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ธรุกิจไม่ดี รายได้ของสามลีดลง แต่เดิมตอนอาหารเย็นเคยให้ดืม่เบียร์ 

2 ขวด กล็ดเหลอื 1 ขวด เพือ่ลดรายจ่าย แต่ถ้าหากเป็นเรือ่งการศกึษา

ของลูกหรือการมีบ้าน เป็นการเตรียมการเพื่ออนาคตหรือการสร้าง

ทรัพย์สิน ถึงแม้จะล�าบากก็ต้องพยายาม

ส่วนแนวคิดที่ 3 นั้น ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ก็ให้ตัด

แบ่งเป็นช้ินย่อยๆ ถงึแม้จะเป็นเรือ่งยาก หากแบ่งเป็นชิน้ย่อยๆ แล้ว 

ก็จะค้นหาทางแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอน 

ลักษณะพิเศษของบริษัทที่มีผลประกอบการตกต�่านั้น คือ 

การไม่สนใจต่อความสูญเปล่า ยังไม่มีจิตส�านึก ว่าก�าไรนั้น เป็นสิ่งที่

ส�าคัญที่สุดที่ลูกค้าหรือพนักงานน�ามาให้ ดังนั้น จึงต้องเรียกร้องให้

พนักงานทุกคน ลดต้นทุน ในทางวิชาการบริหารเรียกว่า Evocation 

based theory (ทฤษฎี เน้นการปลุกเร้า) นอกจากนี้ ยังเน้นให้

พนักงาน มีจิตส�านึก มุ่งสู่ส่ิงที่อยู่เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น โดยการตั้ง

เป้าหมายให้สูงขึ้น ไม่ว่าในการสร้างก�าไรหรือลดต้นทุน หรือเรียกว่า 

Goal setting theory

ในการนี้ ผู้จะต้องมีความเป็นผู้น�า 2 แบบ ได้แก่ transac-

tional leadership คือ ต่อว่า 80% ชมเชย 20% ในอีกด้านหนึ่ง ต้อง

มีความเป็น Transformational leadership นั่นคือ การมีวิสัยทัศน์ 

Real Management นั้น เป็นแนวคิดการบริหารธุรกิจที่

เกดิขึน้จรงิ ท่ีไม่มีในการเรยีน MBA เป็นแนวคดิการ

บริหารใหม่ ที่เป็นประโยชน์ในการให้บริษัทเติบโตอย่างมาก 

ต้นแบบของ Real Management นี้ มาจาก Nagamori 

ประธานบริษัท Nippon Densan ยักษ์ใหญ่ของโลก ในอุตสาหกรรม

การผลิตมอเตอร์ ปี 2003 ได้เข้าซื้อบริษัท Sankyo seiki ที่มียอด

ขาดทนุถงึ 3 หม่ืนล้านเยน สามารถท�าให้เกิดก�าไรขึน้ได้ถึง 1.51 หมืน่

ล้านเยน ในปี 2005 ที่เรียกว่า V shaped recovery ได้ในเวลาเพียง 

2 ปี แนวคิดนั้น มี 3 แนวคิดด้วยกันคือ 1. การบริหารแบบขุดบ่อ 2. 

การบริหารแบบบัญชีครัวเรือน 3. การบริหารแบบหั่นเป็นชิ้นๆ

แนวคิดที่ 1 การบริหารแบบขุดบ่อนั้น หมายความว่า บน

พื้นโลกนั้น ส่วนใหญ่แล้ว ถ้าขุดบ่อแล้ว น�้าก็จะไหลขึ้นมา เพียงแต่

ว่าหากไม่ตักน�้าออกมาแล้ว น�้าใหม่ก็จะไม่ไหลขึ้นมาเช่นเดียวกับ 

ไอเดียของคนเราที่มีไว้เพื่อปฏิรูปหรือไคเซ็นการบริหาร ย่ิงตักขึ้นมา

อย่างต่อเน่ือง ก็จะโผล่ออกมาเรื่อยๆ ไม่ได้หมายความว่า มีไอเดีย

ออกมาแล้ว มันจะหมดไป จึงต้องตักขึ้นมาอยู่เสมอๆ 

แนวคิดที่ 2 การบริหารแบบบัญชีครัวเรือน หมายความว่า

ต้องใช้ชวีติให้สอดคล้องกบัรายได้  เช่นเดยีวกบัทีแ่ม่บ้านปฏบิตั ิเมือ่

Real Management
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และน�าเสนอต่อพนักงานอย่างชัดเจน   เพื่อให้ปฏิบัติตามให้ได้ด้วย

วิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาภายในบริษัท

แนวคดิทางการบรหิารธรุกจิ ในสมยัใหม่นี ้ได้น�าเสนอ “Type 

of competition” ถ้าหากว่าได้รูแ้นวคดิทีว่่าน้ี ก็สามารถต่อสูไ้ด้ทกุรปู

แบบ นีเ่ป็นแนวคดิ 3 อย่างของสภาพแวดล้อมการแข่งขนัของบรษิทั

ที่น�าเสนอโดยแนวคิดการบริหารใหม่ล่าสุด Type of Competition 

นั้น น�าเสนอโดยศาสตราจารย์ เจย์ บาร์นี่ ประกอบด้วย รูปแบบของ

การแข่งขัน 3 รูปแบบด้วยกัน ประกอบด้วย 1. Industrial organiza-

tion type (IO) 2. Chamberlain type 3. Schumpeter type   

IO type นี้ หมายถึง โครงสร้างอุตสาหกรรมที่สภาพการ

แข่งขันที่มีจ�านวนบริษัทไม่กี่บริษัท มีอ�านาจกึ่งผูกขาด (Oligopoly) 

ตัวอย่างเช่น เบียร์ เคมีภัณฑ์ เหมืองต่างๆ อาจจะเรียกว่า เป็นแบบ 

Structure Contact Performance (SCP)  ที่มุ่งสร้างความมั่นคงใน

ต�าแหน่งในการแข่งขนั โดยการสร้างสิง่กดีขวางไม่ให้คูแ่ข่งเข้าสูธ่รุกจิ

ได้ง่ายๆ ตามการน�าเสนอของไมเคิล พอร์เตอร์ ส่วน Chamberlain 

type หมายความว่าบริษัทหลายๆ บริษัท ท�าการแข่งขันกันอย่าง

รนุแรง โดยการออกสนิค้าหรอืบรกิารใหม่ๆ ทีด่กีว่าบรษิทัอืน่ ตวัอย่าง

เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า กลยุทธ์นี้จะเป็นไปได้

ต่อเมื่อสามารถจัดสรรทรัพยากรทางการบริหาร เช่น บุคลากร 

หรือเทคโนโลยี ได้อย่างเหมาะสมที่สุด หรือที่เรียกว่า “กลยุทธ์  

Resources Based View Strategy” ส่วน Schumpeter type นั้น 

เพราะว่า ความไม่แน่นอนน้ันมีสูง เป็นสภาพแวดล้อมที่ว่า ตัว  

Business model นั้น อีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรไม่รู้ ตัวอย่าง

เช่น วงการ Net จึงยากที่จะตั้งกลยุทธ์ จึงเหมาะกับ “Real Option 

Strategy” ที่เน้นการลงทุนน้อยๆ แต่บ่อยๆ  

ส�าหรับ Nippon Densan นี่เติบโตขึ้นมาจากตลาดแบบ 

Chamberlain type ทีม่กีารแข่งขนัทีร่นุแรง ก้าวเข้าสูก่ารขยายขนาด

ธุรกิจที่เติบโตไปพร้อมกับคอมพิวเตอร์ โดยความสามารถในการ

แข่งขนัด้านต้นทนุ และเทคโนโลยี จากนัน้ก็เข้าสูก่ารซือ้บรษิทัทีธ่รุกจิ

ไม่ด ีจนสามารถก้าวเข้าสูก่ลุม่บรษิทัมอเตอร์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก เกอืบ

จะผูกขาด และในปัจจุบัน เปลี่ยนทิศทางไปสู่ แบบ IO ด้วยตัวเอง 

ท�าให้ฐานการท�าก�าไรมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในทางตรงกันข้าม 

บรษิทัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าญีปุ่น่อืน่ๆ ทีส่ญูเสยีความสามารถในการแข่งขนั 

เพราะด�าเนินกลยุทธ์ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการแข่งขัน  เพราะ

บริษัทเหล่านี้ ล้วนแต่ใช้กลยุทธ์ RVB มาโดยตลอด แต่ในปัจจุบัน 

ประเทศที่มีการเติบโตใหม่ (จีน เกาหลี) ที่เป็นตลาดหลัก ใช้กลยุทธ์

ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาปานกลาง ขยายส่วนแต่งตลาดอยู่ ซึ่งเป็นตลาด

แบบ IO ดังนั้น การใช้กลยุทธ์ RBV มาต่อสู้จึงเป็นเรื่องที่ผิดพลาด  

อย่างไรก็ตาม ในจ�านวนบริษัทเหล่าน้ัน ก็มีบริษัทที่เปลี่ยน 

Business model ให้สอดคล้องกบัการแข่งขนั เช่น Seiko-Epson โดย

ปกติ พริ้นเตอร์ นั้น ในกลยุทธ์การตลาด มักจะใช้ Business model 

คือการขายตัวเครื่องด้วยราคาต�่า  แล้วท�าก�าไรด้วยการขายหมึกที่

เป็นสนิค้าสิน้เปลอืง แต่ละบรษิทัท�าการแข่งขนักนัเรือ่งสมรรถนะของ

เครือ่ง เพือ่ขายตัวเครือ่ง แต่ย่ิงเครือ่งมสีมรรถนะสงูย่ิงขึน้ การน�าเสนอ

ต่อผู้บริโภคยิ่งยากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ หมึกของบริษัทที่ถูกกว่า 

ก็มาแข่งขัน ท�าให้ Business model นี้ เกิดอันตราย ในขณะที่ตลาด

เปล่ียนจาก Chamberlain type ไปสู่ IO type แต่กลยุทธ์ยังไม่ได้

เปลี่ยนแปลง ทางด้าน Epson เริ่มต้นจากขายเครื่องพริ้นเตอร์ ที่

สามารถใส่หมึกได้ปริมาณมาก ในเอเชียอาคเนย์ ไม่เพียงแต่เน้น

ธรุกจิสนิค้าสิน้เปลอืงเท่านัน้ แต่ยงัเปลีย่นไปสูก่ลยทุธ์ทีไ่ด้ก�าไรพร้อม

กับการขายเครื่อง และหมึก   ท�าให้สามารถได้โอกาสธุรกิจของหมึก

ราคาถูก และได้น�าเข้ากลับมาขายที่ญี่ปุ่นใหม่อีกด้วย  

อีกตัวอย่างหนึ่ง Google ที่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการ

แข่งขัน ในตลาดต่างประเทศอย่างตั้งใจ โดยได้ตั้งบริษัทขึ้น ชื่อ Al-

phabet แล้วน�าเอา Google หรือบริษัทที่ท�าหน้าที่พัฒนาการขับรถ

อัตโนมัติ มาอยู่ภายใต้บริษัทนั้น ในธุรกิจการ access นั้น Google 

เกือบจะผูกขาด เป็นการแข่งขันแบบ IO แต่ธุรกิจ Net อื่นๆ ที่อยู่

ขอบเขตการเติบโตในอนาคตนั้น เป็นตลาดแบบ Schumpeter type 

จึงได้ปรับองค์กร ให้สามารถรองรับทั้งสองตลาดที่แตกต่างกันได้ 

หากได้เรียนรู้ วิชาการบริหารธุรกิจก็จะเข้าใจ “แบบของการ

แข่งขัน” ของบริษัทตนเอง และกลยุทธ์ รวมทั้งแบบของกลยุทธ์ 

ที่จะมุ่งสู่อีกด้วย นี่คือก้าวแรกของการน�าเสนอกลยุทธ์การบริหารที่
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