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"พอรตเตอร" ที่ไมไดชื่อ "แฮรรี"
ไมเคิล อี. พอรตเตอร คือหนึง่ ในจํานวนนักวิชาการที่ติดทําเนียบ Guru (เอามาจากคําวา
“คุรุ" ทีเ่ ปนคําบาลี หมายถึง "ครู" ฝรั่งนําไปใชในความหมายของ "ผูรู" หรือ "ผูรอบรู"
หรือ "บรมครู" หรือ "ปรมาจารย" คนไทยแปลมาอีกทีวา "กูร"ู แตผมอยากใชคําวา
"กูรู" แทน . . . นาจะมันกวา ☺) เขาเปนนักคิด นักเขียน และเปนอาจารยประจํา
มหาวิทยาลัยฮารวารดพรอมๆ กับรับจางเปนที่ปรึกษาใหกับทั้งองคกรธุรกิจเอกชน รวม
ทัง้ หนวยงานหลายหนวยงานในภาครัฐ และใหญโตระดับประเทศดวยการเปนที่ปรึกษา
ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ถือเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษในดาน "การแขงขัน" หรือ
competition โดยเฉพาะ
วากันวาหนังสือที่เขาเขียนไดรับความสําเร็จอยางงดงาม จนกระทั่งกลายเปนหนังสือที่
เหลานักศึกษาระดับปริญญาโท “ไมรูจักไมได” รวมทัง้ เปนหนังสือที่ระดับผูนําประเทศไม
ควรพลาดเปนอยางยิ่ง .. นาตกใจมากทีเดียว!!
แตจะดวยเหตุผลวาความสําเร็จของประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงหลายปที่ผานมานั้น ทํา
ให "ความบาเหออเมริกัน" ไปตกเปนคะแนนเสียงใหแกเหลา "กูรู" เหลานี้รึเปลา? . . .
ผมเองก็ไมอยากยืนยัน แต "แนวคิด" ที่ไมเคิล อี. พอรตเตอร กลาวไวในหนังสือของเขาก็
นับวานาสนใจไมนอย . . . อยางไรก็ตาม จะคุม กับเงิน 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือกวา
45 ลานบาท ที่รัฐบาลไทยยอมจายเปน คาตัวในการเชิญมา lecture ในประเทศไทยหรือ
ไม ผมอยากใหทุกคนไดมีโอกาสพิจารณากันเอาเอง
ดังนั้นเอกสารพิเศษฉบับนี้ จึงเปนการถอดความจากบทความของเขา ทีไ่ ดรับการจัดพิมพ
เปนบทหนึ่งในหนังสือ Rethinking The Future (มีฉบับภาษาไทยแปลไววา "คิดใหมเพื่อ
อนาคต") ซึ่งเดิมทีเดียวผมก็ตั้งใจแควา จะลอกตนฉบับที่แปลแลวออกมาทั้งดุนเลย แต
เนือ่ งจากผมรําคาญสํานวนภาษาของผูแปลฉบับนั้น ทีบ่ างครั้งแกก็อยากจะใชภาษาพูด
บางครัง้ ก็ดัดจริตจะเปนภาษาวิชาการ ก็เลยตัดสินใจเขียนมันขึ้นมาใหมทั้งหมดดวยภาษา
แบบของผมเอง . . . ก็ตองออกตัวไวดวยวา ผมไดพยายามที่จะคงเนื้อหาของตนฉบับ
ภาษาอังกฤษเอาไว เพื่อใหเห็นแนวคิดของ ไมเคิล อี. พอรตเตอร จริงๆ เพียงแตวาแกอาจ
จะไมหามหาวกราวราวแบบที่เห็นในฉบับนี้ของผมเทานั้นเอง ☺
โดยสวนตัวแลว ผมไมไดซื้อหนังสือของคนคนนี้เก็บไวอานเลย ทั้งที่เคยเห็นและเคยหยิบ
มาเปดๆ ดูอยูหลายหน . . . อาจจะภูมิรูของผมไมถึงขั้น หรือเพราะตัวเองคิดวาแกก็ไม
เห็นมีอะไรที่โดดเดนจริงๆ มากไปกวานักการตลาดอีกหลายๆ คนที่ผมมีหนังสือตุนไวอยู
แลว . . . แตอยางไรก็ตาม 1 ลานเหรียญสําหรับคาตัวในการ lecture หนึ่งวันครึ่ง ทําให
ผมคิดวา ทุกคนนาจะไดเห็นวิธีคิดแบบที่ "โคตรแพง" นี้ไวบางไมมากก็นอย
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ความไดเปรียบสําหรับอนาคต
การเดินทางสูศตวรรษที่ 21 ของพวกเรานั้น มีความจําเปนอยางมากที่บริษัททั้งหลาย จะ
ตองมีกลยุทธที่เดนชัด และมีความแตกตางอยางที่เปนตัวของตัวเอง เพื่อที่จะสามารถ
เสนอตัวเขาไปในพื้นที่ตลาดใหมๆ ที่แตกตางไปจากคูแขงขันรายเดิมๆ . . . ไมอยางนั้น
แลวพวกเราก็มีแตที่จะถูกกลืนกินไปกับกระแสการแขงขันที่นับวันมีแตจะเพิ่มความเขมขน
และรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
ในสมัยหนึ่งที่การแขงขันยังสามารถรอมชอมกันได คูแขงก็มีไมมากมายหนาแนนนัก
บริษทั ตางๆ อาจจะพอแทรกตัวเขาไปในตลาดดวยกลยุทธแบบ “me-too” strategies ได
บาง (ไปไหนไปดวยชวยสลึงเดียว) แตนั่นก็กําลังจะกลายเปนอดีตไปแลว ปจจุบันกลวิธี
แบบพวกกาฝากทางดานงานวิจัยเริ่มที่จะใชไมไดผล ซํ้ารายก็ดูเหมือนวาพวกเขากําลังได
รับบทเรียนอยางสาหัสสากรรจทีเดียว และทําใหเรื่องของความชัดเจนทางดานกลยุทธ
กลายเปนเรื่องคอขาดบาดตายขึ้นมา
ในหลายทศวรรษที่ผานมา บริษัทตางๆ ก็บาเหอไปกับกระแส Re-Engineering บาง
กระแส Re-Organization บาง ทําการลดขนาดขององคกร ลดปริมาณการใชจายลงไป . . .
แลวอะไรทีจ่ ะตองทําตอจากนั้น? ผมเพียงแตรูสึกวา บริษัททั้งหลายควรที่จะพยายามหา
ทางเจริญเติบโต และสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน มากกวาที่จะตั้งหนาตั้งตาลด
ความเสียเปรียบทางการแขงขันลงไปเพียงดานเดียว
โดยสวนใหญแลว องคกรตางๆจะรีบกระโจนใส idea ใหมๆ ทางดานการจัดการเสมอ แลว
ก็บอ ยครั้งที่ใชกันแบบ “เวอรสุดๆ” ดวยการพยายามยัดเยียดทุกอยางใหลงไปในกรอบที่
ตัวเองก็ยังไมคุนเคย ไมวาจะเปน TQM (Total Quality Management), Time-based
competition (การแขงขันบนพื้นฐานของเวลา), หรือ Benchmarking (การแขงขันเชิง
เปรียบเทียบกับมาตรฐานของผูนํา) และอื่นๆ ซึ่งแนวคิดหลักของวิธีการเหลานี้ก็เพื่อที่จะ
ปรับปรุงสิ่งที่ปฏิบัติอยูแลวใหดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทานั้น . . . แตนั่นก็เพียง
แตทาให
ํ พวกเรายังสามารถดํารงคงอยูได “ในเกมการแขงขัน” เทานั้น . . . ซึ่งมันไมนาจะ
เพียงพอ!!
ถาทุกๆ องคกรตางก็แขงขันกันในรูปแบบเดิมๆ ในสภาพแวดลอมเกาๆ ดวยปจจัยและตัว
แปรที่เหมือนเดิม มันก็แนนอนที่หลายๆ อยางนาจะดีขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น แตก็จะไมมี
ใครทีส่ ามารถกาวขึน้ ไปสูตําแหนงของ “ผูนํา” ในตลาด เพราะใครๆ ก็สามารถที่จะทําใน
สิง่ เดิมๆ นัน้ ใหดีขึ้นไดไมแพกัน . . . การนําไปขางหนา และการรักษาตําแหนงของผูนํา
เทานัน้ ทีจ่ ะถือเปนเรื่องของกลยุทธที่สามารถสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันแกเรา
มันคือกลยุทธทจี่ ะทําใหเราทิ้งหางจากคูแขง เพราะจริงๆ แลวมันไมไดสลักสําคัญอะไรที่
เราจะทําไดแค “ดีกวา” แตเราจะตองทําใหมัน “แตกตาง” ออกไปอยางสิ้นเชิง
ทุกวันนีอ้ งคกรทั้งหลายตางก็ลางผลาญความสามารถในการคิด และการปฏิบัติงานเชิงกล
ยุทธ ไปกับการทํางานที่หวังผลเพียงระยะสั้นๆ คิดและประเมินผลกันแบบรายไตรมาส
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ลดขนาดขององคกรลง หรือทํา out-sourcing แบบ “ยืมจมูกคนอื่นหายใจ” มากขึ้น เพียง
เพือ่ ใหตวั เลขในรายงานผลประกอบการมันดูสวยหรูแคปนี้หรือปหนาเทานั้น . . . ไมใชแต
เฉพาะในอเมริกาเทานั้น มันเปนอยางนี้ในทุกๆ แหงทั่วโลก อาจจะแตกตางกันบางที่
ระดับความรุนแรง แตก็เรียกวาบาอาการเดียวกันไดทั้งสิ้น

มุมมองใหมตอกลยุทธการแขงขัน
การศึกษาในศาสตรของกลยุทธนั้น ถือวาเปนเรื่องที่คอนขางใหมที่เพิ่งจะมีการคนควา
วิจยั อยางเปนเรื่องเปนราวเมื่อปลายๆ ทศวรรษที่ 1950 และ 1960 นี้เทานั้น และสวน
ใหญแลวเรื่องของกลยุทธ และความเขาใจในธรรมชาติของการแขงขันนั้น ก็ยังเปนสวน
หนึง่ ในตํารับตําราวาดวยวิชาการบริหาร ซึ่งพวกเราจําเปนที่จะตองพยายามเรียนรูตอไป
และสะสมความรูในศาสตรแขนงนี้อยางเรงรีบ
และพึงระลึกไวเสมอดวยวา ในขณะที่เรากําลังศึกษา และหลอหลอมศาสตรในดานกล
ยุทธการแขงขันนั้น มันหมายความวาเราจะตองรํ่าเรียนอยางตอเนื่องตลอดเวลา . . . และ
ตลอดกาล . . . ทั้งนี้เพราะเมื่อใครๆ ก็สามารถสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขันอยาง
เสมอหนากันแลว สิ่งที่เรียกวาความไดเปรียบนั้นก็จะไมใชเงื่อนไขที่สามารถถือวาเปน
ความไดเปรียบอีกตอไป
เราจําเปนที่จะตองศึกษาอยางตอเนื่องตลอดเวลาดวยเหตุผลงายๆ 2 ประการคือ หนึ่ง –
เรายังไมรทู ุกเรื่องที่เราจําเปนตองรู และสอง – ดวยกระบวนการเรียนรูนั้นเอง ที่จะเปน
ตัวบังคับใหเราตองรูสิ่งใหมๆ มากขึ้นๆ อยางไมมีทางเลี่ยง

กับดักทางความคิดเชิงกลยุทธ
ไมเคยมีกลยุทธใดในโลกที่สามารถแผขยายปกคลุมไปทั่วแผนดินแผนฟามหาสมุทรเกิน
กวาขอบเขตที่เฉพาะเจาะจงของธุรกิจนั้นๆ แตนั่นก็เปนความพยายามที่ผิดพลาดอยาง
มหันตของบริษัทหลายแหงที่คิดจะสรางกลยุทธแบบ “ครอบจักรวาล” ขึ้นมา . . . แลวก็
ทัง้ ลมทั้งเหลวเพราะความเพอฝนแบบลมๆ แลงๆ นั้นเอง
กับดักทางความคิดตัวแรกของนักการตลาดก็คือ พวกเขาคิดวาพวกเขาจําเปนที่จะตองได
รับสวนแบงตลาด (market share) ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได เพราะมันคือหนทางเดียว
ทีจ่ ะบอกวาพวกเขาชนะ . . . มันบแมนเสมอไป . . . เพราะมันก็มีบริษัทอีกหลายแหงที่เขา
มีสว นแบงทางการตลาดเพียงหยิบมือเดียว แตก็กําไรอยางมหาศาลได . . . แลวที่แยหนัก
กวานั้นก็คือ การแขงขันกันดวยจาวโลก . . . ออ! ไมใชสิ . . . การแขงขันกันเพื่อเปนเจา
ของสวนแบงตลาดที่ใหญโตที่สุด จะเปนชนวนนําไปสูสงครามและการหํ้าหั่นกันแบบสุดๆ
ซึง่ ผลก็จะลงเอยดวยความบอบชํ้าดวยกันทุกฝาย . . . ไมตายก็คางเหลือง !!
อีกกับดักหนึ่งก็คือ บริษัทหลายแหงพยายามลัดวงจรชีวิตของสินคาหรือผลิตภัณฑ ดวย
การเรงรีบทีจ่ ะนํามันออกสูตลาด (เรียกวาเรงวุนเรงโต) ซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา
ถูกตอง . . . แตก็ไมไดเปนอยางนั้นเสมอไปอีกเหมือนกัน ในบางสินคาและบางตลาด
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ผลิตภัณฑหนึง่ ๆ ควรจะไดรับการพัฒนาอยางถูกตอง มากกวาที่จะไดรับการพัฒนาอยาง
รีบลวกหรือสุกเอาเผากิน . . . แลวถาใครๆ ก็พากันแขงกันรีบแขงกันลวก ผลสุดทายก็ยัง
คงไมมฝี า ยใดฝายหนึ่งจะสามารถชนะอยางเด็ดขาด เพราะบอยครั้งที่การลัดวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑนนั้ จะหมายถึงการทุมทุนคาใชจายอยางมหาศาล และทําใหรายไดไมเพียงพอ
กับผลกําไรที่ตองการ
ความไมแนนอน และความแตกตางกันในแตละสภาพธุรกิจ ทําใหความคิดแบบ
“ครอบจักรวาล” เปนเรื่องเหลวไหล เราจําเปนที่จะตองมีความคิดที่ชัดเจน และสอดคลอง
กับสภาพความเปนจริงอยางเฉพาะเจาะจงเทานั้น . . . มิฉะนั้นแลวเราก็จะทําไดแตเพียง
me-too ไปลงนรกเหมือนๆ กันกับคนอื่นๆ อยางไมมีทางหลีกเลี่ยงเพียงสถานเดียว

" แลวอะไรละที่จะใชเปนหลักการในการกําหนดกลยุทธที่ดี?
กลยุทธทดี่ จี ะตองพิจารณาจากโครงสรางทางวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมนั้นๆ พรอมๆ
กับจะตองคํานึงถึงจุดยืนที่เฉพาะเจาะจงขององคกรในขอบขายของอุตสาหกรรมที่เขาไป
เกีย่ วของ . . . ผลกระทบที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมหนึ่งๆ สามารถที่จะกวาดลางกลยุทธที่ดี
แสนดีใหหงายหลังลมตึงหัวฟาดพื้นอยางไมเปนทาไปไดงายๆ . . . การที่องคกรหนึ่งๆ นึก
อยากจะฝาเขาไปเผชิญกับคลื่นลมมรสุมที่รุนแรงอยางผิดที่ผิดเวลานั้น ถึงจะสามารถ
กําหนดกลยุทธที่ดีขนาดไหนก็คงชวยอะไรใหดีขึ้นไมได ผูบริหารจึงจําเปนที่จะตองเรียนรู
ทีจ่ ะมองโครงสรางทางอุตสาหกรรมอยาง “ของไหล” ที่ไมเคยหยุดนิ่ง และประเมินแนว
โนมที่จะเปนไปของอุตสาหกรรมที่ตัวเองเขาไปเกี่ยวของดวยเสมอ . . . และจะตองเขาใจ
ในขอบเขต หรือมีการจํากัดความของความเกี่ยวของ ระหวางองคกรกับอุตสาหกรรมตางๆ
ไวดว ย . . . อยางเชน การใหสินเชื่อไมใชธุรกิจเฉพาะของสถาบันการเงินเทานั้น เพราะ
การขายสินคาเงินเชื่อก็ถือเปนการบริหารเงินสดหมุนเวียนชนิดหนึ่งเหมือนกัน
บริษทั ทีจ่ ะสามารถถือเปน “ผูนําตัวจริง” ในตลาดอนาคตนั้น จะไมใชเพียงผูที่สามารถยืน
หยัดอยางสงาผาเผยเฉพาะแคในธุรกิจที่ตัวเองเคยอยูเพียงสถานเดียว แตจะตองเปนผูที่
สามารถกําหนดกรอบใหมๆ ใหแกธุรกิจของตัวเองวาเขาไปเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอะไร
บางทีน่ อกเหนือจากนั้น สิ่งที่จะตองคํานึงถึงก็คือ เราจะสามารถทําอยางไรไดบาง เพื่อที่
จะไดเปรียบในเชิงแขงขันในสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมที่เราเขาไปเกี่ยวของ แทนที่
จะมัวมานัง่ คิดนั่งทําอยูแตเฉพาะในกรอบเดิมๆ ของตัวเอง ผูนําที่แทจริงจะตองปฏิบัติเพื่อ
ทีจ่ ะชีน้ าํ หรือแมแตปรับเปลี่ยนโครงสรางของการแขงขันในอุตสาหกรรมนั้นไปเลย . . .
มันมีขอจํากัดมั้ย? . . . ก็ตองแงอยูแลว!! . . . แตตองไมลืมวาโครงสรางทางอุตสาหกรรม
นัน้ ไมเคยหยุดนิ่ง มีลักษณะเปน “ของไหล” ที่ทุกๆ คนยังสามารถมีโอกาสในการปรับ
เปลีย่ นมัน และที่สําคัญก็คือ เราจะตองพยายามปรับโครงสรางทางการแขงขันนั้นๆ เพื่อที่
เราจะสามารถกําหนดจุดหมายปลายทางของชะตาชีวิตของเราได . . . ดวยตัวของเราเอง!!
หลักเกณฑขอที่สองก็คือ กลยุทธที่ดีจะตองสามารถสรางความแตกตางใหแกองคกร มันจะ
ตองสามารถบอกถึงความพิเศษแบบเปนเอกลักษณของเอกบุรุษที่โดดเดนไมเหมือนใคร
และความเปนเอกลักษณนี้จะตองหมายรวมถึงความสามารถในการถายทอด “คุณคา”
(value) ขององคกร ไปสูความรับรูของกลุมลูกคาที่เปนสวนหนึ่งในอุตสาหกรรมดวย
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แลวก็อยาลืม “สัจจธรรม” พื้นฐานที่วา ไมมีองคกรใดจะสามารถเปนทุกสิ่งสําหรับทุกคน
และไมสามารถที่จะปฏิบัติงานไดดีเสมอกันหมดใหกับทั้งโลก . . . ดังนั้น กลยุทธจึงหมาย
ถึง “ทางเลือก” เราจะตองตัดสินใจวาลูกคากลุมไหนที่เราจะตองเลือก เพื่อที่จะมอบคุณ
คาที่ดีที่สุดใหกับพวกเขาเทานั้น
แตในความเปนจริงก็คือ กลุมลูกคาเปาหมายขององคกรอาจจะมีมากมาย และกินขอบเขต
ทีก่ วางขวาง ซึ่งเราก็ไมควรที่จะเลือกมอบกายถวายชีวิตใหกับทุกๆ คนอยางเลื่อนลอย แต
ในเชิงของการแขงขันนั้น เราจําเปนที่จะตองเลือกสนองความตองการอยางเฉพาะจุด และ
จะตองเนนใหเห็นความพิเศษที่แตกตางที่เราจะสามารถทําไดเหนือกวาคูแขงรายอื่นๆ
เสมอ
หลักเกณฑขอที่สาม ความแตกตางทางกลยุทธนั้น จะตองมีความหลากหลาย และ
สามารถเลือกหยิบเลือกใชไดในวาระโอกาสที่แตกตางกัน การที่เราไมสามารถเปนทุกสิ่ง
สําหรับทุกคน ไมไดแปลวาเราจะตองเลือกทิ้งใครบางคนออกไป แตเราสามารถเลือกที่จะ
มอบ “คุณคา” ที่แตกตางกันออกไปได ในลูกคาแตละกลุม ทั้งนี้เพื่อใหกลยุทธที่ใชนั้นไม
สามารถทีจ่ ะลอกเลียนแบบไดงายจนเกินไป . . . อยาลืมนะวา ทันทีที่ทุกคนหันมาใชกล
ยุทธแบบเดียวกัน มันก็จะนําไปสูการหํ้าหั่นเชือดเฉือนกัน ซึ่งลงเอยดวยความหายนะดวย
กันทุกฝาย ตายบางพิการบางก็เปนเรื่องธรรมดา
แตโดยมากแลว บริษัททุกแหงชอบที่จะสรรหาสิ่งที่ประเสริฐสุดในพิภพ แลวก็พยายามยัด
เยียดสิง่ นั้นใหกับใครตอใครทั้งโลก เพราะขี้เกียจเลือก หรืออาจจะไมอยากเลือก เนื่องจาก
รูส กึ ไปเองวาการตีกรอบใหตัวเองเดินอยางเฉพาะเจาะจงนั้นเปนการสุมเสี่ยงตอการสูญ
เสียโอกาสทางการคาไป . . . พวกนี้พยายามสรางความแตกตางดวยการทําแมงทุกอยาง
ในขณะทีค่ นอื่นๆ พยายามทําใหนอยอยาง . . . ซึ่งก็มักจะลงเอยที่ไมมีอะไรที่ทําไดดีซัก
อยางเลย !! . . . สมนํ้าหนา . . . การไมรูจักเลือกถือเปนขอผิดพลาดที่รุนแรงในการ
ดําเนินธุรกิจที่จะตองมีการแขงขันเสมอ !!

การปรับตัวเพื่อความเปลี่ยนแปลง
การเปลีย่ นแปลงคือสิ่งที่ตองทําเพื่อพัฒนาความตองการของลูกคา มันหมายถึง
พัฒนาการทางเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และหมายถึงพัฒนาการ
ทางดานการบริหารจัดการ จริงๆ แลวพวกเราศึกษาวิธีการบริหารจัดการองคกรขนาด
ใหญ ศึกษาการจัดการความสลับซับซอนอยูตลอดเวลา และสิ่งที่เราสามารถทําไดในวันนี้
ก็มกั จะเปนสิ่งที่ดีกวาเมื่อหลายสิบปกอนเสมอ ดังนั้นศักยภาพในการแขงขันจึงมีการปรับ
เปลี่ยนตลอดเวลา
แตสงิ่ สําคัญทีเ่ ราจะตองคํานึงถึงสําหรับการเปลี่ยนแปลงก็คือ เราจะตองจําแนกความแตก
ตางใหออกระหวางการ “ปรับปรุง” ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือคุณภาพทางดาน
บริหารจัดการ กับ การ “เปลี่ยนแปลง” จุดแข็งของเราในเชิงของการแขงขัน การเปลี่ยน
แปลงทีร่ วดเร็ว จะหมายถึงการกําหนดกรอบในการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
งาน เราจําเปนที่จะตองใชเทคนิค วิธีการ และ idea ทีใ่ หมลาสุดเทานั้น ในการเพิ่มประ
สิทธิผลของกระบวนการทํางานของพวกเรา
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แตเพียงแค “การแขงกันดี” หรือ “การแขงกันเกง” ยังไมเพียงพอ องคกรตางๆ จําเปนที่
จะตองตัดสินใจเลือกลงไปวา อะไรบางที่พวกเขาจะเลือกเพื่อใหบริการแกลูกคา ถาพวก
เขามีความปรารถนาที่จะมีความไดเปรียบที่เหนือกวาคูแขงรายอื่นๆ ในอนาคต
ความตอเนื่องทางกลยุทธกับการเปลี่ยนแปลง มักจะถูกเขาใจวาเปน “เสือสองตัว” ที่ไม
อาจอยูร ว มถํ้า แตในความเปนจริงแลว มันทั้งคูเปน “เสือ 11 ตัว” ที่นอกจากจะอยูรวม
เรียงเคียงหมอนไดแลว ยังมีสวนที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันไดดวย หากเราสามารถที่จะแยก
แยะระหวาง “ตําแหนงทางกลยุทธ” กับประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อการดํารงอยูใน
ตําแหนงนั้นๆ
การวาง “ตําแหนงทางการแขงขัน” เปนกลยุทธหนึ่งทีมีจุดประสงคอยูที่ “การสรางความ
แตกตาง” ซึ่งก็แนนอนที่เราจะตองมีการ “เลือกปฏิบัติ” ระหวางสิ่งที่เราทํา กับสิ่งที่คูแขง
ของเราทํา แลวก็สงิ่ ที่เรากําลังจะตองทําตอๆ ไป . . . การที่จะดํารงอยูในสถานภาพที่
ตองการใหไดตลอดเวลานั้น มันก็แนนอนที่เราจะตองนําเสนอสินคาอยางตอเนื่อง มีการ
สงมอบ “คุณคา” หลักๆ อยางใดอยางหนึ่งแกลูกคาอยางสมํ่าเสมอ . . . แตกระบวนการ
หรือวิธกี ารในรายละเอียดเทานั้นที่จําเปนจะตองปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถานการณ .
. . . เรียกวามันจะตองมีทั้ง “ความตอเนื่อง” และ “การเปลี่ยนแปลง” อยูในตัวองคกร
เดียวกันตลอดเวลานั่นเอง . . .
ถาเราจะลองสํารวจดูการปฏิบัติงานขององคกรระดับแนวหนาตางๆ ซึ่งหมายถึงองคกรที่มี
ระดับของผลประกอบการ เหนือกวาขีดมาตรฐานในอุตสาหกรรมของพวกเขาเหลานั้น
เราจะพบวา พวกเขามีการปรับเปลี่ยน “กลยุทธ” หรือ “จุดยุทธศาสตร” นอยมาก แตใน
ขณะเดียวกันก็จะมีการปรับเปลี่ยน “กลวิธี” ในรายละเอียดตางๆ ตลอดเวลาเชนกัน ไม
วาจะเปนรายละเอียดของสินคา หรือรายละเอียดตางๆ ดานบริการ . . . พวกเขาจะมีแนว
นโยบาย หรือ “กลยุทธ” ที่มั่นคง ในขณะที่มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการตางๆ เพื่อ
ให “กลยุทธ” นั้นๆ สําแดงอภินิหารออกมาอยางที่ตั้งใจเอาไว !!
อยางไรก็ตาม ยังมีแนวโนมที่จะมีการกําหนดสูตรตายตัวใหกับการเปลี่ยนแปลงใหเห็นกัน
อยูบ า ง เรียกวากําหนดสูตรทางปฏิกิริยาตอบสนองวา ถามีการทําหนึ่ง แลวจะตองมีการ
ทําสอง กอนทีจ่ ะมีการลงมือสาม เพื่อที่จะทําสี่ใหไดหา, หก . . . ฮา . . . ฮา . . . ฮา . . .
เหลวไหล !! . . . การมองเหตุการณและปรากฎการณตางๆ ของโลกแบบ “เสนตรง”
เหมือนในอดีตนั้น จะเปนเรื่องที่อันตรายตอสุขภาพขององคกรเปนอยางมากทีเดียว

" เมื่อไหรจึงจะจําเปนตองเปลี่ยนกลยุทธในการแขงขัน
คุณจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนกลยุทธแทบจะทันทีที่ “ความตองการของลูกคา” เปลี่ยน
แปลงไปจากเดิม หรือสินคาและบริการที่เราจัดจําหนายอยูนั้น เริ่มที่จะ “ไมมีความแตก
ตาง” อยางชัดเจนจากสินคาของคูแขงรายอื่นๆ และกลยุทธของเราก็จําเปนตองไดรับการ
ปรับเปลี่ยน เมื่อ “ทางเลือก” เดิมของเรามีเทคโนโลยีใหมๆ หรือกลุมลูกคาใหมๆ เขามา
เกี่ยวของ
อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงกลยุทธไมใชเรื่องสนุก และไมใชเรื่องที่ควรจะเกิดขึ้น
บอยๆ เนือ่ งจากกลยุทธควรจะมี “มิติ” ที่ลึกลงไปกวาระดับผิวๆ ของการปฏิบัติงาน และ
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ความสําเร็จของอคกรก็จะตองไมไดผูกติดเปนเงื่อนตายอยูกับสินคาใด หรือคําจํากัดความ
ของคุณคาแบบไหนอยางไรแกนสาร แตมันควรจะขึ้นตรงกับบางสิ่งบางอยางที่สามารถ
คํานึงถึงไดอยางเปนรูปธรรมอยางเชน ความเอาจริงเอาจังในดานบริการหลังการขาย
ความเขมงวดในเรื่องคุณภาพของสินคา หรือความสมบุกสมบันของสินคาและบริการที่มี
การจัดจําหนายอยู . . . เหลานี้จึงจะเปนรากฐานที่แข็งแรงสําหรับการกําหนดกลยุทธที่
สามารถประสบความสําเร็จได

ความสําคัญของนวัตกรรม
การคงสภาพความไดเปรียบทางการแขงขันดวย “คาแรงที่ตํ่า” หรืออาศัยความไดเปรียบ
จาก “ขนาดทางโครงสรางเศรษฐกิจ” กําลังจะหมดยุคไปแลว ทุกวันนี้ปจจัยแหงความได
เปรียบเหลานั้น กําลังจะถูกเขาแทนที่ดวย “การประดิษฐคิดคน” และการ “วิจัย-พัฒนา”
แตการประดิษฐคิดคน และการวิจัยพัฒนา ก็จะตองวางอยูบนพื้นฐานที่ชัดเจนในทิศทาง
ของกลยุทธดวยเสมอ มันควรจะตองประกอบดวย “วิสัยทัศนทางการคิดคน” เพื่อเปน
กรอบในการคนควาวิจัย และสามารถตั้งความหวังไดวา ถึงที่สุดของการปฏิบัติแลว องค
กรของเราจะตองมีสิ่งที่โดดเดนแตกตางจากคูแขงรายอื่นๆ อยางชัดเจน
สําหรับผมแลว (คือนายพอรตเตอรนะ ไมใชไอคนแปลนี่) การประดิษฐคิดคนนาจะหมาย
ถึงการนําเสนอสิ่งตางๆ ในรูปแบบที่แตกตางออกไปจากเดิม มีการผสมผสานเพื่อสราง
คุณคาแบบ “องครวม” บางอยางขึ้นมา . . . แทนที่จะมามัวคํานึงเรื่องของการแกไขปรับ
ปรุง หรือสรรคสรางสิ่งกระจุกกระจิ๊ก เรื่องพวกนั้นมันก็ตองทําเปนปกติอยูแลวในองคกรที่
ยัง “ไมตายซาก” . . . แตการคิดคน หรือนวัตกรรมควรจะเปนการปรับเปลี่ยนมุมมอง
เพือ่ ผสมผสานคุณคาบางอยางใหเกิดขึ้นมาใหมมากกวา

บทบาทของเทคโนโลยี
ปกติแลวเทคโนโลยีจะถูกกลาวถึงนอยมากในวงเสวนาเกี่ยวกับการแขงขัน แลวเวลาที่พูด
ถึงนัน้ บางคนก็เจาะจงเปนเทคโนโลยีเฉพาะทางอยางเชน เทคโนโลยี semi-conductor
หรืออาจจะเปนเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ไปเลย ไมอยางนั้นก็พูดแบบคลุม
กวางๆ ไมวาจะเปนเทคโนโลยีทางการบริหารจัดการ เทคโนโลยีการผลิต หรือเทคโนโลยี
เกีย่ วกับการจัดเก็บและขนสงสินคา
โดนสวนตัวแลว ผม (นายพอรตเตอร) มักจะใหคํานิยามแกเทคโนโลยีแบบกวางๆ เพราะ
บอยครัง้ ทีผ่ มพบวา ความไดเปรียบไดดานการแขงขันนั้น มักจะพบไดในระบบการควบคุม
จัดการกับความสลับซับซอนของกระบวนการทํางาน เชนเดียวกับความสําคัญของกระบวน
การทดลองทางวิทยาศาสตรทั่วๆ ไปนั่นเอง ที่ความละเอียดและความพินิจพิเคราะหอยาง
ถีถ่ ว นเทานั้นที่สามารถสรางสรรคผลงานที่แตกตางออกมาได
องคกรทีจ่ ะประสบความสําเร็จ ไมจําเปนวาจะตองเปนองคกรที่มีเทคโนโลยีที่ลํ้ายุคทัน
สมัยแบบใหมถอดดามเสมอไป ตรงกันขาม ความสําเร็จขององคกรขึ้นโดยตรงกับ “ความ
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สามารถในการประยุกตใช” เทคโนโลยีที่มีอยูใหกอเกิดประโยชนในทางการแขงขันเทานั้น
และ “การประยุกตใช” ก็จะหมายถึงการที่เราจะผสมผสานเทคโนโลยีเขากับอีกหลายๆ
สิง่ ทีอ่ งคกรมีอยูเดิม . . . บอยครั้งที่องคกรประเภทนายแบบนางแบบทางเทคโนโลยี
ประเภทแตงตัวซะหรูเลิ่ดดวยความทันสมัยนั้น มักจะไปไมถึงไหน . . . แตความสําเร็จมัก
จะตกอยูก บั ฝายที่พัฒนาระบบอยางผสมผสาน และนําเทคโนโลยีใหมๆ ไปใชในความ
หมายที่กวางออกไปเกี่ยวของสัมพันธกับระบบที่มีอยูเดิมของตัวเอง

" แลวมีใครบางที่จะตองเขามาเกี่ยวของในขั้นตอนของการพัฒนา
และนํากลยุทธไปสูภาคปฏิบัติ?
หัวใจสําคัญของการวางกลยุทธคือ “การทํางานแบบครอมสายงาน” (cross-function and
cross-activity) มันหมายถึงการสรางองคกรแบบผสมผสาน (ไมใชปลูกผักปลูกพืชนะ!)
เนนทีก่ ารประสานงานระหวางสวนงานตางๆ แบบที่บางคนเรียกวา “การบริหารองคกร
แบบองครวม” (intergrated organization) เพื่อดึงเอา “หวงโซทางคุณคา” (value chain)
ของแตละสายงานใหประสานสอดคลองกันทั้งระบบ และทําใหกิจกรรมหนึ่งๆ ที่ทําลงไป
นัน้ สงผลกระทบในดานบวกแกทั้งองคกรโดยรวม
(ขอแทรกตรงนี้วา ทฤษฎีแบบองครวมเปนกระแสที่เกิดขึ้นเมื่อสมัยที่ Frijof Capra เขียน
หนังสือชื่อ “จุดเปลี่ยนแหงศตวรรษ” โดยเริ่มตนที่วงการฟสิกสนิวเคลียร แลวแผขยาย
อิทธิพลทางมุมมองนี้ออกไปสูสาขาวิชาตางๆ เกือบทั้งหมดในเวลาตอมา การสรางองคกร
แนวราบตามความคิดของ Peter F. Drucker และการเปลี่ยนแปลงแผนผังองคกรเปน
bottom-up หรือปรามิดหัวกลับ รวมทัง้ สิ่งที่ไมเคิล อี. พอรตเตอร กลาวถึงในยอหนาที่
ผานมา เชื่อไดวาเปนมุมมองจากอิทธิพลเรื่องเดียวกัน)
เราลองมาดูกรณีศึกษาอยาง Wal-Mart’s . . . ความสําเร็จของ Wal-Mart’s เกิดจากการ
ผสมผสานสวนผสมทางกิจกรรมที่หลากหลายเขาไป ไลไปตั้งแตทําเลที่ตั้ง, สถานที่พักสิน
คา, ระบบฐานขอมูล (MIS), และความเปนอิสระของผูจัดการสาขา, แลวก็ . . แลวก็ . .
แลวก็ . . . . . (สารพัด) . . . แลวไง? . . . ตอนที่ K-Mart จะเขามาตอกรดวย ก็เลยจํา
เปนที่จะตองหาสูตรสวนผสมของทั้งหมดที่ Wal-Mart’s ทํา เพื่อที่ K-Mart จะสามารถทํา
ใหเกิดความแตกตางอยางเหนือชั้นกวาได . . . ซึ่งไมงายเลย!! . . . การสรางความได
เปรียบในทางการแขงขันนั้น จําเปนที่เราจะตองพัฒนาบนรากฐานที่ยั่งยืน ดวยการผสม
ผสานองคประกอบทางกิจกรรมที่หลากหลายเขาไป เพื่อสราง “จุดยืน” ที่โดดเดนที่สุดให
กับองคกร . . . สวนผสมที่ดีจะตองเปนสวนผสมที่คนอื่นๆ แทบจะไมมีโอกาสทําตาม หรือ
ถึงแมจะเอาอยางก็จะตองทุลักทุเลอยางสาหัส . . . ไมอยางนั้นแลว หากสวนผสมที่วานั้น
มันงายจนถึงกับใครๆ ก็สามารถที่จะทําไดเหมือนๆ กันละก็ ฉิบหายกันมั่งละคราวนี้ ☺
แตสาหรั
ํ บหนังสือที่วาดวยเรื่องกลยุทธโดยทั่วๆ ไปนั้น เราจะเห็นวามันละมายคลายกับ
นิยายกําลังภายในซะมากกวา ประเภทมีเคล็ดวิชามหาประลัยอะไรซักอยาง ที่บังเอิญใคร
เจอกอนก็จะไดเปนจาวยุทธภพ . . . ก็โมไดสนุกดี . . แตไมจริง ☺ . . . เพราะมีแตการ
ผสมผสานจุดเดนของแตละสํานักวิชา แลวหลอมรวมเปนหนึ่งเดียวอยางสอดประสานกลม
กลืนเทานัน้ จึงจะถือวาเปนสุดยอดแหงวิชาบู (วรรคนี้บรูซ ลี บอกวางั้นแฮะ!! ไมเกี่ยวกับ
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นายพอรตเตอร . . . ฮา . . ฮา . . ฮา . . ผมเพียงแตอยากใหดูวามันมีอะไรคลายๆ กันอยู
ในระดับของแนวความคิด หรือปรัชญาที่ซอนอยูเบื้องหลังเทานั้นเอง)
จากความที่มันจะตองประสานสอดคลองกัน “กลยุทธ” จึงไมใชดินแดนตองหาม ที่จะมีแต
เหลา “หัวหนา” หรือ “ระดับผูนํา” เทานั้นที่ไดรับอนุญาตใหเขามาเกี่ยวของ แตมันเปน
เรือ่ งของ “ทุกหนวยงาน” ของ “ทุกสายงาน” และของ “ทุกคน” รวมทั้งตัวผูนําองคกรเอง
ทีจ่ ะตองเกี่ยวของกับกิจกรรมหลักๆ ในธุรกิจขององคกร . . . มันเปนความทึ่มทื่ออยาง
มหันตหากจะมีการหั่นแบงกลยุทธเปนทอนๆ ตามสายงาน แลวคอยมากําหนดวิธีการที่
จะประสานมันกลับเปนชิ้นเดียวทีหลัง . . . รับประกันวาตอเขาไปไมเหมือนชิ้นเดิมแน
นอน ☺ . . . อยาลืมวาหัวใจสําคัญอยูที่ “การรวมเปนหนึ่งเดียว” และกระบวนการในการ
ประสานแตละสวนงานใหยังสามารถเปนหนึ่งเดียวกันนี่แหละที่ . . . . ซี้ . . . ด . . . .
ถึงจุดสุดยอด . . ฮา . . ฮา . . ฮา . . เอิ้ก !!
เมือ่ สมัยกอน กลยุทธจะถูกกําหนดใน “ที่ลับ” โดยนักวางกลยุทธ เพราะเชื่อวามันจะเปน
เรือ่ งดีทไี่ มมีใครสามารถลวงรูถึงมันมากอน นอกจากนักยุทธศาสตรสติเฟองแคคนนึงหรือ
สองคน . . . มันคือภารกิจที่ลับสุดยอดจนไมมีใครสนใจ แลวกลยุทธระดับพระกาฬเหลา
นั้นก็ผลิดอกออกผลมาเปนแค slogan ทีเ่ พอไปวันๆ วา “เราจะมีสวนแบงตลาดที่กอน
ใหญที่สุด” . . . (อาจจะเหม็นที่สุดดวยรึเปลาไมยืนยัน ☺)
โลกเปลีย่ นไปแลวครับ . . . ทุกวันนี้ ระดับผูจัดการทุกคนแลวก็ทุกๆ ระดับ ตางก็จะตอง
ถือวา “ตอง” มีสวนรวมในการวางกลยุทธดวยกันทั้งสิ้น (พนักงานขายถือเปนผูจัดการ
ฝายลูกคาสัมพันธแบบเฉพาะเขตรับผิดชอบดวยเหมือนกันนะอยาลืม!!) แตหลายๆ
บริษทั ก็ยงั เขาใจวา การเอาแผนงานของแตละคน แตละสายงาน ไมวาจะเปนฝายการ
ตลาด ฝายขาย ฝายการเงิน และอื่นๆ มาเย็บๆ เขาไปดวยลวดเสนเล็กๆ ราคาถูกๆ แลวก็
เรียกวา “กลยุทธแบบองครวม” ได แลวมันก็จะเปน “เคล็ดไหมฟาประกาศิต” ที่สามารถ
ลอกคราบเกาๆ ของตัวเองออกมาเปนจอมกระบี่ไรเทียมทานไดเหมือนอยางฮุนปวยเอี๊ยง
. . . ไมมีทางนะ . . . คุณก็รูวาอึ้งเอ็งมันโกหก !!

กลยุทธสําหรับองคกรขนาดเล็ก
ความจําเปนของกลยุทธเปนเรื่องสากลไปแลว ซึ่งจะวาไป มันจะมีความสําคัญ และมีความ
จําเปนอยางมากตอบริษัทขนาดเล็ก ที่มีทรัพยากรจํากัด และความสามารถในการปะทะ
รวมทัง้ ระบบปองกันการกระแทกในการแขงขันนอยกวาบริษัทใหญๆ ซะดวยซํ้า . . .
บริษทั เล็กๆ จําเปนที่จะตองมี “ที่มั่น” เปนของตัวเอง และมีกลยุทธที่พิเศษเฉพาะตัวที่
บริษทั ใหญไมสามารถลอกเลียนแบบ หรือบริษัทใหญเลือกที่จะไมเลนดวย ไมอยางนั้น
แลวก็วางใจไดเลยวา พวกยักษๆ ทั้งหลายจะตองเหยียบเราจมดินอยางแนนอนไมวันใดก็
วันหนึ่ง !!
ในความเห็นของผม (นายพอรตเตอร) เห็นวา บริษัทเล็กๆ จะตองพยายามสรางความ
เปนเอกลักษณเฉพาะตัวของพวกเขาในตลาดแบบ “niche” (หมายถึงสวนเสี้ยวตลาดแบบ
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เฉพาะกลุม จริงๆ) และใชเปนฐานที่มั่นในการดํารงคงอยูของตนเอง ซึ่งบริษัทใหญๆ อาจ
จะไมคมุ กับการแทรกตัวเขามา หรือถึงเขามาก็ไมสามารถทําอะไรใหดีกวาได
ลองมาดูตวั อยางอยางประเทศอิตาลี และเยอรมันดูบาง โครงสรางเศรษฐกิจหลักของ 2
ประเทศนี้ อิงอาศัยองคกรขนาดกลางและขนาดเล็กเปนหลักใหญ และถือวาเปนกระดูก
สันหลังเลยทีเดียว พวกเขาเองก็ไมสนใจที่จะรีบกระโจนขึ้นไปแขงกับองคกรระดับบนๆ
ของโลก แตในอาณาจักรอุตสาหกรรมของพวกเขา ก็ไดมีการสั่งสมความรูความชํานาญ
แบบเฉพาะดาน จนยากที่ประเทศใดในโลกจะสามารถเขาไปกรํ้ากรายในพื้นที่ตลาดของ
พวกเขาได

คิดใหมอยางกระแสโลกาภิวัฒน
ผลกระทบแรกของยุคโลกาภิวัฒน (globalization) ก็คอื มันสรางโอกาสใหมๆ ใหแกองค
กรระดับโลกในการแทรกตัวเขาไปในตลาดอื่นๆ และสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงที่ยัง
ติดยึดอยูก ับเรื่องของทําเลที่ตั้ง หรือเรื่องของการทํามาคาขายแบบทองถิ่น . . . การแขงขัน
ไดกาวขามขอจํากัดทางเขตแดนไปแลว !! . . . องคกรตางๆ สามารถที่จะตอสู ชวงชิง และ
จัดหาทรัพยากรแทบทุกชนิดจากทุกมุมของโลก โดยไมมีขอจํากัดของพรมแดนทางดาน
ภูมิศาสตรอีกตอไป
ปจจุบันพรมแดนกลายเปนเพียงสิ่งสมมุติที่ไมมีอยูจริงอีกแลว องคกรตางๆ ไดจัดซื้อจัดหา
วัตถุดบิ จากแหลงทรัพยากรที่ราคาตํ่าที่สุดเพื่อการผลิต จัดหาแหลงเงินทุนจากทุกแหงทั่ว
โลกเพือ่ ทีจ่ ะชําระดอกเบี้ย (หรือตนทุนของเงิน) ที่ตํ่าที่สุด แลวก็ตั้งโรงงาน หรือจัดจาง
งานในพืน้ ที่ที่คาแรงเหมาะสมที่สุดดวย . . . โดยทั้งหมดที่วานั้น อาจจะอยูคนละซีกโลกที่
ดําเนินงานในชวงเวลาที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง !!!
ภาพทีป่ รากฎออกมาก็คือ ความใหญโตขององคกรไมไดเปนปจจัยที่สําคัญเทากับในอดีต
อีกแลว แตมันกลายเปนเรื่องของการเลือก ที่จะใหการปฏิบัติงานนั้นๆ เกิดขึ้นที่ไหน และ
ความสําคัญของการประสบความสําเร็จ ก็ขึ้นโดยตรงกับเรื่องของ “เครือขาย” เรื่องของ
“โครงสราง” เรื่องของ “กลุมกอน” (cluster) ทางธุรกิจขององคกร . . . องคกรบางแหง
อาจจะเล็กนิดเดียวในขณะที่มียอดขายและยอดกําไรมากมายอยางไมนาเชื่อ ทั้งนี้มันเปน
ผลที่เกิดขึ้นจาก suppliers ทีด่ ี ประกอบกับมีบริษัทที่ใหการสนับสนุน (supporting
company) อยางเหนียวแนนนั่นเอง
แนวโนมของวิวัฒนาการดังกลาว ทําใหองคกรตางๆ ตองผันตัวเองเพื่อกาวสูความเปน
“มืออาชีพ” และเลือกทํากิจกรรมเฉพาะทางที่ตนเองชํานาญอยางแทจริงในพื้นที่ที่ตนเอง
ตัง้ รกรากอยู แทนที่จะทําตัวเปน “พหูสูต” หรือชํานาญการ “จับฉาย” แบบขายของชํา
(ผมขอแปลความหมายแทรกลงไปตรงนี้ดวยเลยวา คําวา “โลกาภิวัฒน” นั้น หลายคน
อาจจะเขาใจวา มันคือการกาวขึ้นไปเปนบริษัทขามชาติ กลายเปนยักษใหญของอุตสาห
กรรม กลายเปนบริษัทที่ทํากิจกรรมทุกอยางตั้งแตสากกระเบือยันเรือรบในองคกรเดียว .
. . ซึ่งจริงๆ แลวมันไมใชอยางนั้นเลย . . .
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กระแสโลกาภิวฒ
ั นทําใหบริษัทตางๆ กระโดดออกนอกพื้นที่ของตัวเอง เพื่อที่จะทํางาน
แบบเฉพาะถิน่ ในพื้นที่อื่น . . . “ไมใช” เอาระบบระเบียบวิธี หรือสินคาและบริการเดิมๆ
ของตัวเองไปเที่ยวเรขายมันซะทั่วโลก . . . แตจะมีการแบงยอยซอยละเอียดลงไปเปน
กลุม ๆ เปนสวนๆ เพื่อชวงชิงความไดเปรียบในทางแขงขันแแบบ “เฉพาะพื้นที่” ที่ชัดเจน
ดวยกลยุทธที่แตกตางกันเสมอ !!!
กระแสโลกาภิวัฒนจึงไมใชเรื่องของ “การรวม” เปนหนึ่งเดียวทั่วโลก แตมันหมายถึง
“การแยก” เปนสวนเปนเสี้ยวอยางเฉพาะเจาะจงลงไป ซึ่งแตละสวนเสี้ยวที่จําแนกออกมา
นัน้ จะมีวธิ ีการปฏิบัติงานที่เฉพาะตัวภายใตบทสรุปเดียวกันคือ . . . “ความไดเปรียบ
เชิงกลยุทธ” เทานั้น . . . พวกเขารวมเปนหนึ่งเดียวที่ระดับการประสานงาน ไมใชที่ระดับ
รายละเอียดของวิธีการทํางาน
สวนบริษทั ทีเ่ รียกวาทํามาคาขายแบบทองถิ่นที่กลาวถึงในยอหนาแรกของสวนนี้ หมายถึง
องคกรแบบโบราณ มีวิธีคิดแบบโบราณ แลวก็ทํางานดวยวิธีโบราณ คือคิดอยางเดียวทํา
อยางเดียวเหมือนกันหมดทั่วโลก ไมวาตัวเองจะไปตั้งรกรากที่ไหนก็ตาม แลวก็ผาจะเชื่อ
วา นัน่ คือการทํางานแบบ “โลกาภิวัตน” (globalization) ประเภทอยูที่ไหนฉิบหายทา
เดียวกันตลอดกาล . . . ทํานองนั้น !!)
ดังนัน้ ในอนาคต เราจะเห็นบริษัทตางๆ ที่มีความชํานาญเฉพาะทาง และเฉพาะพื้นที่มาก
ขึน้ แตรวมตัวกันเปน “กลุมกอน” (cluster) รวมกันเปนเครือขาย อยางมีโครงสรางที่
สลับซับซอน แทนที่จะเห็นบริษัทใหญๆ ที่มีขนาดองคกรเทอะทะ มีวิธีการบริหารจัดการที่
ไมยืดหยุน และขาดความคลองตัวทางการแขงขันอยางสิ้นเชิง

ระหวางเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผมอยากบอกวาทั้งคนเขียนและคนแปลทอนนี้ของหนังสือ ไดละเลงกันจนมั่วดวยกันทั้งคู
และไมอาจจะแปลใหเปนประโยคเทาๆ กันกับตนฉบับเหมือนที่ผานๆ มา ดังนั้น ผมจะ
สรุปมันดื้อๆ เอาอยางนี้แลวกันวา . . .
ในขณะที่ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ครั้งนึงเปน “ขอไดเปรียบ” ทางการแขงขัน โดย
เฉพาะเทคโนโลยีทางการสื่อสาร และ InterNet นัน้ ไดทําใหความไดเปรียบของทําเลที่ตั้ง
เดิม สูญเสียความสําคัญอันดับตนๆ ไป และทําใหทุกๆ คนตางก็แหที่จะใชเทคโนโลยีเขา
มาเสริมจุดโหวที่เกิดขึ้นใหมนี้ของตนเอง . . . จนกระทั่งทุกๆ คนก็สามารถที่จะมีเหมือนๆ
กันอีกครั้ง แลวความไดเปรียบทางเทคโนโลยีที่วานั้น ก็ไมมีความหมายเพียงพอกับที่จะ
กลาวถึงไดอีก . . . (มันกําลังเลาวนเปนวงกลมนะ สังเกตดีๆ) . . .
ผม (เทีย่ วนีค้ อื คนแปลนี่แหละ) มองวา เขากําลังชี้ใหเห็นอะไรบางอยางในกระบวนการ
วิวฒ
ั นาการทางเทคโนโลยี เราก็รูกันอยูแลววา ทุกวันนี้ขาวสารขอมูลตางๆ หรือแมแต
ประดิษฐกรรมใหมๆ ที่กาวลํ้าทันสมัยนั้น มันวิ่งเพนพานกันไปหมดทั้งโลก แลวทุกๆ คนก็
สามารถซื้อหามาเปนเจาของได (ถามีเงินเพียงพอ) ดังนั้นปจจัยทางดานเทคโนโลยี จึงไม
ใชปจ จัยทีจ่ ะใชสราง “ความไดเปรียบ” ทางการแขงขันที่ยั่งยืน เพราะทุกๆ คนสามารถที่
จะมี จะเปน ไดเกือบจะเหมือนกันตลอดเวลาอยูแลว
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ตรงนีผ้ ูเขียน (นายพอรตเตอร) ไดใชคําวา “นวัตกรรม” (innovation) อีกครั้ง ซึ่งเปนคํา
เดิมที่แกไดกลาวไวในทอนแรกๆ ของบทความวา . . .
“สําหรับผมแลว (คือนายพอรตเตอรนะ ไมใชไอคนแปลนี่) การประดิษฐคิดคนนาจะ
หมายถึงการนําเสนอสิ่งตางๆ ในรูปแบบที่แตกตางออกไปจากเดิม มีการผสมผสานเพื่อ
สรางคุณคาแบบ “องครวม” บางอยางขึ้นมา . . . แทนที่จะมามัวคํานึงเรื่องของการแกไข
ปรับปรุง หรือสรรคสรางสิ่งกระจุกกระจิ๊ก เรื่องพวกนั้นมันก็ตองทําเปนปกติอยูแลวในองค
กรทีย่ งั “ไมตายซาก” . . . แตการคิดคน หรือนวัตกรรมควรจะเปนการปรับเปลี่ยนมุม
มอง เพื่อผสมผสานคุณคาบางอยางใหเกิดขึ้นมาใหมมากกวา” (แปลไวในหนาที่ 7)
ในสวนนีผ้ ม (คนแปลนะ) เชื่อวา ไมเคิล อี. พอรตเตอร ตองการที่จะเนนความหมายใน
ความตัง้ ใจอีกครั้งนึงเทานั้น เพื่อที่จะบอกวา เทคโนโลยีไมใชนวัตกรรมที่แทจริง!!

Recalibrating Economies
ผมขออนุญาตที่จะไมแปลคํานี้ แลวก็ขอบอกดวยวาฉบับภาษาไทยที่วางขายอยูนั้น แปล
อยางทุเรศทุรังวา “เศรษกิจแบบฝน” . . . ไมสิ้นคิดก็เสียสติ !!
CALIBRATE แปลตามตัวมันเองวา การประเมินความสําคัญ หรือความพิเศษเฉพาะของ
บุคคล ถาใชกับเครื่องมือจะหมายถึงการวัด หรือการปรับแตงระยะของอุปกรณนั้นๆ . . .
ที่เติม RE- ไปขางหนาก็ใชในความหมายเหมือนอยาง Re-engineering หรืออยางเลมนี้ก็
มีคาว
ํ า Re-thinking หมายถึง “อีกครั้ง” หรือ “เอากันใหม” . . . เพราะงั้นคําวา
Recalibrating ควรจะแปลวาอะไรไปคิดกันเอาเอง . . . รับรองวาไมใช “ฝน” !!
เมือ่ เราขยายแนวความคิดเหลานี้กวางออกไปจากระดับองคกร และประยุกตใชในระบบ
เศรษฐกิจระดับชาติ รัฐบาลทั้งหลายก็จําเปนที่จะตองพยายามเขาใจดวยวา “กระบวน
ทัศน” (paradigms) หรือ “กรอบคิด” ของโลกนั้นมันไมเหมือนเดิมอีกแลว ไมมีชนชาติ
ใดทีจ่ ะสามารถเปนทุกสิ่งทุกอยางสําหรับชนชาติอื่นๆ ทั้งโลก แตละประเทศ แตละชนชาติ
จําเปนทีจ่ ะตองยืนหยัดในจุดที่ตนเองสามารถทําไดดีที่สุด และแตกตางจาก “คูแขง” ที่
เปนประเทศอื่น หรือชนชาติอื่นๆ อยางชัดเจน
และรัฐบาลทั้งหลายก็จะตองเขาใจดวยวา พวกเขาจะตองพยายามปรับ (recalibrate) ตัว
เอง รวมทั้งพฤติกรรมของประเทศใหอยูในกรอบกระบวนคิดอยางมี “นวัตกรรม” . . . ขอ
กําหนดกฎเกณฑ และกระบวนการทางกฎหมายที่ลาชา จําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนเพื่อสง
เสริมใหทกุ สิ่งทุกอยางสามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลงไดอยางคลองตัวมากขึ้น . . . ภาระ
หนาทีข่ องรัฐบาลและของประเทศ คือการกําหนดกฎเกณฑอยางใหม เพื่อผลักดันใหองค
กรตางๆ คิดไปขางหนา กาวเดินไปขางหนา เพื่ออนาคตของคนรุนตอๆ ไปของประเทศ
ไมใชมวั แตมานั่งยํ้าคิดยํ้าทําในเรื่องเกาเก็บกันแตชาติปางกอน นอกจากจะเชื่ออยางฝงจิต
ฝงใจวาชีวิตในโลกปจจุบัน คือยุคสุดทายแหงอารยธรรมของมนุษยชาติ !!
นอกจากนัน้ แลว ทุกๆ รัฐบาลก็จําเปนที่จะตองยอมรับความจริงที่วา “สังคมแหง
นวัตกรรม” หรือการมี “วัฒนธรรมแหงการสรางสรรค” นั้น จะตองประกอบไปดวยความ
เปดกวางทางการแขงขัน ตั้งแตระดับทองถิ่นในประเทศของตนเองเลยทีเดียว . . . ความ

Michael E. Porter : Page 13 of 14

คิดทีจ่ ะตองมีองคกรขนาดใหญจึงจะสามารถทําการแขงขันไดในตลาดโลกนั้น เปนความ
คิดที่ “เชย” มาก เพราะโลกตองการองคกรแบบใหมที่มีขนาดกระทัดรัด มีความชํานาญ
พิเศษแบบเฉพาะเจาะจงเปนเรื่องๆ แลวก็มีความคลองตัวในการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อตอ
สูช ว งชิงความเปนหนึ่งเดียวในตลาด (แตละสวนหรือ segment หรือ niche)
ขอเพียงรัฐบาลมีความเขาใจใน “กรอบกระบวนทัศน” อยางใหมนี้ และยอมรับความจริง
ของโลกในยุคสมัยปจจุบัน (ไมใชบางระจัน, ศรีสุริโยทัย, หรือยาโม ฯลฯ แลวก็ไมใช เหี้ย
ใหหวย หรือวาหมูสองกะเจี๊ยว . . . นั่นมันจะลํ้าหนาหรือลํ้าหลังก็ไมรูวะ แตมันไมใชเหตุ
การณของยุทธภพในปจจุบันแน !!) . . . ขอเพียงแตมีความเปนปจจุบันสมัยเทานั้น เราก็
จะเห็นแผนงานหรือนโยบายตางๆ ที่มีการพัฒนากระบวนการอยางใหม เพื่อความชัดเจน
ในเรื่องของการแขงขันมากขึ้น

" แลวเราจะตองทําอะไรกันบาง เพื่อความสําเร็จในศตวรรษที่ 21 นี้
1. กําหนดเปาหมายอยูที่ “การเรียนรู” และตอง “กําหนดทิศทาง” ที่จะเรียนรู
บริษทั หรือองคกรทีต่ องการประสบความสําเร็จ หรือรักษาความสําเร็จที่มีอยูนั้นตอ
ไป จะตองเปนองคกรที่สามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็ว พรอมๆ กับมีขีดความสามารถ
ทีจ่ ะหลอมรวมความรูใหมๆ ที่เรียนรูมานั้นเขากับทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูเดิมได เพื่อ
ทีจ่ ะสามารถพัฒนา “กระบวนการคิด” และ “กระบวนการทํางาน” ใหมๆ ขึ้นมา
(ฝรัง่ ใชคําเดียววา insight ทีพ่ ไี่ ทยแปลตรงๆ ตัววา “การรูแจงเห็นจริง” ซึ่งผมไมชอบ
เพราะมันฟงดูเหมือนกับจะสามารถบรรลุโสดาบันสําเร็จเปนอรหันตอะไรไป . . .
จริงๆ แลวผมเชื่อวา ไมเคิล อี. พอรตเตอร ตองการใชคํา insight นีใ้ นความหมาย
เดียวกับ innovation ทีแ่ ปลไววา “นวัตกรรม” มากกวา) องคกรทางธุรกิจ กําลังจะมี
ภารกิจทีค่ ลายกับสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย พวกเขาจําเปนที่จะตองเรียนรู
จําเปนทีจ่ ะตองศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนา “นวัตกรรม” ใหมๆ ขึ้นมาใช เพื่อประโยชนใน
ทางการแขงขัน
2. ตองสรางสภาพแวดลอมของการทํางานที่ “ไมตอตาน” การเปลี่ยนแปลง
ไมใชเพียง “ไมตอตาน” เทานั้น แตสภาพแวดลอมยังจะตองเอื้อใหเกิด “ความคาด
หวัง” ที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอีกดวย . . . องคกรทางธุรกิจจะตองกลาที่จะนําเสนอ
สินคา หรือบริการใหมๆ ตามแนวกลยุทธของตัวเอง แทนที่จะนั่งรอใหคนอื่นเขามา
ทําตัวเปน “หนูลองยา” ใหดู . . . และจะตองมีความกลาหาญเพียงพอที่จะระบุลงไป
วาสินคาหรือบริการ หรือกระบวนการทํางานไหนภายในองคกรของตัวเองจําเปนตอง
กําจัดใหสญ
ู พันธุอยางสิ้นซากไป แทนที่จะรอใหสังคมธุรกิจภายนอกเปนผูตัดสิน . . .
เพราะถาขืนปลอยใหถึงตอนนั้นจริงๆ แลว . . . มันจะหมายความวา องคกรนั้นๆ จะ
ไดตายสมอยากจริงๆ อยางไมมีทางเยียวยาอีกเลย !!
3. ตองคิดในเชิง “กลยุทธแบบองครวม”
ตองนับวานีค่ อื “หัวใจสําคัญ” ของการปฏิบัติงานในยุคใหมแลวครับ เราจะเห็นคํานี้
ถูกใชอยางกลาดเกลื่อนเปอนขี้ฟน โดยไมไดเห็นการปฏิบัติงานในแนวทางที่วาอยาง
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ชัดเจน (โดยเฉพาะรัฐบาลปจจุบันที่มีแตดอกเตอรแวนตาหนาเตอะเพราะอาน
หนังสือมามาก พลามแตทฤษฎีที่สวยหรู คิดแบบองครวม ทําแบบองครวม อะไรของ
แมงไปวันๆ เทานั้นเอง) . . . ผมบอกไดแตเพียงวามันไมงาย แลวถาจะใหชัดเจนลง
ไปก็ตองบอกวา “โคตรยาก” เลยดวยซํ้าไป
การประสานงาน และการดึงเอา “หวงโซทางคุณคา” ที่ทุกๆ สวนของงานมีความ
เกีย่ วของกันนั้นเอามาสรางเปน “ระบบคุณคา” อยางใหมที่สามารถใชเปน “กลยุทธ
เพือ่ การแขงขัน” จัดวาเปนงานที่สาหัสสากรรจเกินกวาที่ผูบริหารคนใดจะสามารถ
แบกรับภาระนีไ้ ดเพียงลําพัง พวกเขาจําเปนที่จะตองอาศัยทีมงาน อาศัยความรูและ
ประสบการณทหี่ ลากหลาย และอาศัยกระบวนการทาง “วัฒนธรรมองคกร” ที่แข็ง
แกรง ในการสราง “วัฒนธรรมแหงการคิด”, “วัฒนธรรมแหงการถาม”, รวมทั้ง
“วัฒนธรรมแหงความเรียบงายชัดเจน” . . .

“

ขอสรุปจบตรงนี้เลยโดยไมขึ้นหนาใหม . . . แนวความคิดของ ไมเคิล อี. พอรตเตอร
เทาที่เลามาทั้งหมดจากบทความในหนังสือ Rethinking the Future นั้น ผมลงความ
เห็นวาไมคุมกับเงินที่ผมจะจายเพื่อตามอานผลงานฉบับเต็มของแกในเลมอื่นๆ และ
ไมไดซื้อหามาเก็บไวเลยจริงๆ ตั้งแตแรกและหลังจากที่เปนขาววาจะมีการวาจางมา
บรรยายในประเทศไทยดวยคาตัวที่แพงลิบลิ่ว . . . แตนั่นคือความคิดของผมคนเดียว
นะ อยาลืม!!

ผมใหความสนใจในผลงานของเขานอยกวาที่ควรรึเปลา?
นัน่ ก็ขนึ้ อยูกับพวกเราทุกคนควรจะพิจารณา เพราะผมเพียงแตรูสึกวาสิ่งที่แกเลา สิ่ง
ที่แกคิด มันก็ละมายคลายคลึงกับของ Al Ries และ Jack Trout เจาของรวมในผลงาน
เรื่อง The Positioning เมือ่ ประมาณ 20 ปกอน แลวนําไปผสมกับแนวทางในการ
บริหารจัดการแบบของ Peter F. Drucker รวมทั้งประยุกตใหเขากับยุคสมัยตามสไตล
ของพวก Silicon Valley ทีเ่ ปนแหลงกําเนิดซอฟทแวรคอมพิวเตอรใหมๆ ตลอดกาล
ยังมีคนอื่นๆ ที่บอกเลาเรื่องราวคลายๆ กันไมวาจะเปน Peter Senge ผูพยายาม
เขียนเรื่อง “องคกรเรียนรู” (The Fifth Discipline, Learning Organization) หรือ
Edward de Bono ทีเ่ สนอความคิดเรื่องการฝก “ทักษะในการคิด” และ “ทักษะแหง
ความคิดสรางสรรค” ตลอดไปจนถึงหนังสือแนวปรัชญาอื่นๆ ที่พยายามบอกเลา
ความเปน “องครวม” ของธรรมชาติสิ่งแวดลอม และปรากฎการณทั่วๆ ไป
ไมเคิล อี. พอรตเตอร อาจจะไมรังเกียจกับการตั้งขอสังเกตนี้ของผม เพราะแกก็มักจะ
ยําอยู
้ เสมอในเรื่องของ innovation หรือ “นวัตกรรม” ที่ไมจําเปนจะตองหมายถึงการ
เนรมิตอะไรทีแ่ ปลกใหมลํ้ายุคลํ้าสมัย . . . แตหมายถึงการที่เราสามารถดึงเอา “หวง
โซแหงคุณคา” ที่มีอยูรวมกันนั้นออกมา ผสมผสานดวยสวนผสมที่พอเหมาะพอดี
ดวยมุมมองที่ตางออกไป และสามารถใหคุณคาอยางใหมที่ไมเหมือนเดิม !!

”

