การพัฒนาองค์การโดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์
ORGANIZATION DEVELOPMENT THROUGH STRATEGIC ALLIANCE
นิศาชล รัตนมณี1, ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน 2, นลินณัฐ ดีสวัสดิ3์
Nisachon Rattanamanee1, Assistant Professor dr.Chalermchai Kittisaknawin2, Nalinnath Deesawadi3
มหาวิทยาลัยศิลปากร1-3
nisachonrattanamanee@gmail.com1, cknawin@gmail.com2, ijipjip@gmail.com3

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา นาเสนอมุมมอง และนาแนวคิดเกี่ยวกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการพัฒนา
องค์การซึ่งถือเป็นอีกเทคนิคและเครื่องมือหนึ่งที่เข้ามาช่วยในการปรับปรุงและจัดการให้องค์การสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นภายใน ทั้งนี้รวมถึงสภาพแวดล้อมและแรงกดดันต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การได้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ช่วยให้
การพัฒนาองค์การประสบความสาเร็จและบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นโดยใช้การรวมตัวขององค์การสององค์การที่มีความเห็นและ
ข้อตกลงที่ตรงกัน เกื้อหนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และมีความร่วมมือร่วมใจในการสร้างเสริมธุรกิจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาให้
องค์การไปสูเ่ ป้าหมายและสร้างความแปลกใหม่ที่มีประโยชน์กับทั้งสององค์การ ในการศึกษานี้มีการใช้การทบทวนวรรณกรรมและ
ตัวอย่างของกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการนาเสนอความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับพันธมิตรเชิงกล
ยุทธ์ ความร่วมมือในการพัฒนาองค์การด้วยพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ข้อเสนอแนะ และข้อจากัด ในการนาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ไปใช้
คําสําคัญ: การพัฒนาองค์การ, พันธมิตรเชิงกลยุทธ์, ความร่วมมือ

Abstract
This objective of this article aims to study, present views and apply the concepts about strategic alliance
through organization development which is another technique and tools that come in the organization to fix
problems that may be occurring within the organization. This includes both the environment and the various
pressures that may affect changes to the organization. Strategic Alliance allows the successful organization
development and attaining the goals faster through integration of two organizations that have mutual opinion and
agreement, supporting and collaborating with each other and create the useful new idea in both organizations. In
this study, there are using literature reviews and the example of case study so that readers can understand easily. In
addition, a presentation on the meaning, concepts about strategic alliance, cooperation in organization development
though strategic alliance and the suggestion and limitation in applying the strategic alliance.
Keyword: Organization Development Strategic Alliance Co-operation
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บทนํา
การบริหารงานขององค์การในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตอยู่หลายประการซึ่ งการบริหารงานของ
องค์การส่วนใหญ่มีการนาเทคนิค กลยุทธ์ และวิธีการต่างๆ มาใช้ โดยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาทั้ งสิ้น การ
เปลี่ยนแปลงขององค์การในปัจจุบัน จึงมีการนาเทคนิคการพัฒนาองค์การ (Organization Development) มาใช้อย่าง
แพร่หลาย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงองค์การนั้นอาจจะไม่ได้รับการตอบรับที่ดี จากผู้ปฏิบัติงานในองค์การเสมอไป
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2548) กล่าวว่า บุคคลส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจกับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาองค์การจึงเป็นเทคนิคหนึ่ง
ที่นามาใช้ เพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้ดีขึ้น องค์การก็จะสามารถก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
ได้ ขณะเดียวกันการปรับและเปลี่ยนยังสามารถเป็นแนวทางในการปรับปรุงองค์การให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและ
เศรษฐกิจของประเทศในช่วงเวลานั้ นๆ รวมไปถึงเป็นการเพิ่มประโยชน์ให้กับลูกค้าขององค์การและองค์การเองด้วย
(ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2559:289) การพัฒนาองค์การโดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์เป็นเทคนิคการพัฒนาองค์การที่จะ
ก้าวไปสู่ความสาเร็จมุ่งสู่ เป้าหมายทางธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นโดยมีที่มาจากพงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ (2560) ซึ่งกล่าวไว้ว่าการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) การให้ความสาคัญกับแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นยุท ธศาสตร์ที่เชื่อมโยง
การทางานทั้ งภายในองค์ก ารและภายนอกองค์ ก ารขององค์ก ารธุร กิ จและความร่ ว มมือ ระหว่ า งกั น เข้ า ด้ วยกั น การ
แสดงออกดังกล่าวออกมาในรูปของการให้ความช่วยเหลือพยุง ค้าจุน และมีความสัมพันธ์ในการเกื้อหนุนเกื้อกูลซึ่ งกันและ
กันขององค์การตั้งแต่สององค์การขึ้นไปที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการสร้างเสริมธุรกิจซึ่งกันและกั นในรูปแบบของ WINWIN SITUATION คือ ทั้งสององค์การต่างได้รับประโยชน์หรือผลตอบแทนร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (กรุงเทพ
ธุรกิจ, 2559)
ผู้เขียนพบว่ามีธุรกิจรายย่อยและรายใหญ่มากมายที่เล็งเห็นถึงความสาคัญในการดาเนิน ธุรกิจโดยใช้พันธมิตร
เชิงกลยุทธ์เข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารงาน อาทิเช่น ธุรกิจประเภทสื่อสารระหว่าง ฟูจิตสึ (Fujitsu) ร่วมกับ ไมโครซอฟ
(Microsoft) ธุรกิจประเภทท่องเที่ยวระหว่าง สกายสแกนเนอร์ (Skyscanner.co.th) ร่วมกับ บริษัท เอช.ไอ.เอส ทัวร์ส์
จากัด (th.hisgo.com) ธุรกิจห้างร้านหรือร้านอาหารระหว่างเคเอฟซี ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด
และ ฯลฯ ซึ่งการดาเนินงานในรูปแบบของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ไม่เพียงช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างองค์การเท่านั้น
แต่ ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2547) ได้อธิบายไว้ว่าการใช้พันธมิตรทางธุรกิจหรือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ จะแก้ไขปัญหาของธุรกิจ
ในกรณีที่ธุรกิจมีทรัพยากรไม่เพียงพอ หรือทาเพื่อขยายขอบเขตการดาเนินงานซึ่งถ้าหากว่าธุรกิจต้องการขยายขอบเขต
หรื อ เพิ่ ม กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ธุ ร กิ จ จะต้ อ งมี ก ารลงทุ น เพิ่ ม เติ ม มากขึ้ น เช่ น เดี ย วกั บ คุ ณ ณั ฐ ริ น ทร์ ตาลทอง ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) และผู้บริหารไพรเวทแบงก์เครือธนาคารกสิกรไทย ได้กล่าว
ไว้ว่าการร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจเปรียบเสมือนกุญแจสาคัญในการเพิ่มโอกาสในการลงทุ นออกไปอย่างไม่
มีขีดจากัด รวมทั้งได้เพิ่มเติมมุมมองและข้อมูลที่กว้างและลึกขึ้นด้วย (ThaiPR.net, 2555 : เว็บไซต์) ดังนั้นการดาเนิน
ธุรกิจโดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์จึงเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ช่วยพัฒนาองค์การได้มโี อกาสในวงการธุรกิจมากขึ้น จึงไม่แปลกเลย
ที่องค์การส่วนใหญ่จะอาศัยพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในการสร้างผลกาไรโดยองค์การจานวนมากเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าพันธมิตร
เชิงกลยุทธ์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการนามาใช้ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาภายในองค์การ (ทูลลี่ แอนด์ มาร์แชล (Tully
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and Marshall), 2005 กล่าวถึงในบุษยา วงษ์ชวลิตกุล , 2549) ตามที่ได้นาเสนอข้อมูลบางส่วนไปข้างต้น จึงเป็นเหตุผลที่
นาไปสู่การศึกษาการพัฒนาองค์การโดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ การนาเทคนิคความร่วมมือในด้านต่างๆ มาใช้ในการ
ดาเนินงานทางธุรกิจ การนาเสนอแนวทางทางการพัฒนาองค์การโดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ไม่เพียงช่วยส่งเสริมและเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การธุรกิจเท่านั้น หากแต่มีความสาคัญต่อผู้ที่สนใจและนาไปประยุกต์ใช้กับ การดาเนินงานในด้านต่างๆ
องค์การธุรกิจที่นาความรู้การพัฒนาองค์การโดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ไปใช้ ทั้งที่ประสบความสาเร็จหรือไม่นั้นจะสามารถ
นามาเป็นกรณีศึกษาในงานวิชาการต่อไปได้ในอนาคตได้

วัตถุประสงค์
เพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาองค์การโดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ
การพัฒนาองค์การ หมายถึง เครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการปรับปรุงและจัดการให้องค์การสามารถแก้ไขปัญหาที่
อาจจะเกิ ดขึ้น ภายในองค์การ รวมถึ งสภาพแวดล้อ มและแรงกดดันต่ างๆ ที่อาจมีผ ลต่อ การเปลี่ย นแปลงองค์ก ารได้
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545:213) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาองค์การมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากร รวมทั้ง
ปรับปรุงการดาเนินงานของระดับบุคคลและระดับองค์การให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การพัฒนาองค์การในปัจจุบันจึงมี
บทบาทอย่างมากในการเข้ามามีส่วนช่วยให้องค์การประสบความสาเร็จและสามารถก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลได้ จึงปฏิเสธ
ไม่ได้เลยว่ามีผู้ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การอีกเป็นจานวนมากพร้อมทั้งให้ความหมายที่น่าสนใจไว้ดังนี้
วรรณวิมล อัมรินทร์นุเคราะห์ (2553) กล่าวถึงการพัฒนาองค์การ (Organization Development) ว่าเป็น
เสมือนเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่ ที่เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาของบุคลากรและองค์การให้สามารถ
รู้เท่าทันเหตุการณ์รวมทั้งสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้ วอร์เนอร์ เบิร์ค (Warner Burke) ให้
ความหมายของการพัฒนาองค์การว่า คือ กระบวนการที่มีการเตรียมการและวางแผนเพื่อทาการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
วัฒนธรรมองค์การ โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้า มาช่วย (มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2545 อ้างถึงในสุรางค์ เทพศิริ และญาศินี อัศเวศน์ , 2553) ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
พรเทพ รู้แผน, 2546 อ้างถึงในวรรณวิมล อัมรินทร์นุเคราะห์ , 2553 ได้กล่าวว่าการพัฒนาองค์การ คือ ความตั้งใจในการ
วางแผนโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงระบบและวัฒนธรรมองค์การ โดยที่หัวใจสาคัญของการพัฒนาองค์การ คือ
การใช้เทคนิคการบริหารงานอย่างมีแบบแผนโดยยึดหลักของพฤติกรรมศาสตร์และศาสตร์ด้านจิตวิทยา มานุษยวิทยา และ
สังคมศาสตร์ในการนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการพัฒนาทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์การ
สรุปได้ว่าการพัฒนาองค์การ (Organization Development) หมายถึง การนาเอาเครื่องมือและเทคนิคในด้าน
ต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการกาหนดและส่งเสริมแผนการความช่วยเหลือการปรับปรุงพัฒนางานด้านระบบและวัฒนธรรม
องค์การโดยเน้นการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับองค์การ
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แนวคิดเกี่ยวกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ข้อตกลงอย่างเป็นทางการในการร่วมลงทุนระหว่าง 2 องค์การหรือมากกว่า เพื่อก้าว
สู่เป้าหมายทีก่ าหนดไว้โดยใช้การแบ่งปันทรัพยากร การใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมถึงสินทรัพย์ ทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากร
บุคคล เงินทุน เทคโนโลยี ความสามารถ ศักยภาพ ตลอดจนทรัพยากรด้านอื่นๆ โทมัส จี คัมมิ่ง แอนด์ คริสโตเฟอร์ จี วอเลย์
(Thomas G. Cummings & Christopher G. Worley, 2009:568)
ในขณะที่ อิงค์เพน (Inkpen), 1998 อ้างถึงในวันเพ็ญ นนทบุตร, 2549 กล่าวถึง พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Alliance) ว่าเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับการนิยมในการนามาใช้อย่างมากในวงการธุรกิจปัจจุบันโดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 มีอัตราการ
ร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้นมากกว่าปีละ 25 %
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การที่ องค์การจะสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งยังสามารถ
ขยายตัว ขยายการดาเนินการ และเพิ่มขีดความสามารถ รวมถึงอานาจในการต่อรองนั้น องค์การจะดาเนินการหรือพัฒนา
องค์การแต่เพียงลาพังนั้นเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง องค์การจึงควรจะนาข้อดีขององค์การหรือผู้ร่วมธุรกิจทางพันธมิตรเข้ามามีส่วนช่วย
เสริมในด้านศักยภาพและข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงเรื่องของบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง องค์การอาจจะต้อง
สูญเสียเงินลงทุนและเวลาค่อนข้างมากในการสร้างสิ่งเหล่านี้ซึ่งอาจจะไม่ทันในการใช้งานในตลาดการแข่งขัน ดังนั้น การนา
แนวคิดด้านพันธมิตรเชิงกลยุทธ์มาใช้เติมเต็มและเป็นส่วนช่วยพัฒนาองค์การนั้นจึงเป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งในการช่วย
ให้องค์การสามารถก้าวไปสู่ความสาเร็จได้เร็วขึ้น
ความหมายของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance)
นักพัฒนาองค์การหลายท่านได้ให้นิยามความหมายของคาว่าพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ไว้หลายความหมายดังนี้
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548 อ้างถึงในกัญญาณัฏฐ ทรัพย์บุญทยากร และสิทธิศักดิ์ ทองพิลา, 2553 กล่าวไว้ว่า
ความร่วมมือแบบพันธมิตรเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การตั้งแต่สององค์การขึ้นไป เพื่อให้ทั้งสององค์การได้บรรลุ
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้โดยรับประโยชน์ร่วมกัน
ดนัย ปัตตพงศ์ (2559) อธิบายว่า กิจการตั้งแต่ 2 กิจการขึ้นไปที่มีการตกลงร่วมลงทุนกันในการประกอบธุรกิจ
หรือโครงการใดโครงการหนึ่ง ทั้งนี้อาจจะเป็นร่วมมือแบบชั่วคราวหรือแบบถาวรโดยกิจการรับรู้ถึงต้นทุน ความเสี่ยง
ตลอดจนผลการดาเนินการ
โยชิโน่ แอนด์ แรนเจอร์ (Yoshino & Rangan, 1995 อ้างถึงใน บุษยา วงษ์ชวลิตกุล, 2549) ได้ให้ความหมายไว้
ว่าเป็นการเชื่อมโยงและความผูกพันของธุรกิจสองธุรกิจหรือมากกว่า การเชื่อมโยงหรือเข้าร่วมการเป็นหุ้นส่วนทางการค้า
แบบพันธมิตรเชิงกลยุทธ์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันในตลาดธุรกิจ
สรุปได้ว่าพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance) หมายถึง การที่กิจการ ธุรกิจ หรือองค์การใดๆตั้งแต่ 2
องค์การขึ้นไป มีความคิดเห็นที่ตรงกันที่จะร่วมมือกันในการกระทากิจกรรมทางการค้า แบ่งปันทรัพยากร และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางการค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแนวทางตามที่ได้ร่วมกันกาหนดไว้โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้รับผลประโยชน์ที่เท่าเทียม
กันร่วมกัน
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ลักษณะของการพัฒนาองค์การโดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์
เพื่อให้เข้าใจและนาไปประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย การพัฒนาองค์การโดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ประกอบไปด้วยความ
ร่วมมือในหลายๆ ด้านด้วยกัน โดย ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2547) ได้อธิบายถึงลักษณะของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์หรือพันธมิตร
ทางธุรกิจ โดยสามารถจาแนกความร่วมมือออกเป็นด้านต่างๆ ได้ดังนี้
ความร่วมมือด้านทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Resources Co-operation)
ในที่นี้ทักษะการบริหารงาน ทรัพย์สินทางปัญญา การลงทุน เงินทุน และทรัพยากรบุคคลในการทางาน เปรียบเสมือน
การแสดงออกในการให้ความร่ วมมื อด้านทรัพยากรเชิ งกลยุ ทธ์ องค์ก ารสมั ยใหม่ ที่จะประสบความส าเร็ จได้ นั้ นจะต้องให้
ความสาคัญกับทักษะในการบริหารงาน การลงทุน และเงินทุนซึ่งจะเห็นได้ชัดในเรื่องของอานาจการต่อรองในตลาดการแข่งขัน
และเพื่อให้องค์การประสบความสาเร็จและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน องค์การจะต้องเล็งเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจัง
เนื่องด้วยทรัพยากรบุคคลในบางสายงานมีจานวนจากัด ในขณะเดียวกันองค์การใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา การทาพันธมิตรเชิงกล
ยุทธ์หรือการร่วมมือทางธุรกิจจึงเป็นอีกหนทางหนึ่งในการสร้างโอกาสในการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างองค์การทั้งสององค์การ
ที่ได้ตกลงเป็นพันธมิตรกัน ทั้งนี้ตามความร่วมมือด้านทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ข้างต้น ผู้เขียนขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาต่อไปนี้
ณัฐพงศ์ ประกอบการดี (2558) กล่าวถึง นโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรีในประเทศสหรัฐอเมริกาและในแถบประเทศ
ยุโรปส่งผลกระทบต่อธุรกิจสายการบินในการเจริญเติบโตค่อนข้างมาก อีกทั้งทาให้การแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นทั้งในตลาดเส้นทางบิน
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ กลุ่มพันธมิตรทางการบินส่วนใหญ่เกิดจากการรวมกลุ่มพันธมิตรทางสายการบินที่หลาย
ท่านๆ อาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงหรือแบรนด์เหล่านี้มาบ้าง ได้แก่ กลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์ (Star Alliance) กลุ่มวันเวิลด์ (One
World) และกลุ่มสกายทีม (Sky Team) การรวมกลุ่มพันธมิตรทางการบินนั้นมีบทบาทสาคัญมากขึ้นในอุตสาหกรรมการบิน
ซึ่งการสร้างความร่วมมือดังกล่าวหากมองในมุมของสายการบินจะพบว่าส่งผลดีต่อสายการบินในด้านการสร้างความได้เปรียบ
เชิงการแข่งขันด้านต้นทุน เส้นทางบิน และการใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆ ร่วมกัน
ความร่วมมือด้านการผลิตและการดําเนินงาน (Production and Operation Co-operation)
การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) เป็นการสนับสนุนงานด้านการผลิตและการดาเนินงาน ด้วย
การใช้ถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง เทคโนโลยีแขนงใหม่ ทักษะความรู้ รวมไปถึงข้อมูลลับเฉพาะเกี่ยวกับงานนั้นๆ ให้กับผู้
ร่วมมือทางธุรกิจหรือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพันธมิตรให้สามารถลดค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและมีประโยชน์สูงสุด
ผู้เขียนขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาต่อไปนี้
กรมประชาสัมพันธ์ (2557) ให้ข้อมูล เกี่ยวกับ สมาร์ตซิตี้โกลเบิล สตาร์อัลไลแอนซ์ (Smart City Global
Strategic Alliance) ซึ่งเน้นรูปแบบการบริหารและการรักษาความปลอดภัยของเมือง ซึ่งเป็นการร่วมมือทางพันธมิตรโดย
การผสมผสานอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของซิสโก้ (Cisco) ผู้นาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลกร่วมกับเอจีที อินเตอร์
เนชั่นแนล (AGT International) ผู้นาด้านการบริหารจัดการเมือง มีการนาเสนอระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่ใช้
เชื่อมต่อกับเครื่องมือและเทคโนโลยีระบบคลาวด์ที่ปรับเปลี่ยนวิ ธีการบริหารและรักษาความปลอดภัยโดยมาติ โคชาวี
(Marti Kochavee) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอจีที (AGT) ได้กล่าวว่า "การร่วมมือเป็นพันธมิตรระหว่างซิสโก้ (Cisco)
และเอจีที (AGT) ทาขึ้นเพื่อให้ชีวิตของพลเมืองดีขึ้น ทั้งยังช่วยคาดการณ์และป้องกันการคุกคามให้ทุกคนปลอดภัย ทั้งใน
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ด้านความเป็นอยู่และทรัพย์สิน การจับมือกันในครั้งนี้องค์การจะได้พบกับความท้าทายของการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
ความร่วมมือด้านการตลาด (Marketing Co-operation)
การแลกเปลี่ยนข้อมูล สนับสนุนข้อมูลทางการตลาด และสนับสนุนฐานข้อมูลลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งของความ
ร่วมมือด้านการตลาด โดยทั่วไป ความร่วมมืออาจจะเริ่มต้นมาจากการเป็นพ่อค้ากับลูกค้า หรือพ่อค้ากับผู้ จาหน่ายสินค้า
หรือวัตถุดิบให้กับธุรกิจ ในกรณีที่ธุรกิจมีความสัมพันธ์กับผู้จาหน่ายสินค้าในลักษณะของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ความร่วมมือ
ด้านการตลาดจะช่วยให้ธรุ กิจสามารถซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบในราคาที่ลดลง การร่วมมือในด้านการตลาดของพันธมิตรเชิงกล
ยุทธ์จึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่นาไปสู่ความสาเร็จได้โดยง่าย ผู้เขียนขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาต่อไปนี้
โพสซิชั่นนิ่ง (2553) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณแกรี่ เด็นสัน (Gali Denson) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการ
ประจาประเทศไทย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จากัด (มหาชน) เปิดเผยว่าได้ประกาศจับมือเป็นพันธมิตรกับไทยประกันชีวิต
และร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Package Product) ประกันชีวิตแบบออลอินวัน (All-in-one) โดยกล่าวไว้ว่าซิกน่าจะใช้
จุดแข็งและความเชี่ยวชาญจากกลุ่มซิกน่าทั่วโลกในการเจาะและทาตลาดและนาเอาข้อดีและจุดแข็งของบริษัทประกันชีวิต
ในเรื่องของชื่อเสียงที่ได้สะสมมารวมไปถึงความมั่นคงที่มีมาอย่างยาวนานมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ทั้ง
สององค์การสามารถขยายตลาดได้เพิ่มมากขึ้น
ความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนา (Research and Development Co-operation)
ความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาเป็นการร่วมมือกันระหว่างธุรกิจสองธุรกิจซึ่งเป็นพันธมิตรในการคิดค้นวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้ การนาความสามารถเฉพาะทาง ความชานาญของแต่ละฝ่ายมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการสร้างความแตกต่างและสิ่งแปลกใหม่ให้กับธุรกิจโดยการร่วมมือด้านวิจัยและ
พัฒนานี้อาจจะมีการนาเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการดาเนินงาน การดาเนินงานในลักษณะนี้สามารถช่วยลดเงิน
ลงทุนในการทาการวิจัยและพัฒนาและลดความเสี่ยงในการคิดค้นหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาต่อไปนี้
ThaiPR.net (2555) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณบัณฑูร ล่าซา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยได้กล่าวว่า
ด้วยความร่วมมือในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจระหว่างกสิกรไทยและแมคควอรีกรุ๊ป (Macquarie Group) ทั้งสอง
องค์การเชื่อว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้ สามารถทาให้ทั้งสองพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการให้ก้าวหน้าแบบก้าว
กระโดดในอุตสาหกรรมการเงินทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติได้ ด้วยความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าทุกกลุ่ม สถาบันการเงินจะเพิ่มขีดความสามารถอย่างไม่มีข้อจากัดหรือพรมแดนใดๆ ลูกค้าทุกกลุ่มของเครือ
ธนาคารกสิกรไทยจะได้รับการบริการในมิติที่ลึกซึ้งและกว้างกว่าวงการการเงินของประเทศไทยที่เคยทามา
การร่วมมือด้านการจัดหา (Procurement Co-operation)
ปริ ม าณและจ านวนการสั่ งซื้ อ ในแต่ ล ะครั้ ง มี ผ ลต่ อ การมี อ านาจในการสั่ งซื้ อ และต่ อ รองกั บ ทางผู้ จ าหน่ า ย
(Supplier) ดังนั้น การร่วมมือทางด้านการจัดหาในกรณีที่ ธุรกิจสองธุรกิจมีความสัมพันธ์ในเชิงพันธมิตรร่วมกัน จะทาให้
สามารถลดต้นทุนในการสั่งซื้อและจัดซื้อในแต่ละครั้งได้อย่างดี ดังตัวอย่างกรณีศึกษาต่อไปนี้
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ผู้จัดการออนไลน์ (2550) ซี แวลู ยักษ์ใหญ่ด้านส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง ร่วมกับ ประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลี
ผู้เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งในการช่วยสนับสนุนด้านวัตถุดิบในการผลิตอาหารกระป๋องซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ ยี่ห้อ ซูเปอร์ ซี
เชฟ เพื่อเข้ามาแข่งขันกับปลากระป๋องซาร์ดีนตราสามแม่ครัว โดยมีสาเหตุมาจากปัญหาด้านวัตถุดิบซึ่งในปัจจุบันปลาซาร์ดีน
ขาดตลาด จากผลกระทบในปรากฏการณ์เอลนินโยกระแสน้าทาให้ไม่สามารถสั่งซื้อปลาซาร์ดีนได้ ความสัมพันธ์ด้านการเป็น
พันธมิตรทาให้ซี แวลู เกิดความได้เปรียบในด้านการจัดหาวัตถุดิบ นอกจากจะสามารถสั่งซื้อสินค้าที่คู่แข่งทางธุรกิจบางรายไม่
สามารถซื้อได้แล้วยังสามารถสั่งซื้อในราคาที่สมเหตุสมผลอีกด้วย
จากลักษณะของความร่วมมือในการพัฒนาองค์การโดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ข้างต้น ผู้เขียนสามารถสรุปได้ว่าการ
พัฒนาองค์การด้วยพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ คือ การนาเอาความร่วมมือขององค์การสององค์การเข้ามามีบทบาทในการร่วมแก้ไข
ปัญหาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือแบบแผนในการปฏิบัติงานขององค์การโดยการนาเอาจุดแข็งของทั้งสององค์การ
เข้ามามีส่วนช่วยในการกาหนดแผนงานให้ทั้งสององค์การได้รับประโยชน์และผลของการเป็นพันธมิตรมากที่สุด

ประโยชน์ของการพัฒนาองค์การโดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์
จากการศึกษาการพัฒนาองค์การโดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการนาเสนอลักษณะของการพัฒนาองค์การโดยใช้
พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในเบื้องต้นนั้น สามารถสรุปถึงประโยชน์จากความร่วมมือที่องค์การจะได้รับจากการพัฒนาองค์การได้ ดังนี้
1. ได้แหล่งการความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ จากการเข้าร่วมโครงการหรือการเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานภายนอก
2. ช่วยให้สามารถขยายตลาดและช่องทางการจัดจาหน่าย แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
3. ช่วยให้องค์การธุรกิจได้รับประโยชน์จากการนาข้อดีและจุดแข็งขององค์การพันธมิตรมาใช้
4. ช่วยลดต้นทุน ด าเนินงานและเงิ นลงทุนตลอดจนความเสี่ ยงของการพัฒนาองค์การหรือผลิตภัณฑ์ที่ใ ช้
เทคโนโลยีขั้นสูง
5. ช่วยพัฒนาให้องค์การธุรกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขันและทาให้ธุรกิจแข็งแกร่งและมีโอกาสมากขึ้นใน
การบริหารและการจัดการธุรกิจ
6.เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและความได้เปรียบทางการแข่งขัน

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่าการดาเนินงานทางธุรกิจในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงการบริ หารจาก
ในอดีตอยู่หลายประการ การบริหารขององค์การโดยส่วนใหญ่มีการนาเทคนิค กลยุทธ์ และวิธีการต่างๆ เข้ามาใช้ ในการ
พัฒนาองค์การ (Organization Development) ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวทางในการปรับปรุงองค์การให้ สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้าและเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเวลานั้นๆ ทั้งเป็นการเพิ่มประโยชน์ให้กับลูกค้าและองค์การ อีกด้วย
การให้ความร่วมมือด้านทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ ผู้เขียนเห็นว่าองค์การสององค์การไม่เพียงแค่ได้รับประโยชน์จากการใช้
ทักษะการบริหารงาน ทรัพย์สินทางปัญญา การลงทุน เงินทุน และทรัพยากรบุคคลในการทางานร่วมกันเท่านั้น แต่ในทาง
กลับกัน ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับลูกค้าหรือองค์การอื่นๆ ที่ต้องการเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตร
ด้ ว ยเช่ น กั น ความร่ ว มมื อ ด้ า นการผลิ ต และการดํ า เนิ น งาน และด้ า นวิ จั ย และพั ฒ นา การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
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(Technology Transfer) ให้กับองค์การพันธมิตรเป็นอีกหนึ่งบทบาทสาคัญในการร่วมธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันการให้ความ
ร่วมมือในลักษณะของการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือ การแบ่งปันความรู้ (Know How) อาจเป็นลักษณะของการร่วมมือแบบ
การทา MOU (Memorandum of Understanding) หรือการทาบันทึกความเข้าใจระหว่างองค์การ เช่น องค์การภาครัฐ
ร่วมมือกับองค์การภาคเอกชนในด้านอุตสาหกรรมการผลิต เนื่องจากภาคเอกชนมีศักยภาพ ความพร้อมในด้านเครื่องมือ
อุปกรณ์ และพื้นที่ในการดาเนินงาน รวมไปถึงเงินทุนสาหรับการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของ
ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบข้อบังคับของภาครัฐในการร่วมมือกับภาคเอกชนนั้น จะดาเนินการในรูปแบบของสัญญาว่าจ้าง
โดยภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่สนใจที่ จะรับจ้างงานจากภาครัฐ จะได้รับประกาศเชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการยื่น
เสนอข้อมูลทางเทคนิค พร้อมเสนอราคา โดยอาจใช้วิธีการจ้างงานแบบผ่านวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Bidding) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ตามแต่กรณีหรือทางภาครัฐจะเห็นสมควร เมื่อ ได้รับการว่าจ้างงานแล้ว ผู้รับ
จ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดและระเบียบข้ อบังคับของภาครัฐอย่างเคร่งครัด ความร่วมมือด้านการตลาดและการ
ร่วมมือด้านการจัดหา ผู้เขียนพบว่า หากการร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นกับองค์การสององค์การ เช่นองค์การภาครัฐร่วมมือกับ
องค์การภาคเอกชน ในด้านการตลาดและการจัดหาหรือจัดซื้อสินค้าเข้าองค์การ องค์การภาคเอกชนอาจได้รับการยกเว้น
บางประการเมื่อร่วมงานหรือทาสนธิสัญญาร่วมกับภาครัฐ อาทิ เช่น สิ่งของที่นามาใช้ในหน่วยงานราชการทหารเพื่อรักษา
ความมั่นคงของประเทศชาติ เป็นต้น ซึ่งข้อยกเว้นๆ ต่างๆ เหล่านี้ เป็นเสมือนการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่สามารถลด
ต้นทุน เงินลงทุน และค่าใช้จ่ายดาเนินงานได้เป็นอย่างดี ธุรกิจความมั่นคงของประเทศชาติอาจยังมีให้เห็นไม่ม ากนัก หรือ
อาจเป็นเรื่องที่ไกลตัวสาหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสายงานอาชีพ แต่ทั้งนี้ผู้เขียนได้เล็งเห็นว่าธุรกิจความมั่นคงของประเทศชาติเป็น
หนึ่งธุรกิจที่สามารถสร้างผลทางด้านดีและผลกระทบให้กับทุกแวดวงการ
การพัฒนาองค์การโดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เป็นอีกหนึ่งเทคนิควิธีที่ผู้เขียนศึกษาและมีความเห็นว่า ในทุกๆ
องค์การธุรกิจจะดาเนินไปได้ด้วยดีนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย ซึ่งอาจไม่ใช่ความร่วมมือภายในองค์การเท่านั้น
การสร้างความร่วมมือหรือการแบ่งปัน องค์ความรู้เป็นสิ่งที่หลายๆ องค์การควรกระทา องค์การที่ประสบความสาเร็จแล้ว
บางองค์การอาจไม่เห็นถึงสาคัญในการให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือ เนื่องจากองค์การมีความพร้อมและเป็นผู้นาใน
ด้านนั้นๆ อยู่แล้ว แต่หากเป็นเช่นนี้องค์ความรู้ที่ มีอยู่จะนาองค์การไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขั นเท่านั้น องค์การ
เหล่านั้นอาจไม่สามารถดาเนินอยู่ในวงการธุรกิจในระยะยาวได้ เนื่องด้วยความสาเร็จในการประกอบธุรกิจอาจไม่ได้มาจาก
องค์ความรู้ที่มีอยู่เสมอไป หากแต่มาจากชื่อเสียงและการยอมรับจากสังคมด้วย การประกอบธุรกิจโดยใช้พันธมิตรเชิงกล
ยุทธ์จึงเป็นอี ก วิธีหนึ่งของการพัฒนาองค์การที่ สามารถตอบโจทย์ และพาองค์ก ารธุรกิจ ก้าวไปสู่ความสาเร็จและมุ่ งสู่
เป้าหมายทางธุรกิจได้รวดเร็วขึ้น โดยความสาเร็จดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับองค์การสององค์การหรือมากกว่า และเกิดขึ้นได้ ทั้ง
กับองค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชนที่มีข้อตกลงระหว่างกันในการร่วมลงทุน แบ่งปันทรัพยากร ฐานข้อมูล ความรู้
ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
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ข้อเสนอแนะและข้อจํากัดในการนําแนวคิดพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในองค์การธุรกิจ
จากการศึกษาข้อมูล การพัฒนาองค์การโดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ผู้เขียนขอนาเสนอว่าการนาเอาแนวคิดด้าน
พันธมิตรเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการพัฒนาองค์การนั้น องค์การธุรกิจหรือผู้ประกอบการสามารถนาเอากลยุทธ์ดังกล่าวมาใช้ใน
การปรับให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อช่วยให้องค์การธุรกิจฟื้นตัว และก้าวเข้าสู่สถานภาพที่ องค์การธุรกิจได้กาหนดเป้าหมาย
ไว้ นอกเหนือจากการช่วยให้ธุรกิจฟื้นตัวแล้วพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ยังสามารถช่วยให้องค์การที่กาลังประสบปัญหาสามารถ
อยู่รอดและกลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้งซึ่งสอดคล้องกับ สุพาณี สฤษฏ์วานิช (2544:224) ที่ได้อธิบายไว้ว่า พันธมิตรเชิงกล
ยุทธ์เป็นกลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้ทั้งในโอกาสที่ องค์การธุรกิจประสบปัญหาหรือในโอกาสที่ธุรกิจต้องการเจริญเติบโตหรือ
ต้องการให้ธุรกิจเติบโตได้เร็วขึ้นและมั่นคงขึ้น เป็นต้น และเบนจามิน (Benjamin. 2004:4) ได้กล่าวถึงพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
ไว้เช่นกันว่า เป็นแนวคิดกลยุทธ์ที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์การ องค์การและทรัพยากรขององค์การจะเกิดความ
เข้มแข็งมากขึ้น มีโอกาสและอานาจในการต่อรองมากขึ้น พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ยังเป็นเสมือนตัวขับเคลื่อนที่ช่วยผลักดั นให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรมองค์การของทั้ง 2 องค์การที่มีการทางานร่วมกัน รวมไปถึงรูปแบบการบริหารอีกด้วย
ในมุมมองที่แตกต่างกัน พูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ (2550) ได้อธิบายไว้ว่า การนาแนวคิดพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ไปใช้ใน
องค์การธุรกิจควรจะคานึงและระมัดระวังถึงความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกัน กล่าวคือ ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม
ระหว่างองค์การหรือความแตกต่างในการบริหารงานซึ่งอาจจะพบได้ในการร่วมทุนระหว่างองค์การต่างประเทศที่มีแนวคิด
และวิธีหรือวัฒนธรรมในการบริหารงานที่แตกต่างกัน ทาให้การทางานร่วมกันในลักษณะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เกิดช่องว่าง
และความไม่เข้าใจตรงกันระหว่างทั้งสององค์การได้ ดังนั้ น การนาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ไปใช้ในองค์ การธุร กิจ จึงต้อ ง
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