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กลยุทธองคกรเปนการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และทิศทางการดําเนินงานในระดับภาพรวม
ขององคกรเพื่อใหผูบริหารและบุคลากรจากหลายสวนงานสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางประสาน
สอดคลอง อันนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและผลประกอบการที่เปนไปตามเปาหมาย
ดังนั้น ผูบริหารระดับสูงขององคกรควรเปนผูตัดสินใจกําหนดกลยุทธองคกร ใชประสบการณ ทั กษะความ
ชํานาญ และทรัพยากรตางๆ ขององคกรในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเพื่อใหไดผลตอบแทนที่เปนรูปธรรม
ผูบริหารระดับสูงตองมีความเขาใจในพื้นฐานการจัดการการเงิน และสามารถบูรณาการแนวคิดดานกลยุทธ
องคกรและการจัดการการเงินขององคกร อันเปนการชวยใหการจัดสรรทรัพยากรองคกรมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรทุกกลุมอยางเหมาะสม
คําสําคัญ: กลยุทธองคกร การจัดการการเงิน ผูมีสวนไดสวนเสีย
ABSTRACT
Corporate strategy is concerned with an organization’s vision, mission, goals, and overall
business direction. It guides senior executives and employees across the organization to conduct
and align business practices, which boost competitive advantages and meet performance targets.
This article suggests that senior executives adopt corporate strategy in conjunction with their
experience, skills, and organization resources to drive business actions, which in turn provide
performances. Likewise, it is important that senior executives have to understand the basics of
financial management and integrated approaches of corporate planning and financial management.
This could induceefficient resource utilization and meet different stakeholder’s requirements.
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บทนํา

กลยุทธองคกร (Corporate Strategy) มีความสําคัญตอ
องคกร และสงผลตอการเจริญเติบโตขององคกรดานตางๆ
อาทิ กําไรสุทธิ ยอดขาย จํานวนลูกคา จํานวนผลิตภัณฑ
ใหม อยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ องคกรทั้งในภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชนจะพัฒนากลยุทธองคกรเพื่อกําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ เปาหมายองคกร และทิศทางการดําเนินธุรกิจ
ตลอดจนระบุผูรับผิดชอบและงบประมาณในการนํากลยุทธ
และแผนงานตางๆ ไปปฏิบัติใหเกิดผลลัพธที่เปนรูปธรรม
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ศูนยวิทยบริการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนเรศวร

(บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย, 2554; บมจ.ผลิตไฟฟา, 2554;
ภัทราภรณ ชางแกว และ ฐิติเมธ โภคชัย, 2551)
นักวิชาการดานการบริหารเชิงกลยุทธ อาทิ Andrews
(1980) Bennett (1999) Faulkner และ Campbell (2003)
Kaplan และ Norton (1996, 2001) และ Grant (2003) ได
อธิบ ายตรรกะรวมกับ ผลการศึกษาวิ จัย ซึ่ง สนับ สนุ นว า
กระบวนการวางแผนกลยุทธองคกรสงผลกระทบตอผล
ประกอบการดานการเงิน ลูกคา กระบวนการการเรีย นรู

ของบุคลากรในองคกร ซึ่งเปนผลประกอบการที่ผูมีสวนได
สวนเสียขององคกรคาดหวังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
อย า งไรก็ ต าม นั ก วิ ช าการด า นการเงิ น หลายท า นอาทิ
Johnson (2003) และ Otley (2003) ตั้งขอสังเกตวานักวิชาการ
ดานกลยุทธจะเนนอธิบายวากลยุทธองคกรเปนตัวขับเคลื่อน
ผลลัพธขององคกรที่มีพลัง แตมีขอจํากัดในคําอธิบายเชิง
บูรณาการทางแนวคิดเพื่อเชื่อมโยงกลยุทธองคกรและการ
วางแผนการเงินเขาดวยกัน นอกจากนี้แลว Faulkner และ
Campbell (2003) ไดกลาววา การบูรณาการแนวคิดดาน
กลยุทธอ งคกรต องสามารถอธิบ ายความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder)
ทุกกลุมอยางครบถวน
จากที่ไดกลาวขางตน จุดมุงหมายสําคัญของบทความนี้
คื อ การทบทวนวรรณกรรมด า นกลยุ ท ธ อ งค ก รและ

การวางแผนการเงินในภาพรวม และนําเสนอแนวคิดเชิง
บูรณาการ (Integrated Concept) เพื่ออธิบายความเชื่อมโยง
ระหวางกลยุทธองคกร การจัดการการเงิน และการตอบสนอง
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร และให
ขอเสนอแนะเชิงวิชาการและการนําไปประยุกตใชงาน

แนวคิดดานการวางแผนกลยุทธองคกร

Bennett (1999) กลาววา แผนกลยุทธองคกร (Corporate
Plan) เปนแผนที่มีความสําคัญตอการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันและการเจริญเติบโตขององคกรทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว โดยผูบริหารหรือผูมีอํานาจตัดสินใจจะ
พัฒนากลยุทธองคกรใหสามารถใชประโยชนจากจุดแข็ง
และโอกาสที่เกิดขึ้น รวมถึงแกไขจุดออนและลดอุปสรรค
ในการดําเนินงาน เพื่อใหไดผลประกอบการที่ตอบสนอง
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยางเหมาะสม

ภาพที่ 1 การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)
ที่มา: ประยุกตจาก Faulkner และ Campbell (2003)
ภาพที่ 1 สะทอนแนวคิดของ Faulkner และ Campbell
(2003) นั่นคือ การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)
เกี่ยวของกับกิจกรรมการบริหารธุรกิจ 3 ดาน คือ การพัฒนา
กลยุทธ (Strategic Formulation) การนํากลยุทธไปปฏิบัติ
(Strategic Implementation) และการควบคุมเชิงกลยุทธ
(Strategic Control) ทั้งนี้ ความสามารถในการกําหนดกลยุทธ
และความสามารถในการควบคุมใหการปฏิบัติ นั้นเปนไป

ตามกลยุทธที่ผูบริหารองคกรสรางขึ้นเปนเงื่อนไขที่จําเปน
สํา หรั บ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแขง ขั น และผล
ประกอบการที่ผูมีสวนไดสวนเสียคาดหวังไว
ในการพัฒนากลยุทธ หรือการจัดทําแผนกลยุทธองคกร
ผูบริหารจะตองกลั่นกรองขอมูลสารสนเทศดานตางๆ ที่
สะทอนสถานการณภายในและภายนอกองคกร อาทิ ผล
ประกอบการในอดีตของบริษัท ทักษะและความชํานาญ

ของบุคลากร ผลิตภัณฑ สวนแบงการตลาด ภาวะเศรษฐกิจ
การเมื อ ง การเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี พฤติ ก รรมของ
คูแขงขัน และอื่นๆ เพื่อจะใชเปนจุดตั้งต นในการคิดเชิง
กลยุทธ (Strategic Thinking) จากนั้น ผูบริหารจะสามารถ
กําหนดทิศ ทางการดําเนินธุรกิจในภาพรวม ซึ่งถายทอด
ออกมาเปนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและกลยุทธองคกร
ทั้งนี้ Faulkner และ Campbell (2003) กลาววาจุดเนนที่สําคัญ
ของกลยุทธองคกรมี 3 ประการ คือ
 การเลือกธุรกิจ/ตลาด/ผลิตภัณฑที่จะแขงขัน (What
is the business/market/productswe shall be in?)
 การจัด สรรทรัพ ยากรเพื่อ ใชใ นการดํ าเนิ นธุ ร กิ จ
(How can we allocate resources?)
 การควบคุมการดําเนินงานขององคกรในภาพรวม
(How can we control business operations?)
ผูบริหารจะสื่อสารกลยุทธองคกรใหทุกหนวยงานนําไป
ใชเปนแนวทางในการพัฒนากลยุทธธุรกิจ (Business Strategy)
โดยมุงหมายใหหนวยงานกําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับ
เปาหมายองคกร (Goal Alignment) และหนวยงานตางๆ
จะมีการกําหนดแผนงาน (Action Plans) ซึ่งอธิบายกิจกรรม
ที่จะตองดําเนินการ คาใชจายดําเนินงาน งบประมาณลงทุน
กรอบเวลาในการดําเนินงาน และผูรับผิดชอบ (Bennett, 1999;
Grant, 2003)
ในการนํากลยุทธไปปฏิบัติ Faulkner และ Campbell
(2003) อธิบายวา ผูบริหารจะใชแผนงานที่กําหนดไวใน
ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธมาขับเคลื่อนองคก รเพื่อใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เชน การปรับโครงสรางองคกร
การนําเสนอผลิตภัณฑใหม การขยายชองทางกระจายสินคา
การว าจ า งบุค ลากรใหม การปรั บ ปรุง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนตน ทั้งนี้ สมใจ วิริยะบัณฑิตกุล (2552) ตั้ง
ขอสังเกตวา การปฏิบัติงานขององคกรจะมี ประสิทธิ ผล
หรือไมนั้น สวนหนึ่งมาจากแผนงานที่สามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริงและอีกสวนหนึ่งมาจากความสามารถและประสบการณ
ของผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบ นอกจากนี้ แ ล ว
De Geus (2001) ไดอธิบายวาบริษัทขามชาติขนาดใหญ
หลายแหงที่ดําเนินงานมาอยางยาวนาน และมีขีดความสามารถ
ในการแขงขันสูงกวาคูแขงขัน มีหลักการปฏิบัติงานที่ชวย
ใหเกิดผลงานที่เปนรูปธรรม ดังนี้

 ความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน (Flexibility) นั่นคือ
สามารถปรับตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ภายในและภายนอกองคกรไดอยางเหมาะสมทันกาล
เชน การเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลัก (Core Business) การ
ยายฐานการผลิต (Production Base) เปนตน
 ความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ (Coherence) นั่นคือ
การพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competencies) และ
สามารถใชประโยชนสมรรถนะหลักในเชิงกลยุทธ
เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และสามารถบูรณาการตอยอด
สมรรถนะหลักใหใชประโยชนมากขึ้นเรื่อยๆ เชน
การพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ที่ตอยอดจากพื้นฐาน
เทคโนโลยีเดิมการใชความชํานาญในการเพิ่มผลผลิต
ขององคกร เปนตน
 การอยูรอดในทุกสถานการณ (Tolerance) นั่นคือ
องคกรมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
อยางตอเนื่อง สามารถสรางมูลคาเพิ่มไดอยางคงเสน
คงวาในสภาวะปกติ และสามารถยื น หยั ด ได ใ น
สถานการณที่ยากลําบาก เชน การขยายฐานลูกคา
ใหมีขนาดใหญจนเกิดการประหยัดจากขนาดการผลิต
(Economies of Scale) การประหยัดจากเครือขาย/
ฐานลูกคา (Economies of Network/Customer-Base)
หรือการประหยัดจากความรวดเร็ ว (Economies of
Speed) เปนตน
 การบริหารการเงินแบบเขมงวด (Frugality) นั่นคือ
องคกรมีความเขมงวดในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ทางการเงิน โดยจะเนนใชเงินทุนจากภายในองคกร
เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจอยางเพียงพอ และ
จะใชเงินทุนจากภายนอกเทาที่จําเปน เชน การลงทุน
ระยะยาว การเพิ่มสินคาคงคลังชั่วครั้งชั่วคราว เปนตน
Faulkner และ Campbell (2003) อธิบายถึงการควบคุม
เชิ ง กลยุ ท ธ ว า ผู บ ริ ห ารมี ห น า ที่ ต อ งติ ด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลกลยุทธที่นําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิด
ความมั่นใจวา เกิดผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามเปาหมาย
ที่ กํ า หนดไว ห รื อ ไม หากพบว า การดํ า เนิ น งาน หรื อ ผล
ประกอบการไมเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว ผูบริหาร
จะตองพิจารณาขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ทบทวนกลยุทธ
องคกร กลยุทธธุรกิจ และแผนงาน เพื่อสรุปเหตุผลและ
กําหนดแนวทางปรับปรุงแกไขแผนตางๆ การดําเนินงาน
และผลประกอบการใหเปนไปตามเปาหมาย

Simon (2001) อธิบายวาผูบริหารควรจะวัดผลการ
ดําเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีการกําหนด
เกณฑและมาตรฐานที่เหมาะสมกับแตละองคกร ทั้งนี้ การ
กําหนดมาตรฐานควรมีความระมัดระวังเพื่อใหสามารถ
สะทอนผลการทํางานไดอยางเปนรูปธรรมดังที่ Kaplan และ
Norton (1996, 2001) ไดเสนอหลักการวัดผลการดําเนินงาน
แบบ Balanced Scorecard ซึ่งประกอบดวยผลการดําเนินงาน
4 ดาน คือ
 ดานการเงิน (Financial Perspective)
 ดานลูกคา (Customer Perspectives)
 ดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspectives)
 ดานการเรียนรูและการเติบโต (Organization Learning
& Growth Perspectives)
นอกจากนี้ ภัชราภรณ ชางแกว และฐิติเมธ โภคชัย
(2551) และสมใจ วิริยะบัณฑิตกุล (2552) ไดสรุปแนวคิด
ของผูบริหารระดับสูงขององคกรขนาดใหญในภาคเอกชน
ไทย โดยเนนวา การติดตาม ควบคุ ม และประเมินผลการ
ดําเนินงาน จําเปนจะตองจัดตั้งหนวยงานเพื่อทําหนาที่ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานอยางจริงจัง หนวยงานนี้ควร
อยูกับสายงานวางแผน/การเงินซึ่งจะทําหนาที่ติดตามและ
สรุปผลการปฏิบัติงานและอาจมีความจําเปนตองตั้ง คณะ
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธที่ประกอบดวย
ผูแทนระดับบริหารจากฝายตางๆ เพื่อชวยระดมความคิด
ในการปรับปรุงการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิผล
ถึงแมวา นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร
ธุรกิจ (Henderson, 1979; Andrews, 1980; Porter, 1980, 1985;
Bennett, 1999; Kaplan & Norton, 1996, 2001; Grünig & Kühn
2002; Faulkner & Campbell, 2003; Grant, 2003) ไดพัฒนา
แนวคิดและแบบจําลองเกี่ยวกับกลยุทธองคกรอยางหลากหลาย เชน แบบจําลอง BCG, แบบจําลอง Five Forces, แบบ
จําลอง Balanced Scorecard เปนตน แตแนวคิดและแบบ
จําลองเหลานี้ยังคงมีขอจํากัดในเชิงบูรณาการ กลาวคือ
 แนวคิดและแบบจําลองเหลานี้ ใหความสําคัญกับ
การอธิบายกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ แตยังมี
ขอจํากัดในเรื่องคําอธิบายผลกระทบที่จะเกิดกับ
การจัดการการเงินขององคกรในรายละเอียด อาทิ
งบการเงินองคกร การลงทุนในโครงการ การวาจาง
บุคลากร (Johnson, 2003)

 แนวคิดและแบบจําลองเหลานี้ ยังมีขอจํากัดในการ
อธิบายวาบริษัทตองกระจายผลประโยชนใหแกผูมี
สวนไดสวนเสียไดอยางไร กลาวอีกนัยหนึ่ง กลยุทธ
ที่นําความสําเร็จมาสูองคกรอยางยั่งยืน คือ กลยุทธ
ที่ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางครบถวนและเหมาะสม (Mintzberg, Ahlstrand,
& Lampel, 1998; Faulkner & Campbell, 2003)

แนวคิดดานการจัดการการเงิน

นักวิชาการสาขาการจัดการการเงิน อาทิ Bringham และ
Ehrhardt (2002), Chandra (2009) และ Johnson (2003) กลาววา
ผูบริหารองคกรจะเปนผูทําหนาที่กําหนดกลยุทธดานการ
จัดการการเงินเพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคหลัก คือ การ
สรางความมั่งคั่งสูงสุดแกผูถือหุน (Maximizing Shareholder
Wealth) โดยการสรางความมั่งคั่งดังกลาวจะสะทอนผาน
 การเจริญเติบโตอยางตอเนื่องในระยะยาวของมูลคา
หุนสามัญ (Common Stock Value) และสวนของผูถือ
หุน (Equity)
 การมีกลยุทธองคกรซึ่งสรางมูลคาเพิ่มและรักษา
ความไดเปรียบในการแขงขัน
 การมีเงินสดและทรัพยากรองคกรที่เพียงพอสําหรับ
การนํากลยุทธไปปฏิบัติ
 การใชประโยชนจากตลาดเงิน (Money Market) และ
ตลาดทุน (Capital Market) เพื่อเพิ่มความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน
 การที่องคกรมีกระแสเงินสดเพื่อใชจาย ชําระคืนหนี้
และจายเงินปนผล ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 การถวงดุลระหวางผลตอบแทนและความเสี่ยงทาง
การเงินอยางเหมาะสม (Risk-Return Balance)
ในการที่จ ะบรรลุ วัต ถุป ระสงค หลั กจากการจัด การ
การเงิน Bringham และ Ehrhardt (2002) และภัชราภรณ
ชางแกว และฐิติเมธ โภคชัย (2551) อธิบายวา ผูบริหารที่
รั บ ผิ ด ชอบด า นการเงิ น องค ก ร อาทิ ประธานเจ า หน า ที่
บริหารดานการเงิน (Chief Financial Officer-CFO) ผูจัดการ
ฝายการเงิน (Financial Manager) จะเขาไปมีสวนเกี่ยวของ
กับกิจกรรมการวางแผนองคกร การจัดทําแผนธุรกิจ การ
อนุมัติงบ ประมาณสําหรับใชเปนคาใชจายประจําและใชใน
การลงทุ นโดยการตั ด สิ น ใจด า นการเงิ น ที่ สํ า คั ญ ๆ ของ
องคกรธุรกิจมีดังตอไปนี้

 การวางแผนการเงิน (Financial Planning) นั่นคือ
ผูบริหารจะตองจัดทําสรุปรายงานกิจกรรมทางการ
เงินและงบการเงินเพื่อสรุปผลการดําเนินงานดาน
การเงิน และตองทําประมาณการทางการเงินเพื่อใช
เปนแนวทางจัดสรรทรัพยากรและกําหนดเปาหมาย
ธุรกิจในอนาคต
 การจั ด หาเงิ น ทุ น และกํ า หนดโครงสร า งเงิ น ทุ น
(Financing & Capital Structure) นั่นคือ ผูบริหารจะ
พิจารณาแหลงเงินทุนเพื่อนํามาใชสนับสนุนความ
ตองการใชเงินทุนในการทําธุรกิจขององคกร ตลอดจน
กําหนดแนวนโยบายในการใชเงินทุนจากการกูยืม
และจากผูถือหุนอยางชัดเจน
 การลงทุน (Investment)นั่นคือ ผูบริหารจะตองพิจารณา
และตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการ/ผลิตภัณฑ/
ธุร กิจ ที่มี ผลตอบแทนเหมาะสมในเชิ งเศรษฐกิ จ
กลาวอีกนัยหนึ่ง เลือกลงทุนในโครงการที่มูลคา
ปจจุบันสุทธิ (Net Present Value-NPV) มากกวาศูนย
 การจายเงินปนผล (Dividend Policy) นั่นคือ ผูบริหาร
ตองทําใหองคกรมีผลการดําเนินงานที่ดีเพื่อใหผูถือ
หุนไดรับผลตอบแทนอยางเหมาะสมและตอเนื่อง
 การบริหารเงินทุ นหมุนเวียน (Working Capital
Management) นั่ นคื อ ผูบ ริห ารต องสามารถดํา รง
สภาพคล อ งในการทํ า ธุ ร กิ จ อย า งต อ เนื่ อ ง และ
สามารถจั ด การสิ น ค า คงคลั ง ลู ก หนี้ ก ารค า และ
เจาหนี้การคาอยางเหมาะสม
 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk
Management) นั่นคือ ผูบริหารองคกรตองมีแผนงาน
ในการปองกันและลดความเสี่ยงทางการเงินเพื่อให
องคก รสามารถเจริญเติบได อยา งยั่ง ยืน เชน การ
ควบคุมอัตราสวนหนี้สินตอทุนไมใหเกิน 1:1 การ
ซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เปนตน
นอกจากนี้ Johnson (2003) และ Chandra (2009) ให
เหตุผลวาการวางแผนกลยุทธองคกรและการวางแผนธุรกิจ
ตางๆ นั้นตองอาศัยแผนการเงินมาเกื้อหนุนเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการสําเร็ จเปนรู ปธรรม กลาวอี กนัยหนึ่ง กลยุท ธ
องคกรและกลยุทธธุรกิจตางๆ จะถูกแปลงเปนตัวเลขทาง
การเงิน อาทิ อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร อัตราสวน

หนี้สินตอสวนทุน อัตราสวนสภาพคลอง และจะถูกนําเสนอ
เปนงบการเงินประมาณการ ในทํานองเดียวกัน ภัชราภรณ
ชางแกว และฐิติเมธ โภคชัย (2551) ไดอธิบายวา ประธาน
เจาหนาที่บริหารขององคกรธุรกิจชั้นนําใหความสําคัญกับ
อธิ บายการเชื่ อมโยงแผนกลยุท ธอ งค กรและการจัด การ
การเงินอยางชัดเจนเพื่อใหเห็นภาพรวมการขับเคลื่อนให
องคกรเดินตามวิสัยทัศนและพันธกิจ ทั้งในมิติดานธุรกิจ
และการเงินควบคูกันไป
อยางไรก็ตาม ผูเขียนไดตั้งขอสังเกตวา แนวคิดดาน
การจั ด การการเงิ นยั งให คํา อธิ บ ายที่ คอ นข า งจํ ากั ด ใน 2
ประเด็นสําคัญ คือ
 นั ก วิ ช าการด า นการเงิ น ให คํ า อธิ บ ายที่ ใ ห ค วาม
สําคัญกับผูถือหุนมากกวาผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
แตในทางปฏิบัตินั้น องคกร/บริษัทจะตองกระจาย
ผลประโยชนทางการเงินไปยังผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกกลุมตางๆ อาทิ ซับพลายเออร สถาบันการเงิน
รัฐบาล สังคม ลูกคาตามความเหมาะสม (Milgrom &
Roberts, 1992; Kay, 1995; Simon, 1997; Tungben
chasirikul, 2010, 2011)
 เนื่องจากพื้นฐานแนวคิดดานการจัดการการเงินมี
รากฐานมาจากหลักเศรษฐศาสตร ดังนั้น คําอธิบาย
ตางๆ จะเนนเรื่องการมุงสรางกําไรสูงสุด/สรางมูลคา
เพิ่มสูงสุดแกผูถือหุน/ทําใหตนทุนต่ําสุด แตในทาง
ปฏิ บั ติ นั้ น องค ก ร/บริ ษั ท หลายแห ง มี วิ สั ย ทั ศ น
พันธกิจ และทิศทางการดําเนินงานที่แตกตางออกไป
ได เชน การปรับตัว/เปลี่ยนแปลงองคกรเพื่ออยูรอด
ไดในระยะยาว (De Geus, 2001) การจัดการการเงิน
แบบอนุรักษนิยมเพื่อลดความเสี่ยงใหกับองคกร
(ภัชราภรณ ชางแกว และ ฐิติเมธ โภคชัย, 2551) หรือ
การตั้งบริษัทลูกขึ้นมาเพื่อสนับสนุนใหบริษัทอื่นๆ
ในกลุมธุรกิจเดียวกันเจริญเติบโต (สมใจ วิริยะบัณฑิตกุล, 2552)
จากที่ไดอธิบายมาขางตน ผูเขียนเห็นถึงโอกาสในการ
ผสมผสานแนวคิ ด ด า นกลยุ ท ธ อ งค ก รและการจั ด การ
การเงินเข าดวยกัน เพื่ อให คําอธิ บายเปนแบบบูรณาการ
และสะทอนความเปนจริงไดดียิ่งขึ้น

แนวคิดดานกลยุทธองคกรและการจัดการการเงิน
แบบบูรณาการ

นักวิชาการหลายทานเสนอแนวคิดดานกลยุทธองคกร
และการจัดการการเงินแบบบูรณาการ ซึ่งมีความแตกตางกัน
ในคําอธิบายและแบบจําลองที่นําเสนอ อาทิ
 Buzzell และ Gale (1987) นําเสนอแนวคิด PIMS
(Profit Impact of Marketing Strategy) โดยสมมติฐาน
ที่สําคัญ คือ การใชกลยุทธเพื่อเพิ่มสวนแบงการตลาด
จะทําใหความสามารถในการทํากําไรของบริษัทเพิ่ม
สูงขึ้น
 Kaplan และ Norton (2001) ไดอธิบายความเชื่อมโยง
ระหวางกลยุทธองคกร แผนธุรกิจ และผลการดําเนินงาน ผานแบบจําลองการบริหารอยางสมดุล (Balanced
Scorecard Model)
 Walsh (2002) ใหเหตุผลวา มูลคาของบริษัทเกิด
จากการใชสินทรัพย (Assets) เพื่อขับเคลื่อนการเจริญ
เติบโตของรายได (Sales Growth) และผลกําไร (Profit)
ซึ่งจะกอใหเกิดกระแสเงินสดสําหรับการใชประเมิน
มูลคาของกิจการ
 Warren (2002) อธิบายการจัดการเชิงกลยุทธแบบ
พลวัต (Dynamic Strategic Management) โดยมีสมมติฐานสําคัญ คือ บริษัทจะมีการใชทรัพยากรทางการ
เงินมาลงทุนในสินทรัพยเพื่อสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขันและผลกําไรอยางตอเนื่อง
 Johnson (2003) ไดบูรณาการหลักการดานกลยุทธ
องค ก รให เ ข า กั บ การประเมิ น มู ล ค า ทางการเงิ น
(Financial Valuation) และแสดงใหเห็นวากลยุทธ
เปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนมูลคาในอนาคต
(Future Value) ขององคกร
 Chandra (2009) ไดสรุ ปภาพรวมความสัม พัน ธ
ระหวางการวางแผนองคกร การวางแผนธุรกิจ และ
การวางแผนการเงินเพื่อสะทอนใหเห็นวากลยุทธ
องค ก รในท า ยที่ สุด จะต อ งถู ก แปลงไปอยู ใ นรู ป
ตัวเงินและรายงานงบการเงิน
ทั้งนี้ ผูเขียนไดพัฒนาแนวคิดดานกลยุทธองคกรและ
การจัดการการเงินแบบบูรณาการ (ดังแสดงในภาพที่ 2)
โดยอาศัยการผสมผสานองคความรูดา นหลายแขนงเข า
ดวยกัน ไดแก กลยุทธองคกร (Andrews, 1980; Bennett,

1999; Faulkner & Campbell, 2003; Grant, 2003) การจัดการ
การเงิน (Finnerty, 1996; Bringham & Ehrhardt, 2002; Walsh,
2002; Energy Institute, 2005; Chandra, 2009; Tungben
chasirikul, 2011) ความไดเปรียบในการแขงขัน (Porter, 1980,
1985; Buzzell & Gale, 1987; Warren, 2002) เศรษฐศาสตร
การจัดการ (Milgrom & Roberts, 1992; Tungbenchasirikul,
2010) และดานพฤติกรรมองคกร (Simon, 1997; De Geus,
2001)
ภาพที่ 2 และตารางที่ 1 อธิบายความเชื่อมโยงระหวาง
กลยุทธองคกรและการจัดการการเงิน รวมถึงการกระจาย
ผลประโยชน ท างการเงิ น ไปยั ง ผู มี สวนได สวนเสี ย ของ
องคกร โดยแผนกลยุทธองคกรจะเปนกรอบใหญสําหรับ
การดําเนินธุรกิจ เมื่อผูบริหารระดับสูงไดตัดสินใจกําหนด
วิ สัย ทั ศ น พั น ธกิ จ และกลยุ ท ธ อ งค ก รอย า งชั ด เจนแล ว
หนวยงานตางๆ อาทิ การตลาด วิจัยและพัฒนา ทรัพยากร
บุคคลปฏิบัติการ จะสรางกลยุทธธุรกิจ (Business Strategies)
ที่สอดคลองกับกลยุทธองคกรและระบุความตองการใชเงิน
งบประมาณ (Budget Requirements) เพื่อการใชจายดําเนินการ
และการลงทุน หลังจากนั้น ผูบริหารดานการเงินจะสรุป
ความตองการใชเงินทุนขององคกร (Financial Need) จัดทํา
ประมาณการทางการเงิน (Financial Projection) และกําหนด
แผนจัดหาเงินทุน (Financing Plans) ซึ่งแหลงเงินทุนที่สําคัญ
จะมาจากการกูยืม (Debt) และสวนผูถือหุน (Shareholder’s
Equity) โดยเงินทุนที่จัดหามาจะใชเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ
องคก รให เป นไปตามทิ ศ ทางและเปา หมายที่ กํ าหนดไว
(Tungbenchasirikul, 2011)
ในสวนของการจัดการกระแสเงินสด การจัดหาเงินทุน
จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณหนี้สินและปริมาณ
เงินในสวนของผูถือหุน และเงินทุนที่องคกรไดจัดหามาจะ
ถูกนําไปใชลงทุนในสินทรัพยระยะสั้นและสินทรัพยระยะ
ยาว เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันอันจะนําไปสู
การสรางรายไดและมูลคาเพิ่มใหกับองคกร ซึ่งในทายที่สุด
จะสงผลกระทบตอกระแสเงินสดของกิจการ 3 ดาน คือ
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (Operating
Cash Flow)
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน (Investment
Cash Flow)
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน (Financing
Cash Flow)

ภาพที่ 2 สะท อ นให เ ห็น อี ก วา หากองคก รใดสร า ง
รายไดและผลกําไรเปนนาพอใจ องคกรนั้นจะสามารถจาย
ผลตอบแทนใหกับผูเปนเจ าของเงินทุนกลุมตางๆ ไดแก

เจาหนี้เงินกู ผูถือหุนบุริมสิทธิ และผูถือหุนสามัญ อยาง
เหมาะสม และยังเพิ่มความมั่งคั่งขององคกรจากการเพิ่มขึ้น
ของกําไรสะสม (Chandra, 2009; Tungbenchasirikul, 2011)

ภาพที่ 2 การวางแผนกลยุทธองคกรและการจัดการการเงินแบบบูรณาการ
ที่มา: ประยุกตจาก Kay (1995) และ Tungbenchasirikul (2010, 2011)

นอกจากนี้แลว สมใจ วิริยะบัณฑิตกุล (2552, 297-298)
ไดสรุปการเชื่อมโยงการคิดเชิงกลยุทธและการจัดการการเงิน
เขาดวยกัน โดยอางบทสัมภาษณของ คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานเครือสหพัฒน: “เบื้องหลังกลยุทธการวางหมาก
ขอหนึ่งที่บุญยสิทธิ์นํามาใชในการบริหารเครือ ก็คือ การ
มองหาธุ รกิ จ ใหม ๆ สิ น คา ใหมๆ อย า งไม ย อมอยูเ ฉย ...
บุญยสิทธิ์มักเนนย้ําเสมอวา คนทําธุรกิจขอแรกตองดูงบ
เปน ... การเปนนักดูงบการเงินที่เกงและการรูจักธุรกิจ สินคาของทุกบริษัทในเครือเปนอยางดี ทําใหการตัดสินใจ
ของบุ ญ ยสิ ท ธิ์ ส ามารถทํ า บนพื้ น ฐานของการสามารถ
วิเคราะหไดวา บริษัทพี่เลี้ยงนองเหลานี้มีกําลังมากพอที่จะ
ลงทุ น หรื อ ไม ”กล า วอี ก นั ย หนึ่ ง ผู บ ริ ห ารจะต อ งเข า ใจ
ภาพรวมกลยุทธองคกร และสามารถประเมินสมรรถนะ
ด า นการเงิ น ขององค ก รได อ ย า งเหมาะสม ในทํ า นอง
เดียวกัน ภัชราภรณ ชางแกว และ ฐิติเมธ โภคชัย (2551) ให
ขอคิดเห็นวาผูบริหารดานการเงินตองเขาไปมีสวนรวมใน
การตัดสินใจเชิงกลยุทธขององคกรในหลากหลายมิติ อาทิ
การวาจางบุคลากรใหม การพัฒนาผลิตภัณฑใหม การลงทุน
ตารางที่ 1 การกระจายผลประโยชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ลูกคา (Customer)
ซับพลายเออร (Supplier)
เจาหนี้ (Creditor)
ผูบริหาร/พนักงาน (Executive/Employee)
รัฐบาล (Government)
สังคม (Society)
ผูถือหุน (Shareholder)
บริษัท (Company)
ที่มา: Kay (1995) และ Tungbenchasirikul (2010)

บทสรุป

ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การซื้อกิจการ เพราะการ
ตัดสินใจเหลานี้จะสงผลกระทบตอ กระแสเงินสด และงบ
การเงินของบริษัทอยางหลีกเลี่ยงไมได
จากตารางที่ 1 Kay (1995) และ Tungbenchasirikul (2010)
อธิบายวา กลยุทธองคกรทุกแหงจะตองทําใหองคกรสามารถ
กระจายผลประโยชนไปยังผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ
ทุกกลุมอยางเหมาะสม รายไดจากการขายผลิตภัณฑจะถูก
แบงออกเปนหลายสวนเพื่อจายผลตอบแทนใหกับผูที่เขา
มามีสวนรวมในการสรางมูลคาใหกับธุรกิจ เอกสารรายงาน
ประจําป ของบริษั ทจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพ ยแห ง
ประเทศไทย อาทิ บริษัท ผลิตไฟฟา จํา กัด (มหาชน) และ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดแสดงวิสัยทัศน
และพันธกิจซึ่งสะทอนอยางชัดเจนวาการดําเนินธุรกิจจะตอง
ตอบสนองความตองการของลูกคา ผูถือหุน ลูกจาง สังคม
และผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่นๆ เพื่อใหองคกรมีการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน และมีผลประกอบการอัน
เปนที่นาพอใจอยางยั่งยืน

ผลประโยชนที่ไดรับ
สินคา/บริการตอบสนองความตองการอุปโภคบริโภค
รายได/กําไรจากการขายวัตถุดิบ หรือสินคาขั้นกลาง
รายไดดอกเบี้ยจากการใหกูยืมเงิน หรือการใหเครดิตทางการคา
ผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน (เงินเดือน + โบนัส) และสวัสดิการอื่นๆ
รายไดจากการจัดเก็บภาษี
เงินรับบริจาคเพื่อใชในกิจกรรมสาธารณะประโยชน
ผลตอบแทนในรูปเงินปนผลและความมั่งคั่งของบริษัทเพิ่มขึ้น
กําไรสะสมและเงินสําหรับการลงทุนในอนาคต

โดยสรุป แลวบทความนี้ ได อธิ บ ายสาระสํ าคั ญของ
แนวคิดดานกลยุทธองคกรและการจัดการการเงิน และได
บูรณาการทั้ง 2 แนวคิดเขาดวยกันเพื่อที่จะอธิบายใหเห็น
ถึงภาพรวมความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธองคกรและการ
จัดการการเงิน ตลอดจนการกระจายผลประโยชนใหแกผูมี
สวนไดสวนเสียขององคกรทุกกลุมอยางทั่วถึง ทั้งนี้ ผูบริหาร

องคกรตองมีความเขาใจบนพื้นฐานวา การวางแผนกลยุทธ
องคกรเปนกิจกรรมทางธุรกิจมีความเปนพลวัต (Dynamic)
มีวิวัฒนาการอยางตอเนื่อง (Continuous Evolution) สงผล
กระทบตอองคกรอยางมีนัยสําคัญ (Significant Impact) และ
ทํา ให เกิ ดการเปลี่ย นแปลงความสามารถในการแข งขั น
(Competitiveness) และที่สําคัญ คือ ผูบริหารองคกรตองมี
ความเขาใจหลักการจัดการการเงินเพื่อใหสามารถใชทรัพยากร

ทางการเงินในการสรางมูลคาเพิ่มและลดความเสี่ยงทาง
การเงินใหแกองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
Kaplan และ Norton (1996, 2001) และ Faulkner และ
Campbell (2003) กลาววา กลยุทธองคกรเปนกรอบที่จําเปน
สําหรับทุกองคกรธุรกิจในการกําหนดทิศทางและเปาหมาย
ในการดําเนินธุรกิจ แตยังไมเพียงพอที่จะนําพาองคกรไปสู
ความสําเร็จได นั่นหมายถึง ผูบริหารองคกรตองผสมผสาน
ความคิดเชิงกลยุทธ ทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรดาน
อื่นๆ เขาดวยกันเพื่อสรางและยกระดับขีดความสามารถใน
การแขงขันและเพิ่มโอกาสใหองคกรไดรับผลการดําเนินงาน
ที่เปนไปตามเปาหมายและเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง

ขอเสนอแนะ

แนวคิ ด ด า นกลยุ ท ธ อ งค ก รและการจั ด การการเงิ น
แบบบูรณาการ ดังแสดงในภาพที่ 2 และตารางที่ 1 นําไปสู
ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ ดังนี้
1. อาจารยผูสอนสามารถนําแนวคิดนี้ไปใชประกอบ
การเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic
Management) การจัดการการเงิน (Financial Management)
และสาขาวิชาบริหารธุรกิจดานอื่นๆ เพื่อใหผูเรียนเขาใจใน
ความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธองคกรและการจัดการการเงิน
ไดดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถเขาใจกลไกในการขับเคลื่อน
กลยุทธเพื่อใหไดมาซึ่งผลประกอบการที่คาดหวังของผูมี
สวนได สวนเสี ยขององค กรหลายกลุม กลาวอีก นัย หนึ่ ง
การศึกษาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ การจัดการการเงินแยก
ออกจากกันอาจทําใหผูเรียนไมสามารถคิดในระดับภาพรวม
ขององคกรและไมสามารถบูรณาการทางความคิดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2. นั ก วิ จั ย สามารถใช ป ระกอบการพั ฒ นากรอบ
แนวคิดสําหรับการวิจัยดานการจัดการการเงิน (อาทิ การหา
ความสัมพันธทางสถิติระหวางกระบวนการวางแผนการเงิ น
และผลประกอบการดานการเงิน) และการพัฒนาเครื่องมือ
สําหรับการวิจัยดานการบริหารธุรกิจทั้งในเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ (อาทิ การสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการวางแผน
กลยุทธองคกร การจัดการการเงินขององคกร คําถามเพื่อ
การสัมภาษณเก็บขอมูลจากผูบริหารระดับสูงขององคกร)
3. การบูรณาการแนวคิดเชิง ไมไดจํากัดแตเพีย งการ
แสดงความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธองคกรและการจัดการ
การเงินเทานั้น ทั้งนี้ องคความรูดานการบริหารธุรกิจแขนง

อื่นๆ มีคําอธิบายที่เชื่อมโยงกับกลยุทธองคกรได เชน กลยุทธ
องคกรและการบริหารโลจิสติกส กลยุทธองคกรและการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน (ดังตัวอยางงานวิจัย
ของ Shrader, Taylor, & Dalton, 1984 และ Miller & Cardinal,
1994)
ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปประยุกตใชงาน มีดังนี้
1. การบูรณาการแนวคิดในบทความนี้ สามารถชวย
ใหผูบริหารองคกรทั้งภาครัฐบาลและเอกชนมีความเขาใจ
ภาพรวมของความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธองคกรและการ
จัดการการเงิน ตลอดจนการตอบสนองความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสียใหทั่วถึง เพื่อรักษาความสามารถในการ
แขงขันและการเจริญเติบโตขององคกรในระยะยาว
2. ผูบริหารขององคกรควรเนนใหพนักงานขององคกร
ในทุกระดับเกิดเขาใจวา กลยุทธองคกรเชื่อมโยงกับ การ
วางแผนดานการเงิน และจะทําใหสามารถกําหนดงบประมาณ
ตลอดจนระบุความตองการใชเงินลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานใหมที่ยังตองการ
การเสริมสรางทักษะและการวิเคราะหผลกระทบจากกลยุทธ
องคกรที่มีตอการจัดการการเงิน
3. ผูบริหารขององคกรควรคํานึงถึงประเด็นในเรื่อง
บริหารทรัพยากรมนุษยดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง คาจาง ซึ่ง
เปนคาตอบแทนแกผูบริหารและพนักงานนั้นจะตองพิจารณา
วามีความเหมาะสมเพียงพอเปนธรรมเพียงไร เพราะนโยบาย
การจายผลตอบแทน (Compensation Policy) ซึ่งมีความ
เชื่อมโยงกับกลยุทธองคกรจะสงผลกระทบกับแรงจูงใจใน
การทํางานของผูบริหารและพนักงานในองคกรอยางหลีกเลี่ยง
ไมได
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