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บทคัดย่อ  

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา น าเสนอมุมมอง และน าแนวคิดเกี่ยวกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการพัฒนา

องค์การซึ่งถือเป็นอีกเทคนิคและเครื่องมือหนึ่งที่เข้ามาช่วยในการปรับปรุงและจัดการให้องค์การสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจจะ

เกิดขึ้นภายใน ทั้งนี้รวมถึงสภาพแวดล้อมและแรงกดดันต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การได้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ช่วยให้

การพัฒนาองค์การประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นโดยใช้การรวมตัวขององค์การสององค์การที่มีความเห็นและ

ข้อตกลงที่ตรงกัน เกื้อหนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และมีความร่วมมือร่วมใจในการสร้างเสริมธุรกิจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาให้

องค์การไปสูเ่ป้าหมายและสร้างความแปลกใหมท่ี่มีประโยชน์กับทั้งสององค์การ  ในการศึกษานี้มีการใช้การทบทวนวรรณกรรมและ

ตัวอย่างของกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับพันธมิตรเชิงกล

ยุทธ ์ความร่วมมือในการพัฒนาองค์การด้วยพันธมิตรเชิงกลยุทธ ์ข้อเสนอแนะ และข้อจ ากัด ในการน าพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ไปใช้  
 

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.  
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บทนํา   

การบริหารงานขององค์การในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตอยู่หลายประการซึ่งการบริหารงานของ

องค์การส่วนใหญ่มีการน าเทคนิค กลยุทธ์ และวิธีการต่างๆ มาใช้ โดยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาทั้งสิ้น การ

เปลี่ยนแปลงขององค์การในปัจจุบัน จึงมีการน าเทคนิคการพัฒนาองค์การ (Organization Development) มาใช้อย่าง

แพร่หลาย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงองค์การนั้นอาจจะไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ปฏิบัติงานในองค์การเสมอไป  

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ (2548) กล่าวว่า บุคคลส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจกับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาองค์การจึงเป็นเทคนิคหนึ่ง

ที่น ามาใช้ เพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้ดีขึ้น องค์การก็จะสามารถก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

ได้  ขณะเดียวกันการปรับและเปลี่ยนยังสามารถเป็นแนวทางในการปรับปรุงองค์การให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและ

เศรษฐกิจของประเทศในช่วงเวลานั้นๆ รวมไปถึงเป็นการเพิ่มประโยชน์ให้กับลูกค้าขององค์การและองค์การเองด้วย 

(ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2559:289) การพัฒนาองค์การโดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์เป็นเทคนิคการพัฒนาองค์การที่จะ

ก้าวไปสู่ความส าเร็จมุ่งสู่เป้าหมายทางธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นโดยมีที่มาจากพงศ์ศรันย์  พลศรีเลิศ (2560) ซึ่งกล่าวไว้ว่าการ

จัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) การให้ความส าคัญกับแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เช่ือมโยง

การท างานทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การขององค์การธุรกิจและความร่วมมือระหว่างกันเข้าด้วยกัน การ

แสดงออกดังกล่าวออกมาในรูปของการให้ความช่วยเหลือพยุง ค้ าจุน และมีความสัมพันธ์ในการเกื้อหนุนเกื้อกูลซึ่ งกันและ

กันขององค์การตั้งแต่สององค์การขึ้นไปที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการสร้างเสริมธุรกิจซึ่งกันและกันในรูปแบบของ WIN-

WIN SITUATION  คือ ทั้งสององค์การต่างได้รับประโยชน์หรือผลตอบแทนร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (กรุงเทพ

ธุรกิจ, 2559) 

ผู้เขียนพบว่ามีธุรกิจรายย่อยและรายใหญ่มากมายที่เล็งเห็นถึงความส าคัญในการด าเนินธุรกิจโดยใช้พันธมิตร

เชิงกลยุทธ์เข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารงาน อาทิเช่น ธุรกิจประเภทสื่อสารระหว่าง ฟูจิตสึ (Fujitsu) ร่วมกับ ไมโครซอฟ 

(Microsoft) ธุรกิจประเภทท่องเที่ยวระหว่าง สกายสแกนเนอร์ (Skyscanner.co.th) ร่วมกับ บริษัท เอช.ไอ.เอส ทัวร์ส์ 

จ ากัด (th.hisgo.com) ธุรกิจห้างร้านหรือร้านอาหารระหว่างเคเอฟซี ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด 

และ ฯลฯ ซึ่งการด าเนินงานในรูปแบบของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ไม่เพียงช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างองค์การเท่าน้ัน 

แต่ ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2547) ได้อธิบายไว้ว่าการใช้พันธมิตรทางธุรกิจหรือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ จะแก้ไขปัญหาของธุรกิจ

ในกรณีที่ธุรกิจมีทรัพยากรไม่เพียงพอ หรือท าเพื่อขยายขอบเขตการด าเนินงานซึ่งถ้าหากว่าธุรกิจต้องการขยายขอบเขต

หรือเพิ่มกิจกรรมทางธุรกิจ ธุรกิจจะต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมมากขึ้น เช่นเดียวกับคุณณัฐรินทร์ ตาลทอง ประธาน

กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และผู้บริหารไพรเวทแบงก์เครือธนาคารกสิกรไทย ได้กล่าว

ไว้ว่าการร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจเปรียบเสมือนกุญแจส าคัญในการเพิ่มโอกาสในการลงทุนออกไปอย่างไม่

มีขีดจ ากัด รวมทั้งได้เพิ่มเติมมุมมองและข้อมูลที่กว้างและลึกขึ้นด้วย (ThaiPR.net, 2555 : เว็บไซต์) ดังนั้นการด าเนิน

ธุรกิจโดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์จึงเป็นอีกหนึ่งเทคนิคท่ีช่วยพัฒนาองค์การได้มโีอกาสในวงการธุรกิจมากขึ้น จึงไม่แปลกเลย

ที่องค์การส่วนใหญ่จะอาศัยพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในการสร้างผลก าไรโดยองค์การจ านวนมากเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าพันธมิตร

เชิงกลยุทธ์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการน ามาใช้ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาภายในองค์การ (ทูลลี่ แอนด์ มาร์แชล (Tully 
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and Marshall), 2005 กล่าวถึงในบุษยา วงษ์ชวลิตกุล, 2549) ตามที่ได้น าเสนอข้อมูลบางส่วนไปข้างต้นจึงเป็นเหตุผลที่

น าไปสู่การศึกษาการพัฒนาองค์การโดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ การน าเทคนิคความร่วมมือในด้านต่างๆ มาใช้ในการ

ด าเนินงานทางธุรกิจ การน าเสนอแนวทางทางการพัฒนาองค์การโดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ไม่เพียงช่วยส่งเสริมและเป็น

ประโยชน์ต่อองค์การธุรกิจเท่านั้น หากแต่มีความส าคัญต่อผู้ที่สนใจและน าไปประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานในด้านต่างๆ 

องค์การธุรกิจที่น าความรู้การพัฒนาองค์การโดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ไปใช้ ท้ังที่ประสบความส าเร็จหรือไม่นั้นจะสามารถ

น ามาเป็นกรณีศึกษาในงานวิชาการต่อไปได้ในอนาคตได้ 
 

วัตถุประสงค์  

 เพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาองค์การโดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ 

 การพัฒนาองค์การ หมายถึง  เครื่องมือท่ีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงและจัดการให้องค์การสามารถแก้ไขปัญหาที่

อาจจะเกิดขึ้นภายในองค์การ รวมถึงสภาพแวดล้อมและแรงกดดันต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การได้           

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545:213) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาองค์การมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากร รวมทั้ง

ปรับปรุงการด าเนินงานของระดับบุคคลและระดับองค์การให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การพัฒนาองค์การในปัจจุบันจึงมี

บทบาทอย่างมากในการเข้ามามีส่วนช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จและสามารถก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลได้จึงปฏิเสธ

ไม่ได้เลยว่ามีผู้ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การอีกเป็นจ านวนมากพร้อมทั้งให้ความหมายที่น่าสนใจไว้ดังนี้ 

 วรรณวิมล อัมรินทร์นุเคราะห์ (2553) กล่าวถึงการพัฒนาองค์การ (Organization Development) ว่าเป็น

เสมือนเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของบุคลากรและองค์การให้สามารถ

รู้เท่าทันเหตุการณ์รวมทั้งสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้ วอร์เนอร์ เบิร์ค (Warner Burke) ให้

ความหมายของการพัฒนาองค์การว่า คือ กระบวนการที่มีการเตรียมการและวางแผนเพื่อท าการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

วัฒนธรรมองค์การ โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้ามาช่วย (มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช, 2545 อ้างถึงในสุรางค์ เทพศิริ และญาศินี อัศเวศน์, 2553)  ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ 

พรเทพ รู้แผน, 2546 อ้างถึงในวรรณวิมล อัมรินทร์นุเคราะห์, 2553 ได้กล่าวว่าการพัฒนาองค์การ คือ ความตั้งใจในการ

วางแผนโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงระบบและวัฒนธรรมองค์การ โดยที่หัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์การ คือ 

การใช้เทคนิคการบริหารงานอย่างมีแบบแผนโดยยึดหลักของพฤติกรรมศาสตร์และศาสตร์ด้านจิตวิทยา มานุษยวิทยา และ

สังคมศาสตร์ในการน ามาประยุกตใ์ช้ให้เข้ากับการพัฒนาท้ังในระดับบุคคลและระดับองค์การ 

 สรุปได้ว่าการพัฒนาองค์การ (Organization Development) หมายถึง การน าเอาเครื่องมือและเทคนิคในด้าน

ต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการก าหนดและส่งเสริมแผนการความช่วยเหลือการปรับปรุงพัฒนางานด้านระบบและวัฒนธรรม

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) ว่าเป็นกลยุทธ์ท่ีได้รับการนิยมในการน ามาใช้อย่างมากในวงการธุรกิจปัจจุบันโดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 มีอัตราการ

ร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้นมากกว่าปีละ 25 %   

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การที่องค์การจะสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งยังสามารถ

ขยายตัว ขยายการด าเนินการ และเพิ่มขีดความสามารถ รวมถึงอ านาจในการต่อรองนั้น องค์การจะด าเนินการหรือพัฒนา

องค์การแต่เพียงล าพังนั้นเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง องค์การจึงควรจะน าข้อดีขององค์การหรือผู้ร่วมธุรกิจทางพันธมิตรเข้ามามีส่วนช่วย

เสริมในด้านศักยภาพและข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงเรื่องของบุคลากรและผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง องค์การอาจจะต้อง

สูญเสียเงินลงทุนและเวลาค่อนข้างมากในการสร้างสิ่งเหล่านี้ซึ่งอาจจะไม่ทันในการใช้งานในตลาดการแข่งขัน ดังนั้น การน า

แนวคิดด้านพันธมิตรเชิงกลยุทธ์มาใช้เติมเต็มและเป็นส่วนช่วยพัฒนาองค์การนั้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งในการช่วย

ให้องค์การสามารถก้าวไปสู่ความส าเร็จได้เร็วขึ้น   

ความหมายของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์  (Strategic Alliance)  

นักพัฒนาองค์การหลายท่านได้ให้นิยามความหมายของค าว่าพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ไว้หลายความหมายดังนี ้
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548 อ้างถึงในกัญญาณัฏฐ ทรัพย์บุญทยากร และสิทธิศักดิ์ ทองพิลา , 2553 กล่าวไว้ว่า 

ความร่วมมือแบบพันธมิตรเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การตั้งแต่สององค์การขึ้นไป  เพื่อให้ทั้งสององค์การได้บรรลุ

เป้าหมายทีก่ าหนดไว้โดยรับประโยชน์ร่วมกัน  

ดนัย ปัตตพงศ์ (2559) อธิบายว่ากิจการตั้งแต่ 2 กิจการขึ้นไปที่มีการตกลงร่วมลงทุนกันในการประกอบธุรกิจ

หรือโครงการใดโครงการหนึ่ง ทั้งนี้อาจจะเป็นร่วมมือแบบช่ัวคราวหรือแบบถาวรโดยกิจการรับรู้ถึงต้นทุน ความเสี่ยง 

ตลอดจนผลการด าเนินการ 

 โยชิโน่ แอนด์ แรนเจอร์ (Yoshino & Rangan, 1995 อ้างถึงใน บุษยา วงษ์ชวลิตกุล, 2549) ได้ให้ความหมายไว้

ว่าเป็นการเชื่อมโยงและความผูกพันของธุรกิจสองธุรกิจหรือมากกว่า การเช่ือมโยงหรือเข้าร่วมการเป็นหุ้นส่วนทางการค้า

แบบพันธมิตรเชิงกลยุทธ์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันในตลาดธุรกิจ  

 สรุปได้ว่าพันธมิตรเชิงกลยุทธ์  (Strategic Alliance) หมายถึง การที่กิจการ ธุรกิจ หรือองค์การใดๆตั้งแต่ 2 

องค์การขึ้นไป มีความคิดเห็นท่ีตรงกันท่ีจะร่วมมือกันในการกระท ากิจกรรมทางการค้า แบ่งปันทรัพยากร และแลกเปลี่ยน

ข้อมูลทางการค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแนวทางตามที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้รับผลประโยชน์ที่เท่าเทียม

กันร่วมกัน  
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ลักษณะของการพัฒนาองค์การโดยใชพั้นธมิตรเชิงกลยุทธ์   

 เพื่อให้เข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย การพัฒนาองค์การโดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ประกอบไปด้วยความ

ร่วมมือในหลายๆ ด้านด้วยกัน โดย ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2547) ได้อธิบายถึงลักษณะของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์หรือพันธมิตร

ทางธรุกิจ โดยสามารถจ าแนกความร่วมมือออกเป็นด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 

ความร่วมมือด้านทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Resources Co-operation) 
ในที่น้ีทักษะการบริหารงาน ทรัพย์สินทางปัญญา การลงทุน เงินทุน และทรัพยากรบุคคลในการท างาน เปรียบเสมือน

การแสดงออกในการให้ความร่วมมือด้านทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ องค์การสมัยใหม่ที่จะประสบความส าเร็จได้นั้นจะต้องให้

ความส าคัญกับทักษะในการบริหารงาน การลงทุน และเงินทุนซึ่งจะเห็นได้ชัดในเรื่องของอ านาจการต่อรองในตลาดการแข่งขัน

และเพื่อให้องค์การประสบความส าเร็จและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน องค์การจะต้องเล็งเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจัง 

เนื่องด้วยทรัพยากรบุคคลในบางสายงานมีจ านวนจ ากัด ในขณะเดียวกันองค์การใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา การท าพันธมิตรเชิงกล

ยุทธ์หรือการร่วมมือทางธุรกิจจึงเป็นอีกหนทางหนึ่งในการสร้างโอกาสในการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างองค์การทั้งสององค์การ

ที่ได้ตกลงเป็นพันธมิตรกัน ทั้งนี้ตามความร่วมมือด้านทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ข้างต้น ผู้เขียนขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาต่อไปนี้  

 ณัฐพงศ์ ประกอบการดี (2558) กล่าวถึง นโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรีในประเทศสหรัฐอเมริกาและในแถบประเทศ

ยุโรปส่งผลกระทบต่อธุรกิจสายการบินในการเจริญเติบโตค่อนข้างมาก อีกทั้งท าให้การแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นทั้งในตลาดเส้นทางบิน

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ กลุ่มพันธมิตรทางการบินส่วนใหญ่เกิดจากการรวมกลุ่มพันธมิตรทางสายการบินที่หลาย

ท่านๆ อาจจะเคยได้ยินช่ือเสียงหรือแบรนด์เหล่านี้มาบ้าง ได้แก่ กลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์ (Star Alliance) กลุ่มวันเวิลด์ (One 

World)  และกลุ่มสกายทีม (Sky Team) การรวมกลุ่มพันธมิตรทางการบินนั้นมีบทบาทส าคัญมากขึ้นในอุตสาหกรรมการบิน

ซึ่งการสร้างความร่วมมือดังกล่าวหากมองในมุมของสายการบินจะพบว่าส่งผลดีต่อสายการบินในด้านการสร้างความได้เปรียบ

เชิงการแข่งขันด้านต้นทุน เส้นทางบิน และการใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆ ร่วมกัน 

ความร่วมมือด้านการผลิตและการดําเนินงาน (Production and Operation Co-operation)  

 การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) เป็นการสนับสนุนงานด้านการผลิตและการด าเนินงาน ด้วย

การใช้ถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง เทคโนโลยีแขนงใหม่ ทักษะความรู้ รวมไปถึงข้อมูลลับเฉพาะเกี่ยวกับงานนั้นๆ ให้กับผู้

ร่วมมือทางธุรกจิหรือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพันธมิตรให้สามารถลดค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน

และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและมีประโยชน์สูงสุด 

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาต่อไปนี ้

 กรมประชาสัมพันธ์ (2557) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาร์ตซิตี้โกลเบิลสตาร์อัลไลแอนซ์ (Smart City Global 

Strategic Alliance) ซึ่งเน้นรูปแบบการบริหารและการรักษาความปลอดภัยของเมือง ซึ่งเป็นการร่วมมือทางพันธมิตรโดย

การผสมผสานอย่างมีเอกลักษณเ์ฉพาะตัวของซิสโก้ (Cisco) ผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลกร่วมกับเอจีที อินเตอร์

เนช่ันแนล (AGT International) ผู้น าด้านการบริหารจัดการเมือง มีการน าเสนอระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่ใช้

เช่ือมต่อกับเครื่องมือและเทคโนโลยีระบบคลาวด์ที่ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารและรักษาความปลอดภัยโดยมาติ โคชาวี 

(Marti Kochavee) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอจีท ี(AGT) ได้กล่าวว่า "การร่วมมือเป็นพันธมิตรระหว่างซิสโก้ (Cisco) 

และเอจีที (AGT) ท าข้ึนเพื่อให้ชีวิตของพลเมืองดีขึ้น ทั้งยังช่วยคาดการณ์และป้องกันการคุกคามให้ทุกคนปลอดภัย ทั้งใน
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ด้านความเป็นอยู่และทรัพย์สิน การจับมือกันในครั้งนี้องค์การจะได้พบกับความท้าทายของการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

ความร่วมมือด้านการตลาด (Marketing Co-operation)  

 การแลกเปลี่ยนข้อมูล สนับสนุนข้อมูลทางการตลาด และสนับสนุนฐานข้อมูลลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งของความ

ร่วมมือด้านการตลาด โดยทั่วไป ความร่วมมืออาจจะเริ่มต้นมาจากการเป็นพ่อค้ากับลูกค้า หรือพ่อค้ากับผู้จ าหน่ายสินค้า

หรือวัตถุดิบให้กับธุรกิจ ในกรณีที่ธุรกิจมีความสัมพันธ์กับผู้จ าหน่ายสินค้าในลักษณะของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ความร่วมมือ

ด้านการตลาดจะช่วยให้ธุรกิจสามารถซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบในราคาที่ลดลง การร่วมมือในด้านการตลาดของพันธมิตรเชิงกล

ยุทธ์จึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือท่ีน าไปสู่ความส าเร็จได้โดยง่าย ผู้เขียนขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาต่อไปนี้ 

 โพสซิช่ันนิ่ง (2553) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณแกรี่ เด็นสัน (Gali Denson) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการ

ประจ าประเทศไทย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่าได้ประกาศจับมือเป็นพันธมิตรกับไทยประกันชีวิต

และร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Package Product) ประกันชีวิตแบบออลอินวัน (All-in-one) โดยกล่าวไว้ว่าซิกน่าจะใช้

จุดแข็งและความเชี่ยวชาญจากกลุ่มซิกน่าท่ัวโลกในการเจาะและท าตลาดและน าเอาข้อดีและจุดแข็งของบริษัทประกันชีวิต

ในเรื่องของช่ือเสียงที่ได้สะสมมารวมไปถึงความมั่นคงที่มีมาอย่างยาวนานมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ทั้ง

สององค์การสามารถขยายตลาดได้เพิ่มมากขึ้น   

ความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนา (Research and Development Co-operation)  
 ความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาเป็นการร่วมมือกันระหว่างธุรกิจสองธุรกิจซึ่งเป็นพันธมิตรในการคิดค้นวิจัยและ

พัฒนาองค์ความรู้ การน าความสามารถเฉพาะทาง ความช านาญของแต่ละฝ่ายมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการสร้างความแตกต่างและสิ่งแปลกใหม่ให้กับธุรกิจโดยการร่วมมือด้านวิจัยและ

พัฒนานี้อาจจะมีการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการด าเนินงาน การด าเนินงานในลักษณะนี้สามารถช่วยลด เงิน

ลงทุนในการท าการวิจัยและพัฒนาและลดความเสี่ยงในการคิดค้นหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง

กรณีศึกษาต่อไปนี ้  

 ThaiPR.net (2555) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณบัณฑูร ล่ าซ า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยได้กล่าวว่า

ด้วยความร่วมมือในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจระหว่างกสิกรไทยและแมคควอรีกรุ๊ป (Macquarie Group) ทั้งสอง

องค์การเช่ือว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้สามารถท าให้ทั้งสองพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการให้ก้าวหน้าแบบก้าว

กระโดดในอุตสาหกรรมการเงินทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติได้ด้วยความสามารถในการตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าทุกกลุ่ม สถาบันการเงินจะเพิ่มขีดความสามารถอย่างไม่มีข้อจ ากัดหรือพรมแดนใดๆ  ลูกค้าทุกกลุ่มของเครือ

ธนาคารกสิกรไทยจะได้รับการบริการในมิติที่ลึกซึ้งและกว้างกว่าวงการการเงินของประเทศไทยท่ีเคยท ามา 

การร่วมมือด้านการจัดหา (Procurement Co-operation) 

 ปริมาณและจ านวนการสั่งซื้อในแต่ละครั้งมีผลต่อการมีอ านาจในการสั่งซื้อและต่อรองกับทางผู้จ าหน่าย 

(Supplier) ดังนั้น การร่วมมือทางด้านการจัดหาในกรณีที่ธุรกิจสองธุรกิจมีความสัมพันธ์ในเชิงพันธมิตรร่วมกันจะท าให้

สามารถลดต้นทุนในการสั่งซื้อและจัดซื้อในแต่ละครั้งได้อย่างดี  ดังตัวอย่างกรณีศึกษาต่อไปนี้  
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ผู้จัดการออนไลน์ (2550) ซี แวลู ยักษ์ใหญ่ด้านส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง ร่วมกับ ประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลี 

ผู้เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งในการช่วยสนับสนุนด้านวัตถุดิบในการผลิตอาหารกระป๋องซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ ยี่ห้อ �ซูเปอร์ ซี 

เชฟ เพื่อเข้ามาแข่งขันกับปลากระป๋องซาร์ดีนตราสามแม่ครัว โดยมีสาเหตุมาจากปัญหาด้านวัตถุดิบซึ่งในปัจจุบันปลาซาร์ดีน

ขาดตลาด  จากผลกระทบในปรากฏการณ์เอลนินโยกระแสน้ าท าให้ไม่สามารถสั่งซื้อปลาซาร์ดีนได้ ความสัมพันธ์ด้านการเป็น

พันธมิตรท าให้ซี แวลู เกิดความได้เปรียบในด้านการจัดหาวัตถุดิบ นอกจากจะสามารถสั่งซื้อสินค้าที่คู่แข่งทางธุรกิจบางรายไม่

สามารถซื้อได้แล้วยังสามารถสั่งซื้อในราคาที่สมเหตุสมผลอีกด้วย 

จากลักษณะของความร่วมมือในการพัฒนาองค์การโดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ข้างต้น  ผู้เขียนสามารถสรุปได้ว่าการ

พัฒนาองค์การด้วยพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ คือ การน าเอาความร่วมมือขององค์การสององค์การเข้ามามีบทบาทในการร่วมแก้ไข

ปัญหาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือแบบแผนในการปฏิบัติงานขององค์การโดยการน าเอาจุดแข็งของทั้งสององค์การ

เข้ามามีส่วนช่วยในการก าหนดแผนงานให้ทั้งสององค์การได้รับประโยชน์และผลของการเป็นพันธมิตรมากที่สุด  
 

ประโยชน์ของการพัฒนาองค์การโดยใชพ้ันธมิตรเชิงกลยุทธ์ 

 จากการศึกษาการพัฒนาองค์การโดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการน าเสนอลักษณะของการพัฒนาองค์การโดยใช้

พันธมิตรเชิงกลยุทธใ์นเบื้องต้นนั้น สามารถสรุปถึงประโยชน์จากความร่วมมือที่องค์การจะได้รับจากการพัฒนาองค์การได้ ดังนี้  

1. ได้แหล่งการความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ จากการเข้าร่วมโครงการหรือการเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานภายนอก 

2. ช่วยให้สามารถขยายตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 

3. ช่วยให้องค์การธุรกิจได้รับประโยชน์จากการน าข้อดีและจุดแข็งขององค์การพันธมิตรมาใช้ 

4. ช่วยลดต้นทุนด าเนินงานและเงินลงทุนตลอดจนความเสี่ยงของการพัฒนาองค์การหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้

เทคโนโลยีขั้นสูง 

5. ช่วยพัฒนาให้องค์การธุรกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขันและท าให้ธุรกิจแข็งแกร่งและมีโอกาสมากขึ้นใน

การบริหารและการจัดการธุรกิจ 

6.เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 

สรุปและอภิปรายผล  

 จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่าการด าเนินงานทางธุรกิจในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจาก

ในอดีตอยู่หลายประการ  การบริหารขององค์การโดยส่วนใหญ่มีการน าเทคนิค กลยุทธ์ และวิธีการต่างๆ เข้ามาใช้ในการ

พัฒนาองค์การ (Organization Development) ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวทางในการปรับปรุงองค์การให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของลูกค้าและเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเวลานั้นๆ ทั้งเป็นการเพิ่มประโยชน์ให้กับลูกค้าและองค์การ อีกด้วย 

การให้ความร่วมมือด้านทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ ผู้เขียนเห็นว่าองค์การสององค์การไม่เพียงแค่ได้รับประโยชน์จากการใช้

ทักษะการบริหารงาน ทรัพย์สินทางปัญญา การลงทุน เงินทุน และทรัพยากรบุคคลในการท างานร่วมกันเท่านั้น แต่ในทาง

กลับกัน ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับลูกค้าหรือองค์การอื่นๆ ที่ต้องการเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตร

ด้วยเช่นกัน ความร่วมมือด้านการผลิตและการดําเนินงาน และด้านวิจัยและพัฒนา  การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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(Technology Transfer) ให้กับองค์การพันธมิตรเป็นอีกหนึ่งบทบาทส าคัญในการร่วมธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันการให้ความ

ร่วมมือในลักษณะของการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือ การแบ่งปันความรู้ (Know How) อาจเป็นลักษณะของการร่วมมือแบบ

การท า MOU (Memorandum of Understanding) หรือการท าบันทึกความเข้าใจระหว่างองค์การ เช่น องค์การภาครัฐ

ร่วมมือกับองค์การภาคเอกชนในด้านอุตสาหกรรมการผลิต เนื่องจากภาคเอกชนมีศักยภาพ ความพร้อมในด้านเครื่องมือ 

อุปกรณ์ และพื้นที่ในการด าเนินงาน รวมไปถึงเงินทุนส าหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของ

ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบข้อบังคับของภาครัฐในการร่วมมือกับภาคเอกชนนั้น จะด าเนินการในรูปแบบของสัญญาว่าจ้าง 

โดยภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่สนใจที่จะรับจ้างงานจากภาครัฐ จะได้รับประกาศเชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการยื่น

เสนอข้อมูลทางเทคนิค พร้อมเสนอราคา โดยอาจใช้วิธีการจ้างงานแบบผ่านวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Bidding) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ตามแต่กรณีหรือทางภาครัฐจะเห็นสมควร เมื่อได้รับการว่าจ้างงานแล้ว ผู้รับ

จ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและระเบียบข้อบังคับของภาครัฐอย่างเคร่งครัด ความร่วมมือด้านการตลาดและการ

ร่วมมือด้านการจัดหา ผู้เขียนพบว่า หากการร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นกับองค์การสององค์การ เช่นองค์การภาครัฐร่วมมือกับ

องค์การภาคเอกชน ในด้านการตลาดและการจัดหาหรือจัดซื้อสินค้าเข้าองค์การ องค์การภาคเอกชนอาจได้รับการยกเว้น

บางประการเมื่อร่วมงานหรือท าสนธิสัญญาร่วมกับภาครัฐ อาทิ เช่น สิ่งของที่น ามาใช้ในหน่วยงานราชการทหารเพื่อรักษา

ความมั่นคงของประเทศชาติ เป็นต้น ซึ่งข้อยกเว้นๆ ต่างๆ เหล่านี้เป็นเสมือนการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่สามารถลด

ต้นทุน เงินลงทุน และค่าใช้จ่ายด าเนินงานได้เป็นอย่างดี  ธุรกิจความมั่นคงของประเทศชาติอาจยังมีให้เห็นไม่มากนัก หรือ

อาจเป็นเรื่องที่ไกลตัวส าหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสายงานอาชีพ แต่ทั้งนี้ผู้เขียนได้เล็งเห็นว่าธุรกิจความมั่นคงของประเทศชาติเป็น

หนึ่งธุรกิจที่สามารถสร้างผลทางด้านดีและผลกระทบให้กับทุกแวดวงการ  

การพัฒนาองค์การโดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เป็นอีกหนึ่งเทคนิควิธีที่ผู้เขียนศึกษาและมีความเห็นว่า  ในทุกๆ 

องค์การธุรกิจจะด าเนินไปได้ด้วยดีนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย ซึ่งอาจไม่ใช่ความร่วมมือภายในองค์การเท่านั้น 

การสร้างความร่วมมือหรือการแบ่งปันองค์ความรู้เป็นสิ่งที่หลายๆ องค์การควรกระท า องค์การที่ประสบความส าเร็จแล้ว

บางองค์การอาจไม่เห็นถึงส าคัญในการให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือ เนื่องจากองค์การมีความพร้อมและเป็นผู้น าใน

ด้านนั้นๆ อยู่แล้ว แต่หากเป็นเช่นนี้องค์ความรู้ที่มีอยู่จะน าองค์การไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันเท่านั้น องค์การ

เหล่านั้นอาจไม่สามารถด าเนินอยู่ในวงการธุรกิจในระยะยาวได้ เนื่องด้วยความส าเร็จในการประกอบธุรกิจอาจไม่ได้มาจาก

องค์ความรู้ที่มีอยู่เสมอไป หากแต่มาจากช่ือเสียงและการยอมรับจากสังคมด้วย  การประกอบธุรกิจโดยใช้พันธมิตรเชิงกล

ยุทธ์จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งของการพัฒนาองค์การที่สามารถตอบโจทย์และพาองค์การธุรกิจก้าวไปสู่ความส าเร็จและมุ่งสู่

เป้าหมายทางธุรกิจได้รวดเร็วขึ้น โดยความส าเร็จดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับองค์การสององค์การหรือมากกว่า และเกิดขึ้นได้ทั้ง

กับองค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชนที่มีข้อตกลงระหว่างกันในการร่วมลงทุน แบ่งปันทรัพยากร ฐานข้อมูล ความรู้

ทักษะ ความเช่ียวชาญ และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
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ข้อเสนอแนะและข้อจํากัดในการนําแนวคิดพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในองค์การธุรกิจ 

 จากการศึกษาข้อมูลการพัฒนาองค์การโดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ผู้เขียนขอน าเสนอว่าการน าเอาแนวคิดด้าน

พันธมิตรเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการพัฒนาองค์การนั้น องค์การธุรกิจหรือผู้ประกอบการสามารถน าเอากลยุทธ์ดังกล่าวมาใช้ใน

การปรับให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อช่วยให้องค์การธุรกิจฟื้นตัว และก้าวเข้าสู่สถานภาพที่องค์การธุรกิจได้ก าหนดเป้าหมาย

ไว้  นอกเหนือจากการช่วยให้ธุรกิจฟื้นตัวแล้วพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ยังสามารถช่วยให้องค์การที่ก าลังประสบปัญหาสามารถ

อยู่รอดและกลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้งซึ่งสอดคล้องกับสุพาณี สฤษฏ์วานิช (2544:224) ที่ได้อธิบายไว้ว่าพันธมิตรเชิงกล

ยุทธ์เป็นกลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้ทั้งในโอกาสที่องค์การธุรกิจประสบปัญหาหรือในโอกาสที่ธุรกิจต้องการเจริญเติบโตหรือ

ตอ้งการให้ธุรกิจเติบโตได้เร็วขึ้นและมั่นคงข้ึน เป็นต้น และเบนจามิน (Benjamin. 2004:4) ได้กล่าวถึงพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

ไว้เช่นกันว่า เป็นแนวคิดกลยุทธ์ที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์การ องค์การและทรัพยากรขององค์การจะเกิดความ

เข้มแข็งมากขึ้น มีโอกาสและอ านาจในการต่อรองมากขึ้น พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ยังเป็นเสมือนตัวขับเคลื่อนที่ช่วยผลักดันให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรมองค์การของทั้ง 2 องค์การที่มีการท างานร่วมกัน รวมไปถึงรูปแบบการบริหารอีกด้วย  

 ในมุมมองที่แตกต่างกัน พูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ (2550) ได้อธิบายไว้ว่า การน าแนวคิดพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ไปใช้ใน

องค์การธุรกิจควรจะค านึงและระมัดระวังถึงความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกัน กล่าวคือ ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม

ระหว่างองค์การหรือความแตกต่างในการบริหารงานซึ่งอาจจะพบได้ในการร่วมทุนระหว่างองค์การต่างประเทศที่มีแนวคิด

และวิธีหรือวัฒนธรรมในการบริหารงานที่แตกต่างกันท าให้การท างานร่วมกันในลักษณะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เกิดช่องว่าง

และความไม่เข้าใจตรงกันระหว่างทั้งสององค์การได้ ดังนั้น การน าพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในองค์การธุรกิจจึงต้อง

พิจารณาถึงความเหมาะสมรอบด้าน ท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีอาจส่งผลต่อความร่วมมือในอนาคต  
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