C H A P T E R 17
กลยุทธ์ และนวัตกรรม
Strategy and Innovation
เขมมารี รักษ์ชูชีพ (Khemaree Rugchoochip)1 เอกวิทย์ มณี ธร (Ekkawit Maneethorn)2
จิรศักดิ์ สุ รังคพิพรรธน์ (Jirasak Surungkapiprat)3 ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี (Sirapatsorn Wongthongdee)4
พูนศักดิ์ แสงสันต์ (Poonsak Sangsunt)5 นัยนา รัตนสุ วรรณชาติ (Naiyana Ratansuwanachart)6
1
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร., 2รองศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Asst. Prof. Dr., Assoc. Prof. Dr., Lecturer, Faculty of Political Science and Law, Burapha University
3
รองศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์วทิ ยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสิ นทร์
Assoc. Prof. Dr., Lecturer, College of Innovation and Management, Rajamangala University of
Technology Rattanakosin
4
รองศาสตราจารย์ ดร., ผูอ้ านวยการหลักสู ตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุ รกิจ
บัณฑิตย์
Assoc. Prof. Dr., Director of the Master's Program Public Administration, Dhurakij Pundit University
5
รองศาสตราจารย์, อาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Assoc. Prof. Lecturer, Faculty of Business Administration, Ramkhamhaeng University
6
ดร., อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพะยา
Dr., Lecturer of the Faculty of Humanities and Social Sciences Public Administration,
Chao Phaya University
E-mail: Khemaree2012@hotmail.co.th
Received: 20 July 2020
Revised:29 September 2020
Accepted: 3 October 2020

บทคัดย่ อ
ความสามารถพื้นฐานที่กาหนดให้องค์กรอยูร่ อดและมีความเจริ ญเติบโตในระยะยาว stalk et al.
(1992) กล่าวไว้วา่ ความสามารถในการแข่งขันอยูบ่ นพื้นฐานของหลักการ 4 ข้อ คือ 1. กลยุทธ์ขององค์การ
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ไม่ใช่ข้ ึนอยูก่ บั ผลิตภัณฑ์หรื อตลาด แต่ข้ ึนอยูก่ บั กระบวนการทางธุ รกิจ 2. ความสาเร็ จในการแข่งขันขึ้นอยู่
กับกระบวนการหลักขององค์การ ในเรื่ องของความสามรถทางกลยุทธ์ ในการจัดเตรี ยมมูลค่าให้กบั ลู กค้า
3. องค์การสร้างความสามรถโดยใช้กลยุทธ์ในการลงทุนทางด้าน Business Units (SBUs) 4. ความสามารถ
ในการบริ หารงานข้ามหน้าที่ คือมีความสามรถในการทากลยุทธ์ทุกๆหน้าที่ ของผูบ้ ริ หารระดับสู ง (CEO)
กลยุทธ์ทวั่ ไปสาหรับนวัตกรรม (Generic strategies for innovation) ขึ้นอยู่กบั พื้นฐานของทฤษฏี
การได้เปรี ยบเชิ งการแข่งขัน ซึ่ งให้ความสนใจไปยังผลตอบแทนที่คุม้ ค่า ซึ่ งสามารถแบ่งได้เป็ น 3 กลยุทธ์
ดังนี้ 1) กลยุทธ์ ให้ความสนใจไปยังสิ นค้า ตลาด และกลุ่ มเป้ าหมาย (Product-market-focussed strategies)
2) กลยุทธ์ โอกาส ความเสี่ ยง กลุ่มเป้ าหมาย (Opportunity-risk-focussed strategies) กลยุทธ์กลุ่มนี้ ข้ ึนอยูก่ บั
พื้นฐานของความเสี่ ยงและแนวโน้มของอนาคตองค์การ Miles and Snow’s (1978) จาแนกประเภทกลยุทธ์น้ ี
ออกเป็ น 4 ประเภท คือ 2.1) องค์การที่ มีความคิ ดก้าวหน้า (Prospectors) 2.2) องค์การที่ มีความคิดในการ
วิเคราะห์ ต่างๆ (Analysers) 2.3) องค์ก ารที่ มี ความคิดในการปกป้ องตนเอง (Defenders) 2.4) องค์การที่ มี
ความคิดเฉื่ อยชา (Reactors) และ 3) กลยุทธ์เวลา อุตสาหกรรมและในความในใจไปยังคู่แข่ง Time-based
(Industry-and competitor-focussed) strategies

คาสาคัญ: กลยุทธ์, นวัตกรรม
Abstract
Stalk et al. (1992) states that competitiveness is based on four principles: 1. Organizational
strategy does not depend on product or market. But it depends on the business process. 2. The success of
the competition depends on the core processes of the organization and to provide value to customers. 3.
Organization employs investment strategies in Business Units (SBUs). 4. Ability to manage cross
functions is the ability to make a strategy for every function of senior management (CEO)
Generic strategies for innovation are based on the theory of competitive advantage which pays
attention to the rewards that are worthwhile. This can be divided into 3 strategies as follows: 1) Strategies
to focus on the product, market and target groups (Product-market-focussed strategies) 2) Strategies,
opportunities, risks, target groups. (Opportunity-risk-focussed strategies). These strategies are based on
risks and trends for the future. Miles and Snow's (1978) classifies these strategies into four categories:
2.1) Progressive-minded organizations. (Prospectors) 2.2) Organization with an analytical mindset
(Analyzers) 2.3) Organization with mindset to protect themselves (Defenders) 2.4) Organization with
inactive thoughts (Reactors) and 3) Strategies, time, industry and in mind. Time-based (Industry-and
competitor-focussed) strategies
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บทนา
แนวคิดของนวัตกรรม
บริ ษ ัท ส่ วนใหญ่ พ บกับ ความท้าทายในการท าธุ รกิ จ ในการก าหนดกลยุท ธ์ ข ององค์ก ารและ
การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยี ของการแข่งขันระดับ
โลก และการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจฐานความรู ้ การตลาดและความต้องการในตัวของสิ นค้ากาลังเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ ว ลู กค้าต้องการทางเลื อกที่มากขึ้น และต้องการสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของวงจรชี วิต
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ส้ ั นขึ้ น ตลาดกลายเป็ นตลาดที่ ไ ร้ พ รมแดน นวัต กรรมทางเทคโนโลยีไ ด้รับ การพัฒ นา
มากยิง่ ขึ้น จากผลของแรงผลักดันเหล่านั้น ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย เกิดองค์การที่ทนั สมัยขึ้น
มีการนาสิ นค้าใหม่ๆ เข้ามาในท้องตลาดเร็ วขึ้น สนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างประสบผลสาเร็ จ
กลยุ ท ธ์ ความสามารถทางกลยุ ท ธ์ และการได้ เปรี ย บเชิ ง การแข่ ง ขั น (Strategy, Strategic
Capability and Competitive Advantage)
แนวความคิ ดดั้งเดิ มในเรื่ องของกลยุทธ์ ก็คือ ความเหมาะสมของทรั พ ยากรภายในองค์การกับ
สภาพแวดล้อมของโอกาสและอุป สรรค กลยุทธ์ขององค์การคือรู ปแบบของการตัดสิ นใจที่จะต้องมีการ
กาหนดวัตถุ ประสงค์และแผนการปฏิ บตั ิงาน เพื่อให้บรรลุ ตามเป้ าหมายที่ วางไว้ ดังนั้นกลยุทธ์จึงเข้ามามี
ส่ วนเกี่ยวข้องกับ 2 กิจกรรมพื้นฐานคือ การกาหนดกลยุทธ์และการนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ
- การกาหนดกลยุทธ์มีการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจว่าจะทาอย่างไร
- การน ากลยุท ธ์ ไ ปปฏิ บ ัติ จะเกี่ ย วข้อ งกับ การก าหนดโปรแกรมและแผนงาน เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายที่วางไว้
กลยุท ธ์ ถู ก ก าหนดขึ้ น เพื่ อที่ จะสนองตอบต่ อค าถามพื้ น ฐาน 4 ค าถามดัง นั้น คื อ (Leidtka and
Rosenblum, 1996)
1. ควรทาธุ รกิจอะไร
2. ความสามารถในการทาธุ รกิจ
3. คนที่อยูใ่ นธุ รกิจนั้นต้องการที่จะทาอะไร
4. สมควรที่จะทาธุ รกิจอะไร
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เนื้อหา
กุญแจที่จะสนองตอบต่อการได้เปรี ยบเชิ งการแข่งขันคือ จะต้องมีการกาหนดว่าที่ไหนที่เราจะเข้า
ไปแข่งขัน วิธีที่จะแข่งขัน อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้เกิดการพัฒนาการได้เปรี ยบ
ในการแข่ ง ขัน ขึ้ น มา ความส าเร็ จในการได้เปรี ย บดัง กล่ า วขึ้ น อยู่ก ับ ว่า เราจะคาดการณ์ แ ละสนองต่ อ
แนวโน้มทางด้านการตลาดได้อย่างไร องค์กรที่ ประสบผลสาเร็ จเข้ามาในตลาดอย่างรวกเร็ วในการสร้ าง
ผลิตภัณฑ์ มีความสามารถทางด้านการตลาด อย่างไรก็ตามความเหมาะสมทางด้านสภาพแวดล้อมภายนอก
กับจุดแข็งภายในสามารถที่จะทาให้องค์การตอบสนองต่อสิ่ งเหล่านั้นได้อย่างดี การที่องค์กรจะอยูร่ อดใน
ระยะยาวได้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการจัดการความสมดุลกับสภาพแวดล้อมผ่านทางด้านนวัตกรรม
และการเรี ยนรู ้ ความสามรถพื้ นฐานที่ กาหนดให้องค์กรอยู่รอดและมี ความเจริ ญเติ บโตในระยะยาว stalk
et al. (1992) กล่าวไว้วา่ ความสามารถในการแข่งขันอยูบ่ นพื้นฐานของหลักการ 4 ข้อ คือ
1. กลยุทธ์ขององค์การไม่ใช่ข้ ึนอยูก่ บั ผลิตภัณฑ์หรื อตลาด แต่ข้ ึนอยูก่ บั กระบวนการทางธุ รกิจ
2. ความสาเร็ จในการแข่งขันขึ้นอยู่กบั กระบวนการหลักขององค์การ ในเรื่ องของความสามรถ
ทางกลยุทธ์ ในการจัดเตรี ยมมูลค่าให้กบั ลูกค้า
3. องค์การสร้างความสามรถโดยใช้กลยุทธ์ในการลงทุนทางด้าน Business Units (SBUs)
4. ความสามารถในการบริ หารงานข้ามหน้าที่ คือมีความสามรถในการทากลยุทธ์ทุกๆหน้าที่ ของ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง (CEO)
David Aaker (1989) แนะนาว่ากลยุทธ์ เข้าไปเกี่ ยวข้องกับสิ่ งที่ ท่านจะทาอะไร เข้าไปทาที่ไหน
และหลักการของการแข่งขัน ดูจากภาพที่ 1
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หลักการของการแข่งขัน (Basis of Competition)
- ทรัพย์สินและทักษะ
(Assets and skills)
การได้เปรี ยบเชิงการ
แข่งขัน
(Competitive Advantage)
แนวทางในการแข่งขัน (The way you compete) สถานที่ๆ จะเข้าไปแข่งขัน (Where you compete)
- กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
- เลือกตลาดที่จะเข้าไปขยายสิ นค้า
(Product strategy)
(Market selection)
- กลยุทธ์ในการวางตาแหน่งของสิ นค้า
- เลือกคู่แข่งที่จะเข้าไปแข่ง
(Positioning strategy)
(Competitor selection)
- กลยุทธ์การจัดหา
(Sourcing strategy)
- อื่นๆ (etc.)
ภาพที่ 1 การได้เปรี ยบเชิงการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน Source: ปรับปรุ งจาก Aaker (1999)
Leidtka and Rosenblum, 1996 ได้ อ ธิ บ ายสะท้ อ นให้ เห็ น ความจริ ง เกี่ ย วกับ เรื่ อ งของค าถาม
ในเรื่ องของความสมดุลและการปฏิบตั ิของเรื่ องคาถามดังนี้ คือ
คาถามที่ 1 ระบบมูลค่าเพิ่มของอนาคตโดยการสร้างความเป็ นไปได้ของสิ่ งใหม่ กับหุ ้นส่ วนและ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
คาถามที่ 2 ความสามรถใหม่ที่เรากาลังพัฒนาและต้องเรี ยนรู ้ คาถามนี้ เป็ นเรื่ องของทักษะ เรื่ อง
ของนวัตกรรม เริ่ มตั้งแต่ระดับบุคคล และระดับองค์การที่ตอ้ งมีการพัฒนาร่ วมกัน ระดับบุคคลสามารถที่จะ
ค้นพบสิ่ งใหม่ๆ เพราะเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานโดยตรง
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Organisational
competencies
What can we do ?

What new capabilities are we
committed to develop ?

Industry threata and
opportunities
What might we do ?

STRATEGY

Values of key corporate
members
What do we want to do ?

Conventional strategy questions
New strategy questions
Figure 2 Question driving innovation strategy
Source: Adapted from Liedtka and Rosenblum, 1996
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tomorrow’s value system to
create new possibilities, in
partnership with stakeholders
?

Social
responsibilities
What ought we do ?
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อุปสรรค์ และโอกาสทาง
อุตสาหกรรม
เราควรทาอะไร

สมรรถนะองค์ การ
เราจะทาอะไร

ความสามารถใหม่อะไรที่เรา
ควรพัฒนา

ระบบมูลค่าเพิ่มของอนาคต
โดยการสร้างความเป็ นไปได้
ของสิ่ งใหม่ กับหุน้ ส่วนและผู ้
มีส่วนได้เสี ย

กลยุทธ์

ความรับผิดชอบต่อสังคม
เราควรทาอะไร

คุณค่ าของสมาชิกหลักของ
องค์ กร
เราต้องทาอะไร

คาถามของกลยุทธ์แบบดั้งเดิม
คาถามของกลยุทธ์ใหม่
ภาพที่ 2 คาถามการขับเคลื่อนนวัตกรรม
ที่มา: ปรับปรุ งจาก Liedtka and Rosenblum, 1996
คาถาม 2 คาถามนี้ เชื่ อมโย่งกับสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม เพื่อองค์การจะได้รับผิดชอบต่อ
สั ง คม ค าถาม 2 ค าถามนี้ เป็ นตัว น าให้ เกิ ด นวัต กรรม ค าถามแรกให้ ค วามสนใจเกี่ ย วกับ ผลลัพ ธ์ ข อง
นวัตกรรมที่จะต้องพัฒนาเข้าไปสู่ ตลาด ส่ วนคาถามที่ 2 เป็ นเรื่ องของความสามารถที่จะส่ งผลให้เกิดผลลัพธ์
ดังกล่าว
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กลยุทธ์ ทวั่ ไปสาหรับนวัตกรรม (Generic strategies for innovation)
กลยุทธ์นวัตกรรมขึ้นอยูก่ บั พื้นฐานของทฤษฏีการได้เปรี ยบเชิ งการแข่งขัน ซึ่ งให้ความสนใจไป
ยังผลตอบแทนที่คุม้ ค่า ซึ่ งสามารถแบ่งได้เป็ น 3 กลยุทธ์ดงั นี้
1. กลยุ ท ธ์ ใ ห้ ค วามสนใจไปยั ง สิ น ค้ า ตลาด และกลุ่ ม เป้ า หมาย (Product-market-focussed
strategies)
กลยุทธ์น้ ี คือกลยุทธ์การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และการตลาด โดยจัดตาแหน่ งของการแข่งขันให้เป็ น
เลิ ศ ในตลาดนั้ นๆ Porter’s (1980) ให้ ค วามส าคัญ กับ กลยุ ท ธ์ ต้น ทุ น ต่ า ความแตกต่ า งของสิ นค้า และ
กลุ่มเป้ าหมาย (cost leadership, differentiation and focus/ niche) และกลยุทธ์การขยายธุ รกิจ ยกตัวอย่างเช่ น
กลยุทธ์ ความแตกต่างให้ความสนใจไปยังการพัฒนาสิ นค้าที่ แตกต่างจากผูอ้ ื่น เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ นค้าให้กบั
ลู ก ค้ า องค์ ก รสามารถที่ จ ะท าการเจาะตลาดพั ฒ นาการตลาดหรื อขยายธุ ร กิ จ ไปยัง ตลาดใหม่ ๆ
ในขณะเดี ย วกัน กลยุท ธ์ ต้น ทุ น ต่ า ก็ คื อกลยุท ธ์ ที่ ให้ ค วามส าคัญ กับ ประสิ ทธิ ภ าพของกระบวนการผลิ ต
ส่ วนกลยุทธ์กลุ่มเป้ าหมายคือการเข้าหากลุ่มลูกค้าสาหรับผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ซึ่ งรายละเอียดต่างๆ ก็คือในเรื่ อง
ของกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การพัฒนาการตลาด กลยุทธ์การเจาะตลาด และกลยุทธ์การหาธุ รกิจ
ใหม่ๆ
ต้ นทุนต่า (Cost reduction)
กลยุ ท ธ์ ต้น ทุ น ต่ าคื อ การที่ อ งค์ก ารพยายามลดต้น ทุ น ให้ ต่ า ลงเมื่ อ เที ย บกับ คู่ แข่ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น หรื อเพื่อเพิ่มส่ วนแบ่งทางการตลาด หรื อทั้งสองอย่าง
กลยุทธ์น้ ี ให้ความสาคัญในเรื่ องของการผลิ ตจานวนมาก ทาให้ตน้ ทุนลดลงและให้ความสาคัญ
กับการเรี ยนรู ้ที่ก่อให้เกิดความชานาญ ทาให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยลง นอกจากนี้ การขยายตลาด คือการ
หาตลาดใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ทาให้มีการผลิตจานวนมากขึ้น ต้นทุนก็ยอ่ มลดลง
ต้นทุนต่าสามารถที่จะบริ หารจัดการได้ 3 แนวทาง คือ
1. การลดขนาดขององค์กรลง (Downsizing) คือการไม่ลงทุนเพิ่ม และลดจานวนแรงงานลง
2. ผลทางด้ า นประสบการณ์ ที่ ไ ด้ จ ากการเรี ยนรู ้ ก่ อ ให้ เกิ ด ความช านาญ ท าให้ ก ารผลิ ต
มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น (Learning)
3. การปรั บ ปรุ ง องค์ก าร (Organization Improvement) คื อ การท านวัต กรรมกระบวนการ เช่ น
การบริ การใหม่ๆ การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย การบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ ว ทันเวลา
ความแตกต่ าง (Differentiation)
ความแตกต่างในที่ น้ ี คือ กลยุทธ์ ขององค์การที่ พยายามเสนอตัวสิ นค้า เสนองานบริ การที่ เหนื อ
คู่แข่ง เช่ น ในสายตาของลู กค้าให้ความคิ ดเห็ นว่าตัวสิ นค้าเป็ นตัวที่ มีมูลค่าเพิ่มสู งกว่าตัวสิ นค้าของคู่แข่ง
ทาให้ลูกค้าเกิ ดความจงรักภัคดี ต่อสิ นค้าแม้ว่าสิ นค้าเหล่านั้นจะมี ราคาที่ สูงก็ตามและไม่เปลี่ ยนใจไปซื้ อ
สิ นค้ายีห่ อ้ อื่น ซึ่ งความแตกต่างนี้คือความแตกต่างทางด้านนวัตกรรมตัวสิ นค้าและตลาดที่เข้าไปแข่งขัน
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ตลาดทีม่ ีศักยภาพ (Niching)
ตลาดที่ มีศกั ยภาพนี้ คือตลาดที่ ผูแ้ ข่งไม่ค่อยให้ความสนใจมากนัก ซึ่ งประกอบไปด้วยตลาด 3
ชนิดด้วยกันคือ
1. ตลาดที่ถูกทอดทิ้ง หรื อถูกมองข้ามโดยคู่แข่ง
2. เป็ นตลาดที่ มีศกั ยภาพแม้ว่าเศรษฐกิ จจะอยู่ในช่ วงตกต่ าก็ตาม เช่ น คนรวยยังซื้ อเพชร แม้ว่า
เศรษฐกิจจะตกต่า อานาจการจับจ่ายใช้สอยลดลง
3. เป็ นตลาดใหม่ที่เกิดขึ้นมาที่คู่แข่งยังไม่คุน้ เคย
กลยุทธ์การหาตลาดที่มีศกั ยภาพนี้ คือส่ วนใหญ่เป็ นองค์การเล็กๆ ที่เข้าไปแสวงหาความต้องการ
เฉพาะเจาะจงของกลุ่มลูกค้า องค์การเล็กๆ เหล่านี้ไม่ตอ้ งเข้าไปเผชิญหน้ากับองค์การใหญ่
การขยายธุรกิจ (Diversification)
กลยุทธ์การขยายธุ รกิจ คือกลยุทธ์ที่พยายามหาธุ รกิจใหม่ให้แตกต่างไปจากธุ รกิจหลัก เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ความเสี่ ยงที่ลดลง การแสวงหาธุ รกิจใหม่ๆ ที่ทากาไรให้องค์การเพิ่มขึ้นจากธุ รกิจหลัก
เช่นธุ รกิจโรงแรมเป็ นธุ รกิจหลัก องค์กรขยายธุ รกิจไปเป็ นธุ รกิจการท่องเที่ยว
นวัตกรรมและผลสาเร็จของผลิตภัณฑ์ (Innovation and the effect on product success)
การทานวัตกรรมเป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิดการได้เปรี ยบในการแข่งขัน อย่างไรก็ตามการทานวัตกรรมที่
สู งเกิ นไปทาให้ลูกค้าไม่เคยชิ นกับสิ นค้าเหล่านั้น และอาจจะเป็ นอันตรายหรื ออุปสรรคต่อความสาเร็ จของ
สิ นค้าตัวใหม่ ดังนั้นการทานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ควรที่จะทาให้สัมพันธ์กบั กลุ่มลูกค้าที่คุน้ เคยกับสิ นค้านั้น
ควรที่จะให้เทคนิคเดิมและความสามรถในการแจกจ่ายเดิม โดยการปรังปรุ งและขยายคุณภาพผลิตภัณฑ์
2. กลยุทธ์ โอกาส ความเสี่ ยง กลุ่มเป้ าหมาย (Opportunity-risk-focussed strategies)
กลยุ ท ธ์ ก ลุ่ ม นี้ ขึ้ น อยู่ก ับ พื้ น ฐานของความเสี่ ย งและแนวโน้ ม ของอนาคตองค์ก าร Miles and
Snow’s (1978) จาแนกประเภทกลยุทธ์น้ ีออกเป็ น 4 ประเภท คือ
2.1 องค์การที่มีความคิดก้าวหน้า (Prospectors)
องค์การจาพวกนี้ พยายามหาโอกาสใหม่ทางการตลาด โดยทาการทดลองโดยการตอบสนอง
ต่อสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ ยนแปลงไป โดยทาการพัฒนานวัตกรรมสิ นค้าและนวัตกรรมการตลาด องค์การ
เหล่านี้ ส่วนใหญ่นาสิ นค้าใหม่ๆ เข้าไปสู่ ตลาดเป็ นอันดันต้นๆ และมีความสามารถในการจับกาไรได้อย่าง
งดงาม โดยนาสิ นค้าเข้าสู่ ตลาดหลายๆ รู ปแบบ แม้วา่ อาจจะเข้าไปเสี่ ยงทางด้านตลาดก็ตาม การเข้าไปครั้ง
แรกอาจจะยากในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัย อย่างไรก็ตามค่อยๆ พัฒนาไปเรื่ อยๆ องค์การเหล่านี้ จะทุ่ม
ทุ น สู ง ในระยะแรก ดัง นั้น ก าไรในแรกๆ ก็ จ ะลดลง เพราะมี ก ารลงทุ น ที่ สู ง พวกเขาพร้ อ มเสมอที่ จ ะ
ตอบสนองต่อความต้องการใหม่ ๆ ต่อสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ โดยการพยายามพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ไปเรื่ อยๆ
พร้อมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีและระบบความยืดหยุน่ ขององค์การอยูต่ ลอดเวลา
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2.2 องค์การที่มีความคิดในการวิเคราะห์ต่างๆ (Analysers)
องค์การเหล่านี้ ดาเนิ นการใน 2 รู ปแบบคือ ในรู ปแบบที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปและ
สภาพแวดล้อ มคงเดิ ม ถ้า สภาพแวดล้ อ มคงเดิ ม ก็ จ ะท างานประจาต่ อ ไป แต่ ใ นกรณี ที่ ส ภาพแวดล้อ ม
เปลี่ยนแปลงไป ผูบ้ ริ หารระดับสู งคอยมองดูคู่แข่งอย่างใกล้ชิด สาหรับแนวความคิดใหม่ของคู่แข่งและให้
ความสนใจไปยัง สิ่ งใหม่ ๆ เหล่ า นั้น นัก วิเคราะห์ เหล่ า นี้ จะให้ ค วามสนใจกับ ความมั่น คงขององค์ก าร
โดยการจากัดตัวสิ นค้าและบริ การ ในขณะเดียวกันก็จะวิ่งตามการพัฒนาในอุตสาหกรรมนั้นๆ แต่ไม่ได้เป็ น
เจ้าแรกที่ เข้าไปในอุ ตสาหกรรมนั้นๆ โดยใช้ความพยายามในการมองดู คู่แข่งเพื่อที่ จะพัฒนาในเรื่ องของ
ประสิ ทธิ ภาพทางด้านต้นทุน โดยทาการเข้าไปเล่นในตลาด 2 รู ปแบบ คือ 1. ส่ งสิ นค้าตัวใหม่เข้าสู่ ตลาดและ
2. ทาการส่ งเสริ มสิ นค้าและบริ การแบบดั้งเดิ มที่เคยมี อยู่แล้ว หลี กเลี่ ยงค่าใช้จ่ายในการทาวิจยั และพัฒนา
นักวิเคราะห์จาพวกนี้เป็ นพวกที่มีความคิดในการวิเคราะห์และชอบที่จะเลียนแบบพวกที่มีความคิดก้าวหน้า
2.3 องค์การที่มีความคิดในการปกป้องตนเอง (Defenders)
องค์การพวกนี้ มีตวั สิ นค้าไม่มากนัก จึงไม่ค่อยที่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆ โดยการบารุ งรักษา
สิ นค้าที่มีอยูใ่ นเข้าไปสู่ ตลาดที่มีศกั ยภาพ แต่เป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพสู งให้บริ การดีเยี่ยมและราคาที่ไม่สูงมาก
องค์การพวกนี้ เป็ นองค์การที่ไม่ค่อยปรับปรุ งเทคโนโลยี โครงสร้าง และวิธีปฏิ บตั ิมากนัก พวกเขาไม่ค่อย
สนใจการเปลี่ ยนแปลงของอุ ตสาหกรรมมากนัก แต่ ให้ค วามสนใจต่ อการปฏิ บ ตั ิ งานที่ เป็ นเลิ ศ โดยการ
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพของตัวสิ นค้าที่มีอยูเ่ ดิม
2.4 องค์การที่มีความคิดเฉื่อยชา (Reactors)
องค์การพวกนี้ เจอกับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม แต่ไม่สามารถ
ที่ จะตอบสนองต่ อการเปลี่ ยนแปลงเหล่ านี้ ได้ องค์ก ารพวกนี้ ไม่ ค่ อยจะแสวงหาสิ่ งใหม่ ๆ และไม่ ช อบ
ความเสี่ ยง จนกระทึ้งต้องเจอกับภาวะความกดดันจากสภาพแวดล้อมอย่างรุ นแรง
3. กลยุ ท ธ์ เวลา อุ ต สาหกรรมและในความในใจไปยั ง คู่ แข่ ง Time-based (Industry-and
competitor-focused) strategies
กลยุทธ์น้ ี เป็ นกลยุทธ์ที่เผ้ามองดู การเปลี่ ยนแปลงของคู่แข่ง เพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรม
นั้นๆ ขึ้นอยูก่ บั เวลา ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของโครงสร้างอุตสาหกรรม ขึ้นอยูก่ บั การวิวฒั นาการเป็ นกลยุทธ์ที่ให้
ความสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรม เป็ นกลยุทธ์ที่ตอ้ งมีการคิดว่าจะเข้าไปเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมหรื อผูต้ ามใน
อุตสาหกรรมนั้นๆ
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของกลยุทธ์ (Inter-relationship between the strategy types)
ความสนใจในการแข่ งขัน
เวลา
โอกาส-ความเสี่ ยง
(Competitive
(Time)
(Opportunity-risk)
orientation)
ผูน้ าทางการตลาด
เข้า ไปสู่ ต ลาดก่ อ นเจ้า พวกความคิดก้าวหน้า
(Pioneer)
อื่นๆ (First entrant)
(Prospector)

เข้าสู่ ตลาดเร็ ว
(Fast follower)

เข้าสู่ ตลาดช้า
(Late follower)

นาสิ นค้ าเข้ าสู่
ท้องตลาด
(Product market)
นักคิดที่แตกต่าง
(Differentiator,
offensive stratetgist
(pre-emptive))
เข้าไปสู่ ตลาดช่วงแรกๆ พวกความคิดก้าวหน้า
นักคิดที่แตกต่าง
(Early entrant, out
นักวิเคราะห์ นักเลียนแบบ ต้นทุนต่า ประหยัด
pacer)
(Prospector, Analysers, พลังงาน
Imitators)
(Differentiator, low
cost, hybrid)
เข้าไปสู่ ตลาดช้า
นักปกป้อง เฉื่อยชา
นักคิดที่แตกต่าง
(Late entrants,
นักเลียบแบบ (Defenders, ต้นทุนต่า ประหยัด
put pacer, leap frog)
Reactors, Imitators)
พลังงาน
(Differentiator, low
cost, hybrid)

กลุ่มของกลยุทธ์น้ ีเป็ นกลุ่มของกลยุทธ์ความแตกต่างพื้นฐาน ในเรื่ องของนวัตกรรมวาองค์การจะ
เข้าไปสู่ ตลาดเป็ นเจ้าแรกหรื อจะเป็ นผูต้ ามเข้ามาทีหลัง เป็ นเรื่ องของความสัมพันธ์ภายในองค์การโดยจะดู
เรื่ องของเวลาและมิติความเสี่ ยง โอกาสในการเข้าสู่ ตลาด

กลยุทธ์ การสร้ างนวัตกรรมขององค์ การ
ในปั จจุบนั ธุ รกิจที่จะทากาไรได้อย่างมัน่ คงและต่อเนื่ อง จาเป็ นที่จะต้องนาเสนอสิ่ งใหม่ๆ ออกสู่
ตลาดอย่างสม่าเสมอ การนาเสนอสิ่ งใหม่ๆ ออกสู่ ตลาดเป็ นครั้งแรกขององค์การไม่วา่ จะเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่
ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ การออกแบบใหม่ไม่ดูซ้ าเดิม การนากระบวนการผลิตใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้สินค้าหรื อ
ผลิ ตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดีข้ ึน แม้กระทัง่ การออกแบบกระบวนการทางานใหม่ เช่ น เพิ่มช่ องทางการขายใหม่
การให้บริ การใหม่ วิธีการรับชาระเงินใหม่ ฯลฯ ถือได้วา่ เป็ นการสร้างนวัตกรรมขององค์การ
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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อย่างไรก็ตาม ความใหม่ ที่จะเรี ยกได้วา่ เป็ นนวัตกรรมนั้น จาเป็ นที่จะต้องมีเงื่อนไขอื่นกากับด้วย
เช่น จะต้องเป็ นความใหม่ที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้กบั ลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภค ได้รับการยอมรับอย่างแพร่ หลายจาก
ตลาด ทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในตลาด โดยเฉพาะการสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดให้กบั
องค์การ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของการทาธุ รกิจ การผลิต หรื อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่างๆ
ที่นามาใช้ประกอบในการทาธุ รกิจขององค์การ
ขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การ ที่จะเกิดขึ้นได้จากการสร้างนวัตกรรม จะขึ้นอยูก่ บั
มิติต่างๆ มิติใดมิติหนึ่ง หรื อหลายมิติรวมกัน เช่น ต้นทุนที่ได้เปรี ยบ คุณภาพและการทางานของผลิตภัณฑ์ที่
เหนื อกว่า ความคงทนถาวร การใช้งานที่ ส ะดวกและเชื่ อถื อได้ รู ป แบบที่ ถู ก ใจ รวมถึ งภาพลัก ษณ์ ข อง
องค์ก าร ในแง่ ข องการเป็ นองค์ก ารที่ มี น วัตกรรม รวมไปถึ ง การเป็ นเจ้าของทรั พ ยากรในการผลิ ต เช่ น
วัตถุ ดิบ เครื่ องจักรอุ ปกรณ์ ในการผลิ ต ทักษะและความสามารถของบุ คคลากร องค์ความรู ้ ที่สะสมอยู่ใน
องค์กร การมี ความสัมพันธ์ที่ดีต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยขององค์การ สิ่ งเหล่านี้ จะเป็ นปั จจัยเสริ มให้กบั การสร้ าง
ความได้เปรี ยบในการแข่ งขันทางธุ รกิ จ องค์ก าร อาจวางกลยุท ธ์ ในการสร้ างนวัตกรรมได้ โดยการหัน
กลับ มาวิ เคราะห์ ส ถานภาพภายในขององค์ก าร ในปั จ จุ บ ัน ใน 2 ด้า น คื อ ในด้านประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง
เทคโนโลยี และในด้านความสามารถในการให้บริ การต่อตลาดและผูบ้ ริ โภค ว่าเป็ นอย่างไร และควรจะวาง
กลยุทธ์ในอนาคตต่อไปอย่างไร
ในด้านประสิ ทธิ ภาพเชิงเทคโนโลยี มี 2 ทางเลือก คือ กลยุทธ์การหันไปใช้เทคโนโลยีใหม่ และ
กลยุท ธ์ ก ารพัฒ นาเทคโนโลยีเดิ ม ที่ มี อยู่แล้วให้ ดีข้ ึ น จะเห็ น ได้ว่า หากเลื อกกลยุท ธ์ ใช้เทคโนโลยีใหม่
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็คือ ประสบการณ์ ความรู ้ และทักษะที่บริ ษทั ได้สะสมไว้จากการใช้เทคโนโลยีเดิม
จะสู ญหายไป และไม่สามารถนามาใช้ได้ทนั ทีกบั เทคโนโลยีใหม่ แต่จะให้ประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรม
แบบฉับพลัน ไม่ใช่แบบค่อยเป็ นค่อยไป ในเชิงการตลาด ก็จะคล้ายคลึงกัน คือ ทางเลือกในการพัฒนาตลาด
แบบค่อยเป็ นค่อยไป หรื อทางเลือกที่จะนาสิ่ งใหม่เสนอต่อตลาดในเชิงรุ กอย่างรวดเร็ ว
เมื่อพิ จารณาในเชิ งเทคโนโลยีและความเชื่ อมโยงกับ ตลาด จะทาให้องค์การ สามารถเลื อกท า
กลยุทธ์นวัตกรรมได้ใน 4 รู ปแบบ
1. กลยุทธ์ นวัตกรรมแบบปกติ (Regular Innovation)
พัฒนาหรื อปรับปรุ งเทคโนโลยีเดิ มที่ใช้อยู่ให้มีประสิ ทธิ ภาพดี ข้ ึน และนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากการพัฒนาเทคโนโลยีน้ นั นาเสนอในตลาดเดิ มขององค์การ เช่ น บริ ษทั ผลิตรถยนต์ที่พฒั นารถรุ่ นใหม่
ออกมาอย่างสม่าเสมอ
2. กลยุทธ์ นวัตกรรมแบบปฏิวตั ิ (Revolutionary Innovation)
เปลี่ ยนเทคโนโลยีเดิมที่เคยใช้อยูม่ าเป็ นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุ ด แต่ยงั นาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
เทคโนโลยีใหม่น้ ี ในตลาดเดิม การเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ อาจทาให้องค์การ ต้องสร้างสายการผลิตขึ้นใหม่
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หรื อสร้างโรงงานใหม่มารองรับ เช่ น บริ ษทั รถยนต์ที่หันมาผลิ ตรถยนต์ที่ใช้เชื้ อเพลิ งทางเลื อกใหม่ๆ เช่ น
รถไฮบริ ด รถยนต์ไฟฟ้า
3. กลยุทธ์ นวัตกรรมแบบหาช่ องว่างทางการตลาด (Niche Innovation)
ใช้เทคโนโลยีเดิม แต่หาทางเชื่ อมโยงกับตลาดใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะสาหรับกลุ่มลูกค้าที่มี
ความต้องการพิ เศษที่ ไม่เหมื อนกับกลุ่ ม ลู กค้าเดิ ม เช่ น บริ ษทั ผลิ ตรถยนต์นั่ง หันมาผลิ ตรถยนต์บ รรทุ ก
รถยนต์โดยสาร หรื อรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์อื่นๆ
4.กลยุทธ์ นวัตกรรมแบบเปลีย่ นโครงสร้ าง (Architectural Innovation)
เปลี่ ยนเทคโนโลยีใหม่ หรื อนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ และนาเสนอผลิ ตภัณฑ์ต่อตลาดหรื อกลุ่ ม
ลูกค้าใหม่ เช่น บริ ษทั รถยนต์ ที่หนั ไปผลิตสิ นค้าประเภทอื่น เช่น เรื อ หรื อเครื่ องจักรกลอื่นๆ
จะเห็นได้วา่ การเลือกใช้กลยุทธ์นวัตกรรมแบบใดแบบหนึ่ ง จะขึ้นอยูก่ บั ความพร้อมขององค์การ
ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องของ ความสามารถในการลงทุน ความสามารถในการเรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ของ
ทรัพยากรบุคคล และความสามารถในการพัฒนาความเชื่ อมโยงกับตลาดใหม่ๆ รวมไปถึ งการก้าวกระโดด
ของผลตอบแทนเชิ งธุ รกิ จที่จะเกิ ดขึ้นจากการลงทุนในการสร้างนวัตกรรมด้วย แต่สิ่งสาคัญที่สุดที่จะเป็ น
พื้นฐานไปสู่ การสร้ างองค์การ นวัตกรรม คงหนี ไม่ พน้ เรื่ องของการให้ค วามสาคัญกับ เทคโนโลยีที่ตอ้ ง
น ามาใช้ ใ นการท าธุ ร กิ จ ความรู ้ ค วามเข้ า ใจและการให้ ค วามสนใจ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ใหม่ ๆ
ทางเทคโนโลยี จึงเป็ นทักษะและองค์ความรู ้ที่สาคัญอีกประเภทหนึ่ งที่ผู ้บริ หารหรื อเจ้าของธุ รกิจสมัยใหม่
จะต้องให้ความสนใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สื บค้นจาก

สรุป
ความสามารถพื้นฐานที่กาหนดให้องค์กรอยูร่ อดและมีความเจริ ญเติบโตในระยะยาว stalk et al.
(1992) กล่าวไว้วา่ ความสามารถในการแข่งขันอยูบ่ นพื้นฐานของหลักการ 4 ข้อ คือ
1. กลยุทธ์ขององค์การไม่ใช่ข้ ึนอยูก่ บั ผลิตภัณฑ์หรื อตลาด แต่ข้ ึนอยูก่ บั กระบวนการทางธุ รกิจ
2. ความสาเร็ จในการแข่งขันขึ้นอยูก่ บั กระบวนการหลักขององค์การ ในเรื่ องของความสามารถ
ทางกลยุทธ์ ในการจัดเตรี ยมมูลค่าให้กบั ลูกค้า
3. องค์การสร้างความสามารถโดยใช้กลยุทธ์ในการลงทุนทางด้าน Business Units (SBUs)
4. ความสามารถในการบริ หารงานข้ามหน้าที่ คือมีความสามรถในการทากลยุทธ์ทุกๆ หน้าที่ของ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง (CEO)
กลยุทธ์ ทวั่ ไปสาหรับนวัตกรรม (Generic strategies for innovation)
กลยุทธ์นวัตกรรมขึ้นอยูก่ บั พื้นฐานของทฤษฏีการได้เปรี ยบเชิ งการแข่งขัน ซึ่ งให้ความสนใจไป
ยังผลตอบแทนที่คุม้ ค่า ซึ่ งสามารถแบ่งได้เป็ น 3 กลยุทธ์ดงั นี้
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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1. กลยุ ท ธ์ ใ ห้ ค วามสนใจไปยัง สิ นค้ า ตลาด และกลุ่ ม เป้ า หมาย (Product-market-focussed
strategies)
2. กลยุทธ์ โอกาส ความเสี่ ยง กลุ่มเป้ าหมาย (Opportunity-risk-focussed strategies) กลยุทธ์กลุ่มนี้
ขึ้นอยูก่ บั พื้นฐานของความเสี่ ยงและแนวโน้มของอนาคตองค์การ Miles and Snow’s (1978) จาแนกประเภท
กลยุทธ์น้ ีออกเป็ น 4 ประเภท คือ
2.1. องค์การที่มีความคิดก้าวหน้า (Prospectors)
2.2. องค์การที่มีความคิดในการวิเคราะห์ต่างๆ (Analysers)
2.3. องค์การที่มีความคิดในการปกป้องตนเอง (Defenders)
2.4. องค์การที่มีความคิดเฉื่อยชา (Reactors)
3. กลยุ ท ธ์ เวลา อุ ต ส าหกรรมและในความในใจไปยัง คู่ แ ข่ ง Time-based (Industry-and
competitor-focussed) strategies
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