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ส�ำหรับตอนที่ 1 ถึง 4 ท่ีผ่ำนมำน้ัน  
ผู้เขียนได้น�ำเสนอถึงควำมท้ำทำย

ขององค์กำรในปัจจุบันในกำรสร้ำงควำม
สอดคล้องของกลยทุธ์ให้เกิดขึน้ทัว่ทัง้องค์กำร 
เนื่องจำกองค์กำรปัจจุบันท้ังในและต่ำง
ประเทศวำงโครงสร้ำงองค์กำรตำมลักษณะ
ของ Multi-Divisional Form หรือ M-Form 
(อ้ำงอิงจำก Professor Alfred D. Chander) 
โดยแต่ละองค์กำรมีทั้งโครงสร้ำงที่เป็นล�ำดับ
ช้ันในแนวตั้ง (hierarchy) และโครงสร้ำงที่

ต่อจากฉบับที่แล้ว

ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี

ผู้จัดการด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยี ฝ่าย Production, Reservoir Operations,

Master Data Management and Spatial Systems

บริษัท เชฟรอน เอเนอยี เทคโนโลยี สหรัฐอเมริกา

การสร้างความสอดคล้องของกลยุทธ์
เพ่ือรองรบัองค์การทีซ่บัซ้อนและเติบโตขึน้ตามสภาวะตลาดและเศรษฐกจิท่ีท้าทาย

เหมอืน ๆ  กนัข้ำมไปข้ำมมำในระนำบเดยีวกนั 
(heterachy) ท�ำให้ผู้บริหำรฝ่ำยหรือแผนก
หลำย ๆ ท่ำน รับผิดชอบงำนที่มีลักษณะเป็น
งำนเฉพำะด้ำน (functional based view) เช่น 
รับผิดชอบงำนบริหำรกำรตลำด งำนบริหำร
กำรขำย งำนบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ งำน
บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยทั่วไปผู้-
บรหิำรฝ่ำยหรอืแผนกดงักล่ำวมกัจะให้ควำม
ส�ำคัญกับแนวทำงและกลยุทธ์ที่ฝ ่ำยหรือ
แผนกที่ตัวเองรับผิดชอบมำกกว่ำแนวทำง

ตอนที่ 5
และกลยุทธ์ของฝ่ำยหรือแผนกอื่น ๆ หรือ
แม้แต่อำจจะให้ควำมส�ำคญัมำกไปกว่ำ Cor-
porate-Level Strategy หรือ Business-Unit-
Level Strategy ด้วยซ�้ำ เนื่องจำกกำรวัด 
ผลงำนของผู้บริหำรฝ่ำยหรือแผนกดังกล่ำว 
อ้ำงอิงกับ Performance ของฝ่ำยหรือแผนก
ที่ผู้บริหำรฝ่ำยหรือแผนกเหล่ำนั้นบริหำรอยู่ 
(อ่ำนตอนที ่1 ฉบบัเดอืนกรกฎำคม พ.ศ.2556 
ประกอบ)

ดังนั้น กำรที่จะน�ำทฤษฎีกำรบริหำร
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จัดกำรเชิงกลยุทธ์มำประยุกต์ใช้ จึงจ�ำเป็นที่ 
ผู้บริหำรจะต้องเข้ำใจว่ำกำรบริหำรจัดกำร
เชิงกลยุทธ์นั้นมีทั้งมุมท่ีเป็นศำสตร์และมุมท่ี
เป็นศิลป์ที่องค์กำรสำมำรถตระหนักถึงและ
ปฏิบัติกลยุทธ์ (strategy realization and 
execution) ให้ส�ำเรจ็และสอดคล้องกนัทัว่ทัง้
องค์กำรอย่ำงมปีระสทิธผิลและประสทิธภิำพ 
โดยอ้ำงอิงอยู่บนแนวคิดหลักๆ 2 อย่ำง คือ
แนวคิดที่เน้นถึงกำรวิเครำะห์และวำงแผน
กลยุทธ์แบบตั้งใจ เป็นขั้นเป็นตอน และเน้น
ระยะยำว (deliberate approach) และ
แนวคดิซึง่อยูบ่นหลกักำรของกำรปรบัตวัและ
พัฒนำกลยุทธ์อย่ำงต่อเนื่องและตลอดเวลำ 
(emergent approach) (อ่ำนตอนที่ 2 ฉบับ
เดือนสิงหำคม 2556 ประกอบ) ยิ่งไปกว่ำนั้น
เม่ือเจำะลึกลงไปถึงมุมที่เป็นศำสตร์และมุม
ท่ีเป็นศิลป์ของกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 
จะพบว่ำ มีอยู่ถึง 10 แนวคิดของกำรก�ำหนด
และพัฒนำกลยุทธ์ ให้เกิดควำมเป็นเลิศใน
ธุรกิจ (อ้ำงอิงจำก Professor Henry Mintz-
berg) ได้แก่ (1) The Design School, (2) 
The Planning School, (3) The Positioning 
School, (4) The Entrepreneurial School, 
(5) The Cognitive School, (6) The Learn-
ing School, (7) The Power School, (8) The 
Cultural School, (9) The Environmental 
School, (10) The Configuration School 
แนวคิดทั้ง 10 อย่ำงนี้เป็นกำรตอกย�้ำว่ำ

บริหำรเชิงกลยุทธ์มีทั้งมุมที่เป็นศำสตร์และ
มมุทีเ่ป็นศิลป์ ซึง่ผูบ้รหิำรสำมำรถประยกุต์ใช้
แนวคิดแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ หรือจะเป็นกำร
ผสมผสำนมำกกว่ำหนึง่แนวคดิกไ็ด้ ขึน้อยูก่บั
สถำนกำรณ์ภำยในและภำยนอก รวมถึง
สภำวะแวดล้อมและกำรแข่งขันที่องค์กำร
ก�ำลังเผชิญอยู ่และกำรเปล่ียนแปลงใน
อนำคตทีพ่อทีจ่ะคำดกำรณ์ได้  (อ่ำนตอนที ่3 
ฉบับเดือนกันยำยน พ.ศ.2556 ประกอบ)

ทั้ง 10 แนวคิดของกำรก�ำหนดและ
พัฒนำกลยุทธ์ข้ำงต้นสำมำรถผสมผสำนกับ 
ทฤษฎอีงค์กร (theory of the firm) ซึง่สำมำรถ
แบ่งออกเป็น 2 กลุม่หลกั ๆ  คอื ทฤษฎอีงค์กร
กระแสหลัก (conventional theory of the 
firm) และ ทฤษฎีองค์กรแบบใหม่ (new 
theory of the firm) โดย Conventional 
Theory of the Firm (เช่น transaction cost 
theory, agency theory, resource based 
view) โดยมพีืน้ฐำนแนวคดิหลกั ๆ  อยูบ่นหลกั
เศรษฐศำสตร์ ซึง่จะเน้นกำรจดักำรทรพัยำกร
ขององค์กำรให้มีประสิทธิภำพ เพื่อน�ำไปสู่
ควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันในที่สุด ส่วน 
New Theory of the Firm มีพื้นฐำนแนวคิด
หลกั ๆ  อยูบ่นทฤษฎบีรหิำรจดักำร (manage-
ment theory) รวมถึงหลักกำรของกำรบรหิำร
เชิงกลยุทธ์ (strategic management and 
strategy) และหลักเศรษฐศำสตร์ เช่น (core 
competency, dynamic capability) (อ่ำน

ตอนที่ 4 ฉบับเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.2556 
ประกอบ)

กลับมำที่กรณีศึกษำของคุณชนินทร์ 
(อ่ำนตอนที ่1 ฉบบัเดอืนกรกฎำคม พ.ศ.2556 
ประกอบ) โดยย่อนั้น คุณชนินทร์ได้รับมอบ-
หมำยจำกหวัหน้ำของเขำซึง่เป็นผูอ้�ำนวยกำร
ใหญ่ประจ�ำประเทศไทย ให้ท�ำยอดขำยรวม
ในทุกหน่วยธุรกิจของประเทศไทยให้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 25 จำกปีที่ผ่ำนมำ ในขณะเดียวกัน
คุณชนนิทร์ได้รบักำรกดดันจำกหวัหน้ำอกีคน
ของเขำซึง่เป็นผูจ้ดักำรใหญ่สำยกำรขำยและ
กำรตลำดภำคพืน้เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ ให้
กลับมำครองควำมเป็นผู้น�ำในส่วนแบ่งกำร
ตลำดในประเทศไทยอีกครั้ง ส�ำหรับสินค้ำใน
หน่วยธุรกิจเครื่องดื่ม ดังนั้น คุณชนินทร์และ
ทีมงำนของเขำตระหนักได้ว่ำฝ่ำยของเขำ
จ�ำเป็นต้องพึง่พำและท�ำงำนร่วมกนักบัหลำก-
หลำยฝ่ำยและหลำกหลำยหน่วยธุรกิจที่มีอยู่
ในประเทศไทย เพื่อท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยของหัวหน้ำทั้ง 2 ท่ำนของคุณ-
ชนินทร์ (ซึ่งก็เป็นเป้ำหมำยของหน่วยธุรกิจ
ประจ�ำประเทศไทย และในขณะเดยีวกนักเ็ป็น
เป้ำหมำยของหน่วยธุรกิจสำยกำรขำยและ
กำรตลำดภำคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 

ในมุมมองของกำรบริหำรจัดกำร
เชิงกลยุทธ์นั้น (ซึ่งก็มีได้หลำกหลำยมุมมอง
และวธิกีำรในกำรก�ำหนดกลยทุธ์ และกำรน�ำ
กลยุทธ์ไปปฏบิติั) อย่ำงไรก็ตำม ผูเ้ขยีนจะน�ำ
เสนอตัวอย่ำงของมุมมองของกำรบริหำร
จัดกำรเชิงกลยุทธ์ที่สำมำรถใช้ส�ำหรับกรณี
ศึกษำนี้) สิ่งที่คุณชนินทร์ท�ำได้นั้น ก็คือ 

➲ กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วม (stakeholders 
analysis) โดยคุณชนินทร์ต้องเข้ำใจว่ำฝ่ำย 
หรอืแผนก หรอืแม้แต่บคุคลใดทีมี่ส่วนได้ส่วน
เสียหรือผู ้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ำยของ 
คณุชนนิทร์มใีครบ้ำง ? (สำมำรถวเิครำะห์โดย
ใช้ Internal Value Chain Analysis เพือ่ควำม
เข้ำใจว่ำแต่ละฝ่ำยหรอืแผนกมคีวำมสมัพนัธ์
กันอย่ำงไร ?)

➲ หลงัจำกทีค่ณุชนนิทร์ระบไุด้แล้ว
ว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่มีผลประโยชน์
ร่วม มฝ่ีำยหรอืบคุคลใดบ้ำง ? คณุชนนิทร์ควร
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Strategy

จะให้ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ประจ�ำประเทศไทย 
(ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวหน้ำของคุณชนินทร์) เรียก
ประชุมกับผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสียหรือผู ้ ท่ี มี 
ผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ำยของคุณชนินทร์ เพื่อ
ท�ำกำรตอกย�้ำต่อฝ่ำยหรือบุคคลเหล่ำนั้นว่ำ 
“การที่จะท�าให้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
เพ่ือท�ายอดขายรวมในทุกหน่วยธุรกิจของ
ประเทศไทยให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และกลับ
มาครองความเป็นผูน้�าในส่วนแบ่งการตลาด
ในประเทศไทยอีกครั้ง” จ�ำเป็นจะต้องเกิด
จำกควำมร่วมมอืของทุกฝ่ำยทีม่ผีลประโยชน์
ร่วมกัน (กำรที่ให้ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ประจ�ำ
ประเทศไทยเรียกประชุมนั้นเป็นแนวคิดของ 
agency theory ซึ่งเป็นผู้ที่มี authority สูงสุด
ของหน่วยธุรกิจประจ�ำประเทศไทย)

➲ จำกนั้นคุณชนินทร์และผู้บริหำร
ฝ่ำยที่มีส ่วนได้ส ่วนเสียกับฝ่ำยของคุณ 
ชนนิทร์ จะต้องปฏวิตัแินวคดิของกระบวนกำร
วำงแผนกลยุทธ์ (strategic planning pro-
cess) ที่อ้ำงอิงถึงกำรประชุมวำงแผน 1 ครั้ง
ต่อปี (calendar-driven strategic planning) 
โดยคุณชนินทร์และผู้บริหำรฝ่ำยที่มีส่วนได้
ส่วนเสยีกบัฝ่ำยของคณุชนนิทร์ จ�ำเป็นต้องมี
กำรแลกเปลี่ยนวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ จุดแข็ง
และจดุอ่อนของฝ่ำยตวัเอง ซึง่เป็นกำรประชมุ
วำงแผนร่วมกันอย่ำงต่อเน่ือง (เช่น ทุก ๆ
ไตรมำส) (เป็นกำรเน้นแนวคดิของ The Power 
School และ The Cultural School) กำรรอ
และวเิครำะห์แค่ 1 ครัง้ต่อปี (ในช่วง strategic 

วำงแผนร่วมกนั อย่ำงต่อเนื่อง คุณชนินทร์
จ�ำเป็นจะต้องได้ใช้มุมมองของ Dynamic 
Capability หรือ Core Competency ในกำร
วิเครำะห์ว่ำ ขีดควำมสำมำรถ (capability) 
และทรัพยำกร (resource) ของภำพรวมของ
องค์กำร ฝ่ำยของเขำเองและของฝ่ำยที่มี
ประโยชน์ร่วมคืออะไร ? และจ�ำเป็นจะต้อง
ก�ำหนดขีดควำมสำมำรถและทรัพยำกร
เฉพำะของแต่ละฝ่ำย และขีดควำมสำมำรถ
และทรัพยำกรร่วมระหว่ำงฝ่ำย จำกนั้นน�ำ
กำรวิเครำะห์ที่ได้เป็นตัวแปรต้น (input) เพื่อ
ใช้ในวิเครำะห์ Porter’s 5 Force Analysis, 
SWOT Analysis, Market Segment Analy-
sis และ Consumer Analysis กับฝ่ำยที่มี
ประโยชน์ร่วมของเขำต่อไป

หวังว่ำบทควำมเรื่องนี้จะมีส่วนที่จะ
ท�ำให้ท่ำนผู้บริหำรสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือ
อกีเครือ่งมอืหนึง่ในกำรสร้ำงควำมเป็นเลศิใน
ธุรกิจของท่ำน ! และน�ำไปสู่แนวทำงและ
แนวคิดในกำรหำค�ำตอบเพื่อสร้ำงกลยุทธ์
อย่ำงสอดคล้องทั่วทั้งองค์กำรได้เป็นอย่ำงดี 

ส�ำหรับในบทควำมที่จะลงตีพิมพ์ใน
ฉบับของเดือนมกรำคม พ.ศ.2557 ซึ่งจะเป็น
บทควำมเรือ่งใหม่ เพือ่เป็นกำรต้อนรบัปี พ.ศ. 
2557 ทีก่�ำลงัจะมำถงึ แต่กย็งัอยูใ่นหวัข้อของ
กำรบรหิำรจดักำรเชงิกลยทุธ์ (ภำยใต้คอลมัน์ 
Quality Strategy) จะเป็นบทควำมเรือ่งอะไร
นั้น….พลำดไม่ได้อย่ำงแน่นอน !

planning cycle) ไม่สำมำรถรองรับแนวคิด
ของ The Learning School (หรอื emergent 
approach) ได้ และที่ส�ำคัญไม่สำมำรถ
รองรับสภำวะกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็วทั้งจำกภำยในและ
ภำยนอกขององค์กำรได้

➲ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ใน
กำรประชุมวำงแผนร่วมกันอย่ำง 
ต่อเนื่อง คุณชนินทร์และผู้บริหำร
ฝ่ำยที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับฝ่ำยของ 
คุณชนินทร์ จะต้องเข้ำใจซึ่งกันและกัน
ถึงวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย รวมถึงควำม
ต้องกำรและควำมสนใจของผูถ้อืผลประโยชน์
ร่วมหรอืฝ่ำยทีม่ปีระโยชน์ร่วมกบัฝ่ำยของเขำ
เองว่ำมีอะไรบ้ำง ? และสัมพันธ์ต ่อกัน
อย่ำงไร ? เพื่อที่จะลดควำมขัดแย้ง เพื่อมุ่ง
ควำมคิดไปที่วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
ร่วมกัน (โดยจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ทีค่ณุชนนิทร์และ
ทีมงำนของเขำจะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ 
ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมหรือฝ่ำยที่มีประโยชน์
ร่วมอย่ำงโปร่งใส) (โดยแนวคิดนีอ้ยู่บนแนวคิด
ของ agency theory) รวมถงึจะต้องเข้ำใจว่ำ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของฝ่ำยของเขำ
และของฝ่ำยทีม่ปีระโยชน์ร่วมกบัฝ่ำยของเขำ
มีควำมสัมพันธ์ต่อ Corporate-Level Strat-
egy หรือ Business-Unit-Level Strategy 
อย่ำงไร ? (สำมำรถใช้ strategy map ในกำร
ช่วยวิเครำะห์)

➲ จำกนั้นในระหว่ำงกำรประชุม


