาง เงินเดือน โบนัส การ
เลื่อนตําแหนง หรือสวัสดิการ ในรูปของสิทธิ การซื้อหุน การประกันภัย (สมยศ นาวีการ, 2543) การ
กําหนดวิธีการและระบบรางวัลจะจูงใจสงเสริมพฤติกรรมตางๆ ตอพนักงาน ตอการดําเนินงานทางกลยุทธ
ใหบรรลุเปาหมาย จะเห็นไดวา บริษัท จะประสบความสําเร็จ ผูบริหารทํางานไดดี เพราะมีสิทธิซื้อหุน
สามัญหรือการจายโบนัสเปนหุนสามัญ ซึ่งเปนการกระตุนและจูงใจโดยใชรางวัล เปนตน

8.8 วัฒนธรรมองคกร
วัฒนธรรมองคกร คือ ระบบสรางมูลคารวมกัน (shared value) ความเชื่อถือ (beliefs) และ
ลักษณะนิสัย (habit) ภายในองคกรซึ่งมีผลกระทบซึ่งกันและกันตอโครงสรางที่เปนทางการในการสราง
คานิยมที่เปนนิสัย ขณะที่นักวิชาการบางทานใหความเห็นวาวัฒนธรรมองคกรเปนแบบแผนของคานิยม
รวม ความเชื่อ และพฤติกรรมของบุคคลในองคกร (Marcouldes & Heck, 1993)
บรรทัดฐานขององคกร (organizational norms) ไดถูกพัฒนาจากคานิยมองคกรใชเปนแนวทาง
หรือความคาดหวังในการบรรยายพฤติกรรมของลูกจาง ในแตละสถานการณที่มีตอบุคคลอื่น
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คานิยมขององคกร จากความคิดของ JackWetch ซึ่งเปน CEO ของ GE เนนใหเห็นถึงความเปน
ผูประกอบการ ความเปนเจาของ ความซื่อสัตย เปดเผย มีการสื่อสารแบบเปด เนนการบริการงานแบบ
กะทัดรัด เนนการปรับองคกรใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปใหได
บรรทัดฐานขององคกร ของ Microsoft ซึ่งเปนผูผลิต software computer ที่ใหญที่สุดในโลก
เนนใหเห็นการทํางานแบบเต็มเวลา ทํางานวันเสาร – อาทิตย สวมใสชุดทํางานที่สะดวกในการปฏิบัติงาน
จากความหมายดังกลาว จะเห็นไดวา วัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งที่มีอิทธิพลอยางมากตอพฤติกรรม
ของสมาชิก ในองคก รวัฒ นธรรมองคก รเปนสิ่ง ที่ส รางคุณคาใหแกอ งคก ร เปนตัวกําหนดวิถีท างการ
ปฏิบัติง านวัฒนธรรมทําใหพนักงานเกิดความรูสึก ผูกพัน และเปนอันดับหนึ่งอันเดียวกับ องคกร ดังนั้น
ผูบริหารตองใหความสําคัญและทําความเขาใจในวัฒนธรรมองคกร เพราะวัฒนธรรมองคกรจะเปนกลไก
ตัวหนึ่งในการขับเคลื่อนใหกลยุทธองคกรบรรลุวัตถุประสงคตามที่ผูบริหารตองการ
Marcoulides & Heck (1993) ใหความเห็นวา วัฒนธรรมองคกรมีผลกระทบตอผลประกอบการ
องคกร โดยงานวิจัยดังกลาวใชแนวคิดวัฒนธรรมองคกร ซึ่งประกอบดวยตัวแปร คือจุดมุงหมายองคกร
โดยงานวิจัยดังกลาวใชแนวคิดวัฒนธรรมองคกร บรรยากาศองคกร ทัศนคติในการทํางานไดขอคนพบวา
การใหความสําคัญตอวัฒนธรรมองคกรเพิ่มขึ้นจะสงผลใหผลประกอบการองคกรเพิ่มสูงขึ้นตามลําดับ
อาจกลาวไดวา กลยุทธองคกรที่ขัดแยงกับวัฒนธรรมอาจทําให กลยุทธนั้นยากตอการปฏิบัติได
จริง และยากที่จ ะทําใหบรรลุผลสําเร็จ ได ในทางกลับกันถากลยุทธที่มีความสอดคลอ งกับ วัฒ นธรรม
องคกรจะเปนการงายกวาที่ทําใหกลยุทธบรรลุผลสําเร็จ
อยางไรก็ตาม วัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได ในบางครั้งผูบริหารก็จําเปนตอง
เปลี่ยนแปลงวัฒ นธรรมดวย สถานการณที่จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง ไดแก (อนันตชัย คงจันทร ,
2557)
1. สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลง
2. อุตสาหกรรมมีการแขงขัน
3. องคกรมีผลงานไมดี
การปรับ เปลี่ยนวัฒนธรรมองคก รนั้น การปรับ เปลี่ย นควรเปนแบบคอ ยเปนคอ ยไป โดยการ
ปรับตัวทีละขั้น (incremental) แทนที่จะเปลี่ยนแบบถอนรากเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาความขัดแยงและความ
สับสนในองคกร (chaos) ควรทําอยางมีแผนงานและขั้นตอนโดยขึ้นอยูกับความสามารถในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารเปนสําคัญ (สมคิด จาตุศรีพิทักษ, 2537)
แตล ะองคก รแมจ ะอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน วัฒ นธรรมก็อ าจไมเ หมือ นกัน องคก รใดที่มี
วัฒนธรรมที่เขมแข็งและมีรู ปแบบของวัฒนธรรมที่เ กื้อหนุนตอการเปลี่ยนแปลงและความสามารถเชิง
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แข ง ขัน ตลอดจนสามารถสรา งคุ ณค า เครื อ ขา ยการติ ดต อ สื่ อ สารภายในองคก รไดอ ย างเป นระบบ
วัฒนธรรมองคกรในลักษณะดังกลาวยอมเปนคุณประโยชนตอองคกร ในทางกลับกันองคกรที่มีวัฒนธรรม
ที่ยึดติดกับระเบียบมากเกินไปหรือไมยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในภาวการณที่ควรจะเปลีย่ นใหเหมาะสม
กับสถานการณ ก็อาจสรางปญหาหรือมีผลตอกลยุทธองคกรได

8.9 บทสรุป
การนํากลยุทธไปปฏิบัติเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่ง ในการจัดการเชิง กลยุทธ เพราะเปน
ขั้นตอนที่จะกําหนดกลยุทธตางๆ ลงสูภาคดําเนินการจริง ผูที่นํากลยุทธไปปฏิบัติหรือผูบริหารระดับสูง
จะตองเปนผูนําและมีเชาวนทางปญญา (IQ) และเชาวนทางอารมณ (EQ) การนํากลยุทธไปใชจะตอง
สอดคลองกับผูบริหารดวย ทั้งนี้เพื่อใหกลยุทธดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยางไรก็ตาม การดําเนินกลยุทธจะเปนไปไดดวยดีและประสบความสําเร็จ องคกรจะตองมุงไป
ในทิศทางเดียวกัน การดําเนินกลยุทธใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถใช แบบจําลอง 7-S ของ
Mckinsey โดยใหปจจัยทั้ง 7 ประการ มุงเนนสอดประสานและสัมพันธกันอยางสอดคลองไปในทิศทาง
เดียวกันซึ่งจะทําใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อยางไรก็ตาม
เครื่อ งมือ ในการแปลงกลยุท ธสูก ารปฏิบัติจ ริง ที่ ไดรับ ความนิยมมากที่สุดในปจจุบันคือ การใชแผนที่
ยุทธศาสตร เพื่อระบุผูรับผิดชอบในหนาที่ตางๆ อยางชัดเจนและจับตองไดมากที่สุดนั่นเอง นอกจากนี้ กล
ยุทธที่ดีตองสอดคลองกับโครงสรางองคกร รวมทั้งการนํากลยุทธไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จตองอาศัยการ
นําอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรดวย

คําถามทายบท
1. ใหอธิบายแนวคิดสําคัญในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติภายใตความสอดคลองโดยใชแบบจําลอง 7-S
Mckinsey อธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบใหชัดเจน
2. ใหอธิบายแนวทางการนํากลยุทธไปปฏิบัติผานแผนที่ยุทธศาสตรอธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบให
ชัดเจน
3. ที่ก ลา ววา กลยุท ธที่ ดีตอ งสอดคล อ งกั บ โครงสรางองคก ร นั ก ศึ ก ษาเห็นด วยหรื อ ไม ยกตั วอยา ง
ประกอบการอธิบาย
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4. การนํากลยุทธไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จตองอาศัยภาวะผูนําอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
วัฒ นธรรมองค ก รดว ย นัก ศึก ษาเห็น ดว ยหรือ ไม อยา งไร อธิ บ ายภาวะผูนํ าและวัฒ นธรรมองค ก ร
ประกอบการอธิบาย
5. จากกรณีศึกษาเรื่อง “Expand the total Market โมเดลฮุบตลาดเครื่องสําอางลอรีอัล” ใหอธิบาย
และวิเคราะหแนวทางการนํากลยุทธทางการตลาดไปสูก ารปฏิบัติของลอรีอลั เพื่อการสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขันเหนือกวาคูแขงขัน
กรณีศึกษาเรื่อง “Expand the total Market โมเดลฮุบตลาดเครื่องสําอางลอรีอัล”
ถอดยุทธศาสตรยึดตลาดยักษเครื่องสําอางระดับโลก"ลอรีอัล" ภายใตโมเดลการขยายธุรกิจแนว
ระนาบ ที่ใชการเทคโอเวอรกิจการความงาม เพื่อเติมเต็มแสนยานุภาพที่ไรคูตอกรไมวาจะเปนสนามเล็ก
หรือสนามใหญระดับโลก ฝรั่งเศส ไดชื่อวาเปนเมืองแหงแฟชั่นและความทันสมัย เป นแหลงผลิตเสื้อผา
เครื่องแตงกาย และเครื่องสําอางที่ทั่วโลกตางใหการยอมรับ "ลอรีอัล ปารีส" ถือเปนอีกหนึ่งแบรนดที่มี
ตนกําเนิดอยูที่นี้ และเปนดาวเดนแหงวงการเครื่องสําอางที่ครองสวนแบงการตลาดระดับโลก มากกวา
รอยละ 17 ภายใต Umbrella Brand ลอรีอัล ปารีส มีเครื่องสําอางและผลิตภัณฑเพื่อความงามทั่วโลกถึง
25 แบรนด โดยในเมืองไทยมี 18 แบรนดครอบคลุมทุกเซ็กเมนต ใน 4 เคททิกอรี่ คือ ผลิตภัณฑอุปโภค
บริโภค ผลิตภัณฑความงามชั้นสูง ผลิตภัณฑชางผมมืออาชีพ และเวชสําอาง
ความนาสนใจของลอรีอัลในการนํากลยุทธทางดานการตลาดไปสูการปฏิบัติ คือการขยายธุรกิจ
ในแนวระนาบดวยการเขาไปซื้อแบรนดใหญ ที่ไมใชลักษณะปลาใหญกินปลาเล็ก แสดงใหเห็นวา ลอรีอัลมี
เงินทุนมหาศาล ที่จะสามารถซื้อกิจการธุรกิจระดับโลกได ดังเชน การเทคโอเวอร เดอะ บอดี้ ช็อป จาก
อัง กฤษ เปนรานสเปเชี่ยลตี้ส โตรที่ มีผ ลิตภัณ ฑความงามครบวงจร กรณี ดัง กลาว อาจเป นการชว ย
เสริมสรางใหลอรีอัล มีความแข็งแกรงมากขึ้นในตําแหนงผูนํา โจทยทาทายใหมครั้งสําคัญในการบริหาร
แบรนด เดอะ บอดี้ ชอ ป ซึ่ง เปนรานแบบชอ ปอินชอ ป ทั้ง การขยายสาขาเอง และรูป แบบสาขาใน
ระบบแฟรนไชส ซึ่งเปนที่นาสนใจวาลอรีอัลจะสามารถตีโจทยทาทายนี้ไดหรือไม เพราะทุกแบรนดใน
เงื้อมมือลวนแลวแตเปนการขายผานชองทางคาปลีก เคานเตอรเซลล รานซาลอน ซึ่งการไปเทคโอเวอร
ของลอรีอัล จะทําใหครบวงจรมากยิ่ง ขึ้น คอ นขางไดเ ปรียบไดแงของสวนแบง การตลาดที่แยง ตลาด
เดียวกัน ดีกวาไปชิงสวนแบงจากรายอื่น
การซื้อกิจการของลอรีอัล เรียกไดวา เปนกลยุทธผูนําในลักษณะโมเดลตลาดที่เรียกวา Expand
the total Market คือการขยายธุรกิจไปทุกทิศทางใหครอบคลุมและครบวงจร มี 2 กระบวนการ คือ
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วิจัยและพัฒนาสูภาคการผลิต จัดจําหนายพรอมสรางแบรนด และการเทคโอเวอรแบรนดใหญ ซึ่งเปน
ขอดีที่จะทําใหลอรีอัลแข็งแกรง กินตลาดในทุกเซ็กเมนต เปนการกาวไปกอนคูแขงที่จะตามทัน
ลอรีอัล ถือเปนผูนํา ที่ใชกลยุทธการเทคโอเวอร เปนการรักษาตําแหนงผูนํา เปนการสรางความ
หลากหลาย (Diverse) และสรางความครบวงจรดวย 25 แบรนดมีตั้งแตระดับแมส ไฮแมส และพรีเมียม
ประกอบดวยเครื่องสําอาง เวชสําอาง และผลิตภัณฑสําหรับเสนผม โดยเฉพาะคอสเมติกสที่ถือเปนเบอร
หนึ่งใน ลอรีอัล มีตลาดอยู 130 ประเทศทั่วโลก มีพนักงานถึง 63,000 คน มียอดจําหนายสูงสุดในแถบ
ยุโรป และอเมริกาเหนือ ในขณะที่ภูมิภาคเอเชีย มีถึง 12 ประเทศที่ลอรีอัลมียอดขายสูงสุด อาทิ ไทย
อินโดนีเซีย เวียดนาม ฯลฯ ทั้งนี้กุญแจความสําเร็จของผูนํา นั่นคือ นวัตกรรมใหมที่ทันสมัยตรงกับไลฟ
สไตลในชีวิตประจําวัน และเขาถึงกลุมผูบริโภคไดทุกมุมโลก เรียกไดวามาจากแนวคิด Life Product
นอกเหนือจากซื้อกิจการแบรนดและธุรกิจแลว ลอรีอัลในบริษัทแม ยังซื้อกิจการรานซาลอน เพื่อ
ใชเปนชองทางในการขยาย Distribution Channel ซึ่งถือเปนจุดแข็งดานการบริหารจัดการยังชูนโยบาย
การซื้อกิจการ คิดคนพัฒนานวัตกรรมซึ่งประสบความสําเร็จทั่วโลก สวนเครื่องสําอางในเมืองไทยยังไม
เห็นวามีใครเปนคูแขงชัด คงเปนโพรดักสบายโพรดักสมากกวา อยางเอสเต ลอเดอรของเอลกา คอนขาง
แข็งแกรง เปนคูแขงดูจะไดเปรียบกวาลา แมร นอกจากนั้นยังไมมีสินคาแรงพอจะเขามาแขงขันได
(ที่มา: Expand the total Market โมเดลฮุบตลาดเครื่องสําอางลอรีอลั . Business Thai. คนจาก
http://www.businessthai.co.th/bt/content.php?data=414658_Case%2520Study. เมื่อวันที่
16 กันยายน 2557)
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แผนการสอนครั้งที่ 9
บทที่ 9 การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ
หัวขอเรื่อง
บทที่ 9 การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ
9.1 บทนํา
9.2 ความหมายของการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ
9.3 ขั้นตอนที่สําคัญของการควบคุมเชิงกลยุทธ
9.4 ความสําคัญและประโยชนของการประเมินผล
9.5 ความสัมพันธระหวางกลยุทธกับการควบคุมและประเมินกลยุทธ
9.6 คุณลักษณะของระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล
9.7ปจจัยที่เกี่ยวของกับการควบคุมและประเมินกลยุทธ
9.8 การวัดความสําเร็จขององคกรโดยใชตัวชี้วัด
9.8.1 ลักษณะของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักที่ดี
9.8.2 การกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑ
9.8.3 การประเมินผลการเปรียบเทียบกับองคกรอื่น
9.8.3.1 ประเภทของ benchmarking
9.8.3.2 กระบวนการทํา benchmarking
9.8.4 balanced scorecard กับการประเมินผล
9.9 บทสรุป

แนวคิด
การควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ หมายถึง กระบวนการพิจารณาวากลยุทธไดบ รรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคหรือไม ผูกําหนดกลยุทธจะประเมินผลกระทบของกลยุทธและตอบสนองที่
เหมาะสมการควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ เปนกระบวนการในการตรวจสอบควบคุมการดําเนิน
กลยุทธขององคกรวาบรรลุวัตถุประสงคขององคกรหรือไม โดยเปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
กั บ มาตรฐานที่ กํา หนดไว รวมทั้ ง การบรรลุ วัต ถุ ป ระสงคข องกลยุ ท ธ ระดั บ ต า งๆ ว า เป น ไปตาม
มาตรฐานหรือไม ถาเปนไปตามมาตรฐานก็ดําเนินกลยุทธไปตามปกติ แตถาไมเปนไปตามมาตรฐานก็
จะตอ งมีการวิ เคราะหห าสาเหตุข องการเบี่ย งเบนไปจากมาตรฐานวาเกิด ขึ้น จากอะไร เพื่ อจะได
ดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจความหมายของการควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ
2. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจการประเมินผลกระทบของกลยุทธและผลตอบสนองที่เหมาะสมของ
การวางแผนเชิงกลยุทธที่องคกรไดกําหนดไว
3.เพื่ อ ศึ ก ษาและทํ า ความเข า ใจตั ว แบบที่ ใ ช ใ นการควบคุ ม และการประเมิ น ผลกลยุ ท ธ อาทิ
benchmarking และ balanced scorecard
4. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจกระบวนการในการตรวจสอบควบคุมการดําเนินกลยุทธขององคกรวา
บรรลุ วัต ถุป ระสงคข ององคกรหรื อไม โดยเปนการเปรี ยบเที ย บผลการดํา เนิ นงานกับ มาตรฐานที่
กําหนดไว รวมทั้งการบรรลุวัตถุประสงคของกลยุทธระดับตางๆ วาเปนไปตามมาตรฐานหรือไม

กิจกรรมการสอน
1. การบรรยาย การอภิปราย การตอบขอซักถามตาง ๆ
2. นักศึกษาแบงกลุมเพื่ออภิปรายและรวมแสดงความคิดเห็นเนื้อหาในบทเรียน

สื่อการสอน
ตํารา เอกสารประกอบการสอน การนําเสนอโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส (power point)

การประเมินผล
นักศึกษาเขาใจเนื้อหา เขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน สามารถตอบปญหาที่ผูสอนถามได เรียนรูและ
ทํางานรวมกันเปนกลุม สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหได
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เอกสารอางอิง
ดูรายละเอียดทายบท

บทที่ 9
การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ
9.1 บทนํา
การควบคุมและประเมินกลยุทธเปนหนึ่งในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ การจัดการเชิงกล
ยุท ธมีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ 1)การวางแผนกลยุทธ (strategy formulation) 2)การ
ปฏิ บั ติต ามกลยุ ท ธ (strategy implementation) และ 3)การควบคุมและประเมินผลกลยุท ธ
(evaluation and control)
การควบคุมและประเมินกลยุทธขั้นตอนสุดทายของการจัดการเชิงกลยุท ธ ภายหลังจากการ
วางแผนเชิงกลยุทธ ซึ่งไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค กําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปสู
การปฏิบัติสําหรับองคกร แผนกลยุทธถูกกําหนดโดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและ
ภายในองคกร สภาวะแวดลอมภายนอกมักเปนปจจัยที่กําหนดใหองคกรตองปรับตัวเขาหาเนื่องจาก
เปนปจจัยที่องคกรไมสามารถควบคุมได เชน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม คูแขงขัน หรือแมแตลูกคา
สวนสภาวะแวดลอมภายในเปนปจจัยที่องคกรสามารถควบคุมไดจึงมีอํานาจกําหนดทิศทางที่ตองการ
ใหเปนได เชน การดําเนินการของฝายหรือแผนกตางๆ ในองคกร สวนประสมทางการตลาด การจัด
โครงการสรางขององคกร การจัดการทรัพยากรมนุษย การติดตอสื่อสาร เปนตน กิจกรรมในขั้นการ
วางแผนกลยุทธจึงเปนกิจกรรมที่อยูในความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูง
แผนกลยุทธจะถูกเชื่อมโยงไปสูกิจกรรมของการปฏิบัติต ามกลยุทธ โดยแผนกลยุทธจะถูก
นําไปแปลงเปนแผนปฏิบัติการที่มีความสอดคลองกันในลักษณะแผนงาน งบประมาณ และวิธีการทํา
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคกรที่กําหนดไว อยางไรก็ตามหากชวงเวลาของการปฏิบัติงานที่เกิด ขึ้น
หลังชวงเวลาของการวางแผน อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของปจจัย บางอย างที่มีผ ลกระทบตอการ
ปฏิบัติงานที่ทําใหองคกรไมสามารถดําเนินงานไดตามแผนที่กําหนดไวสงผลใหองคกรไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวดวย
การควบคุมและประเมินกลยุทธ เปนวิธกี ารที่ทําใหรูวาองคกรมีผลการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธที่กําหนดไวหรือไม เพียงใดอยูในขอบเขตของทิศทางที่กําหนดไวหรือไม และตองทําการติดตาม
และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นดวยการเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวอยางไร โดยมี
ตัวบงชี้ถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวที่ตองนําไปกํากับการดําเนินการขององคกรเพื่อใหเกิด การ
พัฒนาสูความสําเร็จและการเติบโต หรือเพื่อใหคนพบปญหาและอุปสรรคที่จะตองดําเนินการแกไข
ปรับปรุงเพื่อการวางแผนกลยุทธขององคกรในรอบปตอไป
การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ จึงเปนกิจกรรมในขั้นสุดทายของการจัดการเชิงกลยุท ธ
หากดูความสัมพันธของการวางแผนกลยุทธกับการควบคุมและประเมินผลกลยุทธจะพบวากิจกรรมทัง้
2 มีความสัมพันธกันใกลชิดและเปนกิจกรรมที่ตองควบคูกัน โดยการวางแผนเปนกิจกรรมของการ
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กําหนดแนวทางใหนําไปปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค สวนการควบคุมเปนกิจกรรมของการคิดหา
มาตรการและ/หรือเครื่องมือตางๆ ที่จะปองกันมิใหเกิดสถานการณใดๆ ซึ่งทําใหผลลัพธที่ไดแตกตาง
ไปจากเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผน กลาวอีกนัยหนึ่งการควบคุมกลยุทธเกิดจากการ
กําหนดขอบเขตของกลยุทธที่นํามาใชเพื่อมุงให องคกรไดบรรลุเปาหมายและวัต ถุประสงค ซึ่งหาก
เป า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค ไม ส ามารถบรรลุ ได ต ามแผนแล ว การควบคุ มจะแสดงบทบาทเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธและ/หรือการปฏิบัติเพื่อใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายได

9.2 ความหมายของการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ
การควบคุมและประเมินผล หมายถึง กระบวนในการตรวจสอบดูถึงสมรรถนะของทรัพยที่มี
อยูในองคกรแตละชวงเวลาวา จะสามารถบรรลุเปาหมายของแผนกลยุทธในระดับตางๆไดหรือไม
การควบคุมเชิงกลยุทธเปนการพิจารณาวา กลยุทธที่องคกรใดสามารถบรรลุถึงวัตถุป ระสงค
และเปาหมายที่องคกรไดตั้งไวตั้งแตแรกหรือไม ถาวัตถุประสงคและเปาหมายไมไดรับการตอบสนอง
ตามที่ตั้งไวแตแรก การควบคุมจะชวยในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกลยุทธ หรือการประยุกตใชกล
ยุทธเพื่อใหความสามารถในการทํางานบรรลุวัตถุประสงคขององคกรดีขึ้น
การควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ หมายถึง กระบวนการพิจารณาวา กลยุทธไดบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคหรือไม ถากระทําเชนนั้นและมีการปฏิบัติเพื่อแกไขปญหา ผูกําหนดกล
ยุท ธ จะประเมินผลกระทบของกลยุ ทธ และตอบสนองที่ เหมาะสมจากความหมายดัง กล าวขา งต น
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ไดว า การควบคุ มและประเมิ นผลกลยุ ท ธ หมายถึง กระบวนการในการ
ตรวจสอบควบคุมการดําเนินกลยุทธขององคกรวาบรรลุวัตถุประสงคขององคกรหรือไม โดยเปนการ
เปรียบเทีย บผลการดําเนินงานกับมาตรฐานที่กําหนดไว รวมทั้งการบรรลุวัต ถุประสงคของกลยุท ธ
ระดับตางๆ วาเปนไปตามมาตรฐานหรือไม ถาเปนไปตามมาตรฐานก็ดําเนินกลยุทธไปตามปกติ แตถา
ไมเปนไปตามมาตรฐานก็จะตองมีการวิเคราะหหาสาเหตุของการเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานวาเกิด ขึ้น
จากอะไร เพื่ อจะได ดํา เนิ นการแกไขหรื อปรั บปรุ งเพื่อใหบ รรลุ วัต ถุป ระสงค ข ององคกรตอไป ซึ่ง
กระบวนการควบคุมสามารถอธิบายไดดังนี้
ภาพที่ 9.1 กระบวนการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ
ไม
การกําหนด
มาตรฐานผลงาน

การวัดผลการ
ดําเนินงาน

การเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบัติกับ
เปาหมายและ
มาตรฐาน

การดําเนินการแกไข
ใช
ยุติ

ที่มา: ปรับปรุงจาก Wheelen & Hunger (1995)
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1) การกํ าหนดมาตรฐานผลงาน มาตรฐาน คื อ เกณฑ ใช วัด ผลสํ า เร็ จของงานที่ เ ป น
รายละเอี ย ดของวั ตถุประสงคเ ชิงกลยุทธและกําหนดไวกอนแลวหรืออาจตั้งมาตรฐานจากกลยุท ธ
องคกร เชน ใชกลยุทธความเปนผูนําทางดานตนทุนต่ํา อาจกําหนดมาตรฐานโดยการตั้งเปาหมายลด
ตนทุนการผลิตใหไดรอยละ 15 ตอป โดยคงคุณภาพสินคาใหอยูในระดับคงเดิมเปนตน
2) การวัดผลการดําเนินงาน เปนการวัดผลปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่เกิดขึน้ จริง โดยตองอาศัย
ขอมูลตางๆ เพื่อพิจารณาวาสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ไดไวหรือไมอยางไร
3) การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติกับเปาหมายและมาตรฐาน หมายถึง การนําผลกลยุทธที่
ไดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ตั้งไว ถาผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานก็ถือวาแผนกลยุท ธเปนไปตาม
เป า หมาย สามารถยอมรั บ ผลการดํ า เนิ น การได แต ถ า เกิ ด ผลแตกต า งก็ จะต อ งมีก ระบวนการ
ดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงแผนกลยุทธตอไป
4) ดําเนินการแกไข กรณีที่ผลลัพธที่ไดแตกตางจากมาตรฐานจะตองมีการปรับปรุงแกไขการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหไดมาตรฐานที่ตั้งไว หรือหากพบสาเหตุมาจากมาตรฐานที่ตั้งไวไมเหมาะสม ก็อาจ
ตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและการวัดผลใหมตอไป

9.3 ขั้นตอนที่สําคัญของการควบคุมเชิงกลยุทธ
การควบคุมทางกลยุทธมีขั้นตอนที่สําคัญคือ
1) การกําหนดสิ่งที่ตองการวัดหรือตัวชี้วัด
องคกรจะตองกําหนดกระบวนการหรือผลลัพธที่ตองการประเมิน ซึ่งสิ่งที่ตองการวัดนี้จะตองสามารถ
วัดไดอ ยา งชั ดเจน การกําหนดตั วชี้ วัด เพื่ อวั ด ว า ป จจั ยผลการดํา เนิ นงานอะไรบา งที่ จะตองมีการ
ประเมินผลและควบคุม สําหรับกิจการขนาดเล็ก อาทิ ธุรกิจครอบครัวอาจใชยอดขายและสวนแบง
ตลาดเปนตัวชี้วัด (อําพล นววงศเสถียร, 2552) แตกิจการที่มีขนาดใหญและจัดโครงสรางขององคกร
แบบหนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ (strategic business unit-SBU) สามารถประเมินผลจากความสําเร็จ
ของแตละ SBU และพิจารณาลงไปถึงหนาที่ธุรกิจตางๆ ของแตละ SBU เปนตัวชี้วัดดังแสดงในตาราง
ที่ 9.1
ตารางที่ 9.1 การวัดผลงานของแตละหนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ (strategic business unit-SBU)
ดานการตลาด(marketing)

การเติบโตของยอดขาย
การเพิ่มขึ้นของสวนแบงตลาด
ภาพลักษณของสินคา
ชื่อเสียงของตราสินคา
กลยุทธสวนประสมทางการตลาด
การวิจัยและพัฒนาทางการตลาด
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ตารางที่ 9.1 การวัดผลงานของแตละหนว ยธุรกิจเชิงกลยุทธ (strategic business unit-SBU)
(ตอ)
ดานการผลิต (production)

ตนทุนการผลิต
สินคาคงคลัง
การควบคุมคุณภาพ
คุณภาพของสินคา
ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี
ดานการเงิน (finance)
ผลการตอบแทนจากยอดขาย
ผลตอบแทนจากสินทรัพยและเงินลงทุน
ผลตอบแทนจากการลงทุน
ผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน
จุดคุมทุน
อัตราสวนของหนี้สินตอทุน
ที่มา: ปรับปรุงจาก Norton and Kaplan (1996)

2) กําหนดมาตรฐานการประเมินผล
การประเมินผลควรวั ดตามวั ตถุ ประสงคที่ ไดกําหนดไวต ามแผนกลยุท ธ หรืออาจกําหนด
มาตรฐานการประเมินผล เชน กรณีองคกรกําหนดกลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ํา อาจตั้งเปาหมาย
ที่การลดตนทุนใหไดเปนรอยละตอป การตั้งมาตรฐานและการกําหนดสิ่งที่จะวัดมีความสัมพันธอยาง
ใกลชิดตอพันธกิจขององคกร วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ตลอดจนสอดคลองกับมาตรฐาน
ในระดับเดียวกันหรือสูงกวาเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
3) การพิจารณาผลผลิตหรือผลลัพธที่เกิดขึ้น
องคกรอาจสรางระบบการประเมินเพื่อวัดผลการดําเนินงานวาเปนไปตามวัต ถุประสงคหรือ
เปาหมายที่ไดตั้งไว และองคกรสามารถบรรลุเปาหมายนั้นหรือไม อยางไร ทําไมจึงเปนเชนนั้น การวัด
หรือประเมินผลสามารถทําไดตามชวงเวลาที่กําหนด เชน การประเมินผลงานทุกๆ ไตรมาสหรือทุกป
การวัดผลการดําเนินงานขององคกรควรวัดทั้งในเชิงประเมินและเชิงคุณภาพ และควรทําการประเมิน
ผลการดําเนินงานจากความคิดเห็นของกลุมที่เปนผูมีสวนไดเสีย กับกิจการ เชน ผูถือหุน ลูกคา หรือ
พนักงาน เปนตน ซึ่งจะไดผลการประเมินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธที่กําหนดไวอยางแทจริง
4) การเปรียบเทียบผลลัพธที่วัดไดกับมาตรฐาน
หากผลลัพธที่ไดรับจากการประเมินผลการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และ
บรรลุตามเปาหมายเชิงกลยุทธ ยอมถือไดวาแผนกลยุทธมีค วามถูกตองสมบูรณ สามารถใชในการ
กํา หนดทิ ศทางและนํา ไปสูก ารดํ าเนินการได เปนอยา งดี แต ถา ผลการดํา เนิ นงานที่ แ ท จริ งสู งกวา
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มาตรฐานที่ตั้งไวมากอาจจะตองมีการประเมินวามาตรฐานที่ตั้งไวมีความถูกตองหรือนาเชื่อถือเพียงใด
โดยมาตรฐานที่ตั้งไวอาจจะต่ําหรืองายเกินไป แตถาผลที่ไดต่ํากวามาตรฐานที่ตั้งไว ผูบริหารก็ตอง
ตัดสินใจวาจะมีการแกไขอยางไร ในบางกรณีผลการดําเนินงานที่ต่ํากวามาตรฐานอาจจะเกิดขึ้นได
จากปจจัยภายนอกองคกรที่ไมสามารถควบคุมได เชน ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ตนทุนแรงงานที่สูงขึ้น
พฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป คูแขงขันเขามาในอุตสาหกรรมจํานวนมากขึ้น เปนตน
5) กรณีผลการดําเนินงานต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
องคกรตองมีการทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ หากผลลัพธที่ผานการประเมินออกมาต่ํากวา
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดไมวาจะมากหรือนอยเพียงใดก็ต าม จําเปน จะตองมีการแกไขปรับปรุงหรือ
ปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาด ซึ่งจะตองพิจารณาปจจัยเหลานี้
5.1) ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการผันแปรของสภาพแวดลอมที่ไมสามารถควบคุมไดหรือ
เปลา
5.2) กระบวนการตางๆ ในการจัดการเชิงกลยุทธมีความผิดพลาดเกิดขึ้นหรือเปลา
5.3) มาตรฐานที่ใชในการวัดมีความเหมาะสมกับกิจกรรมที่ทําหรือเปลา
อยางไรก็ตามการควบคุม และประเมินผลการดําเนินงานจะตองพิจารณาปจจัยภายในและ
ภายนอกขององคกรประกอบการประเมินดวย ผูบริหารขององคกรใชการควบคุมทางกลยุทธชวยใน
การประเมินปจจัยภายในขององคกรเขากับสภาพแวดลอมภายนอก โดยจําเปนตองพิจารณาปจจัยที่
สําคัญ ไดแก
1) สภาพแวดลอมภายนอก
องคกรจะตองดําเนินการควบคุมทางกลยุทธโดยพิจารณาสภาพแวดลอมภายนอกซึ่งจะชวย
พิจารณาวาความสามารถในการงานในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือพอดีกับการเปลี่ย นแปลงของ
สภาพแวดล อมภายนอกหรื อไมก ารควบคุ มกลยุท ธ จะช วยให อ งค กรสามารถปอ งกั นตั วเองจาก
ขอจํากัดภายนอกและสามารถใชโอกาสที่เกิดขึ้น
2) สภาพแวดลอมทางอุตสาหกรรม
การควบคุมทางกลยุทธจําเปนตองประเมินสภาพแวดลอมทางอุตสาหกรรมประกอบ เพื่อใชเปนขอมูล
พิจารณาถึงโอกาสและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการดําเนินการ
ตามกลยุทธ การพิจารณาสภาพแวดลอมภายนอกเปนการพิจารณาสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพ
อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอาจทําใหตองมีการทบทวนประเมินผลการดําเนินการ
ใหมเพื่อพิจารณาหาแนวโนมที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคตและนําผลลัพธที่ไดจากการประเมินไปสูการ
วางแผนกลยุทธองคกรในรอบตอไป
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9.4 ความสําคัญและประโยชนของการประเมินผล
การจัดการเชิงกลยุทธเริ่มตั้งแตการวางแผนตามดวยการจัดองคกร และการสั่งการ การนํา
และขั้นตอนสุดทายก็ไดแก การควบคุม แตล ะขั้นตอนมีค วามสัมพันธซึ่งกันและกัน การประเมินผล
เปนสิ่งที่สําคัญ ความสําคัญและประโยชนของการประเมินผลสามารถสรุปประเด็นสําคัญสําหรับการ
ประเมินผลดังนี้
1)การประเมินผลทําใหองคกรรูถึงสถานะของตนเองวาอยูตําแหนงใด
2) การพัฒนาตนเองหรือการเปลี่ยนแปลงตางๆ ภายในองคกรตองเริ่มจากการประเมินเปน
ลําดับแรก
3) หากมีก ารวัด ผลหรือประเมินผลจะทําใหผู รับผิด ชอบมุงมั่นที่จะทํากิจการนั้นๆมากขึ้ น
รวมทั้งระบบการประเมินที่ดีช วยใหมีค วามเห็นสอดคลองกั นในกลยุท ธ ที่ผู บริหารกําหนดไวทั่วทั้ง
องคกร

9.5 ความสัมพันธระหวางกลยุทธกับการควบคุมและประเมินกลยุทธ
กลยุทธการควบคุมและประเมินกลยุทธมีความสัมพันธกับระดับของกลยุทธ ซึ่งระดับกลยุท ธ
กําหนดไว3 ระดับ คือ กลยุทธระดับบริษัทกลยุทธระดับธุรกิจ และกลยุทธระดับหนาที่
1)การควบคุมกลยุทธ (strategic control) เปนการควบคุมที่มุงควบคุมทิศทางเชิงกลยุท ธ
ระดับบริษัทขององคกร การควบคุมจะเนนกิจกรรมในระยะยาวขององคกร ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางระดับของบุคคลกับลักษณะการควบคุม โดยผูบริหารระดับสูงตองรับผิดชอบใน
การวางแผนกลยุทธของบริษัทองคกร ซึ่งมุงกํากับองคกรใหเปนไปตามวิสัยทัศ น พันธกิจ กลยุทธ ใน
การควบคุมจึงเนนการดําเนินงานขององคกรใหส ามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปนไปตามทิศทางที่
กําหนดไวในแผน
2)การควบคุม ยุทธวิธี (tactical control) มุงที่การดําเนินงานตามกลยุทธระดับธุรกิจ การ
ควบคุมจะมุงที่กิจกรรมในระยะกลาง การควบคุมยุทธวิธีมุงที่การดําเนินงานตามกลยุท ธระดับ ธุรกิจ
หากการดําเนินธุรกิจอยูในภาวะของการแขงขันกับผูอื่น การกําหนดยุทธวิธีจะมีเปาหมายของการอยู
เหนือคูแขงขัน
3)การควบคุมการปฏิบัติการ (operational control) เปนการควบคุมที่มุงที่กลยุทธระดับ
หนาที่ ซึ่งเปนกิจกรรมตองการความรวมมือจากทุกฝายในองคกร มุงเนนการควบคุมการปฏิบัติการใน
ระดับหนาที่ ซึ่งเปนลักษณะของการควบคุมในระดับปฏิบัติการ โดยใชความพยายามในการควบคุม
กํากับติดตามในระยะสั้นๆ
กลยุทธจึงสัมพันธกับการควบคุมและประเมินกลยุทธเพื่อศึกษาและตรวจสอบวากลยุทธแต
ละระดับขององคกรนั้นไดรับการปฏิบัติและมีค วามกาวหนาไปมากนอยเพียงใดอาทิ กลยุทธระดับ
บริษัทซึ่งมุงทิศทางขององคกร เชน การเติบโต คงที่ หรือหดตัว ซึ่ง สัมพันธกับ การควบคุมกลยุทธที่
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ตองวัดผลงานในระยะยาวและมาตรฐานที่กําหนดไว กลยุทธระดับธุรกิจจะสัมพันธกับการแขงขันกับ
คูแขงขัน และกลยุทธระดับหนาที่จะสัมพันธกับการควบคุมการดําเนินงาน เพื่อประเมินความสามารถ
ขององคกร เพื่อใหตรงกับมาตรฐานของงานที่สําคัญ
ความสัมพันธระหวางการควบคุมและประเมินกลยุทธกับสภาวะแวดลอมโดยที่กระบวนการ
ของการควบคุมและประเมินกลยุทธจะมุงเนนให องคกรสามารถดําเนินงานใหบ รรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวตามแผน แตเนื่องจากสภาวะแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ซึ่งมีผลทํา
ใหการดําเนินงานไมสามารถเปนไปตามแผนที่กําหนดไว ในการวิเคราะหเพื่อหาทางปรับปรุงแกไขจึง
พบวาปจจัยที่เปนสาเหตุทําใหผลการดําเนินงานเบี่ยงเบนจากมาตรฐานเกิดไดทั้งจากปจจัย ภายใน
และภายนอกองคกร
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมนอกองคกรเปนปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ
องคกร แตมิไดหมายความวาองคกรจะใหสภาวะแวดลอมเปนตัวกําหนดทิศ ทางขององคกรแตเพียง
อยางเดียว อยางไรก็ตาม การควบคุมและประเมินกลยุทธนั้นองคกรสามารถปรับตัวใหมีความยืดหยุน
ตอการควบคุมและประเมินกลยุทธไดเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ความยืดหยุ นดังกลาว
อาจหมายถึงความยืดหยุนในการจัดสรรทรัพยากรหรือกําลังความสามารถอื่นใดขององคกร และเมือ่ มี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เชน การเขามาของคูแขงขัน หรือโอกาสทางธุรกิจที่องคกรสามารถฉกฉวย
และใชประโยชนได ความยืดหยุนจึงเปนสิ่งที่ชวงปรับสมดุลใหกับกลยุทธ การควบคุมและการประเมิน
กลยุทธ

9.6 คุณลักษณะของระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล
คุณลักษณะของระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะตองมีลักษณะดังตอไปนี้
1) มีความคุมคา ระบบ วิธีการ และการดําเนินการผลลัพธที่ไดตองคุมคากับคาใชจายในการ
ควบคุม
2) มีคุณประโยชน มีความสอดคลองกับ วัต ถุประสงคและใหส ารสนเทศที่เ ปนประโยชนตอ
การควบคุมติดตามงานที่ไดรับมอบหมาย
3) ทันตอเหตุการณ ชวงระยะเวลาในการประเมินควรเหมาะสมกับ ชวงเวลาการเกิด ของ
เหตุการณ
4) สะทอนภาพแหงความถูกตองทั้งดานดานดีและดานที่สรางความเสียหายแกองคกร
5) สอดคลองกันทั่วทั้งองคกร ผูบริหารเขาถึงและสื่อสารขอมูลสารสนเทศจากการประเมินถึง
ผูปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและทั่วถึงทั้งองคกร
ประสิทธิผลของระบบประเมินนั้นอยูที่ความสามารถในการทําความเขาใจกับผูป ฏิบัติงานให
เขาใจวาการที่แผนกลยุทธขององคกรไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายเชิงกลยุทธ เกิดจาก
อะไร สอดคลองกับเวลาที่กําหนดไวหรือไม ระบบการวัดผลเปนการรายงานเพื่อใหบุค ลากรทุกระดับ
ไดเขาใจ และรับทราบขอเท็จจริงในการปฏิบัติงานที่เกิด ขึ้นทั้งนี้เพื่อจะไดห าแนวทางการแกไข ใน
องคกรที่มีขนาดที่แตกตางกัน ความแตกตางของหนาที่ในแตละหนวยงานจะแตกตางกันไปดวย ดังนี้
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ระบบการควบคุ มและประเมิ น ผลจึง ตอ งเป นระบบที่ เ หมาะสมกั บ องค กรทั้ ง ในด า นของกลยุท ธ
เปาหมาย โครงสราง ขนาดองคกร รูปแบบการบริหาร จุดออน จุดแข็ง และโอกาส อุปสรรคที่องคกร
จะตองทาทายดวย

9.7 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการควบคุมและประเมินกลยุทธ
ปจจัย ที่เ กี่ย วของกับการควบคุม และประเมินกลยุทธ ได แ ก สภาพแวดล อมภายนอกและ
สภาพแวดลอมในองคกร สามารถแยกพิจารณาได ดังนี้
การควบคุ ม และประเมิ น กลยุ ท ธ โ ดยพิจารณาสภาพแวดล อมภายนอกเพื่ อศึ ก ษาว า การ
ดําเนินงานในปจจุบันสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม เพราะถาสภาพแวดลอม
เปลี่ ยนแปลงหรือผัน ผวนก็จะทํ าใหผลลัพ ธที่ ได เบี่ย งเบนไป การควบคุมกลยุ ทธ จะชวยให องคก ร
สามารถปรับปรุงกลยุทธและแผนงาน
สภาพแวดล อมในองค กรเป นการประเมิ นผลการดํ า เนิ น งานภายในองค ก ร ซึ่ งสามารถ
ประเมินได ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ โดยการประเมินผลเชิง ปริมาณจะเปนการเก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหและประเมินผล เชน ยอดขาย สวนแบงตลาด กําไรสุทธิ เงินปนผล อัตรา
การเขาออกของพนักงาน อัตราการเติบโตยอดขาย อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย เปนตน สวน
สภาพแวดลอมในองคก รเชิ งคุณภาพจะเปนการประเมินในเรื่ องวั ฒนธรรมองค กร คานิ ยมองคก ร
ประสิทธิผลของงาน เปนตน

9.8 การวัดความสําเร็จขององคกรโดยใชตัวชี้วัด
องค กรจะประสบความสํ า เร็จหรือบรรลุ ต ามวั ต ถุ ประสงค ที่ ได ตั้ งไว ห รือไม จําเป นต องมี
ตัวชี้วัดที่จะวัดผลการดําเนินงานขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ ในหัวขอนี้จะอธิบายถึงตัวชี้วัดผล
การดําเนินงานหลักหรือเรียกเปนภาษาอังกฤษวา “key performance indicators: KPIs”
ตัวชี้ผลการดําเนินงานหลัก “KPIs” เปนเครื่องมือหรือดัชนีที่ใชในการวัด หรือประเมินวาผล
การดําเนินงานในดานตางๆ ขององคกรเปนอยางไร ซึ่งการกําหนดตัวชี้วัดนั้นมีวิธีการหลากหลายวิธี
9.8.1 ลักษณะของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักที่ดี
ในแตละประเด็นที่องคกรประเมินอาจมีตัวชี้วัดที่บงบอกถึงสิ่งที่เกิด ขึ้นไดหลายตัว จึงตองมี
แนวทางในการคัดเลือกตัวชี้วัดที่ดี มีหลักเกณฑดังนี้
1. ตัวชี้วัดสามารถวัดไดอยางเที่ยงตรงและเชื่อถือได กลาวคือตัวชี้วัด ตองมีค วามสอดคลอง
หรือตรงประเด็น สามารถพิ จารณาไดจากความเที่ยงตรง (validity) คือ ตัวชี้วั ดตองครอบคลุมใน
ประเด็นที่ตองการประเมิน ความเชื่อถือได (reliability) ตัวชี้วัดตองใหคาจากการวัดคงเสนคงวา
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2. ตัวชี้วัดตองวัดไดในเชิงปริมาณ หมายความวา ตัวชี้วัดที่ดีจะตองชัดเจนสามารถวัดไดเปน
ตัวเลข
3. ตั วชี้ วัด ต องมี ก ารตอบสนองไดต ามสถานการณ ตัวชี้ วัด ที่ดี ต อ งแสดงให เ ห็ นถึงความ
เปลี่ยนแปลง แมสถานการณจะเปลี่ยนแปลงไมมากก็ตาม
4. ตัวชี้วัดไดรับการยอมรับจากผูปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดนั้น ตัวชี้วัดที่ดีตองไดรับ การยอมรับ
จากผูปฎิบัติและผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
9.8.2 การกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑ
การกํ าหนดตั วชี้ วั ด ในเชิ ง รู ป ธรรมควรมี อ งคป ระกอบที่สํ าคั ญ คื อ ปริ มาณ (quantity)
คุณลักษณะ (quality) เวลา (time) กลุมเปาหมาย (target group) และสถานที่ (place)
การจัดทําตัวชี้วัดตองใหตรงประเด็นเขาใจงายมีจํานวนไมมากเกินไป และจัด ทําตัวชี้วัดดวย
ความประหยัด คาของตัวชี้วัดตองแสดงเปนตัวเลขในลักษณะตางๆ ได อาทิ รอยละ (percentage)
อัตราสวน (ratio) สัดสวน (proportion) จํานวน (number) และคาเฉลี่ย (average)
9.8.3 การประเมินผลการเปรียบเทียบกับองคกรอื่น
การเปรียบตัวเองกับองคกรอื่นและองคกรชั้นนําทั่วโลก เพื่อใหองคกรเปนที่ยอมรับ ทั่วโลก
ไดกลายมาเปนมาตรฐานการแขงขันในยุค โลกาภิวัตน นอกจากตองมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล
ดวยการสรางดัชนีวัดความสําเร็จโดยวัดจากมุมมองที่หลากหลายแลว องคกรตองรูคูแ ขงขันรวมถึง
การประเมินผลการดําเนินงานขององคกรเทีย บกับคูแขงขันดวย แนวคิดการพัฒนาองคกรดวยการ
เปรียบเทียบมาตรฐานที่ดีขององคกรอื่น เปนวิธีการที่ไดรับ การยอมรับและนํามาใชเปนกลยุทธการ
ประเมินและควบคุมกลยุทธ ซึ่งเปนที่รูจักในชื่อของ benchmarking
benchmarking หมายถึง การพยายามทํ าความเขา ใจวาองคกรอื่นๆ มีวิธีการดําเนินการ
อยางไรและคนหาผลการดําเนินงานที่เปนเลิศขององคกรนั้น จากนั้นพยายามประสานแนวความคิด
หรือวิธีในการปฏิบั ติข ององค กรอื่นๆ ที่ เปนเลิ ศนั้น เขา มาใชในองคกรของตน (Robere, 2000)
สําหรับแนวทางหรือกระบวนการที่เปนระบบในการคนหาและเรียนรูวิธีการในการปฏิบัติที่ดี
ที่สุดเขามาใชภายในองคกร องคกรจะตองคนหาองคกรที่มีการดําเนินงานที่ดีกวาหรือดีที่สุดที่อยูใน
ธุรกิจหรื ออุต สาหกรรมเดีย วกั น หรือมีก ระบวนการในการดํา เนิน งานที่ เ หมื อนกั บองค ก รของตน
บริษัท ซีรอกซ (Xerox) เปนผูริเริ่มนําแนวความคิดbenchmarkingโดยการเปรียบเทียบกับองคกรอืน่
และนําเอาวิธีการดําเนินการดีเปนเลิศนั้นมาใช
หลักการ benchmarking ใชวิธีการในเชิงกระบวนการในการวัด ผลผลิต บริการและการ
ปฏิ บั ติ งาน โดยการเปรีย บเที ย บกั บคู แ ข งขั นหรือกิจการที่ เป นผู นํ าในอุต สาหกรรม องค กรหรื อ
หนวยงานธุรกิจหนึ่งจึงต องคนหาองค กรอื่นที่มีผ ลการดําเนินงานที่ดีกวาเพื่อนํามาศึกษาวาเหตุใด
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องค ก รนั้น จึ ง สามารถสรางผลผลิ ต บริ การหรือ ทํา งานให บ รรลุ เ ป า หมายเหนือ กว าองค กรอื่ นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
การค นหาและทําการศึกษาในความสํา เร็ จของผูนํา ถูก นํามาใช ป ระโยชน ในการปรับ ปรุง
กิจการขององคกรเอง องคกรที่ดําเนินธุรกิจแตกตางกันก็สามารถศึกษากันไดโดยอาจเนนความสําเร็จ
เฉพาะดาน และนําแนวความคิดที่ประสบความสําเร็จนั้นไปประยุกตใชกับการทํางานของตนเอง
แนวคิด benchmarking มาจากการทํางานของทีมนักสํารวจดานที่ดิน หมายถึง รอยสลัก
หรือหมุดรังวัดที่ทําไวบนกอนหิน กําแพงหรือตึก เพื่อใหแ สดงเปนเครื่องหมายที่บงบอกถึงตําแหนง
ดังนั้น benchmarkingจึงแสดงถึงจุดที่สามารถสังเกตไดเพื่อใชในการวัด หรือใชเปนมาตรฐานเพื่อที่
ผูอื่นสามารถที่จะวัดหรือเปรียบเทียบได (Robere, 2000)
ปจจุบัน benchmarking ไดรับ ความนิยมอยา งแพรหลายจากองคกรตางๆ ทั่วโลก โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อคนหาความเปนเลิศ จากองคกรที่เปนเลิศ แลว นํามาประยุกตใชกับการดําเนินงาน
ขององคกรเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ซึ่งเปนกระบวนการที่เปนระบบในการคนหา
และเรียนรูวิธีการในการดําเนินการหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อนํามาใชในองคกรอยางไร
ประเภทของกิจกรรมที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตามแบบของbenchmarking (พสุ เดชะ
รินทร, 2540 และ Robere, 2000) สามารถแบงออกไดดังนี้
1) การเปรียบเทียบกระบวนการ
เป นการเปรี ย บเที ย บกระบวนการต า งๆ ภายในองค กรที่ทํ าให เ กิด ผลลั พ ธ ออกมาโดยที่
กระบวนการแตละอยางมักจะประกอบไปดวยวิธีการหรือขั้นตอนหลายอยาง เปาหมายสุดทายของ
การทําการเปรียบเทียบกระบวนการอยูที่การเพิ่มขึ้นของคุณภาพหรือปริมาณของผลผลิตที่ได
2) การเปรียบเทียบผลลัพธ
เปนการเปรียบเทียบผลลัพธ (outcome) ในการดําเนินงานตั้งแต 2 ประการขึ้นไปกับดัชนีชี้
ผลลัพธในการดําเนินงานที่ไดมีการจัดทําไวลวงหนาแลว ดัชนีหรือเครื่องชี้ผลลัพธตางๆ เหลานี้ไปใช
มาตรฐานในการวัดทั่วๆ ไป แตเปนเครื่องวัดที่องคกรใชวัดความมีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องคกรหรือกิจกรรมตางๆ
3) การเปรียบเทียบผลการดําเนินการ
เปนการประเมินสถานภาพทางการแขงขันโดยพิจารณาหรือเปรีย บเทียบในดานของสินคา
หรือบริการ ซึ่งจะครอบคลุมในเรื่องของราคา คุณภาพ การใชงาน และลักษณะของสินคาหรือบริการ
ความรวดเร็ว หรือความเชื่อถือทนทาน รวมทั้งคุณสมบัติอื่นๆ
4) การเปรียบเทียบกลยุทธ
การสํารวจตรวจสอบวิธีการในการแขงขันขององคกรตางๆ การทําการเปรียบเทียบกลยุท ธ
มักจะไมเนนหรือใหความสําคัญกับ อุตสาหกรรมมากนัก แตจะใหความสนใจกับกลยุท ธที่องคกรใช
เพื่อศึกษาถึงกลยุทธที่ดีที่สุดที่องคกรอื่นนําไปใชและประสบความสําเร็จในการแขงขัน
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จากภาพรวมของการทํา benchmarking ที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปเปนกระบวนการ
ของการทํา benchmarking ไดดังนี้
1) การกําหนดขอบเขตหรือขั้นตอนของสิ่งที่ตองการศึกษา
2) กําหนดวิธีการวัดผลของกิจกรรมที่คนหาและตองการปรับปรุงซึ่งอาจวัด จากผลผลิตหรือ
พฤติกรรม หรืออาจวัดจากทั้งสองอยาง
3) เลือกกระบวนการผลผลิต หรือกลยุทธของคูแขงขันหรือองคกรที่ประสบความสําเร็จ เพื่อ
ใชเปนแนวทางหรือตัวเปรียบเทียบกับของตนเอง
4)ศึ กษาผลตา งหรือความเบี่ ย งเบนในกิ จกรรมตนเองกับ คู แ ขงขั น หรื อองค ก รที่ป ระสบ
ความสําเร็จและคนหาสาเหตุของความแตกตางในผลการดําเนินงาน
5) พัฒนากลยุทธหรือยุทธวิธีในการสรางความสําเร็จหรือลบลางจุดออน ขอบกพรองที่ทําให
เกิดความแตกตางของผลการดําเนินงาน
6) ลงมือปฏิบั ติต ามแผนการที่จัด ทําขึ้น วัด ผลงาน และทํ าการเปรี ยบเทีย บกั บกิจการที่
ประสบความสําเร็จที่คัดเลือกมาเปนตัวอยาง หรือเปนตัวเปรียบเทียบ
9.8.3.1 ประเภทของbenchmarking
ในการทํา benchmarking นั้นองคกรจะเลือกทําภายในองคกร หรือเลือกทํากับ
องค ก รใดก็ ไ ด ที่ คิ ด ว า จะเกิ ด ประโยชน ต อ องค ก รมากที่ สุ ด สามารถแบ ง ประเภทของการ
benchmarking เปน 4 ลักษณะ (Robere, 2000) ดังนี้
1) benchmarking ภายในองค ก ร (internal benchmarking) เป นการทํ า
benchmarkingแบบภายใน คื อเปน การเปรี ย บเที ย บกระบวนการทํ า งานระหว า งกั นเองภายใน
หนวยงานขององคกรธุรกิจ
2) benchmarking เปรียบเทียบกับคูแขง (competitive benchmarking) ไดแ ก
การเลือกคู แ ขงขั นกันโดยตรงเพื่อ เปรีย บเทีย บกัน ไมวาจะเป นการเปรีย บเทีย บสินค าบริก ารหรื อ
ขั้นตอนการผลิตและการปฏิบัติหนาที่อื่นๆ วาคูแขงมีสิ่งที่เหนือกวาองคกรดานใดบาง เพื่อนําจุดที่ยัง
ดอยขององคกรมาพัฒ นาใหดี ยิ่ง ขึ้นหรือเหนื อกวาคู แข งที่ดี ที่สุ ดใหได วิ ธีนี้ก็มีข อเสี ยคื อเรื่ องของ
ความลับทางการคา และขอมูลที่อาจบิดเบือน
3) benchmarking เฉพาะหนาที่ (functional benchmarking) ไดแก การกระทํา
benchmarking การดําเนินงานในแตละหนาที่ (functional) ซึ่งเหมือนกันกับ องคกรอื่นๆ โดยไม
จําเปนตองอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน และไมคํานึงถึงวาจะเปนคูแขงโดยตรงภายในอุตสาหกรรมอาจ
เลือก benchmarking กับองคกรธุรกิจที่อยูนอกอุตสาหกรรม โดยเปรียบเทียบเฉพาะหนาที่กับ
องคกรที่มีการปฏิบัติงานดีที่สุด
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4) benchmarking แบบทั่วไป (generic benchmarking) เปนการเปรียบเทียบ
ระหวางองคกรธุ รกิจในหลายหน าที่โดยที่ กระบวนการตางๆ อาจเกี่ย วข องกับหน าที่ตางๆ ภายใน
องคกร และไมจําเปนจะตองอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน
9.8.3.2 กระบวนการทํา benchmarking
การทํ า benchmarking เปนเรื่ องที่ต องเกี่ ยวของกับบุ คคลหลายกลุมและตอง
ดําเนินการอยางเปนระบบและเปนกระบวนการ มีผูเชี่ยวชาญในการทําbenchmarkingไดศึกษาและ
คิดคนกระบวนการหรือรูปแบบการทําbenchmarkingมากมาย โดยเฉพาะการประยุกตกระบวนการ
benchmarkingเขากับวงจรของเดมมิง (Deming cycle) และวงจรของชูฮารท (Shewhart cycle)
ตามแนวทางของ Robere ไดกล าวถึ ง ขั้ นตอนในการทํ า benchmarkingประกอบด วยช วงเวลา
(phase) ที่สําคัญ 4 ระยะ ดังรูปตอไปนี้
ภาพที่ 9.2การทําbenchmarkingของ R & A

แกไข

เริมวางแผน

ศึกษา

ดําเนินการ

ที่มา ปรับปรุงจาก Robere (2000)
ระยะที่ 1 : การวางแผน (planning phase)
เปนการกําหนดเลือกกระบวนการรวมถึงประเภทของการทําbenchmarking ขอบเขตการ
วางแผนสรางทีมงานที่รับผิดชอบหาขอมูล ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนยอยดังนี้
1) เลือกกระบวนการที่ตองการทําbenchmarking
2) เลือกและจัดเตรียมทีม benchmarking อาจเปนทีมงานคละแผนก คือมีทีมในระดับ
ตาง ๆ กัน
3) กําหนดบริษัทที่ทําการเปรียบเทียบดวยจากองคกรที่ไดรับการยอมรับวาดีที่สุด
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ระยะที่ 2 : ดําเนินการ (do)
จะใหความสําคัญกับการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาเปรีย บเทีย บวิเคราะหการปฏิบัติงาน
โดยทําการเปรียบเทียบ “สิ่งที่เปนอยู” กับ “องคกรที่ไดรับ การยอมรับวาดีที่สุด ” ซึ่งประกอบดวย
ขั้นตอนยอยดังนี้
1) รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
2) ตรวจสอบความแตกตางที่พบและสวนไดเปรียบขององคกรและจุดแข็ง
ระยะที่ 3 : ศึกษา (study)
ศึกษารายงานของทีม benchmarking ซึ่ งได ขอมู ลจากขั้ นดําเนินการที่ผา นมาพรอมทั้ง
กําหนดเปาหมายในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง โดยขั้นตอนนี้ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาอยางเปนระบบ
2) สื่อสารใหบุคลากรทุกระดับทราบถึงสิ่งที่คนพบในการทําbenchmarking
3) กําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน
ระยะที่ 4 : แกไข (act)
การนํ าผลที่ ศึกษาในกระบวนการที่ ผ านมาสู ก ารดํ าเนิ นงานที่ เป นรู ป ธรรมจับ ต องได ซึ่ง
ประกอบดวยขั้นตอนยอย ดังนี้
1) สรางแผนดําเนินการ ดําเนินการตามวิธีปฏิบัติ และควบคุมความคืบหนา
2) การเปรียบเทียบซ้ํา
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา benchmarking นั้นเปนวิธีการเทียบเคียงผลงานขององคกรกับ
คูแ ขง เพื่อคํานวณความแตกตา ง ตัววัด ขององคกรกั บหมุด เที ย บ เพื่อระบุถึ งสาเหตุ แ ละหาผลที่
แตกตาง
9.8.4 balanced scorecard กับการประเมินผล
การวัดผลการดําเนินงานขององคกรธุรกิจในยุคอุตสาหกรรม มักจะเนนที่ตัววัด ทางการเงิน
ซึ่งขอมูลเหลานี้มักเปนขอมูลในอดีต คือ บอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาแลว แตไมไดบอกถึงปญหาและโอกาส
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
balanced scorecard ถื อกํ า เนิ ด ขึ้ นก อ นป 1990 โดย Robert Kaplan และ David
Norton ประธานบริษัท Nolan Norton Company สหรัฐอเมริกาไดเสนอแนวคิด ในเรื่องของการ
ประเมินผลองคกรแทนที่จะเนนที่ตัววัดทางดานการเงินอยางเดียวKaplan และ Norton เสนอวา
องคกรควรพิจารณาตัวชี้วัดที่ไมเปนตัวเลขดวย
ถึงแมการใชเกณฑดานการเงินและบัญชีจะยังคงเปนที่นิยมอยูในปจจุบัน ในขณะทีเ่ กณฑดา น
ผูถื อหุ นกํ าลั งไดรับ ความนิ ยมมากขึ้ นทุ กขณะ โดยเฉพาะบริษั ทในต างประเทศแต ทว าในป จจุ บั น
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องคกรธุรกิจและบริษัทที่ปรึกษาทางดานการจัดการตางๆ ไดใหความสนใจและความสําคัญกับการใช
เกณฑหลายๆ ลักษณะ
ผูที่คิดคน balanced scorecard ขึ้นมา ไมไดมุงหวังใหbalanced scorecardเปนเพียง
เครื่องมือในการประเมินผลขององคกรเทานั้น แตมุงหวังใหเปนเครื่องมือในการบริหารและดําเนินงาน
ตามกลยุ ทธ ข ององค กร ทั้ งนี้ เ นื่ องจากการทํ า balanced scorecard นั้ น องค กรธุ รกิจจะได รับ
ผลลัพธอื่นๆ ที่สําคัญนอกเหนือจากการประเมินผลอีก ไดแก
1) ชวยในการกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธที่ชัดเจน
2) ชวยในการกําหนดวัตถุประสงค และจุดมุงหมายในการดําเนินงานชัดเจน
3) มีการวางแผน กําหนดเปาหมาย และแผนปฏิบัติการสําหรับแผนกตางๆ
สรุ ป ว าการทํ า balanced scorecard นอกจากใชสํ า หรั บ การประเมิ นผลองค กรแล ว
สามารถเปนเครื่อ งมื อในการบริห ารใหมีป ระสิ ท ธิ ภาพไดด วย โดยพิจารณาตั วชี้วัด ใน 4 มุมมอง
ประกอบดวย 1.มุมมองดานการเงิ น (financial perspective) 2.มุ มมองด านลู กคา (customer
perspective) 3.มุมมองดานกระบวนการภายใน (internal process perspective) และ 4.มุมมอง
ดานการเรียนรูแ ละการพัฒนา (learning and growth perspective) (Kaplan and Norton,
1996)
1) มุมมองดานการเงิน
เป นการตอบโจทย ผูถื อ หุ น เพื่อบรรลุ วิ สัย ทั ศ น องค ก ร ควรมี ผ ลการดําเนิน งาน
อยางไรในสายตาผูถือหุน เปนมุมมองแรกของ balanced scorecard โดยในมุมมองดานการเงิน
ประกอบดวย
- วัตถุประสงคที่สําคัญภายใตมุมมองทางการเงิน
- ตัวชี้วัด (key performance indicators) คือ ตัวชี้วัดวัตถุประสงคในแตละดาน
- เปาหมาย (target) คือ การกําหนดตัวเลขที่องคกรตองการบรรลุ
- การริเริ่มหรือแผนงาน (initiatives) คือ แผนงานหรือโครงการที่องคกรจะจัดทํา
เพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ
2) มุมมองดานลูกคา และการตลาด
เป นการกําหนดวั ต ถุ ป ระสงค ในส วนนี้ เพื่อ ให ส อดคลอ งกั บ วัต ถุป ระสงค ในด า น
การเงิน ทั้งนี้เพื่อใหองคกรธุรกิจสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคท างดานการเงินที่ไดตั้งไว จึงควรมีการ
กําหนดวัตถุประสงคในดานลูกคาและการตลาด เพื่อเปนการกําหนดแนวทางในการแสวงหารายได
ขององคกร โดยวัตถุประสงคในดานนี้ประกอบไปดวยดังนี้
- การสรางความรับรูในกลุมลูกคา
- สวนแบงทางการตลาด
- การแสวงหาลูกคาใหม
- การรักษาลูกคาเกา
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- ความพึงพอใจของลูกคา
- วัตถุประสงคที่สําคัญภายใตมุมมองทางการเงิน
- ตัวชี้วัด (key performance indicators) คือ ตัวชี้วัดวัตถุประสงคในแตละดาน
- เปาหมาย (target) คือการกําหนดตัวเลขที่องคกรตองการบรรลุ
- การริเริ่มหรือแผนงาน (initiatives) คือ แผนงานหรือโครงการที่องคกรจะจัดทํา
เพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ
3) มุมมองดานกระบวนการภายใน
เพื่อใหการดําเนินงานภายในสอดคลองกับมุมมองดานลูกคาและมุมมองดานการเงิน
จึง ต อ งให ค วามสํ า คั ญต อ กระบวนการบริ ห ารที่ เ ป น เลิ ศ โดยมุม มองด า นกระบวนการภายใน
ประกอบดวย
- วัตถุประสงค
- ตัวชี้วัดดานกระบวนการภายใน
- เปาหมายของมุมมองภายใน อาจกําหนดไดโดยจํานวนผลิตภัณฑใหมที่คิดคนตอง
เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป
4) มุมมองดานการเรียนรูแ ละพัฒนา
จะเกี่ยวของกับการพัฒนาและฝกอบรมพนักงานที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพ
การทํางานในองคกรใหสอดคลองกับมุมมองที่กลาวมาทั้งหมด มุมมองดังกลาวประกอบดวย
- วัตถุประสงค ภายใตมุมมองการเรียนรูและการพัฒนา
- ตัวชี้วัดในการเพิ่มศักยภาพของพนักงานอาจใชตัวชี้วัด
- เปาหมายเชน จํานวนพนักงานที่ผานการอบรมเทากับ1,000 คนตอป
- แผนงาน มีการจัดทําแผนงานฝกอบรมตลอดอยางตอเนื่อง
จากแนวคิ ด ทั้ ง 4 มุม มองของระบบ balanced scorecard พบว า นอกเหนื อ จากเป น
เครื่องมือที่ใชประเมินผลองคกรดังกลาวตั้งแตตนแลว balanced scorecard ยังสามารถนําไปใชเปน
เครื่ องมือ เพื่อนํากลยุท ธไปสูการปฏิบัติ หรือเป นแผนที่ยุ ท ธศาสตร โดยสามารถชวยแก ไขป ญหา
เกี่ยวกับการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติที่ผูบริหารเผชิญอยูได
- วัตถุประสงคที่สําคัญภายใตมุมมองทางการเงิน
- ตัวชี้วัด (key performance indicators) คือ ตัวชี้วัดวัตถุประสงคในแตละดาน
- เปาหมาย (target) คือ การกําหนดตัวเลขที่องคกรตองการบรรลุ
- การริเริ่มหรือแผนงาน (initiatives) คือ แผนงานหรือโครงการที่องคกรจะจัดทํา เพื่อบรรลุ
เปาหมายที่ตองการ
ในการประเมินผลโดยใช balanced scorecard นี้ องคกรธุรกิจจะตองเริ่มตนจาก
1) การกําหนดวัตถุประสงคที่จะประเมิน
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2) กําหนดเครื่องมือในการประเมิน โดยเครื่องมือนี้จะบอกไดวาการดําเนินงานขององคกร
เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม
3) กําหนดเกณฑมาตรฐานที่จะใชเปรียบเทียบ
4) กําหนดแผนปฏิบัติการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
คุ ณ สมบั ติ ป ระการหนึ่ ง ที่ทํ าให balanced scorecard แตกต างจากเครื่ อ งมื อ ในการ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานโดยทั่ ว ๆ ไป ได แ ก ค วามสั ม พั น ธ กั นของป จ จั ย ทั้ ง 4 ประการ โดย
ความสัมพันธของวัตถุประสงคหลักทั้ง 4 ประการ จะชวยใหองคกรสามารถกําหนดวัต ถุประสงคใน
การดําเนินงานที่ชัดเจน

9.9 บทสรุป
ในขั้ นตอนสุ ด ท า ยของการจั ด การจะเปน กิ จกรรมในการประเมิ นและควบคุ ม กลยุท ธ ซึ่ง
กิ จกรรมทั้ งสองจะมี ค วามสั มพั นธ กัน ที่ ต องดํ า เนิ นการควบคู กันโดยการวางแผนกลยุ ท ธ จะเป น
กิจกรรมของการกําหนดแนวทางใหนําไปปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงคสวนการควบคุมเปนกิจกรรมใน
การกํากับติดตามและปองกันไมใหเกิดผลลัพธที่แตกตางไปจากวัต ถุประสงคเปาหมายที่กําหนดไวที่
อาจเกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมจนมีผ ลกระทบตอการปฏิบัติงานทําให
องคกรไมสามารถดําเนินงานไดตามแผนที่กําหนดไวอยางราบรื่น
การควบคุมหมายถึงกระบวนการที่ผูบริหารเพื่อใชเปนมาตรการในการตรวจสอบกํากับและ
ติด ตามการดําเนินงานใหแ ผนและการดําเนินงานสอดคลอ งตรงกันโดยตองมีการวัด วิเคราะหและ
ประเมินผลกับมาตรวัดและเพื่อทําการปองกันและแกไขไมใหผลงานคลาดเคลื่อนไปจากวัตถุป ระสงค
ที่กําหนดไวลวงหนา
ปจจัยที่มีความสําคัญตอการควบคุมจนสามารถบรรลุผลไดปจจัยที่มีความสําคัญคือผูบริหาร
จะตองทราบวัตถุประสงคที่มีการกําหนดไวอยางชัดเจนจะตองสามารถวัดไดมีการกําหนดชวงเวลาใน
การควบคุมสามารถปฏิบัติไดจริงและตองมีความสอดคลองกับภารกิจอีกดวยจึงทําใหการประเมินผล
การดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพการควบคุมกลยุทธมีขั้นตอนที่สําคัญไดแกการกําหนดสิง่ ทีจ่ ะวัด
ประเมิ นและควบคุ มการกํ า หนดมาตรฐานการปฏิบั ติ ง านการวัด ผลการปฏิ บั ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ ง การ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงกับ มาตรฐานที่กําหนดไวการพิจารณาเพื่อคนหาสาเหตุของ
ความเบี่ยงเบนจากมาตรฐานการปรับปรุงแกไขในสิ่งที่ผิดพลาดเปนตน
ในระบบการควบคุมในองคกรนั้นหากสามารถปรับตัวใหมีความยืดหยุนตอการควบคุมไดแลว
ก็สามารถที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดเชนการจัดสรรทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถ
และมีประสบการณในการแกปญหาเปนตนความยืดหยุนดังกลาวผู บริหารจะตองวางแผนสํารองไว
สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ย นแปลงดานสภาวะแวดลอมซึ่งในบางสถานการณหาก
องคกรไมมีการเตรียมความพรอมไวอาจเกิดความสูญเสียที่สําคัญตามมาก็ได
การควบคุมสามารถจําแนกไดหลายวิธีขึ้นอยูกับ สิ่งที่ใชเปนเกณฑในการจําแนกสําหรับการ
ควบคุมสามารถจําแนกไดแกจําแนกตามความสามารถในการควบคุมปจจัย จําแนกตามชวงเวลาของ
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การดําเนินงานและจําแนกตามระดับของกลยุทธสําหรับเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลการ
ดําเนิน งานในระดั บบริ ษัท ได แ ก การวั ด อัต ราผลตอบแทนจากการลงทุ นการวัดจากบุค คลที่มีสวน
เกี่ยวของกับ องคกรการวัด มูลคาเพิ่มขึ้นการวัดมูลคาในสวนของผูถือหุนการวัดมูลคาของผูบริหาร
ระดับสูงการตรวจสอบการจัดการหลักสมดุลแหงแผนคะแนนเปนตน

คําถามทายบท
1. ใหอธิบายความหมายของการควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ
2. ใหอธิบายความสําคัญและขั้นตอนของการควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ
3. ใหอธิบายคุณลักษณะของระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผ ล ปญหาในการประเมินผล และ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการควบคุมและประเมินผล
4. ใหอธิบายความหมายและองคประกอบที่สําคัญของ benchmarking และ balanced scorecard
ที่นํามาใชในการควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ
5. ใหอธิบายแนวทางและกระบวนการใช benchmarking และ balanced scorecard มาใชในการ
ควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ
6. จากกรณีศึกษาเรื่อง “สตารบัคส ทําอยางไรใหกาวสูการเปนผูนํา” ใหอธิบายและวิเคราะห
6.1 กลยุทธระดับบริษัท (corporate strategy) ของ “สตารบัคส”
6.2.กลยุทธระดับธุรกิจ (business strategy) ของ “สตารบัคส”
6.3 กลยุทธระดับหนาที่ (functional strategy) ของ “สตารบัคส”
6.4 วิเคราะหแนวทางใช balanced scorecard เพื่อควบคุมและการประเมินผลกลยุทธของ
“สตารบัคส”
กรณีศกึ ษาเรือ่ ง “สตารบัคส ทําอยางไรใหกาวสูก ารเปนผูน ํา”
ในป ค.ศ.1971 มีรานกาแฟเล็ก ๆ แหงใหมชื่อ สตารบัคส เปดขึ้นใน Pike Place Market ณ
เมืองซีแอตเติล จากรานเล็กๆ ที่ใหบริการเมล็ดกาแฟคั่วใหมสดคุณภาพเยี่ย มของโลกเพียงบางชนิด
และชื่อไดรับแรงบันดาลใจจากนวนิยายเรื่อง Moby Dick ที่ชวนใหนึกถึงความโรแมนติกของทอง
ทะเล และวิถีประเพณีการเดินเรือของผูคากาแฟยุคแรก ๆ จากวันนั้น รานกาแฟแหงนี้ไดกลายเปน
รานกาแฟที่ใหญที่สุดในโลก มีมากกวา 25,000 สาขา จาก 65 ประเทศทั่ว และมีทาทีวาจะไมมีการ
ชะลอตัวลงแตอยางใด
วิสัยทัศนของรานสตารบัคสคือ "รานกาแฟคือสถานที่สําหรับ การสนทนา ใหค วามรูสึกของ
ความเป น ชุ ม ชน เป น อี ก สั ง คมหนึ่ ง นอกเหนื อ จากบ า นและที่ ทํ า งาน" และภารกิ จง า ยๆ ของ
สตารบัคส คือ การสรางแรงบันดาลใจ และหลอหลอมจิตวิญญาณ ครั้งละคน ครั้งละแกว และครั้งละ
ชุมชน พันธกิจที่สตารบัคสไดรับมอบหมาย และดําเนินการมากวาสี่ทศวรรษคือ การทําใหส ตารบัคส
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เปนมากกวารานกาแฟ เปนสถานที่ที่ทุกคนสามารถหลบหนีจากความวุนวายมาพักใจได ซึ่งทุกวันนี้
สตารบัคสไดกลายเปนหองประชุม แหลงนัดพบของใครหลายๆ คน ไมวาจะอายุเทาไร ทําอาชีพอะไร
มีประสบการณในดานใด สตารบัคสก็ยังคงเปนรานกาแฟที่ทุกคนรูสึกผอนคลายจากการทํางาน และ
สังคมที่วุนวาย เมื่อเดินเขามาแคกาวแรก หากเรายังจําประสบการณการเดินเขาสตารบัคสครั้งแรกได
หลายคนที่เขาไปครั้งแรกอาจไมรูวาตองทําอยางไร สั่งแบบไหนถึงจะไดของที่ตองการ เราสามารถ
ขอใหพวกเขาชวยตัดสินใจได เมื่อพนักงานทราบวาคุณตองการอะไร พวกเขาจะมีเทคนิคในการเขา
ใจความตองการของลูกคา
กลยุทธการบริการลูกคา การสอบถาม แนะนําสินคาเปนไปอยางเปนกันเอง ซึ่งก็มีไมนอยเมือ่
เดินกลับ ออกมาจากราน คุ ณจะได ของติด ไม ติ ดมื อมากกวา ที่ ตัวเองตั้ง ใจไว นี่เ ปนวิ ธีที่ ง ายและมี
ประสิทธิภาพอยางมาก ในสวนของงานบริการ ถาคุณเปนลูกคาที่เดินเขาสตารบัคสบอยๆ คุณอาจมี
บาริสตาที่ชื่นชอบในฝมือ และเลือกใชบริการคนนั้น ๆ ความสนิท สนมระหวางลูกคาและผูใหบริการ
เปนเรื่องปกติที่เกิดขึ้นจากความใสใจของพนักงาน ที่จะทําใหลูกคารูสึกประทับใจ เหมือนวามีบาริสตา
สวนตัวที่พรอมจะมอบความสุขใหเ สมอ ในสวนของผูบริหารสตารบัคสใหความสําคัญกับการดูแ ล
พนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกันดุจสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ในแตละวันคุณอาจไมรวู า พวกเขาชง
เครื่องดื่มอะไรเสิรฟใหลูกคา ถาคุณใสใจและรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน คุณอาจไดไอเดียใหม ๆ
เหมือนในกรณีของ Dina Campion หนึ่งในพนักงานสตารบัค ส ซึ่งเปนผูคิด คนเครื่องดื่มยอดนิย ม
อยาง Frappuccino การใหบ ริการของพนักงานของเราจึงสรางความแตกตางจากรานกาแฟอื่น ๆ
ทั่วไป
เราอาจสังเกตเห็นวาเมื่อเดินไปมุมไหนก็เจอสตารบัคส โดยเฉพาะในสถานที่ทองเที่ยว หรือ
ยานที่มีคนพลุกพลาน นั่นเปนความตองการของสตารบัคส ซึ่งทุกสาขาจะมีรูปแบบที่แตกตางกัน ทั้ง
สไตลการแตงราน คูแขงในบริเวณใกลเคียง และความตองการของผูบริโภค ซึ่งสตารบัคสก็พรอมจะ
ตอบสนองทั้งหมด ในขณะเดียวกันคุณอาจมองวากลยุทธเหลานี้จะเปนการขยายสาขาที่มากเกิ นไป
แลวแตละสาขาจะแยงลูกคากันหรือไม แตอยาลืมวาไมวาคุณจะเลือกเขาสาขาไหน สุดทายก็เขาสตาร
บัคสอยูดี
สตารบัคสไดเลือกใช Instagram เพื่อบอกเลาเรื่องราวของแบรนด ผานการโพสรูปภาพตางๆ
ทั้งภาพสินคา ภาพแนวสรางสรรค และชวงเวลาที่ลูกคากําลังเพลิดเพลินกับ เวลากาแฟ ซึ่งทั้งหมดนี้
คือการแบงปนชวงเวลารวมกันระหวางแบรนดแ ละลูกค าและการสรา งความแตกตา งใหเกิดขึ้นใน
สายตาและความรูสึกของลูกคา สิ่งที่สตารบัคสเลือกคือการสรางการมีสวนรวมระหวางเรากับลูกคาได
ตอ งใส ใจทุ กรายละเอีย ด เพราะทุ กเรื่อ งสําคั ญหมด ยกตั วอย างเชน ฝายบัญ ชีข องสตาร บั ค ส ที่
ตองการประหยัดคาใชจายเรื่องกระดาษทิชชูจากแบบหนา เปนแบบบางที่มีราคาถูกกวา ซึง่ ความคิดนี้
ก็ถูกปฏิเสธไป เพราะผูบริหารสตารบัคสรูสึกวาถาเปลี่ย นกระดาษแลว จะไมเ ขากับแกว และขัด กับ
ภาพลักษณของแบรนดที่ดูหรูหรา
ดวยความที่มีส าขาอยูทั่วโลก สตารบัคสจึงตองเขมงวดทุกอยางเกี่ย วสูตรการชงเครื่องดื่ม
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และด วยความเขมงวดนี้เอง ทําใหมี แฟนพันธุแ ทอยูทั่ วโลก เป นลูกค าที่ภักดีตอแบรนดอยา งมาก
เพราะคุณภาพการใหบริการ
สําหรับคุณภาพสินคาของสตารบัคสที่มั่นใจไดวาเมื่อเดินเขาสาขาไหนก็ไดรสชาติเหมือนกัน
ในขณะที่สตารบัคสมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก แตก็ยังมีเมนูพิเศษที่เหมาะกับสถานที่ หรือประเทศ
นั้นๆ ดวยการนําวัตถุดิบในทองถิ่นมาใช ซึ่งอาจทําใหรสชาติแ ตกตางไปบาง ก็ขึ้นอยูกับวัตถุดิ บใน
ทองถิ่นนั้นๆ นอกจากนี้ สตารบัคสยังมีเมนูที่ปรับเปลี่ยนไปตามเทศกาลตาง ๆ อีกดวย
ในป ค.ศ.2007 เปนปที่ ส ตาร บัค สป ระสบปญ หา อยูในสถานะที่กําลั งลํ าบาก ท ามกลาง
เศรษฐกิจอเมริกาที่กําลั งจะลมสลาย โฮวารด ชูล ทส ที่ในขณะนั้นไดผันตัวไปรับตําแหนงประธาน
บอรดของสตารบัคส เพื่อเขามาสรางสตารบัคสใหยิ่งใหญตอไป
นอกจากนี้สตารบัคสยังควบคุมดําเนินงานนอกจากกําไรและสวนแบงตลาดแลว ยังมุงสราง
ระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพที่ใหความสําคัญกับพนักงาน การสรางความแตกตางและความพึง
พอใจสูงสุดใหกับลูกคาของสตารบัคส และสรางนวัตกรรมดานบริการและผลิต ภัณฑของสตารบัคส
อยางตอเนื่อง ยังทําใหสตารบัคสแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องเทคนิคการชงกาแฟใหกับพนักงานใหมและ
ใหเกิดเปนองคกรแหงการเรียนรูและความเปนผูเชี่ยวชาญดานกาแฟ สิ่งเหลานี้คือการทีผ่ บู ริหารสตาร
บัคสใชในการควบคุมและประเมินผลการดําเนินงานของสตารบัคสในทุกสาขาทั่วโลก
สตารบัคสมียุทธศาสตรโดยมุงเนนความเชี่ยวชาญแบบการขยายตัวไปขางหนา โดยทําการ
เปดเปนรานกาแฟที่เขาถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนในการบริโภคกาแฟของคนในสหรัฐอเมริกาและ
ยังมีความเชี่ยวชาญดานเครื่องบดกาแฟ และความรูเรื่องเมล็ดกาแฟ โดยใชความเชี่ยวชาญหลักดาน
กาแฟมาบริหารจัดการ มีการจัดสงพนักงานไปอบรมกอนเปนระยะเวลา 15 อาทิตย กอนที่จะมาเปด
ราน ทําใหมั่นใจไดวาพนักงานทุ กคนมีค วามรู ความเชี่ย วชาญ และศักยภาพดานกาแฟ ทําใหเ กิ ด
คุณคาแกลูกคาที่เขามาใชบริการ เพราะไดกาแฟที่มีคุณภาพและรสชาติดี และสรางความแตกตางของ
สินคาและบริการ โดยมีมูลคาที่เห็นไดชัด
นอกจากจะจําหนายกาแฟแลว ยังคงจําหนายสินคาอื่นๆ ดวย ผลิตภัณฑทุกตัวของสตารบคั ส
ไดมุงเนนคุณภาพและความแตกตาง ใชกลยุทธการตั้งราคาสูงเพื่อโฟกัสลูกคากลุมที่เฉพาะเจาะจง
เพื่อบงบอกถึงคุณภาพ ใหความสําคัญกับการเลือกทําเลที่มีบรรยากาศถายเทสะดวก เนนการจัด ราน
ที่มีเอกลักษณ โดยมีการใชบัตรสมาชิก มีการประหยัดตนทุนในการประชาสัมพันธ โดยการบอกตอ
แบบปากตอปาก ใชระบบการจัดสงที่จะใชวิธีการขยายสาขา เพื่อลดคาใชจายในการกระจายสินคาลง
ทําใหประหยัดตนทุนการขนสง ใชพนักงานที่อยูในทองถิ่น ทุกหนวยงานในสตารบัค สใหความสําคัญ
กับการทํางานเปนทีม ประสานงานและกลยุทธในแตละแผนกในองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อสราง
คุณคาใหกับกาแฟสตารบัคสและองคกรของสตารบัคสอยางจริงจัง เพื่อตอบเปาหมายเชิงกลยุทธของ
สตารบัคส คือ การสรางแรงบันดาลใจ และหลอหลอมจิตวิญญาณ ครั้งละคน ครั้งละแกว และครั้งละ
ชุมชน
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(ที่มา: ปรับปรุงจาก เจาะแนวคิด โฮวารด ชูลทส CEO สตารบัคส ทําอยางไรใหกาวสูการเปนผูนํา คน
จ า ก http://www.marketingoops.com/exclusive/case-studies-exclusive/starbucks-1 2 lessons-learned-from-america-fastest-growing/ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559)
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แผนการสอนครั้งที่ 10
บทที่ 10 จริยธรรมธุรกิจและบรรษัทภิบาล
หัวขอเรื่อง
บทที่ 10จริยธรรมธุรกิจและบรรษัทภิบาล
10.1 บทนํา
10.2 จริยธรรมทางธุรกิจและบรรษัทภิบาล
10.2.1 จริยธรรมทางธุรกิจ
10.2.2 ความจําเปนที่ตองมีจริยธรรมทางธุรกิจ
10.2.3 ปญหาจริยธรรมทางธุรกิจ
10.3 การวิเคราะหปญหาทางจริยธรรมในธุรกิจ
10.4 คุณคาแหงจริยธรรมธุรกิจ
10.5 จริยธรรมของผูบริหาร
10.5.1 คุณลักษณะของผูบริหาร
10.5.2 การพัฒนาศีลธรรมของผูบริหารทฤษฎี Kohlberg
10.6 โครงสรางคุณลักษณะของจริยธรรม
10.7 ความสัมพันธเกี่ยวของระหวางการดําเนินธุรกิจกับจริยธรรม
10.8 บรรษัทภิบาล
10.8.1 ความสําคัญของบรรษัทภิบาล
10.8.2 หลักการปฏิบัติดวยบรรษัทภิบาล
10.8.3 องคประกอบของบรรษัทภิบาล
10.8.4 ผูบริหารกับหลักบรรษัทภิบาล
10.8.5 วิธีการสรางบรรษัทภิบาลที่ดี
10.9 บทสรุป

แนวคิด
จริยธรรม (ethics) เปนสิ่งที่พึงประพฤติปฏิบัติตามที่ไดตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม
แลวยอมกอใหเกิดความสัมพันธที่ราบรื่นระหวางบุคคลสังคมและการทํากิจกรรมใดๆยอมเปนไปดวย
ความเรียบรอยแสดงถึงคุณคาที่มีของจริยธรรมตอชีวิตของมนุษยเราอันเปนคุณคาที่เปนประโยชนตอ
ชีวิตที่เปนปกติสุขทั้งสวนตัวและสวนรวม สวนบรรษัทภิบาล (corporate governance)หมายถึงวิถี
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แหงการดํารงอยูของบริษัทหรือองคกร และแนวทางหรือวิถีแหงการปฏิบัติตนของคนในองคกรนัน้ เพือ่
ไปสูเปาหมายที่ตองการ คือ การเติบโตที่ยั่งยืน และมีความสุขในการประกอบธุรกิจในปจจุบันกระแส
ของโลกถือวา องคกรใดก็ตาม จะมีความเจริญกาวหนาเหมาะกับการลงทุนหรือวาหุนขององคกรนั้น
จะมีราคาที่ดีได องคกรตองมีชื่อเสียงในการบริหารธุรกิจ โดยอาศัย กระบวนการและโครงสรางของ
บรรษัทภิบาล
องค ก รภาครั ฐและภาคเอกชนในสั ง คมได ดํ าเนิ นธุ รกิจโดยขาดจริ ย ธรรมและขาดความ
รับผิ ด ชอบ รวมถึงการขาดหลักบรรษัท ภิบาลของผู บริ หารมากขึ้น ทํา ใหผูบ ริ หารบางคนมีการใช
อํานาจอยางไมเหมาะสม ไมโปรงใส และไมยุติธรรม ซึ่งเปนการใชอํานาจไมถูกตอง จึงทําใหตองมีการ
เรียกรองใหองค กรภาครัฐและภาคเอกชนให ค วามสนใจกับการนําหลักบรรษัทภิ บาลมาใชภ ายใน
องคกรมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีการรณรงคใหองคกรธุรกิจใชหลักการปฏิบัติที่ดีใน 3 ดาน
ใหญ คื อ การปฏิ บั ติ ที่ ดี ต อ พนั กงาน การปฏิ บั ติ ที่ ดี ต อ ลู กค า และการปฏิ บั ติ ที่ ดี ด านสั ง คมและ
สิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจความหมายของจริยธรรมธุรกิจและบรรษัทภิบาล
2. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจการวิเคราะหปญหาทางจริยธรรมในธุรกิจ
3. เพื่อศึ กษาและทําความเขาใจโครงสรางคุณลักษณะของจริ ยธรรม และความสัมพันธ เกี่ยวของ
ระหวางการดําเนินธุรกิจกับจริยธรรม
4. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจกระบวนการดําเนินการบรรษัทภิบ าลเพื่อการเปนองคกรที่ดีและมี
ความยั่งยืน

กิจกรรมการสอน
1. การบรรยาย การอภิปราย การตอบขอซักถามตาง ๆ
2. นักศึกษาแบงกลุม เพือ่ อภิปรายและรวมแสดงความคิดเห็นเนื้อหาในบทเรียน

สื่อการสอน
ตํารา เอกสารประกอบการสอน การนําเสนอโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส (power point)

การประเมินผล
นักศึกษาเขาใจเนื้อหา เขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน สามารถตอบปญหาทีผ่ ูสอนถามได เรียนรูและ
ทํางานรวมกันเปนกลุม สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหได
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เอกสารอางอิง
ดูรายละเอียดทายบท

บทที่ 10
จริยธรรมธุรกิจและบรรษัทภิบาล
10.1 บทนํา
ขอเท็จจริงของสังคมในปจจุบั นจะเนนการพัฒนาทางวัต ถุ เพื่ อสนองตอบวัตถุ นิย ม ทํ าให
มนุษยไดรับความสะดวกสบายในการใชชีวิตไดงายและเร็วขึ้น ขณะเดียวกันผลกระทบอันเกิดจากการ
พัฒนาดวยน้ํามือมนุษยก็ถูกทําลายลงดวยน้ํามือมนุษยเชนเดีย วกันจนกลายเปนปญหาใหญที่สงผล
กระทบใหเกิดความเสียหายอยางมหาศาลทั้งดานเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในที่สุด
รากเหงาของการอยูรวมกันของสังคม เพื่อใหสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมอยูดวยกันอยางพึ่งพา
เพื่อการสรางภาวะแหง ความสมดุ ลของสัง คมกั บสิ่งแวดล อม ซึ่งแต ละภาคสวนของสัง คมต องหั น
กลับมาตระหนักถึงหนทางแกไขซึ่งไมอาจละเลยได
จริยธรรมจึงเปนสิ่งที่พึงประพฤติปฏิบัติตาม เปนการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม เพือ่
กอใหเกิดความสัมพันธที่ราบรื่นระหวางบุคคลสังคมและสิ่งแวดลอม คุณคาของจริยธรรมตอชีวิต ของ
มนุษยเปนคุณคาที่เปนประโยชนตอชีวิตที่เปนปกติสุขทั้งสวนตัวและสวนรวม หากทุกคนมีจริยธรรม
ประจําใจ การดําเนินกิจกรรมใดๆ ไมเวนแมแตการดําเนินธุรกิจซึ่งเปนไปเพื่อคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ก็ยอมเปนไปดวยความเรียบรอย ความรับผิดชอบ ไมเห็นแกประโยชนขององคกร และคํานึงประโยชน
ของสวนรวมหรือสาธารณะ
จริ ย ธรรมมี ค วามหมายเกี่ ย วขอ งสั มพั นธ กั บ คํ าว าจริย ศาสตร ซึ่ ง เป นคํ าที่ ม าจากภาษา
สันสกฤต คือจะริยะ+สาดตฺระ ความหมายวา กิริย าที่ควรประพฤติ+ระบบวิชาความรู หมายถึงวิช า
ความรูที่วาดวยแนวทางที่ควรประพฤติปฏิบัติและแปลจากศัพทภาษาอังกฤษไดวา ethics มาจากราก
ศัพทภาษากรีกวา ethos ซึ่งแปลวาขนบธรรมเนียมหรือธรรมเนียมปฏิบัติ (custom) สวน ethics นัน้
มีความหมายวาศาสตรแหงศีลธรรม (science of morals) (ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554)
จริยศาสตรเปนปรัชญาสาขาหนึ่งวาดวยการแสวงหาความดีสูงสุดของชีวิต มนุษ ย เปนการ
แสวงหาเกณฑในการตัดสินความประพฤติของมนุษยวาอยางไหนถูกตอง ไมถูกตอง ดี ไมดี ควร ไม
ควรและพิ จารณาป ญ หาเรื่ องสถานภาพของค าทางศี ล ธรรมและให ค วามหมายคํ า ว า จริ ย ธรรม
หมายถึงธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติศีลธรรม กฎศีลธรรม ดังนั้นสามารถจะกลาวไดวาจริย ศาสตร
คือวิชาที่วาดวยจริยธรรมนั่นเอง
ปจจัยสําคัญที่ทําใหมนุษยสามารถอยูรวมกันไดในสังคมสืบตอกันมาเปนปกติ คือการทีม่ นุษย
ตางอยูตางพึ่งพาอาศัยกัน และดํารงอยูดวยการมีจริยธรรม คุณคาการมีจริย ธรรมของมนุษยเริ่มจาก
ระดับบุคคล เมื่อบุคคลสามารถเขาใจตนเองเขาใจความตองการวาชีวิตตองการอะไรดวยสติปญญาก็
จะสามารถดําเนินชีวิตของตนไดเปนอยางดี รวมถึงการมีความสัมพันธที่ดีกับคนอืน่ และกับสิง่ แวดลอม
โดยไมสรางปญหาหรือสรางปญหาใหเกิดนอยที่สุด การกระทําใดๆ ของบุค คลหนึ่งอาจสงผลกระทบ
ทั้งดานดีและไมดีตอสิ่งรอบขางไดเสมอ จริย ธรรมจึงมีความสําคัญที่ทรงคุณคาและเปนประโยชนที่
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ควรอยางยิ่งที่จะนําไปใชกับทุกหนวยทางสังคมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในทุกแวดวงวิชาชีพและทุก
สังคม
อยางไรก็ดี จริยธรรมไมจําเปนตองสรางสรรคขึ้นมา แตโดยธรรมดาของการมีชีวิตหรือการ
ดํารงอยูในสังคมมนุษยดวยกัน เมื่อมนุษยเกิด ขึ้นมาในยุคตนๆ การดํารงชีวิต เปนอยูอยางมนุษยถ้ํา
อาศัยการลาเพื่อการยังชีพ สิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงกวายอมอยูรอด สิ่งมีชีวิตที่ออนแอกวายอมตกเปนเหยือ่
เมื่ อ มี วิวั ฒ นาการในการเปลี่ ย นแปลงตนเองจากนั กล า มาเป น นั ก ผลิ ต จากสั ง คมเกษตรสู สั ง คม
อุตสาหกรรมและบริการเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน จากการเปลี่ยนแปลงที่ผานไปแตละยุคสมัยไดเกิดการ
ทําลายลางกัน และกอใหเกิดการพัฒนาที่ทําใหชีวิตดีขึ้นดวยสิ่งที่เกิดขึ้นเปนคุณคาในจิตใจของมนุษย
คือ จริยธรรม

10.2 จริยธรรมทางธุรกิจและบรรษัทภิบาล
การขาดจริยธรรมทางธุรกิจและการขาดธรรมาภิบาล หมายถึง การบริห ารจัด การองคกรที่
ขาดมาตรฐานของการประกอบธุรกิจหรือมาตรฐานทางวิชาชีพ เชน ผลิตสินคาไมมีคุณภาพโดยการ
เอารัดเอาเปรียบผูบริโภคดวยการใชวัตถุดิบที่คุณภาพต่ําหรือไมมีคุณภาพ การโฆษณาหลอกลวงอาง
สรรพคุณเกินจริง การใหบริการการจัด จํา หนายเพื่อให ไดรับผลตอบแทนเกินสมควร การลงทุนไป
อยางไมเปนธรรมตอทุกฝาย การตั้งราคาสูงเกินสมควรไรเหตุผล การเบียดบังยักยอกผลประโยชนจาก
เจ าของกิ จการ ผู ถื อหุ น เปนต น ซึ่ งต างมี ค วามสัม พันธ เชิ ง ธุรกิ จรวมกั น จริย ธรรมทางธุรกิจ และ
บรรษัท ภิ บาล จะเป นกลไกให ค วามชอบธรรม มี ค วามรับ ผิด ชอบ โปร ง ใส สามารถตรวจสอบได
ยุติธรรม ซึ่งจะนําไปสูประสิทธิภาพสูงสุดและสรางการเติบโตที่ยั่งยืนใหกับองคกรธุรกิจ
10.2.1 จริยธรรมทางธุรกิจ
จริยธรรม หมายถึง หลักประพฤติที่ดีงามถูกตองตามหลักศีลธรรมในการประพฤติปฏิบัติของ
ตนเองและการประพฤติปฏิบัติซึ่งมีตอผูอื่นหรือสังคมสวนรวม จริยธรรมมีพื้นฐานมาจากศาสนา เปน
เรื่องที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่ดี ทุกศาสนาตองการใหคนในสังคมเปนคนดีอยูรวมกันอยางมีความสุข
คําสอนหรือวิธีการปฏิบัติในแตละศาสนาไดถูกปฏิบัติมาแลวและเกิดผลดีงามของการปฏิบัติจนเปนที่
ยอมรับในสังคม
สวนจริยธรรมทางธุรกิจ เปนการนําหลักจริยธรรมมาประยุกตใชกับธุรกิจ เพื่อใหการดําเนิน
ธุรกิ จมี ค วามถู ก ต องสอดคลองกั บ สิ่ ง ที่ กลุ มคนในสั ง คมต องการ มีค วามโปร งใส รับ ผิด ชอบและ
ตรวจสอบได ภายใตศีลธรรมอันดีงาม ซึ่งเปนความตั้งใจของแตล ะฝายที่เกี่ยวของในการทําธุรกิจที่
ควรปฏิบัติตอกันอยางมีเหตุผล และไววางใจซึ่งกันและกัน แมวาจะไมมีกฎเกณฑที่ต ายตัวแตค วาม
พยายามอันตอเนื่องในการปฏิบัติที่ดีตอกันดวยความซื่อสัตย และไววางใจในทุกกรณีเปนสิ่ งที่ควร
ยึดถือ (Post, Lawrence & Weber, 2002)
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10.2.2 ความจําเปนที่ตองมีจริยธรรมทางธุรกิจ
หากผูบริหารกิจการไมมีจริยธรรมทางธุรกิจ องคกรนั้นจะไมสามารถแขงขันกับคูแขงขันได
อันเนื่องมาจากสินคาหรือบริหารอาจไมเปนที่ตองการของลูกคา เพราะสินคาไมมีคุณคาในความรูสึก
ของลู ก ค า แม ว า จะมี คุ ณ ภาพดี ม ากเพี ย งใดก็ ต าม การมี จ ริ ย ธรรมในธุ ร กิ จ ทํ า ให อ งค ก รเกิ ด
ความสามารถในการแขงขันและสรางการเติบโตที่ยั่งยืนใหกับธุรกิจได (อําพล นววงศเสถียร, 2556)
การบริหารที่มีจริยธรรมทําใหองคกรมีความเขมแข็งขึ้น เนื่องจากชวยสงผลกระทบทางบวก
ตอผูที่มีสวนไดเสียที่อยูนอกองคกร เชน ลูกคา ผูขายปจจัยการผลิต หรือแมแตคูแขงขัน เปนตน ทํา
ใหบุคคลเหลานี้มีความศรัทธา และความเชื่อถือตอองคกร ทําใหองคกรเกิดความมั่นคงและสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพในระยะยาว การทําธุรกิจที่มีจริยธรรมและการบริหารที่มีจริย ธรรม
ชวยลดความจําเปนที่รัฐตองออกกฎขอบังคับ โดยรัฐไมจําเปนตองการกฎหมายจํานวนมากมาควบคุม
การดําเนินการขององคกร
ปจจุบัน ความห วงใยในดานสิ่งแวดลอมมีมากขึ้น ทําให องคกรและภาคประชาสังคม ได มี
บทบาทมากขึ้นในการตอสูเพื่อผลประโยชนของชุมชนหรือสาธารณ การบริหารภาคเอกชนจึงตองมี
จริยธรรมทางธุรกิจที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น เพื่อจะไดประสานงานใหมีประสิท ธิภาพกับภาคประชาสังคม
และลดแรงกดดันจากกลุมเอ็นจีโอทั้งหลาย
10.2.3 ปญหาจริยธรรมทางธุรกิจ
เมื่อ นํ าเอาจริ ย ธรรมมาใช ในธุรกิ จจะเกิ ด ปญ หาทางปฏิบั ติ ห ลายประการ ทั้ งนี้ขึ้นอยู กับ
ลักษณะของการนําเอาจริยธรรมไปใช ลักษณะของประเด็นปญหาทางจริย ธรรมอาจแยกไดเปน 3
แบบ คื อ แบบแรกเป น ประเด็ น ป ญ หาจริ ย ธรรมทางความสั ม พั นธ ส วนตั ว แบบที่ ส องเป น เรื่ อ ง
จริยธรรมที่เกี่ยวของกับนโยบายขององคกร และแบบที่สามเปนจริยธรรมที่เกี่ยวของกับประเภทของ
กิจกรรมขององคกร ซึ่งอธิบายลักษณะของประเด็นปญหาทางจริยธรรมได ดังนี้
1) จริยธรรมของความสัมพันธแบบสวนตัว
เปนเรื่องของตัวบุคคลในทุกองคกร ปญหาเรื่องคนเกิดขึ้นเสมอ เชน นายจางนําขอมูล ของ
ลูกจางไปเปดเผย หัวหนางานมีความสัมพันธเชิงชูสาวกับลูกนอง เปนตน
2) จริยธรรมที่เกีย่ วกับนโยบายขององคกร
ปญหาจริยธรรมที่เกี่ยวกับนโยบายขององคกรในการจางพนักงาน เชน องคกรควรจะคํานึงถึง
ความเท า เที ย มกั น ทางเพศมากน อยเพี ย งใด หรือ นโยบายสวั ส ดิ ก ารบางอย า งอาจมี ป ญ หาทาง
จริยธรรมไดเชนกัน เชน การชวยเหลือดานการรักษาพยาบาล จะชวยเฉพาะตัวหรือครอบครัวดวย
จะมีการตรวจสุขภาพเพื่อใหไดขอมูลการติดยาเสพติดของพนักงานหรือไม เปนตน
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ปญหาทางจริย ธรรมในสวนที่เกี่ย วกับการดําเนินงานในองคกรได การตรวจสอบเชนนี้เปน
การละเมิดสิทธิสวนบุคคลของพนักงานหรือไม
จริยธรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือหนาที่ตางๆ ขององคกรในแตล ะองคกรจะมีการแยกหนาที่
เฉพาะออกไปใหห นวยงานตางๆ รับ ผิดชอบ แตล ะหน วยงานจะมีป ญหาทางจริ ย ธรรมเฉพาะของ
ตนเอง เชน
1) จริยธรรมดานการตลาดอาจเกี่ยวของกับลูกคาเปนสําคัญ โดยเฉพาะเมื่อเปน การโฆษณา
สินคา การสงเสริมการขาย การทําวิจัยตลาด กิจกรรมเหลานี้มีสวนเกี่ยวของกับ จริยธรรม อันไดแ ก
ความซื่อสัตยตอลูกคา ความเปนธรรมในการโฆษณา
2) จริยธรรมดานบัญชี งานดานบัญชีมีความสําคัญตอธุรกิจทุกประเภทเพราะจะตองเปนตัว
รายงานขอมูล แกผูบริ หารวา กิจการนั้นๆ เปนอย างไร องคกรของไทยจํานวนมากมีบัญชีส องฉบั บ
หรือไมก็มีการแตงตัวเลขทางบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและเพื่อสรางภาพลักษณทดี่ แี กลกู คาและ
ผูลงทุน
3) จริยธรรมทางดานการเงิน การเงินเปนประเด็นทางจริยธรรมที่สําคัญและกอใหเ กิดปญหา
วิกฤติเศรษฐกิจในไทย เนื่องจากการปลอยเงินกูของสถาบันการเงินบางแหงทําไปเพื่อชวยเหลือพรรค
พวกและไมตรงไปตรงมา ขาดจริยธรรม
จริย ธรรมธุรกิจ เปนความชอบธรรมในวงจรธุรกิจ รวมถึงกลไกในการจัด การองคประกอบ
ตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด ไดคุณภาพและราคาที่นาปรารถนาของสังคม มีกําไรเปนแรงจูงใจในการ
ทําหนาที่สําหรับผูประกอบธุรกิจ

10.3 การวิเคราะหปญหาทางจริยธรรมในธุรกิจ
องคกรจําเปนตองมีแนวปฏิบัติที่กําหนดแนวความคิด หรือวิธีคิด เมื่อมีปญหาทางจริยธรรม
เกิดขึ้นในการทํางาน เพื่อชวยทั้งผูบริหารและพนักงานในการกําหนดและวิเคราะหวาอะไรเปนปญหา
จากจริยธรรมและจะตองทําอยางไรเพื่อใหเกิดผลทางจริยธรรม
1) อรรถประโยชน (utility)
วิธีการวิเคราะหเรื่องของจริยธรรมวิธีหนึ่ง คือ ใชเรื่องอรรถประโยชน คือ คํานึงถึงปริมาณ
คุณประโยชนที่บริษัทจะผลิตได เปรียบเทียบกับผลเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ถาคุณประโยชนมี
มากกวาความเสียหาย ถือวาดําเนินการไดโดยถูกตองตามจริยธรรม
2) สิทธิ (right)
การคํานึงถึง สิทธิ เปนอีกวิธีหนึ่งในการวิเคราะหป ญหาทางจริย ธรรม สิทธิที่ พูดกันมากใน
ขณะนี้คือเรื่องของสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน คือ สิทธิในการดํารงชีวิต สิทธิเสรีภาพใน
การตัดสินใจและแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและสิทธิที่เกี่ยวของกับศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยในการ
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ทํา ธุรกิ จทั้ ง ในด า นการผลิ ต การขาย และการขนส ง ปญ หาที่ เ กิด ขึ้ นคือ การตี ค วามในเรื่ องสิท ธิ
มนุษยชนอาจไมตรงกันไดระหวางกลุมตางๆ ซึ่งขึ้นอยูกับวัฒนธรรมและคานิยมของแตละกลุม ปญหา
อีกประการหนึ่ง คือ การขัดแยงระหวางสิทธิดวยกันเอง
3) ความเปนธรรม
เมื่อตองคํานึงถึงสิทธิของคนสวนนอยและของผูดอยโอกาส วิธีการสรางความเทาเทียมกัน
หรือความเปนธรรมมักนึ กถึงการใหโอกาสแกคนสวนนอยเทากับคนอื่นๆ โดยมีสมมติฐานวาถาให
โอกาสเทาเทียมกันแลวความเปนธรรมจะเกิดขึ้น สวนใครจะมีค วามกาวหนา มีความสําเร็จมากนอย
เพียงใดขึ้นกับความสามารถเฉพาะตัว ซึ่งไมมีทางทําใหเทากันไดในทางธุรกิจหรือเศรษฐกิจ

10.4 คุณคาแหงจริยธรรมธุรกิจ
คุณค า แหง จริย ธรรมธุ รกิจนั้ น เป นสิ่ งที่ ป ระมาณคาไม ได ในขณะที่ ค วามพร อมทางด า น
บุคคลากร ทรัพยากร เทคโนโลยี และอื่นๆ เปนองคประกอบแหงความสําเร็จ จริยธรรม ก็คือ หนทาง
แหงความสําเร็จนั่นเอง หากธุรกิจใดปราศจากซึ่งจริยธรรมแลว ผูประกอบการจะพบวากิจการของตน
เต็มไปดวยปญหา และมีแนวโนมที่จะประสบความหายนะในที่สุด
จริย ธรรมในธุรกิจ เปนหลักจริ ยธรรมทั่วไปที่ นํามาใชกับ ธุรกิ จ จริยธรรมในธุรกิจไมใชเป น
จริยธรรมที่แตกตางไปจากจริยธรรมทั่วไป อะไรก็ตามที่สังคมถือวาไมถูกตอง เชน การทุจริต ธุรกิจก็
ตองถือวาไมถูกตองเชนกัน การพิจารณาความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับธุรกิจ จึงสามารถมองได
จากหลายมุมที่สําคัญ คือ การมองจริยธรรมในฐานะที่เปนตัวกระตุนผูบ ริหารใหความสนใจในความ
รับผิดชอบตอสังคม
หากประเมิ น ประโยชน ข องจริ ย ธรรมต อ องค กรธุ ร กิ จแล ว สามารถที่จ ะจํ าแนกออกได
ดังตอไปนี้
1) จริยธรรมกอใหเกิดความเชื่อถือ (credit)
โดยธรรมชาติความเชื่อถือนั้นเกิดจากความซื่อสัตย ดังนั้นคนที่มีจริยธรรมดี กอปรดวยความ
ซื่อสัตยเสมอ ยอมไดรับความเชื่อถือและความเชื่อถือคือที่มาของเครดิตทางการคา ซึ่งเปนปจจัยที่
ไดเปรียบในเชิงการแขงขัน ทั้งในดานการลงทุนและการตลาด
2) จริยธรรมกอใหเกิดการทุมเท (devotion)
ของคนทํางาน อันจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพอันทรงคุณภาพ (qualitative efficiency) ตอ
การผลิตที่เต็มกําลัง (full capacity) หากบริษัทกอปรดวยความมีจริยธรรม ปฏิบัติตอพนักงานทุกคน
อยางมีมนุษยธรรม และมีพัฒนาการอยางตอเนื่องยอมเปนที่รักที่ผูกพันของพนักงาน พนักงานยอม
ทุมเทความสามารถตอการผลิตหรือการบริการอยางเต็มกําลังความสามารถ อันนํามาซึ่งผลการผลิต
หรือการบริการที่ดี
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3) จริยธรรมกอใหเกิดภาพลักษณที่ดี (good image)
ซึ่งภาพลักษณที่ดีมีผลตอตําแหนงทางการคาของบริษัท และมีผลตอความภักดีที่ผูบริโภคมี
ตอสินคาและบริการของบริษัท และภาพลักษณทางการคาที่ดีมีผลโดยตรงตอการกําหนดราคา และ
ความภักดีตอสินคาและบริการมีผลโดยตรงตอยอดขาย ซึ่งราคาขายและยอดขายมีผลโดยตรงตอกําไร
ดังนั้น อาจกลาวไดวา “จริยธรรมทางธุรกิจ คือ ที่มาแหงความร่ํารวย”
4) จริยธรรมกอใหเกิดการลดหยอนทางกฎหมาย
บริษัทที่มีประวัติทางจริยธรรมที่ดีงาม เมื่อพลาดพลั้งไปมีคดีค วามกับบุคคลอื่นก็ดี หรือกับ
รัฐก็ดี ยอมไดรับขอลดหยอนในบทลงโทษตามโทษที่บัญญัติไวตามกฎหมายของแตละสังคม
5) จริยธรรมกอใหเกิดการทํางานอยางมีความสุข
เมื่อทุกฝายที่เกี่ยวของกับองคกรไมวาจะเปนผูถือหุน ผูรวมงานในองคกร ลูกคา ผูบริโภค
รัฐบาล และสังคม ตางก็มีจริยธรรมที่ดีตอกัน ยอมเปนการสรางความสัมพันธอันดีแ ละอบอุนขึ้น ทุก
ฝา ยจะปฏิ บัติ ห นาที่ ดวยความสบายใจและไม มีป ญหาบาดหมางใจกั นเกิ ดขึ้ น การทํ างานอยางมี
จริยธรรมตอตนเอง และตอกันและกัน จึงเปนชีวิตการทํางานที่เปนความสุข
จริยธรรมทางธุรกิจเกี่ยวของกับขอบขายพื้นฐาน 3 ประการของการตัด สินใจในการบริหาร
จัดการ คือ 1) ทางเลือกเกี่ยวกับกฎหมายควรจะเปนอยางไร และเราควรจะปฏิบัติตามกฎหมายนั้น
หรือไม 2) ทางเลือกเกี่ยวกับประเด็นปญหาสังคม และเศรษฐกิจที่อยูนอกเหนืออํานาจกฎหมาย 3)
ทางเลือกเกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของผลประโยชนสวนตนใหมากอนผลประโยชนขององคกร
แมวา “กําไรจะเปนเปาหมายที่สําคัญของธุรกิจ” ก็ตาม แตองคกรก็ไมควรยึดถือกําไรเปน
จุดมุงหมายหลักที่สําคัญที่สุดแตเพียงประการเดียว องคกรควรตระหนักและใหความสําคัญเรื่องความ
รับผิดชอบตอสังคมสวนรวมดวยวา สิ่งที่องคกรธุรกิจทํานั้นเปนผลรายตอสังคมหรือไม ทําใหสังคม
โดยรวมสวนใหญเดือดรอนหรือไม ทําแลวละเมิดสิทธิของสังคมหรือไม เพราะวิกฤติดานเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นทุกครั้งจะสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐบาลในการนําไปใชเพื่อแกปญหาและสงผลกระทบตอ
สังคมในวงกวาง

10.5 จริยธรรมของผูบริหาร
เนื่องจากผูบริหารมีหนาที่ในการตัดสินใจเปนสวนใหญ เพราะผูบริหารมีโอกาสมากกวาคน
อื่น ในการที่ จะกอใหเกิ ด แนวคิดทางดานจริย ธรรม ผูบริห ารถือเปนกุญแจสําคัญที่จะทําให องคกร
ดําเนิน การอย างมีจริ ยธรรมหรื อไมมีจริย ธรรม ถา ผูบ ริห ารมี ความเชื่อมั่นในจริย ธรรม เป นคนที่ มี
จริยธรรมและตัดสินใจโดยคํานึงถึงจริย ธรรมแลว โอกาสที่องคกรนั้นจะดําเนินงานไปดวยจริยธรรม
เปนเรื่องที่เปนไปไดมาก
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Post, Lawrence and Weber (2002) ไดแสดงใหเห็นในงานวิจัยวา ผูบริหารชาวอเมริกัน
โดยมากจะใหความสําคัญตอตนเอง เนนความสามารถ มีสติปญญา และความรับผิด ชอบ ตองการมี
ความเปนอยูที่ดี ผูบริหารบางคนมีคานิย มที่ตองการความเทาเทียมกันและใหโลกสงบสุข และเนน
ความสํ าคั ญ ต อคุณค าด านศี ล ธรรม โดยภาพรวมผูบ ริ ห ารชาวอเมริกั นจะมี แ นวคิด คงที่ เมื่ อ เวลา
เปลี่ยนไป จากการศึกษาพบวาผูบริหารชาวอเมริกันจะปกปองทรัพยากรองคกรเมื่อเปรียบเทีย บดาน
จริยธรรมของผูบริหารชาวอเมริกันกับผูบริหารที่อื่น
Brinkmann (2004) ไดศึกษาถึงการใหความสําคัญตอจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดย
ทดสอบในธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศนอรเวย เปนการศึกษาเชิงสํารวจโดยใชการสัมภาษณเชิง
ลึกกับกลุมตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย ขอคนพบยืนยันวา การใชหลักจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจจะ
ลดความขัดแยงในการปฏิบัติงานระหวางพนักงานขายอสังหาริมทรัพยกับผูประกอบการในธุรกิ จ
อสังหาริมทรัพย
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2544) กลาววา จริย ธรรมตองอาศัย “สติ” ในการระลึกได
เพื่อควบคุมความผิดและความถูก หมายความวา ตองมี “สติ”ในการเตือนตัวเองเพือ่ ทําสิง่ ทีถ่ กู ตองอยู
ตลอดเวลา
10.5.1 คุณลักษณะของผูบริหาร
พระเมธีธรรมมาภรณ (อางใน จินตนา บุญบงการ, 2545) ไดแสดงทรรศนะไววา ในทาง
พระพุทธศาสนานั้น “นักบริหารควรมี 3 ประการ” ดังที่พระพุทธเจาไดตรัสไวในทุติยบาปณิกสูตร คือ
1) จักขุมา เป นผูมองการณไกล มี ความชํานาญในการใชความคิด อันจะชวยใหวางแผน
องคกรไดอยางรอบคอบ
2) วิธุโร มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จัดการงานไดดี
3) นิสสยสัมปนโน สามารถพึ่งพาอาศัยผูอื่นได มีมนุษยสัมพันธดีผูกใจผูอื่น
ผูบ ริหารระดับ สูงควรจะมีลั กษณะในขอที่ 1) และ 3) ขณะที่ ผูบริหารระดับกลางควรให
ความสําคัญตอขอที่ 2)
10.5.2 การพัฒนาศีลธรรมของผูบริหารทฤษฎี Kohlberg
เมื่อรวมคุณคาสวนบุคคล คุณสมบัติ ตลอดจนความสัมพันธดานจิตใจ ซึ่งจะมีอิทธิพลสําคัญ
เกี่ยวกับการทํางานอยางมีจริยธรรม เนื่องจากบุคคลจะมีประวัติที่แตกตางกัน ทําใหบุคคลแตล ะคนมี
ความแตกตางกันในดานการพัฒนาศีลธรรม
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ตารางที่ 10.1 ระดับขั้นของการพัฒนาดานศีลธรรมและจริยธรรม
ระดับการ
พัฒนา
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

กลุม อายุ

ลําดับ
การพัฒนาและพื้นฐานของเหตุผล
ขั้น
วัยเด็ก
1 ขั้นหลีกเลี่ยงการถูกทําโทษ
ยึดตัวเองเปนศูนยกลาง
วัยรุน
2 ขั้นคนหารางวัล มีความสนใจสวนตัว
มีความตองการแลกเปลี่ยนผลประโยชน
วัยผูใหญตอนตน
3 ขั้นกลุมสังคม ใหความสําคัญกับเพื่อน
โรงเรียน เพื่อนรวมงาน กลุมงาน
วัยผูใหญ
4 ขั้ นสั ง คมเป นใหญ ยึ ด มั่น ในวั ฒ นธรรม
ประเพณี กฎหมาย
วัยผูใหญ-ชวง
5 เชื่อในจริยธรรมศีล ธรรมนอกเหนือจาก
กลาง
ประเพณีทางสังคมที่กําหนด
วัยผูใหญ-ชวง
6 ถือหลัก สิทธิมนุษยชน กฎเกณฑสังคม
ปลาย
ยึ ด ห ลั ก ส ากล ค วาม ยุ ติ ธ รรม ก า ร
พิพากษา สิทธิสวนบุคคลที่เปนสากล

ลักษณะเดนดาน
จริยธรรม
มุงตนเอง
มุงตนเอง
มุงกลุม
มุงกฎหมายและ
สังคม
มุงหลักการ
มุงหลักการ

ที่มา: Kohlberg (1984)
จากตาราง 10.1 เริ่มจากเด็กจนถึงผูใหญชวงปลายนั้น ในระดับแรกแบงเปนขั้นตอนที่ 1 ซึ่ง
เปนขั้นเด็ก การอบรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรมเปนเรื่องของการเนนที่ตัวเด็ก ขั้นแรกจะมุงเนนแตต นเอง
โดยหลีกเลี่ย งการถูกทําโทษตลอดจนการเชื่อฟง และมีพัฒนาการอยางชาๆ ในขั้นนี้มักกลาวกันวา
ผูใหญจะดุเด็กไมใหทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ มิฉะนั้นจะถูกลงโทษ ขั้นนี้จะเนนการเชื่อฟงผูใหญ เพื่อประโยชน
ของตัวเด็ก วิธีการเชนนี้จะมีพัฒนาการกาวหนายิ่งตอไปเด็กจะเรียนรูวาอะไรถูกอะไรผิด ขั้นตอนที่ 2
เปนวัยรุนชวงแรก จะเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนและตอบสนองซึ่งกันและกัน เพื่อผลประโยชนของ
ตัวเอง เปนการเรียนรูเขาสูสังคม ตองเรียนรูการใหและการรับจากเพื่อนๆ ในวงแคบ
ระดับที่ 2 ขั้นที่ 3 จากการศึกษาพบวาปฏิสัมพันธภายในกลุมสามารถจะสรางสภาพแวดลอม
ซึ่งพัฒนาไปสูระดับของการมีเหตุผลคือเรียนรูที่จะเอาใจผูอื่นและปรารถนาใหผูอื่นชื่นชมตน เริ่มมอง
ไปที่ผูอื่นไมใชตนเอง สําหรับในขั้นที่ 4 เปนขั้นของการพัฒนาเปนผูใหญเต็มตัว บุคคลในวัยนี้ย อมรับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมและกฎหมาย เพื่อจะกําหนดวาอะไรถูกอะไรผิด และในระดับที่ 5
และ 6 นั้นจะนําไปสูลักษณะของการมีเหตุผลทางดานจริยธรรม เนื่องจากคนโดยทั่วไปนั้นไปไกลกวา
และสู ง กว า ประเพณี แ ละกฎหมายในสั งคมของตนเอง สามารถที่ จะใชพื้ นฐานหรื อเหตุ ผ ลด า น
จริยธรรมในหลักการที่กวางขึ้น และสรางความสัมพันธ อาทิ สิทธิสวนบุคคลและการจัดการตั้งองคกร
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ซึ่งจะเปนการประกันถึงเกียรติยศของบุคคล การประพฤติปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน และมีอิสระในการ
แสดงออก ในขั้นที่สูงที่สุดของการพัฒนาทางดานศีล ธรรมจะรวมความหมายของความถูกตองหรือ
ความผิดพลาดจากหลักทั่วไป ซึ่งสากลโลกใหการยอมรับ

10.6 โครงสรางคุณลักษณะของจริยธรรม
ผลจากการวิจัยจริยธรรมของกรมการฝกหัดครูไดอธิบายคุณลักษณะของจริยธรรมไว ดังนี้
1) ความรั บ ผิ ด ชอบ หมายถึ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด วยความผู กพั น ด วยความเพี ย ร ละเอี ย ด
รอบคอบ ยอมรับผลการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมายพยายาม
ปรับปรุงการทํางานของตนใหดี
2) ความซื่อสัตย ประพฤติ ปฏิบัติอยางเหมาะสมตรงตอความเปนจริงตรงไปตรงมาทั้งกาย
วาจาใจ ตอตนเองและผูอื่น ตอนายจาง ตอลูกจาง ตอองคกร
3) เปนการรักษาจริยธรรม จริยธรรมเปนสิ่งที่ดีมีคุณคาควรแกการรักษาไว จะรักษาไวไดก็
ดวยการมีผูปฏิบัติสืบตอๆ กันไป หากไมมีใครปฏิบัติก็จะเหลือแตตัวอักษร หรื อเหลือแตคําพูด เปน
เพียงอุดมคติ เปนเพียงจินตนาการ แตไมมีผูปฏิบัติ ผูปฏิบัติจริยธรรมเปนผูสืบตอรักษาจริย ธรรม ให
จริยธรรมยังมีปรากฏอยูโดยมีผูประพฤติปฏิบัติอยู
4) จริยธรรมชวยควบคุมมาตรฐาน รับประกันความถูกตอง ปริมาณและคุณภาพที่ถูกตองใน
การประกอบธุรกิ จ และอาชี พในการผลิ ต จํา หนายและบริการ ไมป ลอมปนสิ่งใดลงในสินค า แจง
สินคาตามสภาพที่เปนจริง
จริยธรรม ชวยควบคุมผูประกอบอาชีพ ผูผลิต ผูคาใหมีความซื่อสัตยสุจริต
จริยธรรม จรรยาบรรณ ชวยสงเสริมมาตรฐานคุณภาพและปริมาณ คุณคา ความสะอาด การ
โฆษณา ไมเอาเปรียบลูกคา
5) พัฒนาประเทศชาติบานเมือง บานเมืองจะพัฒนาไดก็ตองอาศัยคนดีมีจริยธรรมชวยกัน จึง
จําเปนตองพัฒนาจิตใจของคนเสียกอน ควบคูกันไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การ
พัฒ นาที่ ไม มีจริ ยธรรมเป นแกนนํ า จะสู ญเปลา และเกิ ด ผลเสี ย เป นอั นมาก ถ าคนในสัง คมละเลย
จริยธรรมทําใหประชาชนทุกขยาก เศรษฐกิจเสื่อม คนลุมหลงอบายมุข กอบโกย แลงน้ําใจ ขาดความ
เมตตาปราณี
6) จริยธรรมชวยทําหนาที่พิทักษสิทธิ์ตามกฎหมาย สําหรับผูประกอบอาชีพ และชวยสงเสริม
จริยธรรมของผูประกอบอาชีพและผูผลิต เชน ใหความสามัคคี ใหมีเมตตากรุณา
7) จริยธรรมชวยเนนใหเ ห็นภาพพจนที่ดีข องผูมีจริยธรรม ผูที่รับผิด ชอบตอหนาที่การงาน
และอาชีพอยางแทจริง เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมมากยิ่งกวาประโยชนสวนตน และจริยธรรม
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ยังชวยลดปญหาอาชญากรรม ลดปญหาคดโกง ฉอฉล การเห็นแกไดเห็นแกตัว ความมักได การเอา
เปรียบ ใจแคบ
สรุปวาจริยธรรมมีประโยชนแกทุกฝาย ทุกธุรกิจ อาชีพ ชวยใหเกิดมงคลแกผูผลิต มีอานิสงส
แก ผู บ ริ โ ภค ชวยลดการขั ด แย ง การทะเลาะวิ วาทระหว างพ อ ค า ลู กค า อั นเนื่ องมาจากการขั ด
ผลประโยชนกัน เอารัดเอาเปรียบกัน ความรูสึกที่ดีก็จะมีตอกัน ความไวใจเชื่อใจกันก็เกิด ขึ้น ความ
เจริญพัฒนาถาวรก็ยอมเกิดขึ้น

10.7 ความสัมพันธเกี่ยวของระหวางการดําเนินธุรกิจกับจริยธรรม
การประกอบธุรกิจโดยปฏิบัติตอทุกๆ คนดวยจริยธรรม คุณธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบคดโกง
รับผิดชอบตอสังคม ประเทศชาติ ลูกคา คนงาน เจาของธุรกิจผูลงทุน ผูดําเนินธุรกิจจะตองคํานึงถึง
แนวปฏิบัติที่เสริมสรางความสัมพันธอันดี ความมีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม ถาหากผูทําธุรกิจจิตใจ
คั บ แคบเห็ นแก ได เห็ นแก ตั ว มุ ง แต กํ า ไรโดยไม คํ า นึ ง ถึ ง ผู ที่ เ กี่ ย วข องและสั ง คม แม จะประสบ
ความสําเร็จดานผลกําไร แตถือวาเปนการกระทําที่ไมถูกตอง เปนการดําเนินธุรกิจที่ไมดี ถาหากขาด
หลักจริยธรรมที่เปนหลักยึดถือ
อีกประการหนึ่งที่สงเสริมสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จ คือ การมีมนุษย
สัมพันธ คุ ณสมบัติที่สํ าคัญที่นักธุรกิจขนาดยอมประสบความสําเร็จ คื อ เปนผู มีความรูเ รื่องสินคา
ธุรกิจที่ประกอบอยู และความสามารถทางการบริการ ความสามารถในการตัดสินใจ ความสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่น และความเต็มใจเสียสละ
ธุรกิจมีความเกี่ยวของกับจริยธรรมอยางลึกซึ้ง สลับซับซอนอยางมากมายหลายดานดวยกัน
การทําธุรกิจนอกเหนือจากตองปฏิบัติตามกฎหมายแลว ยังตองทําตามจริยธรรมดวย สังคมเปนผู
กําหนดสิ่งที่ผูประกอบธุรกิจควรหรือไมควรทํา โดยเหตุผลทางจริย ธรรม ถาทําแลวไมเปนธรรมเปน
ผลราย เดือดรอน ละเมิดสิทธิ์ ก็หามกระทํา
นอกจากนี้ ธุรกิจจะดําเนินไปไมรอดถาหากปราศจากซึ่งความเชื่อถือทางจริยธรรม โดยการ
ดําเนินธุรกิจจําเปนตองประกอบดวยปจจัยหลายอยาง แตในที่นี้ตองการเนนวาธุรกิจขาดจริยธรรม
ไมได หากปราศจากฐานทางดานจริยธรรม ธุรกิจจะดําเนินการไปไมได ธุรกิจจะตองมีความนาเชื่อถือ
ทางดานจริยธรรมดวย
สวนใหญผูบริหารถือปฏิบัติตามกฎหมาย แตละเลยการปฏิบัติจริยธรรม นั่นหาไดเปนเพราะ
เขาเปนคนเลวที่มีนิสัยชั่ว จิตใจต่ําไม แตนาจะเปนเพราะโครงสรางขององคกรและการบริหารงาน ไม
อํานวยใหมีการพิจารณาตัดสินใจเรื่องจริย ธรรมเหมือนเรื่องการเงิน ฝงใจในคติวาธุรกิจไมเกี่ยวกับ
จริยธรรม และมีรากฐานความเขาใจผิดวา จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมเปนเรื่องความรูสึก
สวนตัว และยึดหลักวาไมควรนําความรูสึกและความเห็นสวนตัวทางจริยธรรมเขามาเกี่ยวของและยังมี
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ความเขาใจผิดวาระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ที่นิย มกลไกของตลาดเปนเครื่องดําเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจนั้น จะดําเนินไปเองตามกฎธรรมชาติ ไมจําเปนตองใชวิจารณญาณ หรือการตัดสินมูล คาของ
มนุษยเขามาเกี่ยวของ ดังที่เรียกกันผิด ๆ วา “ตลาดเสรี” คือปลอดจากการแทรกแซง การควบคุม
การชี้นําจากรัฐ
สรุปวาธุรกิจเปนสิ่งที่อยูคูกับสังคม ตางเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน ขณะเดียวกัน ธุรกิจตอง
อยูคูกับจริยธรรมธุรกิจใดละเลยจริยธรรมก็จะอยูไมไดนาน ธุรกิจมีปรัชญาวาตองการกําไรสูงสุด แต
ถาหวังยั่งยืนตองอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งเปนหลักธรรมสําหรับผูประกอบการถือเปน
แนวปฏิบัติ ครอบคลุมทั้งคานิยม ศีลธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณ ฯลฯ มนุษยเปนสัตวอันประเสริฐ
จึงจํ าเป นต องมีจริย ธรรมและวั ฒนธรรม ประโยชน ยอ มบั งเกิ ดแก ทั้ง ตนเอง สั ง คม ประเทศชาติ
องคกรธุรกิจและลูกคา จึงตองพยายามชวยกันยกฐานะการบริหารธุรกิจวิช าชีพใหได โดยตั้งสมาคม
วิชาชีพขึ้นมาควบคุมกันเอง ใหวงการธุรกิจปฏิบัติจรรยาบรรณตองยอมรับ ดวยใจ เปลี่ยนอุดมการณ
จากมุงหารายได เปนการหารายไดอยางมีจริยธรรม ความนิยมศรัทธาจากสังคม คือ กําไร

10.8 บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล (corporate governance) หมายถึง วิถีแหงการดํารงอยูขององคกร และ
แนวทางหรือวิถีแหงการปฏิบัติตนของคนในองคกรนั้นเพื่อไปสูเปาหมายที่ตองการ คือ การเติบโตที่
ยั่งยืน และมีความสุขในการประกอบธุรกิจในปจจุบันกระแสของโลกถือวา องคกรใดก็ตาม จะมีค วาม
เจริญกาวหนาเหมาะกับการลงทุน หรือวาหุนของบริษัท นั้นจะมีราคาที่ดีได บริษัทตองมีชื่อเสียงใน
การดําเนินการทางธุรกิจ โดยอาศัยกระบวนการและโครงสรางของบรรษัทภิบาล
บรรษั ท หมายถึง คณะบุค คลที่รวมตัวกันตั้ง เปนนิ ติบุค คลเพื่ อการใดการหนึ่งที่สําคัญคื อ
บริษัทจํากัด อันแสดงถึงองคกรขนาดใหญที่ทําธุรกิจเพื่อมุงหวังกําไร (profit) เสถียรภาพ (stability)
การเจริญเติบโต (growth) และเผื่อแผสังคม (social contribution)
อภิบาล หมายถึง การปกครองที่เปยมไปดวยความเอื้ออาทรฉันทบิดา มารดา อาทรตอบุต ร
เปนการปกครองที่เต็มไปดวยจิตวิญญาณของการเล็งเห็นคุณคาและศักดิ์ศ รีแ หงความเปนมนุษยซึ่ง
แตกตางจากการปกครองดวยอํานาจหรือดวยอาวุธ หรือการปกครองโดยใชทักษะและศิล ปะเพื่อให
ผูปกครองไดประโยชนสูงสุด
อยางไรก็ตาม คําวา บรรษัทภิบาล (corporate governance) มิใชคําแปลกใหมในสังคมไทย
ผูค นทั่วไปเริ่มรูจักตั้ งแตมีผูเริ่มนําคําวา ธรรมมาภิบาล (good governance) มาเผยแพรและได
กระแสการตอบรับจากสังคมเปนอยางดี ซึ่งในเริ่มแรกถูกนํามาใชในองคกรภาครัฐ โดยคําวา “ธรร
มาภิบาล” เกิดจากคําวา “ธรรม” สนธิกับคําวา “อภิบาล” มาจากคําในภาษาอังกฤษคือคําวา good
governance คํานี้คณะกรรมการบัญญัติศัพทรัฐศาสตรของราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติไววา “วิธกี าร
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ปกครองที่ดี” ที่หมายถึงวิธีการปกครองที่ทําใหเกิดผลดีและเหมาะสมคื อ การบริหารและกํากับที่ดี
เพื่อประโยชนของสวนรวมบนรากฐานของความเปนธรรมแกทุกฝาย และไมเห็นแกประโยชนของกลุม
ใดกลุมหนึ่ง ซึ่งเนนใหผูบริหารมีความรับผิดชอบตอประชาชน โดยมีการเปด เผยขอมูลอยางโปรงใส
และมีระบบตรวจสอบที่ไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ
ภาพที่ 10.1 บรรษัทภิบาล ประกอบดวยมิติที่สําคัญ 3 มิติ

บรรษัทภิบาล

การสรางสมรรถนะการแขงขันและความมีเสถียรภาพ
จริยธรรมและคุณธรรม

ความสามารถและภูมิปญญา

ที่มา: ปรับปรุงจาก Hill & Jonse (2001)
บรรษัทภิบาลที่ดี คือ การหลอหลอมมิติทั้ง 3 นี้เขาดวยกัน เพื่อใหเกิดพลานุภาพในการไปสู
เปาหมายขององคกร คือการสรางสมรรถนะในการแขงขัน และความมีเสถียรภาพใหเกิดขึ้นแกองคกร
ซึ่งมีปจจัยประกอบดวย การสรางผลกําไร ความมีเสถียรภาพ ความเจริญเติบโต การเผื่อแผตอสังคม
มิติทั้ง 3 นี้อธิบายพอสังเขปตอไปนี้
มิติที่ 1 โครงสรางและกระบวนการ (structure and process) ของการนําและควบคุ ม
องคก รไปสู เ ปา หมาย เปนส วนที่เ ปนรู ปธรรมที่ จับตองได ซึ่ ง ประกอบดวยโครงสร างองค กร การ
กําหนดอํานาจหนาที่หรือกฎบัตร คูมือคําสั่ง ระเบียบปฏิบัติ ระบบงานตางๆ ดังนั้น โครงสรางและ
กระบวนการตองเอื้อใหการนําและการควบคุมองคกรไปสูวัตถุประสงคขององคกรที่ตั้งไว
มิติที่ 2 จริยธรรมและคุณธรรมของคนในองคกร (ethics & integrity of people) โดยให
ความสําคัญมากในระดับสูงที่ตองมีการปฏิบัติใหเปนเยี่ยงอยาง จนมีคํากลาววาสงสัญญาณจากสวน
ยอด หรือ tone at the top โดยผูบริหารระดับสูงตองทําเปนตัวอยางกอนเพื่อไมใหมีการละเลยใน
ระดับ ลา ง แล วให การปฏิบั ติในแนวเดีย วกั นตลอดทั้ง แถว จริ ย ธรรมและคุ ณธรรมเป นส วนที่เ ป น
นามธรรมที่จับตองยาก แตมีพลานุภาพสูงที่สุด
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มิติ ที่ 3 ความสามารถและภู มิปญญา (competence and wisdom) หมายถึง ความ
สามารถของคนในองคกร ที่มีขีดความสามารถในการนําเอาความรูมาสรางทักษะ เกิดความชํานาญที่
เพียงพอ และนําไปสูความเชี่ยวชาญ ดังนั้นในมิติที่ 3 นี้ ก็ตองเนนตั้งแตระดับยอดคือกรรมการบริหาร
ของบริษัท ฝายบริหาร ฝายจัดการ เพื่อใหมีแนวทางเดียวกัน หรือมีระดับใกลเคียงกัน สวนภูมิปญญา
นั้นคือความสามารถขั้นสูงที่จะคิดคน เลือก และปฏิบัติไดอยางชาญฉลาด เหมาะสมกับสภาวะของ
องคกร และตองมีการขับเคลื่อนในลักษณะเปนพลวัตและมีวิวัฒนาการ
10.8.1 ความสําคัญของบรรษัทภิบาล
การมีบ รรษัท ภิบาลที่ดีนั้นจะเปนตนทุนใหแก องคกรมากหรือนอยเพียงใด หากองคกรไม
สามารถรักษามาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดีไดในระดับหนึ่ง ก็อาจทําใหสูญเสีย โอกาสที่จะมีเงินทุนจาก
แหลงเงินทุนหรือผูรวมทุนจากภายนอกที่จะเขามาลงทุนกับองคกรได
อาจมีคําถามวา บรรษัทภิบาลมีความสําคัญตอองคธุรกิจหรือไม ถาพิจารณาถึงความสําคัญ
ตอองคกรในแง มุม “คุณคาเพิ่มขององคกร” จะพบวา มีค วามสํา คัญตอองคกรธุรกิ จในระยะยาว
เนื่องจากบรรษัทภิบาลเปนเครื่องมือหนึ่งในการควบคุมใหผูบริหารงานอยางโปรงใสและใหความเปน
ธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภายนอกและภายใน (Hill & Jonse, 2001)
ผูมีสวนเกี่ยวของภายนอก ไดแก ผูขายปจจัยการผลิต ลูกคา คูแขง รัฐบาล ชุมชน และผูมี
สวนเกี่ยวของภายใน ไดแก ผูถือหุน พนักงาน โดยบรรษัทภิบาลจะเปนกลไกใหทุกฝายไดรับประโยชน
รวมกัน ซึ่งเปนประโยชนที่ถูกตองโปรงใส ถึงแมองคกรจะไดรับ ประโยชนนอยลงกวาเดิม แตก็เปน
ประโยชนในระยะยาวและสามารถสรางความยั่งยืนใหกับองคกรได
การที่ องค กรมีบ รรษัท ภิ บาลที่ดี จะทํ าให เกิ ด การเพิ่ มศั กยภาพในการสร างสมรรถนะการ
แขงขันแกองคกรทั้งในระดับ ประเทศและระดับ โลก เปดโอกาสในการเขาสูต ลาดทุนของโลก และ
สามารถเพิ่มโอกาสในการเสาะหาพันธมิตรทางธุรกิจไดงายขึ้นเปนพันธมิตรที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี
หลักการสําคัญๆ สําหรับการสรางกติกาของโลกที่นํามาประมวลไวในที่นี้จะมีความเชื่อมโยง
ของหลักการบรรษัทภิบาล ที่สําคัญไดแก
1) ความรับผิด ชอบของธุรกิจมิไดมีเพีย งแคค วามรับผิด ชอบต อผูถือหุน หากแตตองแสดง
ความรับผิดชอบตอผูมีผลประโยชนรวมทุกๆ กลุมอยางครบถวน
2) ผลกระทบของธุรกิจที่เกิดจากเศรษฐกิจและสังคมยอมสงผลตอนวัตกรรม ความยุติธรรม
และสังคมโลก
3) พฤติ กรรมทางธุ รกิจ จะเกิ ด จิ ต วิญ ญาณแห ง ความไว ว างใจมากกว า ที่ จะเป นไปตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย ซึ่งหมายความวาจิตวิญญาณนั้นมีประสิทธิผลกวาการตีความตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย ทั้งนี้มิไดหมายความวาละเลยการตีความกฎหมาย
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4) การยอมรับในกติกาตางๆ
5) สนับสนุนการคาพหุภาคี
6) การเห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอม
7) หลีกเลี่ยงการประกอบธุรกิจที่ผิด
หลักการทั้ง 7 ประการนี้เปนหลักการพื้นฐานของการสรางกติกาการคาและการเงินของโลกที่
องคกรตางๆ ทั้งระดับนานาชาติ ระดับประเทศพยายามนําไปปฏิบัติจนเกิดสิ่งที่เรีย กวา “ธรรมาภิ
บาล” หรือ good governance” นั่นคือ การปกครองอันเปนคุณที่เกิดจากการใสจิตวิญญาณของ
ความเปนมนุษยลงไปในกระบวนการปกครองและบริหาร
สําหรับองคกรที่มีระบบบริหารที่ถูกหลักบรรษัทภิบาลสากล จะตองมีคุณสมบัติ ในการยึด
หลักความถูกตองในการปฏิบัติหนาที่ มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจ ปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอ
ภาคและยุติธรรม มีความโปรงใสและเปดเผยอยางตรงไปตรงมา และมุงสงเสริมหลักการบริหารอัน
เปนเลิศในองคกร
จึง เป น ที่ ห วั ง ได ว า หากภาคเอกชนและภาครั ฐ ได ใ ห ค วามร วมมื อกั น ในการที่ จะร ว ม
รับผิดชอบตอการจรรโลงระบบการบริหารที่จะชวยใหระบบเศรษฐกิจ ฟนจากภาวะวิกฤติไปสูภาวะ
เศรษฐกิจที่รุงเรือง ประชากรมีงานทํา มีการลงทุนมากยิ่งขึ้น
สําหรับประโยชนของการนําแนวคิดบรรษัทภิบาลมาใชส ามารถทําใหบ ริษัท เพิ่มโอกาสและ
ศั ก ยภาพต า งๆ ในการเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการสร า งความได เ ปรี ย บเชิ ง แข ง ขั น ขององค ก ร
(competitiveness) ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยการดําเนินงานอยางเปดเผย
ตรงไปตรงมายอมถือเปนจุดเดนขององคกรอยางหนึ่งในสังคมภิบาลที่ดี การเขาสูตลาดทุนของโลก
(accessibility to global market) จากการไมปดบังขอมูลและดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีคุณธรรม
จริยธรรมสรางความเชื่อถือใหแกผูลงทุนหรือสถาบันลงทุนภาคเอกชนที่ใหความสนใจตอกิจการ การ
เสาะหาพันธมิต รทางธุ รกิจได งายขึ้นและทําใหธุ รกิจสามารถดําเนินงานได อย างมั่ นคง และเปนที่
เชื่อถือจากสังคมทั่วไป
นอกจากนี้ยังเปนที่ยอมรับกันวา ธรรมาภิบาลหรือการกํากับดูแลที่ดี สามารถมีผลในทางบวก
ตอการปฏิบัติงานทางเศรษฐกิจของประเทศ และการกํากับ ดูแลที่โปรงใสจะเปนกุญแจสําคัญของ
บริษัทในการเขาถึงตลาดทุนระดับในยุคโลกาภิวัตน อีกทั้งการนําหลักการจัดการบานเมืองที่ดีหรือ
หลักธรรมาภิบาลมาใช มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับประเทศ โดยหลักธรรมาภิบาลมี 6 ประการคือ
1) หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมายและกฎขอบังคับตางๆ ใหทันสมัย เปนธรรม เปนที่
ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมายและกฎขอบังคับเหลานั้น โดยถือวา
เปนการปกครองภายใตกฎหมาย มิใชตามอําเภอใจ หรืออํานาจของตัวบุคคล
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2) หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐยึดถือ
หลักนี้ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตัวอยางแกสังคม สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไป
พรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน และมีระเบียบวินัย ประกอบวิชาชีพสุจริต
จนเปนนิสัยประจําชาติ
3) หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุง
กลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูล ขาวสารที่เปนประโยชน
อยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก และมีกระบวนการ
ใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได
4) หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็น
ในการตัด สินใจปญ หาสําคัญ ของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น การไตสวน สาธารณะ การ
ประชาพิจารณ หรือการแสดงประชามติ เปนตน
5) หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิ หนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบ
สังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และกระตือรือรนในการแกปญหาตลอดจนการเคารพ
ในความคิดเห็นที่แตกตาง และความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตนเอง
6) หลักความคุมคา ไดแก การบริหารและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
สวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชข องอยางคุมคา สรางสรรคสินคาและบริการที่มี
คุณภาพ เพื่อใหสามารถแขงขันไดในเวทีโลก รักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน
10.8.2 หลักการปฏิบัติดวยบรรษัทภิบาล
องคก รธุรกิ จใชห ลักของบรรษัทภิบ าลหรื อการกํากับ ดูแ ลกิจการที่ดี (good corporate
governance) เพื่อช วยส งเสริ มการดําเนินงานให เ ปนไปอย างยั่งยื น และเปนหัวใจในการบรรลุ
เปาหมายในการเพิ่มมูลคาสูงสุดแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเ สีย (stakeholders) อีกทั้งธุรกิจสามารถ
ดําเนินงานไปไดอยางโปรงใส เปนธรรมภายใตกรอบของกฎหมาย และมาตรฐานจรรยาบรรณที่ ดี
สําหรับแนวการปฏิบัติที่ดีใน 3 ดานใหญๆ คือ
1. การปฏิบัติที่ดีตอพนักงาน
องคกรควรปฏิบัติตอพนักงานในดานตางๆ ดังนี้ จายคาจางเงินเดือนและคาตอบแทนตาม
กฎหมาย มีระบบการเพิ่มคาจางและใหผลประโยชนเพิ่มเติมแกพนักงานตามผลงานอยางเหมาะสม
สถานที่ทํางานและที่พักถูกสุขอนามัย มีสวัสดิการชวยเหลือเรื่องการรักษาพยาบาล การบรรเทาทุกข
แกพนักงาน มีระบบพัฒนาพนักงาน ใหความรูแกพนักงาน และสนองตอบตอขอเสนอหรือขอคิด เห็น
ของพนักงาน
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2. การปฏิบัติที่ดีตอลูกคา
องคก รควรปฏิ บัติ ตอลูกคา ในดา นต างๆ เช น ผลิ ตสิ นค าใหไดมาตรฐาน โดยมีระบบการ
ควบคุมการผลิตใหไดสินคาตรงตามมาตรฐานที่กําหนดไว มีการชี้แจงลักษณะสินคาและราคาทีช่ ดั เจน
เขา ใจง า ย และมี ก ารแสดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ สิน ค า เป นต น นอกจากนี้ องค กรควรดูแ ลและ
รับผิดชอบตอผลที่เกิดกับลูกคา
3.การปฏิบัติที่ดีดานสังคมและสิ่งแวดลอม
องคกรควรปฏิบัติตอสังคมและสิ่งแวดลอม เชน มีการดูแลและขจัดของเสียที่เกิดจากกิจการ
มีระบบทําน้ําเสียใหสะอาด และระบบทําลายเชื้อโรคเบื้องตนของของเสียที่จะทิ้ง เปนตน รวมถึงควร
ปฏิบัติตอชุมชนดวยความจริงใจ ใหความชวยเหลือและคืนกําไรใหชุมชนตามเหมาะสม ไมเบียดเบียน
และเอาเปรีย บสังคม มีระบบการทําบัญชีรายงานผลที่ถูกตองเป นจริง และควรเสีย ภาษีในอัต ราที่
ถูกตอง
10.8.3 องคประกอบของบรรษัทภิบาล
องคป ระกอบของบรรษั ทภิ บาลของแตล ะองคกรในแตล ะประเทศ ยอมมีอ งค ประกอบที่
แตกตางกันออกไป ซึ่งสามารถสรุปองคประกอบของบรรษัทภิบาลเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้คือ
1) ปฏิบัติกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเปนธรรม
มุงปฏิบัติตอผูเกี่ยวของทุกฝาย ไมวาจะเปนเจาของกิจการ ผูถือหุน ผูซื้อสินคา ผูข ายสินคา
พนักงาน เจาหนี้ รัฐบาลและสังคมโดยรวมอยางยุติธรรม นั่นหมายความวา องคกรมีความจําเปนตอง
ปฏิบัติอยางเสมอภาคกันระหวางผูถือหุนหรือเจาของกิจการ ไมวาจะเปนรายเล็กหรือรายยอย จะเปน
ชาวไทยหรือชาวตางประเทศ โดยผูถือหุนทุกรายมีความสําคัญตอองคกรทั้งสิ้น
2) การเปดเผยขอมูลสารสนเทศและความโปรงใส
เนื่อ งจากความเชื่อ มั่นของนั กลงทุ น เจา หนี้ และผูเ กี่ย วขอ งเกิด จากความโปรง ใสในการ
ดําเนินการขององคกร โดยองคกรตองสามารถตรวจสอบได รวมทั้งมีการกําหนดภารกิจของแตละฝาย
อยางชัดเจน มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่ถูกตองและทันเหตุการณใหแกผูที่เ กี่ยวของ ซึ่งขอมูลที่
เปดเผยตองมีความสม่ําเสมอคือ ไดรับจัดทําและบันทึกดวยหลั กเกณฑเดียวกันทั้งหมด มีมาตรฐาน
สามารถเปรียบเทียบขอมูลจากแหลงอื่นไดอยางสะดวก
3) ลดความเสี่ยง
แมวาองคกรจะมีการกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนและมีการวางแผนการปฏิบัติอยาง
มืออาชีพ ตลอดจนกําหนดกระบวนการควบคุมและตรวจสอบผลการปฏิบัติอยางรัดกุมแลว แตกย็ งั คง
ตองมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยการวิเคราะหค วามเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจแลวกําหนด

206

ระดับความสําคัญของความเสี่ยง จากนั้นมีการกําหนดมาตรการควบคุมและขั้นตอนการปฏิบัติอยาง
เครงครัดเพื่อลดความเสี่ยงใหเหลือนอยที่สุด
4) การมุงผลอันเปนเลิศในองคกร
การมุงปฏิบัติอันเปนเลิศ นอกจากนี้ยังตองสงเสริมการปฏิบัติอันเปนเลิศแกบุคลากรทุกฝาย
โดยผลักดันใหทุกหนวยงานพัฒนาตนเองเพื่อมุงสูความเปนเลิศตลอดเวลา
5) ความรับผิดชอบตอสังคมและประชาชาติ
ในฐานะที่องคกรเปนสวนหนึ่ง ของสังคมและประเทศชาติ จึงควรคืนกําไรสูสังคมผานทาง
กิจกรรมการกุศลตางๆ ตามความเหมาะสม ตลอดจนมีสวนรวมในการอนุรักษสภาวะแวดลอมและ
สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่กอใหเกิดประโยชนที่ยั่งยืนตอประเทศชาติอยางเปนรูปธรรม
6) การใหผลตอบแทนที่ยั่งยืนแกผูถือหุนหรือเจาของกิจการ
องคกรควรตระหนักถึงการสรางมูลคาในระยะยาว ไมควรคํานึงแตเพียงผลตอบแทนระยะสั้น
รวมทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารใหมีประสิทธิภาพสูงสุดอยางไมหยุดนิ่ง ซึ่งจะทําให
เจาของกิจการหรือผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่สม่ําเสมอและยั่งยืนนาน
7) การรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ในการทํางานนั้น
เมื่อมีขอมูล นําเขา (input) และมีการทํางานที่ เปนกระบวนการ (process) ยอมนําไปสู
ผลผลิต (output) และเสียงตอบรับ (feedback) ซึ่งผลผลิตในที่นี้ไมวาจะตรงตามวัตถุประสงคของ
องคกรที่ไดคาดหวังไวหรือไมก็ตาม และไมวาผลผลิตนั้นจะใหคุณหรือใหโทษตอองคกร ยอมตองถือ
เปน ผลผลิตรวมขององคกรทั้ง สิ้น องค กรจะปด ความรับ ผิดชอบไมได จึง ถือเปนหนาที่ สําคั ญของ
องคกรภาคธุรกิจที่จะตองใหความสําคัญกับการรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ของตน
8) คณะกรรมการเปนอิสระและเขมแข็ง
คณะกรรมการหมายถึง บุค คลที่ไดรับมอบอํา นาจในการตัด สินใจภายในองคกรภาคธุรกิ จ
สวนคําวาอิสระในที่นี้หมายถึง อิสระในการตัดสินใจกระทําหนาที่สิ่งใดอันเปนประโยชนตอองค กรที่
ตนสั งกั ด อยู โดยคณะกรรมการบริห ารควรมี ค วามเป น อิส ระสูง และมี การคํ านึงถึ งผลประโยชน
สวนรวมเปนที่ตั้ง ดวยความเขมแข็งทางดานจิตใจและตองยึดมั่นในการกระทําความดี
10.8.4 ผูบริหารกับหลักบรรษัทภิบาล
การดําเนินธุรกิจมีเปาหมายสําคัญคือ การหากําไร การที่มีแนวความคิด และขอเสนอแนะให
ผูบริหารตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม แสดงความมีจริยธรรม หรือใหยึดหลักบรรษัทภิบาลนัน้
อาจมองไดวาเปนสิ่งนอกเหนือจากหนาที่ของธุรกิจ จึงทําใหผูบริหารบางคนมีการใชอํานาจอยางไม
เหมาะสม ลวนสงผลเสียอยางรายแรงไดทั้งสิ้น จึงจําเปนตองจัด ระบบงานใหมีวิธีการที่สามารถชวย
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ควบคุมการใชอํานาจของผูที่ไดรับ มอบอํานาจใหเปนผูจัดการทรัพยากรของสวนรวมที่ดี โดยตองมี
หลักการดังตอไปนี้
1) การถวงดุลอํานาจอยางพอเหมาะ มิใหฝายใดหรือผูหนึ่งผูใดมีอํานาจมากเกินไปจนเปด
โอกาสใหใชอํานาจในทางมิชอบ ในขณะเดียวกัน ระบบการถวงดุล อํานาจนั้นตองไมเปนอุปสรรคแก
ผูบริหาร จนไมส ามารถทําหนาที่การบริห ารไดอยางมีประสิทธิภ าพ ตองมีค วามคลองตัวและความ
ยืดหยุน
2) กําหนดภารกิจของบุคลากรทุกระดับไวอยางชัดเจน เพื่อปองกันความซ้ําซอนและความไม
โปรงใสในการทํางาน ซึ่งจะชวยทําใหทราบขอบเขตและเปาหมายของภาระหนาที่ของบุคลากรแตล ะ
คน สงผลใหเกิดการทํางานอยางรับผิดชอบ หรือสามารถติดตามประเมินผลงานไดชัดเจน อีกทั้งเปน
การสรางจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอภาระหนาที่
3) จัด ทํา คูมื อการปฏิบั ติง านและระเบี ยบที่ ชัด เจน เข าใจงา ย ไม สับ สน อันถือ เป นส วน
ประกอบของการกํ ากั บดู แ ลกิจการที่ดี เพราะจะทํา ให ไม สามารถใช ค วามเขาใจยากหรื อความไม
ชัดเจนของคูมือหรือระเบียบในการสรางอิทธิพลหรือผลประโยชนได
4) ระบบขอมูลและการรายงานที่ดี มีระบบขอมูลที่มีความถูกตอง สมบูรณ ทันเวลา และให
ขอมูล และสารสนเทศที่มีการเปดเผยอยางเพีย งพอและเปนประโยชนแกการตัดสินใจ ซึ่งขอมูลใน
ลักษณะนี้จะเอื้อตอการตรวจสอบผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายตางๆ ไดเปนอยางดีสามารถชวยใหการ
บริหารงานเปนไปอยางโปรงใส
5) สงเสริมใหสิทธิ์ผูมีสวนไดเสียในการรับรูขอมูล ขาวสาร เปนสิทธิ์ของผูมีสวนไดสวนเสียที่
พึ่งรับรู เนื่องจากเขามิไดมีอํานาจเขาไปบริหารจัดการ
6) ขอกําหนดเรื่องจริย ธรรมและจรรยาบรรณ กําหนดเรื่องจริย ธรรมและจรรยาบรรณของ
บุค ลากรทุกฝาย ที่ทุกคนปฏิบัติหนาที่อยางเที่ยงธรรมตามภาระหนาที่ที่ไดกําหนดไดใชทรัพยากร
อยางคุมคา ปฏิบัติงานเต็มสติกําลังความรูและความสามารถ และไมเอารัดเอาเปรียบองคกร
7) มีคุณธรรมในการบริ ห ารงานบุคคล เพื่อใหบุคลากรที่มีความรูความสามารถไดป ฏิบั ติ
หนาที่สําคัญๆ เหมาะกับความรูความสามารถ
10.8.5 วิธีการสรางบรรษัทภิบาลที่ดี
บรรษัทภิบาลเปนสิ่งที่เขาใจยากนําไปปฏิบัติยาก แตเปนสิ่งจําเปนที่ห ลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น
องคกรธุรกิจที่มีความประสงคที่จะนํ าธุรกิจใหอยูรอดได จะตองหาวิธีก ารหรือวิ ถีการสร างบรรษั ท
ภิบาลที่ดีเพื่อจะบังเกิดผลใหไดทั้งรูปแบบและสาระที่ถูกตองและผสมผสานเขาเปนเนื้อเดียวกันได จึง
จะเกิดพลานุภาพที่แทจริง วิถีการสรางบรรษัทภิบาลที่ดีควรเปนกระบวนการที่ตอเนื่องตามนั ยแหง
พลวัตและวิวัฒนาการที่ควรเปนและควรจะทํา
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ธุรกิจภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจของประเทศตางๆ ทั่วโลกนั้น กลายเปนศูนยกลางของระบบ
เศรษฐกิจของชาติและของโลกไปแลว ดังนั้น ความเชื่อมโยงและการสงผลกระทบจากจุดหนึ่งไปยังจุด
อื่นเปนไปอยางรวดเร็ว บรรษัทภิบาลที่ดี คือ วิธีการทําธุรกิจที่ดี
องคกรใดก็ตามที่มีอาการดังตอไปนี้ยอมสรุปไดวา เปนองคกรที่มีบรรษัทภิบาลที่ไมถูกตอง
และไมสมควรกระทํา ไดแก
1) ไมมีการแบงแยกอํานาจหนาที่ชัดเจนระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตางๆ
และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งนําไปสูการพวงหรืออํานาจหรือใชอํานาจเกินขอบเขต หรือใชอํานาจผิด
ประเภท
2) มีสัญญาณบอกเหตุหรือมีเหตุการณบงชี้วาผูบริหารระดับสูงฝายจัด การมีผลประโยชนที่
ขัดกัน ระหวางงานในหนาที่และประโยชนสวนตนทั้งทางตรงและทางออม
3) มีการออกคําสั่งหรือกฎเกณฑออกมาโดยไมมีเหตุผ ลรองรับ หรือมีทิศทางที่ไมสามารถ
คาดหมายได จึงทําใหเกิดการสรางกลไกปกปองตนเองหรือสรางอาณาจักรตนเองไวเปนเกราะปองกัน
ตนหรือพรรคพวก หรือเปนอํานาจตอรองกับฝายบริหาร
4) ออกกฎ ขอบังคับและคําสั่งที่หยุมหยิม หลากหลายเกินความจําเปน แตไมมีความสอดรับ
กั บ เป าหมายขององค ก ร ทํ า ให ย ากแก การปฏิ บั ติ ยากที่จะตรวจสอบและยากที่ จะควบคุ มและ
ประเมินผล จึงเปนชองทางใหเกิดการประจบสอพลอ หรือการรวมกันทุจริตไดงายยิ่งขึ้น
5) นโยบายหรือคําสั่ง ใหเกิดการปฏิบัติไมไดจัดลําดับความสําคัญไวอยางชัดเจน จึงเปนเหตุ
ใหเกิดการจัดสรรงบประมาณที่ไมมีประสิทธิผล เกิดงบประมาณกระจุกตัวหรือผันแปรตามผูบริห ารที่
มีอิทธิพลสูงในองคกรนั้น
6) คูมือปฏิบัติมีไมครบถวนทุกหนวยงาน และคูมือปฏิบัติงานไมมีความชัดเจนกับไมมีค วาม
สอดรับระหวางหนวยงานประการสําคัญคือคูมือปฏิบัติงานยากแกความเขาใจ จนไมคอยมีผทู เี่ ขาใจได
อยางทะลุปรุโปรง
7) วัฒนธรรมองคกรไมมีหรือมีแตไมเดนชัดจนไมเปนเอกภาพ จึงนําไปสูลัทธิเอกบุค คล คือ
การถือตนเปนศูนยกลาง
8) ความภักดีในองคกรมีระดับต่ํา ไมวาจะเปนระดับกรรมการบริษัท ฝายบริหาร ฝายจัดการ
และฝายปฏิบัติการ
9) กระบวนการตัดสินใจขาดความโปรงใส
10) ฝายบริหารและกรรมการบริษัทเปนตัวแทนของผูถือหุนเฉพาะกลุมที่เขามาพิทักษรักษา
ผลประโยชนของกลุมตนเปนหลัก

209

10.9 บทสรุป
ในการดําเนินธุ รกิจในปจจุบัน มีการดําเนินการไปอยางเห็ นแกประโยชนระยะสั้น และมุง
กอบโกยกําไรที่วัดไดในงวดเวลาทางบัญชีเทานั้น ซึ่งเปนแนวคิดที่ผิด แทจริงแลวจริยธรรมทางธุรกิจ
นั้นเทียบไดกับวิสัยทัศนในการประกอบธุรกิจอยางยั่งยืน ความสําเร็จของธุรกิจควรวัดจากการที่ธุรกิจ
สามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน โดยมีกําไรตามที่สามารถดํารงกิจการอยูไดในระยะยาว การที่องคกรมี
จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ จะมีวิ ธี ที่ กอ ประโยชน ให เ กิ ด ขึ้ นในหลายๆ ด า นทั้ งในด า นประชากร ด า น
สิ่งแวดลอม และดานสังคมและเศรษฐกิจ โดยผูบริหารควรมีหลักจริยธรรมในการประกอบธุรกิจที่พึง
ปฏิบัติดังนี้ มีความรับผิด ชอบ มีความเปด เผยโปรงใส ยึดถือกฎระเบียบที่ยุติธรรม มีจิตสํานึกเพื่อ
สวนรวม และมีความซื่อสัตย
การประกอบธุรกิจประเภทตา งๆ ไม วาจะเปนธุรกิจทางอุต สาหกรรมใดๆ ก็ต ามจะต องมี
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะเปนแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง เหมาะสม และชวยแกไขปญหา
และอุปสรรคที่เ กิดขึ้นในสังคม โดยปจจัยที่มีผลตอจรรยาบรรณทางธุรกิจไดแก ปจจัยภายใน เชน
ความกดดันเพื่อผลงานหรือผลผลิต สภาพการเงินภายในธุรกิจ และปจจัยภายนอก เชน การแขงขัน
ทางธุรกิจ และการเจริญเติบโตของธุรกิจ เปนตน โดยผูประกอบธุรกิจนั้นๆ จะตองมีหนาที่รับผิดชอบ
หรือมีจรรยาบรรณตอบุคคลตางๆ ดังนี้ มีจรรยาบรรณตอลูกคา รัฐบาล พนักงานและลูกจาง เจาของ
เงินทุน และสังคม
เนื่องจากดวยองคกรภาครัฐและภาคเอกชนในสังคมไดดําเนินธุรกิจโดยขาดจริย ธรรมและ
ขาดความรับผิดชอบ รวมถึงการขาดหลักบรรษัทภิบาลของผูบ ริหารมากขึ้น ทําใหผูบริหารบางคนมี
การใชอํานาจอยางไมเหมาะสม ไมโปรงใส และไมยุติธรรม ซึ่งเปนการใชอํานาจไมถูกตอง จึงทําให
ตองมีการเรียกรองใหองคกรภาครัฐและภาคเอกชนใหค วามสนใจกับการนําหลักบรรษัทภิบาลมาใช
ภายในองคกรมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีการรณรงคใหองคกรธุรกิจใชหลักการปฏิบัติที่ดีใน
3 ดานใหญ คือ การปฏิบัติที่ดีตอพนักงาน การปฏิบัติที่ดีตอลูกคา และการปฏิบัติที่ดีดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม
ดังนั้นผูบริหารของธุรกิจควรจะมีวิสัยทัศนที่เล็งเห็นวา การดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมเปน
เสมือนการลงทุนอยางหนึ่ง ในการที่จะซื้อการยอมรับจากผูมีสวนไดเสีย ตอธุรกิจกลุมตางๆ อันจะทํา
ใหธุรกิจไดรับแรงสนับสนุนจากทั้งภายในและภายนอกธุรกิจ ทําใหธุรกิจที่ดําเนินงานอยางมีจริยธรรม
มีแนวโนมที่จะประสบความสําเร็จในระยะยาวอยางยั่งยืน

คําถามทายบท
1. ใหอธิบายความหมายของจริยธรรมธุรกิจและบรรษัทภิบาลมาใหเขาใจพอสังเขป

210

2. ใหยกตัวอยางองคกรทางธุรกิจที่นักศึกษาเห็นวามีปญหาทางจริย ธรรมในธุรกิจแลวใหวิเคราะหวา
องคกรดังกลาวมีปญหาทางจริยธรรมในธุรกิจอยางไร อธิบายเหตุผลประกอบ
3. ใหอธิบายโครงสรางคุณลักษณะของจริยธรรม และความสัมพันธเกี่ยวของระหวางการดําเนินธุรกิจ
กับจริยธรรมมาใหเขาใจพอสังเขป
4. ให อ ธิ บ ายกระบวนการดํ า เนิ น การบรรษั ท ภิ บ าลเพื่ อ การเป น องค ก รที่ ดี แ ละมี ค วามยั่ ง ยื น
ยกตัวอยางองคกรใดองคกรหนึ่งที่นักศึกษาเห็นวามีบรรษัทภิบาลที่ดีประกอบการอธิบาย
5. จากกรณีศึกษาเรื่อง “บริษัท ABN Insurance จํากัด ” ใหวิเคราะหจริยธรรมทางธุรกิจของทีม
การตลาดทุกทีมที่อยูใน บริษัท ABN Insurance จํากัด และใหเหตุผลทางจริย ธรรมประกอบการ
อธิบาย
กรณีศกึ ษา บริษทั ABN Insurance จํากัด
บริษัท ABN Insurance จํากัด กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2518 มี คุณอานนท บางนคร เปนประธาน
เจ าหนาที่บ ริ หาร และ คุณอนั นต บางนคร เปนกรรมการผู จัด การ ดํ าเนิ นธุรกิจดา นประกั นชี วิ ต
กิจการของบริษัทมีความกาวหนาและมีการเติบโตที่ดีมาโดยตลอด แตป พ.ศ.2557 ที่ผานมา ยอดเบีย้
ประกันชีวิตมีอัตราการลดลงเกือบ 20% เปนผลให คุณอานนท ตองลงมาดูแลเรื่องนี้อยางจริงจังดวย
ตนเอง และมีการนัดประชุมผูบริหารและตัวแทนขายเปนวาระเรงดวน
แต เ ดิมบริษั ท ใช กลยุ ท ธก ารขายโดยใช ตัวแทนขายเปน รายบุ ค คล ที่ ผ านมามี รายงานว า
ตัวแทนขายแยงลูกคากันเอง และมีขอรองเรีย นจากลูกคาวาตัวแทนขายมักติดตอและเขาพบลูกคา
ซ้ําซอนกันอยูบอย ๆ สรางความรําคาญใหกั บลูกคาของบริษั ทเปนอยางมาก ตอมา ผูบ ริ หารของ
บริษัทจึงใชกลยุทธใหมโดยใหมีการขายเปนทีม โดยแบงเปนทีม ๆ ละ 3-5 คน ประกอบดวยทีม A ถึง
H รวมทั้งหมด 8 ทีม กลยุทธการขายเปนทีมไดผลเปนอยางดี ยอดรวมเบี้ยประกันชีวิตเริ่มเพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง
อยางไรก็ตาม การประชุมผูบริหารและตัวแทนขายทั้งหมดเมื่อเร็ว ๆ นี้ พบวามีปญหาในการ
บริหารจัดการทีมขาย ดังนี้
ทีม A ผลงานเปนไปตามเปาหมาย แตหัวหนาทีม A กลาววา ตนหาลูกคาอยูคนเดียว ตัวแทน
ขายในทีมไมไดชวยหาลูกคาเลย และหัวหนาทีม A เสนอขอใหผูบริหารเปดรับสมัค รตัวแทนขายใหม
มาทดแทนตัวแทนขายเดิมในทีม A
ทีม C ผลงานเปนไปตามเปาหมาย แตตัวแทนขายในทีม C กลาววา หัวหนาทีม C ไมออกหา
ลูกคาเลย ผลงานที่ไดเปนของตัวแทนขายในทีม C ทั้งหมด
ทีม D ผลงานเปนไปตามเปาหมาย แตหัวหนาทีม D มีปญหาวาตัวแทนขายในทีม D มีการ
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ทะยอยลาออกไปอยูบริษัทอื่น เนื่องจากคาคอมมิสชั่นของบริษัทต่ํากวาบริษัทอื่น ตัวแทนขายในทีม D
ยื่นขอเรียกรองใหบริษัทเพิ่มคาคอมมิสชั่น หากไมเพิ่มใหจะลาออกไปอยูบริษัทอื่นที่ใหคาคอมมิส ชั่น
สูงกวา
ทีม F ผลงานเปนไปตามเปาหมาย แตแจงตอที่ประชุมวาทีม A กับทีม D มีการออกตลาดโดย
เขามาแยงลูกคาที่ทีม F เปนผูรับผิดชอบในเขตพื้นที่ที่ไดมีการแบงเขตการตลาดไวแ ลวกอนหนานี้
ขอใหทีม A กับทีม D โอนลูกคาที่อยูในเขตพื้นที่ทางการตลาดของทีม F ใหเปนผลงานของทีม F
ทั้งหมด
(ที่มา: อําพล นววงศเ สถียร. 2558. บริษัท ABN Insurance จํา กัด ปรับ ปรุงจากกรณีศึ กษาเชิง
ปฏิบัติการที่ใชในการเรียนการสอนในหองเรียนรายวิชาภาวะผูนําและการพัฒนาทีมงาน)
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