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ส�ำหรับตอนที่ 3 ที่ผ่ำนมำนั้น (ในฉบับ
ของเดอืนกนัยำยนทีผ่่ำนมำ) ผูเ้ขียน

ได้น�ำเสนอแนวคิดซึ่งอยู่บนพื้นฐำนของ 10 
แนวคดิของกำรก�ำหนดและพฒันำกลยุทธ์ให้
เกิดควำมเป็นเลิศในธุรกิจ (อ้ำงอิงจำก Pro-
fessor Henry Mintzberg) ได้แก่ (1) The 
Design School, (2) The Planning School, 
(3) The Positioning School, (4) The Entre-
preneurial School, (5) The Cognitive 
School, (6) The Learning School, (7) The 

ต่อจากฉบับที่ 191

ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี

ผู้จัดการด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยี ฝ่าย Production, Reservoir Operations,

Master Data Management and Spatial Systems

บริษัท เชฟรอน เอเนอยี เทคโนโลยี สหรัฐอเมริกา

การสร้างความสอดคล้องของกลยุทธ์
เพือ่รองรบัองค์การทีซ่บัซ้อนและเติบโตขึน้ตามสภาวะตลาดและเศรษฐกจิทีท้่าทาย

Power School, (8) The Cultural School, 
(9) The Environmental School, (10) The 
Configuration School แนวคิดทั้ง 10 อย่ำงนี้ 
เป็นกำรตอกย�้ำว่ำบริหำรเชิงกลยุทธ์มีทั้งมุม
ท่ีเป็นศำสตร์และมุมที่เป็นศิลป์ ซึ่งผู้บริหำร
สำมำรถประยุกต์ใช้แนวคิดแบบใดแบบ 
หนึ่งก็ได้ หรือจะเป็นกำรผสมผสำนมำกกว่ำ 
หนึง่แนวคิดก็ได้ ขึน้อยู่กับสถำนกำรณ์ภำยใน
และภำยนอก รวมถงึสภำวะแวดล้อมและกำร
แข่งขันที่องค์กำรก�ำลังเผชิญอยู ่และกำร

ตอนที่ 4
เปลี่ยนแปลงในอนำคตที่พอจะคำดกำรณ์ได้ 
ส�ำหรับในตอนที่ 4 นี้ จะเน้นถึงทฤษฎี
องค์กำรทีเ่ป็นทัง้ Conventional Theory of the 
Firm และ New Theory of the Firm ที่ท่ำน 
ผู้บริหำรสำมำรถใช้เป็นเครื่องมืออีกเครื่อง-
มือหน่ึงในกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในธุรกิจ
ของท่ำน และน�ำไปสู่แนวทำงและแนวคิด
เพื่อหำค�ำตอบเพื่อสร ้ำงกลยุทธ ์อย ่ำง
สอดคล้องทั่วทั้งองค์กำรอย่ำงมีประสิทธิผล

ทฤษฎีกำรบริหำรเชิ งกลยุทธ ์ ใน
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ปัจจุบันได้รับอิทธิพลจำก ทฤษฎีองค์กร 
(Theory of The Firm) ซึ่งสำมำรถแบ่งออก
เป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ ทฤษฎีองค์กรกระแส-
หลัก (conventional theory of the firm) และ
ทฤษฎีองค์กรแบบใหม ่(new theory of the 
firm) โดย Conventional Theory of the Firm 
มีพื้นฐำนแนวคิดหลัก ๆ อยู่บนหลักเศรษฐ-
ศำสตร์ ซึ่งจะเน้นกำรจัดกำรทรัพยำกรของ
องค์กำรให้มปีระสทิธภิำพ เพือ่น�ำไปสูค่วำมได้
เปรียบทำงกำรแข่งขันในท่ีสุด โดย Conven-
tional Theory of the Firm จะเน้นหำค�ำตอบ
ให้กับองค์กำร เช่น 

➲ เหตุผลของกำรด�ำรงอยู ่ของ
องค์กำร (existence) ท�ำไมต้องมีองค์กำรใน
ระบบเศรษฐกิจหรือตลำด ? หรืออีกนัยหนึ่ง 
ท�ำไมกำรแลกเปลี่ยนของธุรกรรมทุก ๆ 
ธรุกรรมในระบบเศรษฐกจิหรอืตลำดระหว่ำง
ผู ้ผลิตและผู ้บริโภคจึงไม่เกิดขึ้นกันเอง ? 
ท�ำไมองค์กำรต้องเกิดขึ้นมำระหว่ำงกลำง ?

➲ เหตุผลของกำรออกแบบและ
กำรวำงโครงสร้ำงองค์กำร (organization 
structure) ท�ำไมองค์กำรต้องวำงโครงสร้ำง
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ? อะไรคือปัจจัยและ
เหตผุลในกำรออกแบบและกำรวำงโครงสร้ำง
องค์กำร ? เช่น Hierarchy Versus Decen-
tralization Versus Hybrid

➲ เหตุผลของควำมแตกต่ำงที่
ท�ำให ้แต ่ละองค ์กำรมีศักยภำพ หรือ

สมรรถนะแตกต่ำงกัน (heterogeneity of 
firm actions/performances) ท�ำไมองค์กำร
บำงองค์กำรมีศักยภำพ หรือสมรรถนะเหนือ
กว่ำอีกองค์กำร ?

ตัวอย ่ำงของทฤษฎีองค ์กรที่มี
ลักษณะเป็น Conventional Theory of the 
Firm มีดังนี้  

➲ Transaction Cost Theory โดยย่อ
ทฤษฎนีี ้กล่ำวถึง ต้นทนุทีเ่กิดขึน้จำกกำรแลก
เปล่ียนธุรกรรมต่อตลำดภำยนอก ซึ่งมีผล 
ต่อกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรท�ำงำนของ
องค์กำร โครงสร้ำงขององค์กำร หรือแม้แต่
กำรตัดสินใจว่ำจะผลิตเองหรือจ้ำงผู้อื่นผลิต

➲ Agency Theory โดยย่อทฤษฎีนี้ 
กล่ำวถึง แนวคิดที่ว่ำในระบบเศรษฐกิจ หรือ
ตลำด หรอืแม้แต่ระบบภำยในองค์กำร บคุคล 
2 ฝ ่ำย ซ่ึงมีส ่วนเกี่ยวพันกันในเรื่องใด 
เรื่องหนึ่ง มีควำมต้องกำรและควำมสนใจที่
แตกต่ำงกัน เนื่องจำกมีข้อมูลที่ไม่เท่ำกัน ซึ่ง
น�ำไปสู่ค�ำตอบว่ำท�ำไมองค์กำรจ�ำเป็นต้อง
ด�ำรงอยู่ รวมถึงกำรวำงโครงสร้ำงองค์กำร 
กระบวนกำรท�ำงำนและกำรก�ำหนดข้อตกลง 
(contract) เพือ่ลดควำมขดัแย้งระหว่ำง Prin-
cipal และ Agent

➲ Resource Based View (RBV) 
(อ้ำงอิงจำก Professor Jay B. Barney) โดย
ย่อแนวคิดนี้กล่ำวถึงมุมมองที่ว่ำ องค์กำร
สำมำรถสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน

จำกทรัพยำกร (resource) ซึ่งทรัพยำกร 
ที่องค์กำรสำมำรถน�ำมำใช้เพื่อสร้ำงควำม 
ได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน จ�ำเป็นจะต้องมี
คุณลักษณะ 4 อย่ำงดังต่อไปนี้ (หรือเรียกว่ำ 
VRIN characteristics) 

➢ มีคุณค่า (Valuable) ทรัพยำกร 
ที่มีคุณค่ำ หมำยควำมว่ำ เป็นทรัพยำกรที ่
ส่งเสริมให้องค์กำรสำมำรถแข่งขันเหนือ 
คู ่แข่งได้ หรือท�ำให้องค์กำรลดจุดอ่อนที่
องค์กำรมีอยู่ได้

➢ หายาก (Rare) ทรัพยำกรที่หำ
ยำก หมำยควำมว่ำ เป็นทรัพยำกรที่คู่แข่งไม่
สำมำรถที่จะสร้ำงหรือหำทรัพยำกรดังกล่ำว
มำได้โดยง่ำย คู่แข่งจ�ำเป็นจะต้องใช้เวลำให้
เงินลงทุนเพื่อที่จะสร้ำงหรือหำทรัพยำกร 
ดังกล่ำวเข้ำมำ

➢ ไม ่สามารถลอกเลียนได้ง ่าย  
(Inimitable) ทรพัยำกรทีไ่ม่สำมำรถลอกเลยีน
ได้ง่ำย หมำยควำมว่ำ เป็นทรัพยำกรทที่
องค์กำรของเรำผูกขำดหรือควบคุมได้ ซ่ึง
ท�ำให้คู่แข่งไม่สำมำรถที่จะลอกเลียนแบบ 
ได้ง่ำย

➢ ไม่สามารถทดแทนได้ง่าย (Non-
substitutable) ทรัพยำกรที่ไม ่สำมำรถ
ทดแทนได้ง่ำย หมำยควำมว่ำ เป็นทรัพยำกร
ทีม่ลีกัษณะเฉพำะทีต่อบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำหรือผู้ใช้ภำยในองค์กำรได้อย่ำงมี
ประสทิธผิล หรอืแม้แต่สำมำรถเพิม่ประสทิธิ-
ผลของกระบวนกำรผลิต ซึ่งท�ำให้คู่แข่งไม่
สำมำรถที่จะหำทรัยพำกรอื่น ๆ เพื่อจะมำ
ทดแทนทรัพยำกรดังกล่ำวได้โดยง่ำย

ส่วน New Theory of the Firm มี 
พื้นฐำนแนวคิดหลัก ๆ อยู่บนทฤษฎีบริหำร
จัดกำร (management theory) รวมถึง 
หลักกำรของกำรบรหิำรเชงิกลยุทธ์ (strategic 
management and strategy) และหลัก
เศรษฐศำสตร์ (หมายเหตุ: บางท่านอาจจะ 
มีการต้ังข้อสังเกตว่าหลักการของการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ ก็มาจากหลักเศรษฐศาสตร์  
ซึ่งเป็นข้อสังเกตที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม 
Management Theory ได ้ เติบโตและ
ครอบคลุมหลายมุมมองที่มากไปกว่าหลัก
การทางเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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อ่านต่อฉบับหน้า

ตัวแปรที่เป็น Intangible Assets เช่น การ
จัดการความรู้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
ตัวอย่ำงของทฤษฎีองค์กร ที่มีลักษณะเป็น 
New Theory of the Firm มีดังนี้ 

➲ Core Competency (อ้ำงอิงจำก 
Professor C. K. Prahalad และ Professor 
Gary Hamel) โดยย่อแนวคิดนี้ กล่ำวถึง  
มมุมองทีว่่ำองค์กำรหรอืผู้คนทีอ่ยู่ในองค์กำร
สำมำรถสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน 
โดยกำรเน้นกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถหลัก 
(core competency) ให้เกิดขึ้นกับองค์กำร
และผูค้นทีอ่ยูใ่นองค์กำร ซึง่ขดีควำมสำมำรถ
หลักจะต้องผ่ำนเกณฑ์ดังนี้

➲ ขดีควำมสำมำรถหลกัไม่สำมำรถ
ถูกลอกเลียนแบบได้ง่ำยจำกคู่แข่ง

➲ องค์กำรสำมำรถน�ำขีดควำม
สำมำรถหลกักลบัมำใช้ใหม่ได้กบัทกุ ๆ  ตลำด 
หรือทุก ๆ สินค้ำหรือบริกำรขององค์กำร

➲ ขดีควำมสำมำรถหลักจะต้องเน้น
ถึงและสร้ำงประโยชน์โดยตรงต่อประสบ-
กำรณ์ของลกูค้ำขององค์กำร และจะต้องเน้น
ถึงและสร้ำงคุณค่ำของสินค้ำและบริกำรที่
ลูกค้ำขององค์กำรได้รับ

➲ Dynamic Capability (อ้ำงอิงจำก 
Professor Gary Hamel) โดยย่อแนวคิดน้ี
เป็นแนวคิดต่อยอดจำก Resource Based 
View และ Core Competency ซึ่งกล่ำวถึง

มุมมองที่แตกต่ำงจำก Resource Based 
View ว่ำ Resource Based View มอง
องค์กำรว่ำประกอบไปด้วยกำรรวมตวักนัของ
ทรัพยำกร (ที่มี VRIN characteristics หรือ
อำจจะไม่ม)ี อย่ำงไรกต็ำม Resource Based 
View ไม่ได้เน้นถึงกำรเกิดขึ้น กำรสร้ำง กำร
พัฒนำ กำรท�ำขึ้นใหม่ หรือกำรได้มำของ
ทรัพยำกร หรือท�ำอย่ำงไรให้ทรัพยำกรมี
ลักษณะเป็น VRIN ดังที่กล่ำวมำแล้ว ซึ่ง 
Dynamic Capability ต่อยอดข้อสังเกต 
ดังกล่ำวและเน้นถึงกำรศึกษำถึงขีดควำม
สำมำรถ (capability) ที่ส่งผลต่อทรัพยำกร 
(resource) โดยสำมำรถที่จะอธิบำยได้ว่ำ 
ขดีควำมสำมำรถ (capability) สำมำรถน�ำไป
สู่กำรเกิดขึ้น กำรสร้ำง กำรพัฒนำ กำรท�ำขึ้น
ใหม่ (renew) หรือกำรได้มำของทรัพยำกรได้
อย่ำงไร

กลับมำที่กรณีศึกษำของคุณชนินทร์ 
(นำมสมมติ) ผู้จดักำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด
ส่วนกลำง ประจ�ำประเทศไทย (ผู้เขียนจะยก
ตัวอย่ำงจำก conventional theory of firm 
และ new theory of the firm มำประยุกต์กับ
กรณีศึกษำของคุณชนินทร์) คุณชนินทร์และ
ทีมงำนตระหนกัได้ว่ำ เป็นไปไม่ได้เลยทีล่�ำพงั
เพียงแค่เฉพำะฝ่ำยขำยและกำรตลำดของ
เขำนัน้ จะสำมำรถท�ำให้เป้ำทำงยอดขำยและ
ส่วนแบ่งกำรตลำดส�ำเร็จลงได้ เพรำะฉะนั้น

คุณชนินทร์และทีมงำนของเขำจะต้องเข้ำใจ
ถงึผูถ้อืผลประโยชน์ร่วม (stakeholders) หรอื
ฝ่ำยงำนทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีกับฝ่ำยของเขำนัน้ 
มีฝ่ำยใดและบุคคลใดบ้ำง ? และเขำจะต้อง
เข้ำใจถึงวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย รวมถึง
ควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้ถือผล
ประโยชน์ร่วมหรือฝ่ำยที่มีประโยชน์ร่วมกับ
ฝ่ำยของเขำเองว่ำมีอะไรบ้ำง ? เพื่อที่จะลด
ควำมขดัแย้ง เพือ่มุง่ควำมคดิไปทีว่ตัถปุระสงค์
และเป้ำหมำยร่วมกัน (โดยจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่
คุณชนินทร์และทีมงำนของเขำจะต้องแลก
เปลี่ยนข้อมูลกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมหรือ
ฝ่ำยที่มีประโยชน์ร่วมอย่ำงโปร่งใส) (โดย
แนวคดินีอ้ยูบ่นแนวคดิของ Agency Theory) 
จำกนั้น (หลังจำกที่คุณชนินทร์และทีมงำน
ของเขำ และผู้ถือผลประโยชน์ร่วมหรือฝ่ำยที่
มีประโยชน์ร่วม เข้ำใจวัตถุประสงค์และเป้ำ
หมำยร ่วมกันแล ้ว) คุณชนินทร ์จ�ำเป ็น 
จะต้องใช้มุมมองของ Dynamic Capability 
หรือ Core Competency ในกำรวิเครำะห์ว่ำ 
ขดีควำมสำมำรถ (capability) และทรพัยำกร 
(resource) ของภำพรวมขององค์กำร ฝ่ำย
ของเขำเองและของฝ่ำยที่มีประโยชน์ร่วม  
คอือะไร ? และจ�ำเป็นจะต้องก�ำหนดขดีควำม
สำมำรถและทรัพยำกรเฉพำะของแต่ละฝ่ำย 
และขีดควำมสำมำรถและทรัพยำกรร่วม
ระหว่ำงฝ่ำย จำกนัน้น�ำกำรวเิครำะห์ทีไ่ด้เป็น
ตัวแปรต้น (input) เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ 
Porter’s 5 Force Analysis, SWOT Analysis, 
Market Segment Analysis และ Consumer 
Analysis กบัฝ่ำยทีม่ปีระโยชน์ร่วมของเขำต่อ
ไป

พลำดไม่ได้! ส�ำหรับในบทควำม 
ตอนหน้ำ ซึ่งจะเป็นตอนสุดท้ำยส�ำหรับ
บทควำมในชุดนี้เรื่อง “การสร้างความสอด-
คล้องของกลยุทธ์เพื่อรองรับองค์การท่ี 
ซบัซ้อนและเตบิโตขึน้ตามสภาวะตลาดและ
เศรษฐกิจที่ท้าทาย” ที่ผู้เขียนจะน�ำทฤษฎีที่
ได้กล่ำวมำตัง้แต่ตอนที ่1 - 4 มำประยกุต์และ
แนะน�ำท่ำนผู้บริหำรเพื่อหำค�ำตอบในกำร
สร้ำงกลยทุธ์อย่ำงสอดคล้องทัว่ทัง้องค์กำรได้
อย่ำงมีประสิทธิผล


