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บทคัดย่อ

 สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันที่รุนแรงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด แม้กระทั่ง

การแข่งขนัของสถาบนัอดุมศกึษา ทัง้สถาบนัอดุมศกึษาของภาครฐัและภาคเอกชน ทีเ่ปิดท�าการสอนจ�านวน

หลายแห่ง แม้จะเป็นผลดีต่อผู้เรียนในด้านการมีทางเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองสนใจเข้าศึกษาต่อได้

มากขึน้ แต่ในด้านของมหาวทิยาลยัเอกชนภาวะการแข่งขนัดงักล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อจ�านวนผู้เรียนทีล่ดลง 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสภาพแวดล้อมของมหาวทิยาลยัเอกชนไทยในปัจจบุนั ทีม่สีถาบนัอดุมศกึษาของภาครฐั

และเอกชน รวม 247 แห่ง, มีคู่แข่งขันรายใหม่ที่เป็นมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศเข้ามา , จ�านวนประชากร

ของผู้เรยีน (ตามระบบ) ลดลงต่อเน่ืองมาหลายปี, ค่าเงินบาทแขง็ค่าขึน้มากกว่าประเทศอืน่ในภูมภิาคเดยีวกัน 

ฯลฯ ส่งผลต่อความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็ก

 มหาวิทยาลัยเอกชนไทยจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการ

ประยกุต์ใช้กลยทุธ์ทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่ให้สามารถอยูร่อดในสภาพแวดล้อมเช่นน้ี และเป็นพืน้ฐานในการพฒันาให้

มหาวทิยาลยัเอกชนกลบัมาเจรญิเตบิโตขึน้ได้ในอนาคต บทความน้ีจึงเป็นการน�าเสนอแนวทางการประยกุต์ใช้

กลยุทธ์การแข่งขันทั่วไปของพอร์เตอร์ (Porter’s Generic Competitive Strategies) และ กลยุทธ์แม่บท

กลยุทธ์ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน (Grand Strategies / Directional Strategies) มาใช้ร่วมกันในรูป

แบบของการใช้กลยุทธ์แบบบูรณาการ (Integrated Strategies) ตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัยเอกชน

เพื่อความอยู่รอด

ค�าส�าคัญ : การจัดการเชิงกลยุทธ์ ความอยู่รอด มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
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Abstract 

 The current business competition is more intensive regardless of business types, 

including the higher education institutions. Today both public and private universities are 

offering teaching services in many places. Although it is good for the students to have more 

options for furthering their education in higher education institutions that they are interested 

in. But for the private universities, this competition will decrease the student number. Especially 

in the current situation, while some of the 247 public and private higher education institutions 

are trying to survive, new competitors from abroad are coming in. The number of students 

has been dramatically decreased for many years. The Thai baht appreciates more than the 

currencies of other countries in the region. These affect the survival of Thai private universities 

especially the very small private universities.

 The private universities therefore have to adapt themselves to keep up with the changing 

environment by applying relevant strategies for survival in this environment and using them 

as the basis for development in the future. The purpose of this study is to integrate Porter’s 

Generic Competitive Strategies and The Grand Strategies or Directional Strategies according 

to the context of each private university for survival.

Keywords : Strategic Management, Survival, Private Universities of Thailand
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บทน�ำ

	 ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นของภาครัฐและภาคเอกชน	รวม	186	แห่ง	แบ่งเป็นสถาบัน

อดุมศึกษาของรัฐ	103	แห่ง,	สถาบันอดุมศกึษาเอกชน	73	แห่ง	และสถานศกึษานอกสังกัดฯ	10	แห่ง	

(กระทรวงการอุดมศึกษา	วทิยาศาสตร์	วจัิยและนวตักรรม,	2562)	จากข้อมลูจ�านวนสถาบันอุดมศึกษา

ข้างต้นจะพบว่า	มหาวทิยาลยัเอกชนต้องเผชิญกบัคู่แข่งท้ังทางตรงและทางอ้อมจ�านวนมาก	ประกอบกบั

การสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนปลงไป	 ทั้งด้านขนาดประชากรศาสตร์	 ได้แก่	 จ�านวนประชากร

ในวยัศึกษาในระดับอุดมศึกษามจี�านวนลดลงอย่างต่อเนือ่ง	ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาต่างประสบปัญหาของ

จ�านวนผู้เรยีนทีล่ดลง	และมแีนวโน้มจะลดลงเรือ่ย	ๆ 	การทีจ่�านวนของผู้เรยีนลดลงทกุสถาบนั	ทัง้สถาบนั

อุดมศึกษาของรฐัหรอืเอกชน	จงึต้องด้ินรนเพือ่ดึงดูดให้ผู้เรยีน	หรอืผู้สนใจเข้าศึกษาได้หนัไปสูส่ถาบนั

ของตนให้มากขึ้น	 (รัฐพงศ์	บุญญานุวัตร,	2561)	จากสถิติข้อมูลของจ�านวนนักศึกษาใหม่ในสถาบัน

อุดมศึกษา	ปีการศึกษา	2558-2562	(ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,	2562)	พบว่า	จ�านวน

นกัศึกษาใหม่	ปี	2558	จ�านวน	473,088	คน,	ปี	2559	จ�านวน	431,771	คน,	ปี	2560	จ�านวน	403,507	

คน,	ปี	2561	จ�านวน	397,359	และปี	2562	จ�านวน	331,006	คน	ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง	

	 นอกจากมหาวิทยาลยัเอกชนจะต้องเผชิญกบัปัญหาต่าง	ๆ 	เช่น	ปัญหาคู่แข่งขนัรายใหม่เข้ามา

โดยมีสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศทยอยเข้ามาเปิดการเรียนการสอนในประเทศ,	ความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี	 โดยเฉพาะเทคโนโลยีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์	 หรือ	 e-learning	

ซ่ึงสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนท่ีเปลี่ยนไป	 ระบบมหาวิทยาลัยออนไลน์นี้ตอบสนอง

ความต้องการของคนรุ่นใหม่อย่างเต็มที่	 ส�าหรับในประเทศไทยก็เริ่มมีบางสถาบันจัดหลักสูตรนี้อยู	่

ซึ่งยังต้องมีหน่วยงานเข้าไปก�ากับดูแลและรับรอง	(ธเนศน์	นุ่นมัน,	2561)	นอกจากนี้สภาพแวดล้อม

ในด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นของภาครัฐก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้การบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยเอกชนขาดความคล่องตัว

	 จากสภาวะการแข่งขนัทีส่งูขึน้ดังกล่าว	ส่งผลให้มหาวทิยาลยัเอกชนไทยต้องมกีารปรบัตัวเพือ่

สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันและเพื่อความอยู่รอดเช่นกัน	 ต่างจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มี

ข้อได้เปรียบอยู่หลายมิติ	 โดยเมื่อจ�านวนผู้เรียนลดลง	 มหาวิทยาลัยของมักไม่ค่อยประสบปัญหา

ด้านงบประมาณส�าหรบัการบรหิารจัดการ	แต่มหาวทิยาลยัเอกชนจ�าเป็นทีต้่องใช้ความพยายามมากขึน้	

ทัง้นีเ้พราะงบประมาณในการบรหิารจัดการมาจากความรบัผิดชอบของตนเองทัง้สิน้	รวมทัง้ปัจจัยอ่ืน	ๆ 	

(รัฐพงศ์	บุญญานุวัตร,	2561)

	 มหาวิทยาลัยเอกชนไทย	 จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดด้วยกลยุทธ์ด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	

การปรับลดขนาดองค์กร	(Downsizing)	(อานนท์	ศักดิ์วรวิชญ์,	2561)	และท�าในเรื่องที่ตนเองถนัด
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จริง	ๆ	ย้อนกลับไปหาความสามารถหลัก	(Return	to	competence)	(Hamel	&	Prahalad,	1994)	

โดยมหาวิทยาลัยไม่จ�าเป็นต้องสอนในทุกสาขา,	การหาหุ้นส่วน	(Partner)	ในการสร้างความเข้มแข็ง

ร่วมกันโดยการควบรวมมหาวิทยาลัยเล็ก	 ๆ	 หรือการยุบควบรวมคณะวิชาหรือหลักสูตรที่มีความ

เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกัน	 เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า,	การปรับปรุงหลักสูตรให้แตกต่าง

และตรงความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน	 ตลอดจนการหาแหล่งรายได้ใหม่	 ๆ	 นอกเหนือ

จากรายได้ที่มาจากค่าลงทะเบียนเรียนเพียงอย่างเดียว	เป็นต้น

	 กลยทุธ์เป็นเครือ่งมอืในการขบัเคลือ่นองค์กรไปสูค่วามส�าเรจ็	หรอืความเป็นเลศิ	ซ่ึงต้องอาศัย

การวางแผนเชิงกลยุทธ์	 ผู้วางแผนกลยุทธ์จะต้องสามารถมองไปข้างหน้าได้อย่างถูกต้อง	 เข้าใจถึง

การเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมทีจ่ะเกิดขึน้	(จริาวรรณ	บญุศรวีงษ์,	2560)	ดังนัน้ผู้ประกอบการในยคุ

โลกาภิวฒัน์ทีอ่ยูท่่ามกลางภาวการณ์แข่งขนัท่ีรนุแรงจึงต้องมกีารปรบัตัวอย่างรวดเรว็	โดยการน�าข้อมลู	

ข่าวสาร	เทคโนโลย	ีนวตักรรม	และสภาพแวดล้อมต่าง	ๆ 	เช่น	สถานการณ์ด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	วฒันธรรม	

ประชากรศาสตร์	และสภาวการณ์แข่งขัน	มาใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ	(สุดใจ	วันอุดมเดชาชัย,	2556)

	 หนึ่งในกลยุทธ์ที่ธุรกิจน�ามาใช้อย่างแพร่หลาย	 ได้แก่	 (1)	 กลยุทธ์การสร้างข้อได้เปรียบใน

การแข่งขัน	(Competitive	Advantage)	ประกอบด้วย	ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนต�่า	(Low	Cost)	ข้อได้

เปรยีบด้านสร้างความแตกต่าง	(Differentiation)	และข้อได้เปรยีบด้านการตอบสนองทีร่วดเรว็	(Quick	

Response)	Porter	(1980)	โดยกลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง	(Differentiation	Strategy)	ได้ถกูน�ามา

ใช้อย่างแพร่หลาย	และเป็นวธิทีีท่รงพลงั	เพือ่ท�าให้เกิดข้อได้เปรยีบในการแข่งขนัในระยะยาว	(Porter,	

1985)	ส�าหรบัข้อได้เปรยีบในการแข่งขนั	(Competitive	Advantage)	นัน้	Smith	&	Flanagan	(2006)	

กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า	ข้อได้เปรยีบในการแข่งขนั	คือ	“อะไรกไ็ด้ทีแ่ยกคุณออกจากฝูง	สิง่นัน้จะช่วยให้

ธรุกจิคุณด�ารงอยู่และเติบโต”	นอกจากนีธุ้รกจิต้องมกีารก�าหนด	(2)	กลยทุธ์แม่บท/กลยทุธ์ก�าหนดทศิทาง

การด�าเนนิงาน	(Grand	Strategies	/	Directional	Strategies)	ทีชั่ดเจนว่าในสภาพแวดล้อมเช่นนี	้ธรุกิจ

ควรจะเลอืกใช้กลยุทธ์ใดมาเป็นตัวก�าหนดทศิทางการด�าเนนิงาน	ได้แก่	กลยทุธ์การเจรญิเติบโต	(Growth	

Strategies),	กลยุทธ์การคงที่	(Stability	Strategies)	และกลยุทธ์การหดตัว	(Retrench	Strategies)

	 จากปัญหาข้างต้น	 มหาวิทยาลัยเอกชนไทยต้องให้ความส�าคัญในเรื่องการปรับตัวเพื่อความ

อยูร่อด	โดยพจิารณาประยกุต์ใช้ท้ัง	2	กลยทุธ์ข้างต้น	เพือ่ปรบัตัวในด้านการบรหิารจดัการ	และการปรบั

ตวัด้านกิจกรรมการตลาด	โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็กที่มีข้อจ�ากัดในด้านต่าง	ๆ 	มากกว่า

มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่	
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ควำมหมำยของกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์

	 การจัดการเชิงกลยทุธ์	หมายถงึ	การก�าหนดแนวทางในการด�าเนนิงานขององค์กรในระยะยาว	

เพื่อท�าให้การด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้	 ซ่ึงการด�าเนินงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์นั้น	 องค์กรต้องด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	 4	 กิจกรรม	 ได้แก่	 (1)	 การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร	(2)	การก�าหนดกลยทุธ์องค์กร	(3)	การน�ากลยทุธ์ไปปฏิบติั	

และ	(4)	การประเมินผลลัพธ์และการควบคุมกลยุทธ์	(สุดใจ	วันอุดมเดชาชัย,	2556)	

	 การจัดการเชิงกลยทุธ์	เป็นการก�าหนดแนวทางหรอืวถิทีางในการด�าเนนิงานขององค์กร	เพือ่ให้

งานบรรลตุามเป้าหมายหรอืวัตถปุระสงค์ท่ีก�าหนดไว้	ซ่ึงการก�าหนดแนวทางหรอืทศิทางในการด�าเนินงาน

นั้น	ผู้บริหารจ�าเป็นต้องท�าการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่าง	ๆ	ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร	 เพื่อจัดท�าแผนงานด�าเนินงานที่เหมาะสม	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	(พิบูล	ทีปะปาล,	2559)

	 ไพโรจน์	ปิยะวงศ์วัฒนา	(2555)	อธิบายว่า	การจัดการเชิงกลยุทธ์	หมายถึง	การวางแผนและ

ศึกษาถงึสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร	รวมทัง้การตัดสนิใจเกีย่วกบัทศิทางการด�าเนนิงาน

ขององค์กรที่มีทรัพยากรอย่างจ�ากัด	 เพื่อให้ด�าเนินการไปยังจุดมุ่งหมายภายใต้สภาพแวดล้อม

ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

	 ใบบทความนี	้จะน�าเสนอในกจิกรรมที	่(1)	การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทีม่หาวิทยาลยั

เอกชนในประเทศไทยก�าลงัประสบอยู่	และ	กจิกรรมที	่(2)	การก�าหนดกลยทุธ์องค์กร	เพือ่เป็นแนวทาง

ให้มหาวิทยาลัยเอกชนสามารถพิจารณาน�าไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัยต่อไป

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของมหำวิทยำลัยเอกชนไทย

	 ไพโรจน์	ปิยะวงศ์วัฒนา	(2555)	ได้สรปุไว้ว่า	การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก	(External	

Environment)	มคีวามสาคัญต่อองค์กรเพราะสภาพแวดล้อมดังกล่าวมผีลกระทบต่อองค์กรทัง้ด้านที่

เป็นโอกาส	(Opportunities)	หรอืภัยคุกคาม	(Threats)	ซ่ึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนี้

เป็นการวเิคราะห์สภาพการณ์ต่าง	ๆ 	ในเชิงกว้าง	(Scenario	Analysis)	เพือ่ตรวจสอบดูว่าสถานการณ์

ใดบ้างที่เป็นโอกาส	 และสถานการณ์ใดบ้างท่ีเป็นอุปสรรคที่มีอิทธิพลกับการด�าเนินงาน	 (ธนพฤกษ	์

ชามะรัตน์,	2556)

	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยในบทความนี้	 ได้ใช้ตัวแบบ

การวิเคราะห์อุตสาหกรรมของ	Porter	(1980)	ที่เรียกว่า	“Porter’s	Five	Forces	Model	:	ตัวแบบ

พลังผลักดัน	 5	 ประการ”	 ซึ่งตามตัวแบบนี้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัย	 5	 ประการ	 ที่จะเป็นตัวก�าหนดสภาวะ
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การแข่งขนั	อันจะมผีลต่อศักยภาพการท�าก�าไร	(Profitability	Potential)	และการดึงดูดใจในอุตสาหกรรม

นั้น	(Industry	Attractiveness)

ภำพที ่1 Forces	driving	industry	competition	(Porter,	1980)

 1) แรงกดดันจำกคู่แข่งขันรำยเดิมในอุตสำหกรรม (Industry Competitors : Rivalry 

Among Existing Firms)

	 	 -	 ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นของภาครัฐและภาคเอกชน	รวม	186	แห่ง	แบ่งเป็น

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ	103	แห่ง,	สถาบันอุดมศึกษาเอกชน	73	แห่ง	และสถานศึกษานอกสังกัดฯ

10	แหง่	(กระทรวงการอุดมศึกษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม,	2562)	ส�าหรับสถาบันอดุมศกึษา

เอกชน	ได้แก่	มหาวิทยาลัยเอกชน	42	แห่ง,	วิทยาลัยเอกชน	20	แห่ง	และสถาบันเอกชน	11	แห่ง	

(กระทรวงการอุดมศึกษา	วทิยาศาสตร์	วจัิยและนวัตกรรม,	2562)	จากข้อมลูข้างต้นจะพบว่า	มหาวทิยาลยั

เอกชนต้องเผชิญกับคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อมจ�านวนมาก	 อีกท้ังนักเรียนจ�านวนหนึ่งตอบรับการ

เข้าเรยีนในมหาวทิยาแล้วในระบบรบัตรง	โควตา	ฯลฯ	(ผู้จัดการออนไลน์,	2561)	ประกอบกับ	จ�านวน

ประชากรในวัยศึกษาระดับอุดมศึกษามีจ�านวนลดลง	โดยจากสถิติจ�านวนประชากรที่มีอายุ	18-21	ปี	

มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2557-2562	(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2561)	

จึงท�าให้มีการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมที่รุนแรง	(ภัยคุกคาม)	

 2) ภัยคุกคำมจำกคู่แข่งขันหน้ำใหม่ (Potential Entrants : Threat of New Entrants)

	 	 -		มีมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานที่ต้ัง	 ในการเปิดด�าเนิน

การเรียนการสอนมากขึ้น	อีกทั้งมหาวิทยาลัยต่างประเทศบางแห่งยังใช้รูปแบบการเรียนออนไลน์เพื่อ
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เข้ามาแย่งจ�านวนผู้เรียน	 (นักศึกษา)	 ภายในประเทศไทย	 โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องเดินทางไปเรียน

ถึงต่างประเทศ	 ท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการศึกษา	 และได้วุฒิจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	

(ภัยคุกคาม)

	 	 -	 มกีารก่อต้ังมหาวิทยาลยัของบรษิทั	(Corporate	University)	มากขึน้	ไม่ใช่มหาวทิยาลยั

ของเอกชน	แต่เป็นการที่บริษัทเอกชนมาจัดตั้งมหาวิทยาลัยของตนเอง	หรือซื้อมหาวิทยาลัยเอกชน

ไปเป็นของตนเอง	 และเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อผลิตคนเข้าท�างานให้บริษัทของตัวเอง	 (อานนท์	

ศักด์ิวรวิชญ์,	 2562)	 ซ่ึงถือเป็นคู่แข่งขันที่มีข้อได้เปรียบในด้านเงินทุนในการด�าเนินงานอย่างมาก	

(ภัยคุกคาม)	

 3) อ�ำนำจต่อรองของผู้ซื้อ (Buyers : Bargaining Power of Buyers)

	 	 -	 จ�านวนผู้เรยีนในระดับปรญิญาตร	ี(ตามระบบ)	ลดลง	จากข้อมลูของจ�านวนนกัเรยีน	นิสติ	

นักศึกษาในระบบโรงเรียนในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน	 จ�าแนกตามระดับการศึกษาและช้ัน

ปีการศึกษา	2556-2560	(ส�านกังานสถิติแห่งชาติ,	2560)	พบว่า	จ�านวนนกัศึกษาใหม่ช้ันปีที	่1	มแีนวโน้ม

ลดลงอย่างต่อเนื่อง	(ภัยคุกคาม)

	 	 -	 ค่าเงินบาทแขง็ตัวเพิม่ขึน้	โดยศูนย์วิจัยกสกิรไทย	(2562)	ช้ีว่าค่าเงินบาทแขง็ค่าทีส่ดุใน

รอบกว่า	5	ปี	ซ่ึงแขง็ค่ากว่าสกุลเงินของประเทศทีเ่ป็นทัง้คู่ค้า	และคู่แข่งของไทย	(โดยเฉพาะ	จีน	และ

ประเทศอื่น	ๆ	 ในอาเซียน)	ส่งผลต่อนักศึกษาต่างชาติในการตัดสินใจเข้ามาศึกษาต่อยังประเทศไทย	

(ภัยคุกคาม)

	 	 -	 หน่วยงานต่าง	ๆ 	ตลอดจนชุมชนท้องถิน่	มคีวามต้องการองค์ความรูใ้นการพฒันาบุคลากร

มากขึ้น	ส่งผลดีในการสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยเอกชนไทย	ในการจัดอบรมสัมมนา	(ภัยคุกคาม)

	 	 -	 ผู้เรยีน	(นกัศึกษา)	มจี�านวนน้อยลง	แต่จ�านวนมหาวทิยาลยัเอกชนมจี�านวนเท่าเดิม	ท�าให้

ปริมาณความต้องการขาย	(Supply)	มีมากกว่าปริมาณความต้องการซื้อ	(Demand)	ส่งผลให้ผู้เรียน	

(นกัศึกษา)	มอี�านาจการต่อรองมากขึน้	มหาวิทยาลยัเอกชนต้องแข่งขนักนัยืน่ข้อเสนอ	/	ผลประโยชน์จงูใจ

ผู้เรียนในการตัดสินใจเข้าศึกษายังมหาวิทลัยเอกชนของตน	 นอกเหนือจากคุณภาพด้านวิชาการ	

(ภัยคุกคาม)

 4) อ�ำนำจต่อรองของผูข้ำยปัจจยักำรผลติ (Suppliers : Bargaining Power of Suppliers) 

	 	 -	 จ�านวนนกัเรยีน	(ตามระบบ)	ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที	่6	และ	ปวช.	มจี�านวนลดลง	เช่น

กัน	ท�าให้มีการแข่งขันในการสรรหานักศึกษาตามโรงเรียนต่าง	ๆ	สูงตามไปด้วย	(ภัยคุกคาม)
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	 	 -	 โรงเรียน	/	สถานศึกษา	ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	และ	ปวช.	มีอ�านาจในการต่อรอง

สงูขึน้	เนือ่งจากมหาวิทยาลยัเอกชนต่างต้องการช่วงชิงนักเรยีนจากสถานศึกษาดังกล่าว	จึงท�าให้สถาน

ศึกษามอี�านาจในการต่อรองผลประโยชน์	หรอืท�าความร่วมมอื	(MOU)	ในการส่งต่อนักเรยีนให้เข้าศึกษา

ต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนแต่ละแห่งได้มากขึ้น	(ภัยคุกคาม)

	 	 -	 จ�านวนประชากรของประเทศในภูมภิาคอาเซียน	เช่น	จีน	มจี�านวนสงูเกนิกว่าทีม่หาวทิยาลยั

ในประเทศนัน้	ๆ 	จะรองรบัผู้เรยีนได้	ท�าให้มตัีวแทน	(Agency)	จากจีน	เข้ามาติดต่อท�าความร่วมมอืใน

การส่งนักศึกษาเข้ามาเรียนยังมหาวิทยาลัยเอกชนไทยมากขึ้น	 ส่งผลดีในการเพิ่มจ�านวนนักศึกษา

ต่างชาติทดแทนจ�านวนนักศึกษาไทยที่ลดลง	(โอกาส)

 5) ภยัคกุคำมจำกผลิตภณัฑ์ทดแทน (Substitutes : Threat of Substitute Products or 

Services)

	 	 -	 จ�านวนหลกัสตูรท่ีมหาวิทยาลยัของภาครฐัทีม่มีากขึน้	อีกทัง้มกีารเปิดรบัสมคัรนกัศึกษา

ใหม่	จ�านวนหลายรอบ	รวมถงึมกีารเปิดวทิยาเขตตามพืน้ทีต่่าง	ๆ 	จ�านวนมาก	ประกอบกับค่าใช้จ่ายใน

การศึกษา	ต�า่กว่ามหาวทิยาลยัเอกชน	จงึเท�าให้มกีารจ�านวนผู้ทีเ่ข้าศึกษายังมหาวิทยาลยัเอกชนลดลง

(ภัยคุกคาม)

	 	 -	 มหาวิทยาลัยต่างประเทศ	/	ในประเทศ	มีการจัดอบรมระยะสั้น	(Short	Course)	หรือ	

การอบรมในรูปแบบออนไลน์พร้อมให้ใบประกาศนียบัตร	 โดยมีระยะเวลาในการอบรมในแต่ละเรื่อง	

ไม่น้อยกว่า	 45	 ช่ัวโมง	 ซ่ึงสามารถน�ามาใช้ในการขอเทียบโอนรายวิชาในการเข้าศึกษาต่อในระดับ

ปรญิญาตรไีด้	ท�าให้ผู้เรยีนไม่จ�าเป็นต้องตัดสนิใจสมคัรเข้าศึกษายงัมหาวทิยาลยัเอกชนแห่งใดแห่งหนึง่

ในทนัท	ีแต่สามารถลงทะเบยีนเรยีน	/	อบรม	เป็นบางวิชาเกบ็สะสมหน่วยกติไปก่อนได้	ซ่ึงแม้จะท�าให้มี

การชะลอการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชน	(ภัยคกุคาม)	แต่ก็ถือเป็นรูปแบบทางเลือก

หนึ่งของมหาวิทยาลัยเอกชนในการสร้างรายได้ในการจัดอบรมระยะสั้นชดเชย	(โอกาส)

 6) ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้แก่ สหภำพ, รัฐบำล, กลุ่มผลประโยชน์พิเศษ ฯลฯ (Other 

Stakeholders : Relative Power of Unions, Governments, Special Interest Groups, etc.) 

ดังนี้

	 	 -	 กฎระเบียบของภาครัฐเก่ียวกับเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สูงขึ้น	 ส่งผลต่อการ

ด�าเนนิงาน	และการบรหิารหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัเอกชนเพิม่ขึน้	เช่น	คุณสมบัติของอาจารย์ประจ�า

หลักสูตรที่ต้องมีผลงานวิชาการตามจ�านวนท่ีก�าหนด	 ฯลฯ	 ท�าให้มหาวิทยาลัยเอกชนประสบปัญหา

ความล่าช้าในการสรรหาอาจารย์ประจ�าหลักสูตรใหม่ให้ได้ตามข้อก�าหนด	 ในกรณีที่เปิดหลักสูตรใหม่	

เป็นต้น	(ภัยคุกคาม)
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	 	 -	 สถานประกอบการ	/	ตลาดแรงงาน	มีความต้องการผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาที่ตรงตามความ

ต้องการเฉพาะด้านมากขึ้น	 จึงเป็นผลดีหากมหาวิทยาลัยเอกชนจะเข้าไปท�าความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการแต่ละแห่งเพือ่ร่วมกันสร้างหลกัสตูรทีส่อดคล้องกบัความต้องการของสถานประกอบการ

นั้น	ๆ	และมีความร่วมมือในการส่งนักศึกษาเข้าไปฝึกงาน	และรับเข้าท�างานในอนาคต	(โอกาส)

	 	 -	 ผู้ถอืหุน้	เริม่กดดันให้เกดิการเปลีย่นแปลงในการด�าเนนิงาน	ทัง้ในระดับนโยบาย	ระดับ

บรหิาร	และระดับปฏิบติัการ	เนือ่งจากมหาวิทยาลยัเอกชนมรีปูแบบธรุกจิเช่นเดียวกบัธรุกจิเอกชน	ดัง

นั้นงบประมาณในการด�าเนินงานต่าง	ๆ	มิได้มาจากการสนับสนุนจากภาครัฐ	ก�าไรที่ลดลงจึงส่งผลต่อ

ผู้ถือหุ้นโดยตรง	มหาวิทยาลัยเอกชนจึงต้องมีการปรับกลยุทธ์	และวิธีการด�าเนินงานใหม่	 เพื่อรักษา

ระดับของผลประกอบการไว้	หรือเพื่อให้อยู่รอดในธุรกิจนี้ต่อไปได้	(ภัยคุกคาม)

	 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันในข้างต้น	จะพบว่า	มหาวิทยาลัยเอกชนไทย	

ก�าลงัประสบปัญหาจ�านวนผู้เรยีน	(นกัศึกษา)	ลดลง	ก�าไรลดน้อยลงอย่างต่อเนือ่ง	ส่งผลให้มหาวทิยาลยั

เอกชนบางแห่งต้องออกไปจากการแข่งขนัโดยการขายกจิการ	(Sell-out	Strategy)	ดังนัน้มหาวทิยาลยั

เอกชนไทยต้องพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์ต่าง	ๆ	เพื่อให้อยู่รอดได้ในอุตสาหกรรมนี้	

ควำมหมำยของกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์เพื่อควำมอยู่รอดของธุรกิจ

	 สมชัย	ศรสีทุธยิากร	(2548)	ได้ให้ความหมายของค�าว่า	กลยทุธ์	(Strategy)	ว่าเป็นการคิดค้น

วธิกีารใหม่ทีดี่และแตกต่าง	เพือ่ให้เกิดความส�าเรจ็โดยง่ายและรวดเรว็ยิง่ขึน้กว่าหนทางปกติ	ทีต้่องใช้

ร่วมกนัเพือ่สนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย	ทีจ่ะท�าให้เกดิข้อได้เปรยีบหรอืเสยีเปรยีบ	กลยทุธ์

จะสามารถพลกิแพลง	ปรบัแก้สถานการณ์ให้เป็นฝ่ายทีไ่ด้เปรยีบอยูเ่สมอ	ในทางธรุกจิ	ค�าว่า	“กลยทุธ์	

(Strategy)”	 จึงมีความหมายว่า	 แนวทางในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุความต้องการเชิงกลยุทธ์ของ

องค์กร	 เพื่อเกิดเป็นความอยู่รอด	 เป็นความสามารถในการแข่งขัน	 ศักยภาพในการด�าเนินงานและ

เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง	 (สุพัฒน์	 โตวิจักษ์ชัยกุล	และ	กรวรรณ	สังขกร,	2552)	ส�าหรับ	

“กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ	(Strategies	for	Business	Survival)”	หมายถึง	กลยุทธ์ที่ท�าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงธุรกิจ	 ท�าให้ธุรกิจเกิดภาวะการเปลี่ยนแปลง	 สามารถด�ารงอยู่ต่อไปได้ใน

สภาวะที่มีการแข่งขันที่สูงทั้งในปัจจุบันและอนาคต	โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาด	ส่วนประสมทางการ

ตลาด	4P’s	การสร้างความแตกต่าง	การมุง่ตลาดเฉพาะส่วน	การบรหิารความสมัพนัธ์กบัผู้บรโิภค	และ

การมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	(ภูวนารถ	ถาวรศิริ,	2557)

	 จากความหมายข้างต้น	จะพบว่า	กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจนั้น	มักจะมุ่งเน้นกลยุทธ์

ในด้านส่วนประสมผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นมุมมองด้านการตลาด	แต่ในบทความนี้จะน�าเสนอในด้านรูปแบบ

ของการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความอยู่รอดให้แก่มหาวิทยาลัยเอกชนไทย	 ซ่ึงเป็นมุมมอง
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ด้านการจดัการเชิงกลยทุธ์	โดยพจิารณาจาก	กลยุทธ์การแข่งขนัทัว่ไปของพอร์เตอร์	(Porter’s	Generic	

Competitive	 Strategies)	 และ	 กลยุทธ์แม่บท	 /	 กลยุทธ์ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน	 (Grand	

Strategies	/	Directional	Strategies)	

	 ดังนัน้ในบทความนี	้“การจดัการเชิงกลยทุธ์เพือ่ความอยูร่อดทางธรุกจิ”	หมายถงึ	การก�าหนด

แนวทางในการด�าเนินงานขององค์กรในระยะยาว	 เพื่อท�าให้การด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์เชิง

กลยทุธ์ทีก่�าหนดไว้	และสามารถด�ารงอยู่ต่อไปได้ในสภาวะท่ีมกีารแข่งขนัท่ีสงูทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต	

แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับ กลยุทธ์กำรแข่งขันทั่วไปของพอร์เตอร์ 

(Porter’s Generic Competitive Strategies) 

	 การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน	 ช่วยให้ธุรกิจมีความสามารถที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน	

เพื่อหากลยุทธ์ทางการแข่งขันที่เหมาะสมแก่ธุรกิจ	 และสนับสนุนให้มีผลการด�าเนินงานที่เหนือกว่า

คู่แข่ง	 (อัจฉรา	 สุขกลั่น,	 2561)	 เพื่อน�าไปสู่การเป็นผู้น�าการตลาด	 การใช้กลยุทธ์ต่าง	 ๆ	 เพื่อสร้าง

ความพึงพอใจที่เหนือกว่าคู่แข่ง	โดยการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันใน	

	 Porter	 (1985)	 เสนอกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันได้	 3	

กลยุทธ์	โดยอาศัยข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่แตกต่างกันไป	โดยที่ลูกค้าต้องได้รับคุณค่าที่เหนือกว่า	

(Superior	Value)	ที่คู่แข่งขันเสนอให้	ได้แก่	

 1) กลยุทธ์ต้นทนุต�ำ่ (Cost Leadership Strategy)	คือ	การเป็นผู้น�าด้านต้นทนุ	โดยสามารถ

ก�าหนดราคาได้ต�า่กว่าตลาด	ใช้กับตลาดขนาดใหญ่	หากธรุกจิมต้ีนทนุทีต่�า่แล้วกจ็ะสามารถอยูใ่นตลาด

การแข่งขันได้นาน	แม้ว่าจะมีส่วนต่างก�าไรที่ต�่า	 (Profit	Margin)	 เพราะจะท�าให้คู่แข่งอื่นไม่อยากที่

จะเข้ามาแข่งขันด้วย	 เนื่องจากไม่ดึงดูดใจในการลงทุนหรือไม่คุ้มกับความเสี่ยงในการอยู่รอดเพื่อท�า

ตลาดแข่งขัน	ธุรกิจที่มีต้นทุนการผลิตต�่าเองแต่อยู่มาก่อน	และอยู่เพียงผู้เดียวในตลาด	แต่กลยุทธนี้

จะสามารถอยู่ได้หากแต่จะต้องมีลูกค้าจ�านวนมากพอจนท�าให้ก�าไรสุทธิที่ได้นั้นเป็นจ�านวนที่สูงพอ

(เกียรติพงษ์	อุดมธนะธีระ,	2561)

 2) กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง (Differentiation Strategy)	 คือ	 สินค้าหรือบริการที่

ธุรกิจผลิตต้องมีความแตกต่างที่อาจจะไม่สามารถหาได้จากสินค้าทั่วไปของผู้อ่ืน	 หรือมีการเพิ่ม

ศักยภาพหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์	สร้างความโดดเด่นท่ีแสดงถึงฐานะของผู้ซื้อ	ความเป็นเลิศ

ทางเทคโนโลยี	 ผู้น�าด้านคุณภาพ	 ผู้น�าการให้บริการ	 ผู้น�าการเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่	 และความเป็น

ผู้เห็นประโยชน์ของผู้บริโภคและสังคมจนท�าให้สามารถต้ังราคาขายที่แพงกว่าคู่แข่งได้	 (เกียรติพงษ	์

อุดมธนะธีระ,	2561)
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 3) กลยุทธ์ควำมแตกต่ำงเฉพำะกลุ่ม (Focus Strategy)	คือ	การที่ธุรกิจมุ่งเน้นผลิตสินค้า

หรือบริการให้กับตลาดเฉพาะส่วน	อาจจะเรียกว่าเป็นตลาดเฉพาะส่วนที่มีรายได้สูง	(Niche	Market)	

การมีสินค้าและบริการที่แยกเฉพาะได้นั้นก็จะท�าให้สามารถต้ังราคาขายได้สูง	 เนื่องจากลูกค้าจ�าเป็น

ต้องซื้อจากธุรกิจนั้น	 และไม่ต้องการเสี่ยงที่จะซื้อจากผู้อื่นอีกในเรื่องของความได้เปรียบเชิงแข่งขันนี้	

นิยมใช้ในองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก	 โดยการจ�ากัดขอบเขตใน	 การด�าเนินธุรกิจ	 ของตน	 (เกียรติพงษ	์

อุดมธนะธีระ,	2561)

	 นอกจากนี้	Schuler	&	Jackson	(1987)	กล่าวสนับสนุนว่า	การเติบโตและความมั่งคั่งของ

กิจการสามารถได้รับและรักษาไว้ด้วยข้อได้เปรียบในการแข่งขัน	 และวิถีทางหนึ่งที่จะได้รับและรักษา

ไว้ก็คือการใช้กลยุทธ์การแข่งขันทั้ง	3	ตามที่	Porter	(1985)	ได้อธิบายไว้

แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับ กลยุทธ์แม่บท / กลยุทธ์ก�ำหนดทิศทำงกำรด�ำเนินงำน 

(Grand Strategies / Directional Strategies)

	 ในการด�าเนินงานเพื่อความอยู่รอดและความเจริญเติบโต	 บริษัทจ�าเป็นต้องเลือกแนวทาง

ในการด�าเนินงานที่เหมาะสม	 จึงจะสามารถน�าพาบริษัทไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้	 ประกอบด้วย	 3	

แนวทาง	 ซ่ึงเป็นกลยุทธ์หลักส�าคัญของบริษัท	 ซ่ึงเรียกว่า	 “กลยุทธ์แม่บท”	 (Grand	 Strategies)	

หรือ	“กลยุทธ์ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน”	(Directional	Strategies)	ได้แก่	(1)	กลยุทธ์การเจริญ

เติบโต	(Growth	Strategies)	เป็นการขยายกจิกรรมการด�าเนินงานของบรษิทัเพิม่ขึน้	(2)	กลยุทธ์คงที	่

(Stability	Strategies)	เป็นการรกัษากจิกรรมการด�าเนินงานของบรษิทัตามเดิม	(3)	กลยทุธ์การหดตัว	

(Retrenchment	 Strategies)	 เป็นการลดระดับหรือขนาดของกิจกรรมการด�าเนินงานของบริษัทลง	

ซึ่งทั้ง	3	กลยุทธ์	ยังประกอบด้วยแนวทางการด�าเนินงานหลายทาง	ดังตารางต่อไปนี้

ตำรำงที่ 1:	Grand	Strategies	/	Directional	Strategies	(Wheelen	&	Hunger,	2008)

GROWTH STABILITY RETRENCHMENT

Concentration

Vertical	Growth

Horizontal	Growth

Diversification

Concentric

Conglomerate

Pause/Proceed	with	Caution

No	Change

Profit

Turnaround

Captive	Company

Sell-Out/Divestment

Bankruptcy/Liquidation

 (1) กลยุทธ์กำรเจริญเติบโต (Growth Strategies)

	 	 บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้ด้วยการขยายการด�าเนินงานภายในบริษัท	หรือ	การขยาย

ตัวจากภายนอก	เช่น	การควบรวมกจิการ	(Merger)	การซ้ือกิจการ	(Acquisition)	และการเป็นพนัธมติร
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ทางธุรกิจ	(Alliance)	แบ่งได้เป็น	2	แนวทาง	ดังนี้

  1.1) กำรมุ่งเน้นขยำยภำยใน (Concentration)	คือ	ขยายตัวจากผลิตภัณฑ์เดิมและ

อุตสาหกรรมเดิม	ด้วยทรัพยาการและการด�าเนินกิจกรรมทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น	แบ่งเป็น

   1.1.1) กำรเติบโตแนวดิ่ง (Vertical Growth)	 คือ	 การที่บริษัทท�าหน้าที่เอง

ตั้งแต่การเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ	ผู้ผลิต	รวมถึงการเป็นผู้จัดจ�าหน่ายเอง

   1.1.2) กำรเติบโตแนวนอน (Horizontal Growth)	 คือ	 การที่บริษัทขยาย

ผลิตภัณฑ์สู่ท้องที่ใหม่	ด้วยผลิตภัณฑ์เดิม

  1.2) กำรมุ่งเน้นขยำยสู่ภำยนอก (Diversification)	คือ	การเพิ่มธุรกิจใหม่	การเข้าสู่

อุตสาหกรรมใหม่	แบ่งเป็น

   1.2.1) กำรเพ่ิมธุรกิจที่สัมพันธ์กับธุรกิจเดิม (Concentric)	 คือ	 การเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์ใหม่	โดยอาศัยเทคโนโลยี	และเครื่องมือทางการตลาดที่มีอยู่เดิม

   1.2.2) กำรเพ่ิมธุรกิจใหม่ที่ไม่สัมพันธ์กับธุรกิจเดิม (Conglomerate)	 คือ	

การเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี	กิจกรรมการตลาด	หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมของ

บริษัท

 (2) กลยุทธ์กำรคงที่ (Stability Strategies)

	 บรษัิทพอใจกบัการด�าเนนิงานตามปกติ	ไม่มคีวามต้ังใจทีจ่ะขยายธรุกจิ	จึงไม่เปลีย่นการด�าเนนิ

งาน	 กลยุทธ์นี้นิยมใช้ในหมู่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก	 มีประโยชน์มากในระยะสั้น	 แต่หากใช้ในระยะ

ยาวจะเกิดผลเสีย	เนื่องจากเป็นจุดอ่อนให้คู่แข่งขันเข้ามาแข่งขันได้ง่าย	แบ่งได้เป็น	3	แนวทาง	ดังนี้

  2.1) กลยุทธ์หยุดช่ัวครำว / ด�ำเนนิต่อไปด้วยควำมรอบคอบ (Pause / Proceed with 

Caution) เป็นการหยุดพักกิจกรรมการด�าเนินงานต่าง	ๆ 	เพื่อรอดสูถานการณ์	หรือปรับปรุงในสิ่งที่ยัง

บกพร่องอยู่	 เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น	จึงค่อยด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไป	หรือ

ลงทุนเพิ่มขึ้น	

  2.2) กลยุทธ์ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง (No-Change Strategy)	 มีการด�าเนินงานตาม

ปกติ	โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด	ๆ	ทั้งสิ้น	โดยมองว่าสถานการณ์ในอนาคตไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง	

การแข่งขันไม่รุนแรง	และคู่แข่งรายใหม่ยังมีน้อยอยู่

  2.3) กลยุทธ์ท�ำก�ำไร (Profit Strategy)	เป็นการตัดสินใจไม่มีการลงทุนเพื่อขยายตัว

หรือหดตัวในสถานการณ์ที่เลวร้าย	 แต่จะควบคุมการด�าเนินงานให้เป็นไปตามปกติ	 เสมือนว่าปัญหา
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ที่เกิดขึ้นกับบริษัทเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นช่ัวคราวเท่าน้ัน	 หรือเป็นกลยุทธ์ที่บริษัทพยายามสร้างภาพ

เพือ่แสดงให้ผู้ถือหุน้เหน็ว่าบรษัิทยังคงมกี�าไร	เมือ่ยอดขายของบรษิทัลดลงด้วยการลดการลงทนุ	และ

ตัดค่าใช้จ่ายในระยะสั้นลง	 แทนที่จะประกาศสถานะที่ตกต�่าของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ	 บางครั้งอาจ

ขายสายผลิตภัณฑ์บางสายไป	เพื่อน�าเงินมาใช้ในการด�าเนินงาน	หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	ซึ่งกลยุทธ์

นี้อาจจะมีประโยชน์ในระยะสั้นเท่านั้น

 (3) กลยุทธ์กำรหดตัว (Retrench Strategies)

	 บรษิทัไม่ประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงาน	จึงต้องปรบัการด�าเนนิงานให้ดีขึน้	หรอืปรบัปรงุ

จุดอ่อน	 ซ่ึงกลยุทธ์การหดตัวนี้	 ถือว่าเป็นกลยุทธ์เชิงรับหรือป้องกันตัว	 (Defensive	 Strategies)	

แบ่งได้เป็น	3	แนวทาง	ดังนี้

  3.1) กลยุทธ์กำรฟื้นฟู (Turnaround Strategy)	 เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานให้ดีขึ้น	หรือ	เพื่อให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมมากที่สุด	ในขณะที่บริษัท

ก�าลังเผชิญกับปัญหา	 แต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤต	 ซ่ึงอากระท�าด้วยการลดขนาดธุรกิจ	 การปรับโครงสร้าง

การโยกย้ายทรัพยากรไปใช้ด้านอื่น	เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการท�างานมากขึ้น

  3.2) กลยุทธ์บริษัทเชลย (Captive Company Strategy)	เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทยอม

เสียอิสรภาพเพื่อความอยู่รอด	 บริษัทใช้กลยุทธ์นี้เมื่อพบว่าฐานะทางการแข่งขันอ่อนแอในระดับที่ไม่

สามารถฟ้ืนฟไูด้	รวมทัง้อุตสาหกรรมไม่เอ้ืออ�านวย	หากสถานการณ์เป็นเช่นนีต่้อไปบรษิทัจะเกดิภาวะ

ขาดทุนได้	 บริษัทจึงแสวงหาบริษัทขนาดใหญ่มาช่วยโอบอุ้มโดยเสนอตัวเป็นบริษัทเชลยด้วยการท�า

สัญญาระยะยาว	(Long-term	contract)	ซึ่งท�าให้บริษัทลดขอบข่ายการท�าหน้าที่กิจกรรมบางอย่างลง

ได้	เช่น	หน้าที่ทางการตลาด	เป็นต้น	ท�าให้สามารถลดต้นทุนได้มาก

  3.3) กลยุทธ์ขำยทิง้ / เลกิกำรลงทนุ (Sell-Out / Divestment Strategy)	เมือ่บรษิทั

ไม่สามารถฟื้นฟูได้	และไม่สามารถหาบริษัทใหญ่มาโอบอุ้มได้	ต้องตัดสินใจขายกิจการเมื่อเห็นว่ายังมี

ราคาดี	ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นมากนัก	โดยหัวงว่าบริษัทที่รับซื้อไปจะสามารถฟื้นฟูกิจการได้	หรือ

บริษัทอาจจะเลือกการขายเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการท�าก�าไรตกต�่า	 โดยวิธีนี้เรียกว่า	

“การเลิกการลงทุน”

  3.4) กลยุทธ์ล้มละลำย / เลิกด�ำเนินงำน (Bankruptcy / Liquidation Strategy) 

   3.4.1) ล้มละลำย (Bankruptcy)	เป็นการยอมยกหน้าที่การจัดการทั้งหมดของ

บรษิทัให้ขึน้ต่อศาลเพือ่ให้ศาลเข้ามาจัดการภายใต้กฎหมายล้มละลาย	โดยฝ่ายจัดการระดับสงูหวงัว่า

เมื่อศาลยื่นมือเข้ามาจัดการบริษัท	อาจเป็นไปได้ที่จะกลับมาฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ในอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
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แห่งใดที่น่าสนใจต่อไป

   3.4.2) กำรเลิกกำรด�ำเนินงำน (Liquidation)	เป็นการที่บริษัทยอมเลิกด�าเนิน

งานโดยขายสินทรัพย์ที่สามารถขายได้เปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อน�ามาให้ผู้ถือหุ้น	 ซ่ึงแนวทางนี้จะดีกว่า	

“การล้มละลาย”	 เนื่องจากเป็นแนวทางที่บริษัทจะด�าเนินการในการขายสินทรัพย์เอง	 ซึ่งต่างจากการ

ล้มละลายที่ศาลจะเข้ามาจัดการ	ซึ่งจะมีการค�านึงถึงผู้ถือหุ้นน้อยมาก

	 จากแนวคิดและทฤษฎี	เกี่ยวกับ	กลยุทธ์การแข่งขันทั่วไปของพอร์เตอร์	(Porter’s	Generic	

Competitive	 Strategies)	 และ	 กลยุทธ์แม่บท	 /	 กลยุทธ์ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน	 (Grand	

Strategies	/	Directional	Strategies)	ในบทความนี้จะได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ

เชิงกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยในหัวข้อต่อไป

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์เพื่อควำมอยู่รอดของมหำวิทยำลัย

เอกชนไทย

	 จากแนวคิดด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ข้างต้น	 บทความนี้จึงให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบ

ของการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อให้มหาวิทยาลัยเอกชนไทยสามารถน�าไปประยุกต์ใช้	 เพื่อสร้างข้อได้

เปรียบในการแข่งขัน	 และสามารถสร้างผลประกอบการที่สูงขึ้น	 สามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อม

เช่นนี้	ได้แก่

 (1) กลยุทธ์กำรแข่งขนัทัว่ไปของพอร์เตอร์ (Porter’s Generic Competitive Strategies) 

 Porter	 (1985)	 เสนอกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันได้	 3	

กลยุทธ์	โดยอาศัยข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่แตกต่างกันไป	โดยที่ลูกค้าต้องได้รับคุณค่าที่เหนือกว่า	

(Superior	Value)	ทีคู่่แข่งขนัเสนอให้	โดยมหาวทิยาลยัเอกชนไทย	สามารถน�ากลยทุธ์การสร้างข้อได้

เปรียบในการแข่งขัน	ทั้ง	3	กลยุทธ์มาประยุกต์ใช้ได้	ดังต่อไปนี้

  1.1) กลยุทธ์ควำมเป็นผู้น�ำด้ำนต้นทุน (Cost Leadership Strategy)

	 	 ค้นหาหนทางในการประหยัดในทุกส่วนงานของบริษัท	 เช่น	 การท�าให้ธุรกิจของคุณ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเพียงแค่การช่วยโลกใบนี้	 แต่ยังช่วยประหยัดต้นทุนของบริษัทด้วย	

(Johnston,	2019)	ดังนัน้มหาวทิยาลยัเอกชนไทยจึงควรค้นหาวิธกีารลดต้นทุนในลกัษณะต่าง	ๆ 	ดังนี้

	 	 	 -	 จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ	

และ	ตลาดแรงงานทั่วไป	 โดยไม่จ�าเป็นต้องแบ่งส่วนตลาด	กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ	 เป็นรูปแบบของการ

ตลาดมวลชน	ซึ่งใช้ประโยชน์ของการลดต้นทุนอันเกิดจากการประหยัดเนื่องจากขนาด	(Economies	

of	Scale)	แต่ก็มีข้อด้อยตรงที่หลักสูตรไม่มีความแตกต่าง	/	โดดเด่นจากมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น	ๆ
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	 	 	 -	 การลดขนาดองค์กร	(Downsizing)	เป็นกลยทุธ์ท่ีใช้ในองค์กรโดยมวีตัถปุระสงค์

เพือ่ใช้ในการปรบัปรงุประสทิธภิาพ	ผลติภาพ	หรอืความสามารถในการแข่งขนัขององค์กร	โดยจะมผีล

ต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดแรงงานขององค์กรและต้นทุน	ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ

องค์กร	และกระบวนการท�างาน	มหาวิทยาลยัเอกชนอาจท�าในรปูแบบของการยบุหรอืยกเลกิหน่วยงาน	

รวมถึงการควบรวมฝ่ายสนับสนุนที่กระจายอยู่ตามส่วนงานต่าง	ๆ	มาเป็นหน่วยสนับสนุนกลาง	

	 	 	 -	 การยุบหลักสูตรที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน	 คงไว้เพียงหลักสูตรที่

มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งนั้นเช่ียวชาญ	 และยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน	 โดยมีการบูรณาการ

ทรัพยากรต่าง	ๆ	ร่วมกัน

	 	 	 -	 การลดจ�านวนบุคลากร	เมื่อมีการยุบหน่วยงาน	หลักสูตรที่ไม่มีศักยภาพในการ

ท�าก�าไร	 รวมถึงการควบรวมหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ท�าให้มีความจ�าเป็นใช้บุคลากรจ�านวนลดลง	 แต่ก็ควร

พิจารณาด้วยว่าบุคลากรลักษณะใดที่ควรจะอยู่กับมหาวิทยาลัยเอกชนต่อไป	 ทั้งน้ี	 Rich	 (2018)

กล่าวว่า	บุคลากรที่ยังคงอยู่กับองค์กร	ต้องมีบุคลิกภาพ	ทัศนคติ	และศักยภาพที่จะสามารถร่วมกัน

น�าพาองค์กรให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้	 ฉะนั้นการลดจ�านวนบุคลากรเพื่อลดต้นทุนอย่างเดียวจึงไม่อาจ

เป็นหลักประกันความอยู่รอดได้	

	 	 	 -	 การฝึกอบรม	 กระตุ้นในบุคลากรทราบและปฏิบัติตามแนวทางการประหยัด

ต้นทุน	รวมถึงการมองหาวิธีใหม่	ๆ 	เพื่อปรับปรุงการท�างานให้ดีขึ้นและประหยัดขึ้น	เช่น	การประหยัด

พลังงาน	และลดการใช้ทรัพยากรในการด�าเนินงาน	เป็นต้น

	 	 	 -	 การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน	 หรือกระบวนการท�างาน

เพื่ออ�านวยความสะดวก	 รวดเร็ว	 และเกิดการประหยัดต้นทุนได้ในระยะยาว	 เช่น	 การใช้	 google	

classroom	 มาช่วยในการเรียนการสอน	 หรือใช้ในการส่งไฟล์เอกสารไปยังผู้เรียนทดแทนการใช้

กระดาษ	เป็นต้น	

	 	 	 -	 การจัดซ้ือจากศูนย์กลางเพื่อให้มีปริมาณซ้ือที่มากขึ้น	 มีอ�านาจในการต่อรอง

มากขึ้น	 เช่น	 การรวบรวมปริมาณความต้องการซ้ืออุปกรณ์ส�านักงาน	 เมื่อได้ปริมาณที่เหมาะสมจึง

ค่อยด�าเนนิงานจัดซ้ือ	แม้วธินีีจ้ะสามารถท�าให้เกดิอ�านาจในการต่อรองเพิม่ขึน้	แต่กอ็าจท�าให้เกดิปัญหา

ความล่าช้าในการจัดซื้อ	ไม่ทันต่อระยะเวลาที่ต้องการใช้เช่นกัน

	 	 	 -	 การท�าความร่วมมือกับสถานประกอบการขนาดใหญ่	 ในการจัดหลักสูตรที่ตรง

ตามความต้องการร่วมกันเพื่อให้มีการจัดส่งพนักงานเข้ามาศึกษา	 อบรม	 พัฒนาความรู้ได้จ�านวนมาก	

และมีความต่อเนื่องในการส่งพนักงานเข้ามาศึกษาแต่ละปี	 เพื่อลดต้นทุนในการสรรหานักศึกษาใหม่

ทั่วไป
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	 	 	 -	 การจัดห้องเรยีนให้เหมาะสมกบัปรมิาณของผู้เรยีนในแต่ละรายวิชา	เพือ่ให้เกดิ

การลดต้นทุนด้านพลงังานมากทีส่ดุ	มหาวทิยาลยัเอกชนจึงควรมห้ีองเรยีนทีข่นาดแตกต่างกนั	เพือ่ใช้

รองรับผู้เรียนที่จ�านวนแตกต่างกันในแต่ละวิชา

	 	 	 -	 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการตลาดในการสรรหานักศึกษาใหม่	 โดยเลือกใช้วิธีการ	

และเครือ่งมอืท่ีมต้ีนทนุต�า่	เช่น	การท�าการตลาดออนไลน์	การใช้สือ่สงัคมออนไลน์ในการสือ่สารไปยงั

กลุ่มเป้าหมาย	เป็นต้น	ซึ่งจะสามารถท�าให้ลดต้นทุนในการด�าเนินงานลงได้	(Janet,	2019)

	 	 	 ข้อสังเกตประการหนึ่ง	 คือ	 การที่องค์กรต้องการลดต้นทุนลง	 เพื่อให้สามารถลด

ราคาลงได้แม้จะเป็นวิธีการที่สามารถเพิ่มยอดขายของธุรกิจทั่วไปได้	แต่การลดราคาของมหาวิทยาลัย

นั้น	อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้เรียน	และผู้ปกครองได้เช่นกัน	(Marcus,	2019)

  1.2) กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง (Differentiation Strategy)

	 	 	 -	 การออกแบบหลักสูตรให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน	และตรงตามความต้องการของ

ผู้เรียนมากที่สุด	 วิธีนี้แม้จะต้องอาศัยระยะเวลาในการค้นหาความแตกต่างที่ต้องการจะสร้าง	 รวมถึง

ระยะเวลาในการสร้าง	แต่เมื่อหลักสูตรมีความแตกต่างจากหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งอื่น	ๆ

มี	ก็ถือว่าสามารถท�าให้หลีกเลี่ยงการแข่งขันทางตรงได้

	 	 	 -	 ทลายก�าแพงหรอืข้อจ�ากดัของค�าว่า	ภาควชิา/คณะออกไป	ด้วยการจัดท�าหลกัสตูร

ในลกัษณะทีเ่ป็นสหวทิยาการข้ามศาสตร์มากขึน้	เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนสามารถเลอืกเรยีนแบบวชิาเอกคู่	

(Double	Major)	เพือ่ให้สอดคล้องกบัโลกยคุใหม่ทีผู้่ประกอบการต้องรูห้ลายศาสตร์แล้วน�ามาประยกุต์

ใช้ร่วมกนั	แต่วธินีีเ้หมาะกบัมหาวทิยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ทีม่กีารเรยีนการสอนหลายหลกัสตูร	มหีลาย

วชิาให้ผู้เรยีน	(นกัศึกษา)	เลอืกเรยีนได้ตามความสนใจ	จึงไม่เหมาะกับมหาวทิยาลยัเอกชนขนาดเลก็ที่

มีจ�านวนหลักสูตรน้อย	เนื่องจากจะท�าให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น

	 	 	 -	 ก�าหนดรปูแบบการเรยีนการสอนทีแ่ตกต่างจากคู่แข่งขนั	เช่น	การน�าเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยกว่าคู่แข่งขันมาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น	 การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมากขึ้น	 การให้

ผู้เรียนสามารถท�าธุรกิจได้จริงในขณะที่ยังไม่ส�าเร็จการศึกษา	การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบ

การในการรับผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาเข้าท�างานทันที	เป็นต้น

	 	 	 -	 การสร้างภาพลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น	และแตกต่างให้กบัมหาวทิยาลยัเอกชนของตนเอง	

เช่น	 มหาวิทยาลัยที่เน้นสร้างให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค	์ มหาวิทยาลัยที่เช่ียวชาญด้านวิศวกรรม

และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยที่เน้นด้านการแพทย์	มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านภาษาอังกฤษ	 เป็นต้น	

แม้การสร้างภาพลักษณ์ดังกล่าวจะอาศัยระยะเวลา	 แต่มหาวิทยาลัยเอกชนก็ควรสร้างความแตกต่าง

ในการรบัรูข้องผู้เรยีน	เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัว	ซ่ึงจะท�าให้ไม่ต้องแข่งขนักบัมหาวทิยาลยัเอกชนทัว่ไป
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  1.3) กลยุทธ์ควำมแตกต่ำงเฉพำะกลุ่ม (Focus Strategy)

	 	 	 -	 มุง่เน้นการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรทีม่หาวทิยาลยัมคีวามถนดั	หรอืเลอืก

กลุม่เป้าหมายทีชั่ดเจน	/	ขนาดเลก็	ซ่ึงอาจจะน�ากลยทุธ์ความเป็นผู้น�าด้านต้นทนุมาใช้ร่วมกนั	เนือ่งจาก

การที่มหาวิทยาลัยเอกชนก�าหนดเป้าหมายได้ชัดเจน/เฉพาะกลุ่ม	 ท�าให้สามารถประหยัดต้นทุนด้าน

ต่างๆ	ลงได้	เช่น	ต้นทุนในการประชาสัมพันธ์	เนื่องจากตลาดแคบกว่า	หรือ	การน�ากลยุทธ์การสร้าง

ความแตกต่างมาใช้กบัส่วนตลาดเฉพาะกลุม่ทีก่�าหนด	โดยจดัหลกัสตูรทีต่รงความต้องการเฉพาะกลุม่	

จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายนี้	 ซ่ึงมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งอ่ืนไม่สามารถ

ท�าได้	เป็นต้น

	 	 	 -	 จัดท�าหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อจับลูกค้ากลุ่มใหม่ตามสถานประกอบการ	ทดแทน

ลูกค้าที่เป็นนักศึกษา	 (ตามระบบ)	 ด้วยการจัดท�าหลักสูตรฝึกอบรมทบทวนทักษะวิชาชีพ	 ที่เรียกว่า	

Re-train	หรือ	Re-skill	ให้แก่พนักงานตามสถานประกอบการต่าง	ๆ	สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษา

ต่อเนื่องตลอดชีวิต	วิธีนี้ถือว่าเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง

	 	 	 จะพบว่า	 ทั้ง	 3	 กลยุทธ์การแข่งขันท่ัวไปของพอร์เตอร์	 (Porter’s	 Generic	

Competitive	 Strategies)	 เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน	 สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้ทั้ง

มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็กและขนาดใหญ่	 อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้ได้โดยไม่ต้องรอให้สภาพ

แวดล้อมอยู่ในขั้นวิกฤติ	 ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยเอกชนสามารถอยู่รอดและสร้างความเจริญเติบโต

อย่างต่อเนื่อง

 (2) กลยุทธ์แม่บท / กลยุทธ์ก�ำหนดทิศทำงกำรด�ำเนินงำน (Grand Strategies / 

Directional Strategies)

	 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขนัในข้างต้น	พบว่า	มหาวทิยาลยัเอกชนไทยก�าลงั

ประสบปัญหาจ�านวนผู้เรียน	(นักศึกษา)	ลดลงอย่างต่อเนื่อง	มีการแข่งขันสูงขึ้น	มหาวิทยาลัยเอกชน

บางแห่งประสบกับปัญหาขาดทุนจนต้องท�าการขายกิจการ	(Sell-Out	Strategy)	ให้นักลงทุนรายใหม่	

แม้ภาพรวมจะคาดการณ์ได้ว่ามหาวิทยาลัยเอกชนไทยควรน�ากลยุทธ์คงที่	 (Stability	 Strategies)	

และ	กลยุทธ์การหดตัว	(Retrenchment	Strategies)	มาใช้	แต่ก็สามารถน�ากลยุทธ์การเจริญเติบโต	

(Growth	Strategies)	มาประยุกต์ใช้เพื่อความอยู่รอดได้เช่นกัน	ดังนี้

  2.1) กลยุทธ์กำรเจริญเติบโต (Growth Strategies)

	 	 	 -	 การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ	 (Alliance)	 มหาวิทยาลัยเอกชนไทย	 โดยเฉพาะ

มหาวิทยาลัยขนาดเล็ก	 เนื่องจากการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชนนั้นต้องใช้ทรัพยากรจ�านวน
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มาก	เช่น	บุคลากร	วัสดุอุปกรณ์	เครื่องมือทดลอง	คอมพิวเตอร์	เป็นต้น	การแสวงหาความร่วมมือกัน

ในรปูแบบของการเป็นพนัธมติรทางธรุกิจระหว่างมหาวิทยาลยัเอกชนจงึอาจจะเป็นทางเลอืกหนึง่	โดย

อาศัยความร่วมมือในรูปแบบต่าง	ๆ	เช่น	การแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนที่เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษ	

การใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนเพื่อฝึกทักษะร่วมกัน	 ตลอดจนการก�าหนดความเช่ียวชาญของแต่ละ

มหาวทิยาลยัโดยไม่เปิดหลกัสตูรทีแ่ข่งขนัแย่งลกูค้าซ่ึงกนัและกนั	เป็นต้น	ทัง้นีเ้พือ่ท�าให้ต้นทนุในการ

ด�าเนินงานลดลง	 แต่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการด�าเนินงานสูงขึ้น	 รวมถึงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

กับสถานประกอบการในการรับนักศึกษาฝึกงาน	 หรือสหกิจศึกษา	 ตลอดจนการรับบัณฑิตเข้าท�างาน

ทันที	 หรือการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับโรงเรียนต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่ใกล้เคียง	 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน

เข้ามาศึกษาต่อยังมหาวิทยาลยัเอกชนของตนได้เช่นกนั	ทัง้นีพ้นัธมติรทุกฝ่ายต้องได้ประโยชน์ร่วมกนั

	 	 	 -	 การมุง่เน้นขยายภายใน	(Concentration)	โดยใช้การเติบโตแนวนอน	(Horizontal

Growth)	คือ	การท่ีมหาวิทยาลยัเอกชนน�าเสนอหลกัสตูรท่ีมอียูเ่ดิมไปยงักลุม่ลกูค้าท้องทีใ่หม่	ๆ 	ด้วย

การขยายขอบเขตของกลุ่มลูกค้า	ตลอดจนการแสวงหาลูกค้าในพื้นที่ใหม่	โดยน�าหลักสูตรที่มีไปเปิด

ด�าเนินการเรียนการสอนยังวิทยาเขตอื่น	ๆ	หรือ	แม้กระทั่งการที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งในไทย	ปรับ

ตัวสู้กับการแข่งขันที่สูงขึ้นในวงการการศึกษา	ด้วยการเปิดหลักสูตรออนไลน์	อ�านวยความสะดวกแก่

ผู้เรยีน	เพือ่ลดเวลาการเดินทางและค่าใช้จ่ายให้กบันกัศึกษา	และท�าให้ขยายกลุม่ลกูค้าจากพืน้ทีอ่ื่น	ๆ 	

ได้รวดเร็ว	(ยุคลวัชร์	ภักดีจักริวุฒิ์,	2562)

	 	 	 -	 การมุง่เน้นขยายสูภ่ายนอก	(Diversification)	โดย	(1)	การเพิม่ธรุกจิทีส่มัพนัธ์

กบัธรุกจิเดิม	(Concentric)	คือ	การทีม่หาวทิยาลยัเอกชนเพิม่ผลติภัณฑ์ใหม่	เช่น	การเปิดศูนย์วจัิยใน

ด้านต่าง	ๆ 	เพือ่รบังานวจัิยจากสถานประกอบการ	หรอืหน่วยงานภายนอก	โดยอาศัยบุคลากร	เทคโนโลยี	

และเครื่องมือที่มีอยู่เดิม	 (อานนท์	ศักดิ์วรวิชญ์,	 2561)	หรือ	การเปิดเป็นศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง

ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปหรือสถานประกอบการ	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการสร้างช่องทางในการหารายได้ใหม	่

นอกเหนือจากการอาศัยรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนเพียงอย่างเดียว	 หรือ	 (2)	 การใช้กลยุทธ์การ

เพิ่มธุรกิจใหม่ที่ไม่สัมพันธ์กับธุรกิจเดิม	 (Conglomerate)	 คือ	 การเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้อง

กับเทคโนโลยี	 กิจกรรมการตลาด	 หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมของมหาวิทยาลัยเอกชน	 เช่น	 การท�า

ธุรกิจหอพัก	อสังหาริมทรัพย์	ควบคู่กับการท�าธุรกิจการศึกษา	เพื่อเป็นแหล่งรายได้อีกทางหนึ่งมาช่วย

สนับสนุนงบประมาณการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชน	สอดคล้องกับแนวคิดของ	Gartenstein	

(2019)	ที่กล่าวว่า	รูปแบบธุรกิจก็คล้ายกับพอร์ตหุ้น	เมื่อสถานการณ์การเงินในด้านหนึ่งไม่มั่นคง	ก็

ควรหันด�าเนินธุรกิจอีกด้านหนึ่ง	เป็นการเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยง



295

◆ การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ◆

  2.2) กลยุทธ์กำรคงที่ (Stability Strategies)

	 	 	 -	 กลยทุธ์หยุดช่ัวคราว	/	ด�าเนนิต่อไปด้วยความรอบคอบ	(Pause	/	Proceed	with	

Caution)	 มหาวิทยาลัยเอกชน	 อาจหยุดพักกิจกรรมการด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 เพื่อรอดูสถานการณ	์

โดยเฉพาะการลงทุนใหม่ที่ต้องใช้งบประมาณจ�านวนมาก	 โดยใช้เวลาไปในการปรับปรุงในสิ่งที่ยัง

บกพร่องอยู	่เช่น	ปรบัปรงุกระบวนการท�างาน	ปรบัปรงุหลกัสตูรให้ทนัสมยั	ปรบัปรงุกระบวนการเรยีน

การสอนในช้ันเรยีน	และปรบัปรงุรปูแบบการสรรหานักศึกษา	เป็นต้น	เมือ่สถานการณ์เปลีย่นไปในทาง

ที่ดีขึ้น	จึงค่อยด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไป	หรือลงทุนเพิ่มขึ้นต่อไป	

  2.3) กลยุทธ์กำรหดตัว (Retrench Strategies)

	 	 	 -	 กลยุทธ์การฟื้นฟู	 (Turnaround	 Strategy)	 มหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่ง

ท�าการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานให้ดีขึ้น	 ด้วยการปรับโครงสร้างองค์กร	 ลดขนาดธุรกิจ	

(Downsizing)	เช่น	การยบุคณะวชิาต่าง	ๆ 	รวมเข้าไว้ในวิทยาลยัเดียวกนั	การโยกย้ายทรพัยากรมนษุย์

บุคลากรสายสนับสนุนไปช่วยงานหน่วยงานอ่ืน	 ทดแทนการจ้างบุคลากรใหม่	 การปรับกระบวนการ

ท�างาน	 และลดสายการบังคับบัญชาให้สั้นลง	 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการท�างานมากขึ้น	

ประสิทธิภาพสูงขึ้น	ในขณะที่มีต้นทุนในการด�าเนินงานลดลง

	 แม้ในทางทฤษฎี	(1)	กลยุทธ์การแข่งขนัทัว่ไปของพอร์เตอร์	(Porter’s	Generic	Competitive	

Strategies)	ซึ่งเป็นกลยุทธ์เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน	จะแบ่งออกเป็น	3	กลยุทธ์	และ	(2)	

กลยุทธ์แม่บท	/	กลยุทธ์ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน	(Grand	Strategies	/	Directional	Strategies)	

จะแบ่งออกเป็น	3	กลุยทธ์	แต่ในทางปฏิบัติจะพบว่ามหาวิทยาลัยเอกชนสามารถน�ากลยุทธ์ต่าง	ๆ	ที่

เกี่ยวข้องมาใช้ร่วมกันได้ตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย	ซึ่งถือว่าเป็นการใช้กลยุทธ์แบบบูรณาการ	

(Integrated	 Strategies)	 หรือ	 ร่วมกัน	 (Hybrid	 Strategies)	 เพื่อความอยู่รอดของมหาวิทยาลัย

เอกชน	 เช่น	 การปิดหลักสูตรที่มีจ�านวนนักศึกษาน้อย	 และปรับลดจ�านวนบุคลากรให้สอดคล้องกับ

จ�านวนนักศึกษาที่มีอยู่	เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการด�าเนินงาน	ร่วมกับการพิจารณาเปิดหลักสูตรใหม่

ที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน	 เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันในการจับลูกค้ากลุ่มเดียวกัน	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	

Ohmer	 (1997)	 ที่กล่าวว่า	 การใช้กลยุทธ์การเป็นผู้น�าทางด้านต้นทุน	 และกลยุทธ์การสร้างความ

แตกต่างไปพร้อม	ๆ	กัน	สามารถรักษาความมีเอกลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้จัดจ�าหน่าย

วัตถุดิบ	และลูกค้าได้มากกว่ารายที่ไม่ได้ใช้กลยุทธ์ทั้งสองพร้อมกันหรือใช้เพียงกลยุทธ์เดียว	แต่การ

รวมเอากลยทุธ์การเป็นผู้น�าด้านต้นทนุและกลยทุธ์การสร้างความแตกต่างมาใช้	ต้องดูทีค่วามเหมาะสม

ตามสถานการณ์เพราะการทีเ่น้นการท�าให้ต้นทุนต�า่	เพือ่สร้างราคาทีต่�า่นัน้จะไม่สามารถท�าก�าไรได้มาก

และจะไม่พบบ่อยนักในการบริษัทขนาดเล็ก	(Ibrahim,	1993)
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บทสรุป

	 ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยเอกชนจะมีส่วนช่วยรัฐบาลในการจัดการศึกษาและรับภาระในการผลิต

บัณฑิตถึงร้อยละ	 20	 แต่ก็ต้องจัดหางบประมาณในการจัดการศึกษาหรืองบประมาณที่ใช้ในการวิจัย

ด้วยตนเอง	 ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ	 (เสาวนีย์	 ไทยรุ่งโรจน์,	 2559)	 ประกอบ

กับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยเปลี่ยนไปในทิศทางที่เป็นผลเสียต่อการด�าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยเอกชน	 ทั้งจ�านวนผู้เรียนที่ลดลง	 มหาวิทยาลัยของรัฐเปิดรับนักศึกษาจ�านวน

หลายรอบ	คู่แข่งขันจากต่างประเทศเพิม่ขึน้	เทคโนโลยีในการเรยีนการสอนท่ีเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	

มหาวิทยาลัยเอกชนจึงต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด	โดยการเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษา	หาจุด

ขายให้ตนเอง	และการเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	โดยเฉพาะ

มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็กที่มีศักยภาพและงบประมาณจ�ากัด	 มิฉะนั้นแล้วมหาวิทยาลัยเอกชน

ขนาดเล็กที่ไม่สามารถปรับตัวได้	หรือปรับตัวช้าก็จะทยอยปิดตัวลง	การน�าเสนอกลยุทธ์เพื่อความอยู่

รอดของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยนี้	 เป็นการน�าเสนอการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การแข่งขันทั่วไปของ

พอร์เตอร์	(Porter’s	Generic	Competitive	Strategies)	และ	กลยุทธ์แม่บท/กลยุทธ์ก�าหนดทิศทาง

การด�าเนินงาน	 (Grand	Strategies	 /	Directional	Strategies)	มาใช้ร่วมกันในลักษณะของการใช้

กลยุทธ์แบบบูรณาการ	 (Integrated	 Strategies)	 หรือ	 ร่วมกัน	 (Hybrid	 Strategies)	 เพื่อความ

อยู่รอดของมหาวิทยาลัยเอกชนต่อไป
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