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บทที่ 5 

Economics at the Crossroads 

The changing nature of the business profile 

 ในสองทศวรรษที่ผานมา เราไดพบเหน็การเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจมากมาย ที่มีผลตอ
ความสามารถทางการแขงขนัของประเทศตางๆ หลายประเทศในเอเชียเปลีย่นจากประเทศดอย
พัฒนามาเปน “เสือเศรษฐกิจ” ประเทศเล็กๆ ที่แยกตวัออกจากสหภาพโซเวยีตเดิมมีบทบาท
ทางการผลิตและการคาระหวางประเทศมากขึ้น อะไรคือพลังที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเหลานี ้
รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจระหวางประเทศ อุดมคติทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปมี
ผลอยางไรตอหลายๆ ประเทศ แลวการเปลี่ยนแปลงเหลานี้มีผลกลับมาสูแนวคิดทางเศรษฐศาสตร 
เชน ผลตอบแทนลดนอยถอยลง การแบงงานกนัทํา อยางไร ในเศรษฐศาสตรระดับจุลภาค 
mergers และ acquisitions กําลังเพิ่มขึน้และคงทวีความรุนแรงขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมพน การเปน
พันธมิตรเชิงกลยุทธและการควบรวมกจิการ มีผลกระทบตอภาคการสื่อสาร ยารักษาโรคและคา
ปลีกทั่วทั้งโลก องคกรตางๆ ยกเลิกโครงสรางที่แข็งทื่อของตน แลวแปลงไปเปนโครงสราง
แนวราบทีย่ืดหยุน กระบวนการทางการผลิตมีการ reengineering และลูกจางไดรับการมอบหมาย
อํานาจใหมากขึ้น โลกของเศรษฐศาสตรทั้งระดับจุลภาคและมหภาคกําลังถูกสั่นคลอนที่รากฐาน 
จากผลของกระบวนการโลกาภิวัตรที่ดาํเนนิอยูในตอนนี ้

Enter the “global economy” 

 การเปน global company ไมไดมีความหมายเหมือนกันทกุประการกับการเปน multi-

national company: MNC โดยพื้นฐานแลว MNC ขายสินคาหนึ่งๆ ที่เปนมาตรฐานใหกับ
ประเทศตางๆ จํานวนหนึ่ง ปรับแตงผลผลิตที่เสนอขาย การผลิตและกลยุทธการตลาด บริษัท
ดําเนินการในตลาดตางประเทศ โดยผานทางบริษัทลูก ทีรั่บเอากลยุทธและคําสั่งจากสํานักงานใหญ 
แต global corporation รูทุกอยางเกี่ยวกบัเรื่องสําคัญเรื่องเดียว รูความจําเปนที่แทจริงสําหรับการ
แขงขันบนพืน้ฐานระดับโลกและระดับประเทศ และหาทางอยางตอเนือ่งที่จะกดใหราคาลดต่ําลง
ดวยการทําใหส่ิงที่ขายและแนวทางการดําเนินการเปนมาตรฐาน และยังถือวาโลกเปนเสมือนวา 
ประกอบดวยตลาดที่เปนมาตรฐานหนึ่งสองสามตลาด แทนที่จะเปนตลาดที่มีลักษณะเฉพาะหลายๆ 
ตลาด ลักษณะหลักๆ ของ global company คือ 

• ผลผลิตขายในตลาดภายนอกมากกวาตลาดภายใน 
• การตัดสินใจเกิดที่ตลาดนัน้ๆ มากกวาที่สํานักงานใหญ 
• R&D เกิดในที่ที่จําเปน มักจะในหองทดลองตางประเทศ 
• หุนของบริษัทมักจดทะเบียนไวในตลาดหุนในหลายๆ ประเทศ 
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• ผูถือหุนกระจายอยูทัว่โลก 
• ผูบริหารในประเทศนัน้ๆ มักเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 
• มีกรรมการตางชาติจํานวนหนึ่งอยูในคณะกรรมการบริหาร 
• การกีดกนัทางการคาไมไดเปนการคุกคามตอธุรกิจ 
• Identities และ loyalties ของบริษัททีม่ีอยูมากมายไดรับการบริหารสําเร็จอยางด ี สวน

หนึ่งผานทางหวงโซการบังคับบัญชาที่คลองตัว 
• ภาพลักษณระดับโลกไดรับการหนุนสง มากกวาที่จะถกูขีดวงจํากัดไว ดวยเอกลักษณของ

ประเทศแมที่เขมแข็ง 
 อุดมคติทางการเมืองที่กําลังเปลี่ยนแปลง และบรรยากาศของความรวมมือกันชวยอํานวย
ความสะดวกใหเกิด “borderless organizations” อยางไรก็ตาม โลกาภิวัตรไมไดกระทบกับทุกๆ 
ประเทศเทาเทยีมกัน หลายประเทศใน sub-Saharan Africa ยังเปนโลกาภิวตัรนอยสุด มีเหตุผล
มากมายสําหรับความไมสมดุลนี้ แตเหตุผลสําคัญสองประการคือ ความไมมีเสถียรภาพทาง
เศรษฐศาสตรมหภาคและการกีดกันทางการคาทางภูมิภาค อยางไรก็ตาม ในไมชาประเทศเหลานี้
จะตองปรับตัวเองเพื่อใหพรอมกับระบบเศรษฐกิจของโลกาภวิัตร โลกาภิวัตรซึ่งกระจายนวัตกรรม
ทางเศรษฐศาสตรไปทั่วโลก และการปรับตัวทางการเมืองและทางวฒันธรรมที่ควบคูกันมากับการ
แพรกระจายนี ้ไมสามารถหยุดได เพราะมันไมไดเปนผลงานของรัฐบาลหรือกองทหาร หรือความ
สอดคลองทางอุดมคติ แตเปนผลจากวงจรการสรางความมั่งคั่ง ที่การแพรกระจายนวัตกรรมนํามาสู
มาตรฐานการครองชีพของเรา และเปนเรื่องที่คนในแตละสังคมเลือกที่จะทําเองไมไดถูกบังคับให
ทํา โดยถาไมทําจะถูกทิ้งใหหยุดอยูกับที ่ ในขณะที่บริเวณอ่ืนๆ กาวหนาตอไป ผลคือความลาหลัง
ทางเศรษฐกิจและสวัสดิการทางเศรษฐกิจที่ตอยต่ํากวา 
 เรารับรูกันดีวาวิชาเศรษฐศาสตรเปนการศึกษาถึง แนวทางที่สังคมตัดสินใจใชทรัพยากรซึ่ง
หายากและมีทางเลือกใชหลายทาง การตัดสินใจจะเกีย่วกับวาจะผลิตสินคาและบริการอะไร ผลิต
อยางไร และเพื่อใคร อยางไรก็ตาม ผูบริหารธุรกิจจํานวนมากไมไดสนใจวา การตัดสินใจของเขาจะ
มีผลอยางไรกับระบบเศรษฐกิจ โดยมักจะพิจารณาเพียงจากมุมมองของตน ธุรกิจทีท่ําอยู 
เทคโนโลยีที่มีเสนอสนองอยูในชวงนั้น ประเภทของแรงงานที่จะใช ความสามารถที่ตองการเพื่อให
ประสบความสําเร็จในธุรกิจ ขายที่ไหนและเทาไหรเทานัน้ แตการตัดสนิใจทั้งหมดนีเ้มื่อรวมเขากับ
การตัดสินใจหนวยธุรกิจอืน่ สะทอนถึงสิ่งที่รัฐบาลตองทําในระดบัมหภาค ซ่ึงตองใหสอดคลองกัน 
เพื่อใหการใชทรัพยากรมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่นาสนใจคือ โลกาภวิัตรมีผลกระทบ
ตอธรรมชาติของเศรษฐศาสตรอยางไร ที่จริงแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรเกีย่วกับการจัดสรร
ทรัพยากรที่หายากยงัคงไมมกีารเปลี่ยนแปลง แตที่เปลี่ยนไปคือ แนวคดิเรื่องความหายากโดย
เปรียบเทียบ (relative scarcity) ตางหากที่เปลี่ยนแปลง ทั้งในแงของการมีเสนอสนอง และการใช
ทรัพยากรทั่วโลก 
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Economic concepts and models – Questioning four tenets of economics 

 มีประเด็นทีน่าเคลือบแคลงใจเกี่ยวกบัแนวคิดทางเศรษฐศาสตรอยูส่ีประการ คือ 
1. The law of diminishing returns 
2. Increasing returns 
3. The production possibility frontier 
4. The division of labor 

The law of diminishing returns 

 แนวคดิเรื่อง relative scarcity และ opportunity cost ยังคงเปนแนวคดิพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตรอยู แมวาจะมีโลกาภิวัตร แตที่เปลี่ยนไปแลวและกําลังเปลี่ยนอยูคอื ขอบเขตของ
แนวคดิเหลานี ้ ทรัพยากรมกัจะขาดแคลนเมื่อเทียบอุปสงคสําหรับสินคาและบริการ ไมใชเฉพาะ
ในทองถ่ิน หรือในประเทศ แตระดับโลกดวย โดยตามกฎของผลตอบแทนลดนอยถอยลง ถาเรา
เพิ่มการใชปจจัยหนึ่ง เชน แรงงาน แลวสมมุติใหปจจยัอ่ืนทั้งหมดคงที่ แรงงานทีเ่พิ่มเขาไปแตละ
คนจะมีสวนกอใหเกดิผลผลิตเพิ่มขึ้นนอยกวาแรงงานคนกอนหนานี ้ แมวาผลผลิตรวมจะเพิ่มขึ้น 
และผลผลิตหนวยเพิ่มจะลดลง นี่เกดิขึ้นเพราะเราสมมุติใหทรัพยากรอืน่ นอกจากแรงงาน คงที่ และ
เรายังสมมุติใหเงื่อนไขการผลิตทางเทคนิคถูกกําหนดมาใหและคงที ่ ภายใตขอบเขตของขอสมมุติ
เหลานี้จะเกดิเหตุการณที่ผลตอบแทนลดนอยถอยลง นักเศรษฐศาสตรเชื่อวา ปรากฏการณนี้จะ
เกิดขึ้นตราบเทาที่ปจจัยการผลิตตัวใดตวัหนึ่งของการผลิตคงที่อยู  
 แตถาเราสมมุติใหปจจัยอ่ืนๆ ที่ใชอยูยังไมไดถูกใชจนเต็มความสามารถ ผลตอบแทนตอ
ปจจัยที่เรากําลังพิจารณาจะมผีลตอบแทนหนวยเพิ่มที่เพิ่มขึ้นไมใชลดลง ตอเมื่อปจจัยอ่ืนถูกใชเต็ม
ความสามารถแลว จะเกดิเหตุการณที่ผลตอบแทนหนวยเพ่ิมลดลง แนวคิดนี้เสนอขึน้โดย Thomas 

Malthus ในป 1798 การที่เขามองโลกในแงราย สงผลใหวิชาเศรษฐศาสตรถูกเรียกเปน dismal 

science ชวงเวลาสองรอยกวาปที่ผานมา เราประสบกับการทํางานของกฎนี้ นกัเศรษฐศาสตรเชื่อวา
ทรัพยากรในโลกมีอยูจํากดั เราจึงตองเผชิญกับกฎดังกลาว ทําใหเชือ่วา ดวยกฎนี้จะทาทายใหเรา
หาทางออกที่จะใชทรัพยากรหายากอยางมปีระสิทธิภาพ แตอยางไรกต็าม โชคดีที่มีการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีอยางตอเนื่อง จากแรงกดดันใหตองตอบสนองตอธุรกิจ ความตองการของผูบริโภคและ
สภาพแวดลอมระดับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ทาํใหคาํทํานายของ Malthus ไมเกดิขึ้นอยาง
รุนแรงเหมือนที่ทํานายไว  

บทบาทของ global sourcing 

 ความรอบคอบทางธุรกิจในอดีต ทําใหผูผลิตและผูคาปลีกแสวงหาวัตถุดิบเฉพาะจากผู
เสนอสนองในทองถ่ินเดียวกนัหรือใกลเคยีงกัน ซ่ึงชวยใหสามารถคาดการณถึงการสงมอบที่
นาเชื่อถือและลดตนทุนลง รวมทั้งสามารถควบคุมคุณภาพได แตเมื่อมีโลกาภิวตัรเกิดขึ้น ความ
รอบคอบดังกลาวแบบนีก้็เปลี่ยนแปลงไป Philip Kotler ซ่ึงเปน guru ทางการตลาดกลาวไววา 
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ระบบเศรษฐกจิโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงในสองทศวรรษที่ผานมา โดยพื้นฐานแลว 
ระยะทางทางภูมิศาสตรและทางวัฒนธรรมไดหดตัวลงอยางมาก ทําใหธุรกิจสามารถขยายตลาดทาง
ภูมิศาสตร และ แหลงของผูสนองปจจัยไดอยางกวางขวางอยางมาก ธุรกิจในอุตสาหกรรมตางๆ 
กําลังพัฒนาผลผลิตของพวกเขา ดวยการใชสายการประกอบระดับโลก Lewis & Harris กลาววา 
การรวมมือกันของเทคโนโลยีทําใหระยะทางหมดความหมายลง และจึงเปนเรื่องสําคัญในปจจุบนัที่
จะมองผลผลิตและตลาดวาเปนเรื่องระดับโลก และการคาดหมายของผูบริโภคก็เปนระดับโลก
เชนกัน  
 ผลประโยชนที่สําคัญของ global sourcing ประการหนึ่งคือ ความสามารถที่จะบรรลุการ
ประหยดัตนทนุอยางมีนยัสําคัญ ในขณะทีย่ังคงสามารถรักษาไวซ่ึงการปรับปรุงคุณภาพและบริการ 
ตนทุนไมใชเร่ืองที่ตองพิจารณาเรื่องเดยีว ตนทุนแรงงานไรฝมือเปนสัดสวนที่นอยลงในตนทุนการ
ผลิตทั้งหมดในอุตสาหกรรมการผลิตที่แขงขันกันระดบัโลกสวนใหญ โดยมีเร่ืองที่ตองพิจารณา
ควบคูไปดวยคือ การมีเสนอสนองของวัตถุดิบ คุณภาพ และความรวดเรว็ในการสงมอบ ผูผลิตใน
ปจจุบันมีตลาดระหวางประเทศให source สําหรับวัตถุดิบ แรงงาน และทุน ดังนั้นทรัพยากรจึงหา
ยากเมื่อเปรยีบเทียบกับอุปสงคในตลาดภายใน แตเนื่องจากเปนการใชและสามารถหาไดในระดับ
โลก จึงกลายเปนเรื่องที่ไมสําคัญอีกตอไป จริงอยูที่กฎผลตอบแทนลดนอยถอยลงยังแสดงผลอยูใน
บางสวน บางที่ บางเวลาของระบบเศรษฐกิจโลก แตเนื่องจากขอสมมุติเบื้องหลังการวิเคราะหเร่ิม
ไมจริงอีกตอไป ถาเราพิจารณาในสวนของ global sourcing / production ดังนั้น ถึงตอนนี้เรา
ตองมาพูดถึงกฎ increasing returns กันเสียที 

From diminishing returns to increasing returns 

 แนวความคิดเรื่องผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ไดรับการอธิบายในทางเศรษฐศาสตรภายใน
ขอบเขตของผลตอบแทนตอขนาด ซ่ึงคือ ผลของการเพิ่มขึ้นของขนาดของปจจัยการผลิตที่มีตอ
ปริมาณที่ผลิต แสดงถึงการตอบสนองของผลผลิตรวมเมื่อปจจัยการผลิตทั้งหมดเพิ่มขึ้นอยางเปน
สัดสวนกัน เพราะเมื่อใสปจจัยการผลิตทั้งหมดเพิ่มเขาไปในการผลิต ตนทุนคงที่ทีไ่มเปลี่ยนแปลง
จะมีตวัหาร (จํานวนผลผลิต) เพิ่มขึ้น ผลคือตนทุนเฉลี่ยตอหนวยผลผลิตลดลงในชวงแรกๆ ของ
การผลิต (เปนชวงที่ผลตอบแทนเพิ่มขึน้) แตเมื่อการผลิตเพิ่มขึ้น การประหยดัจากขนาดจะหายไป 
แลวผลตอบแทนลดนอยถอยลงจะเขามาแทนที่ ผลตอบแทนเพิ่มขึน้กับขนาดแสดงถึง ชวงที่เสน
ตนทุนเฉลี่ยและเสนตนทุนรวมของหนวยผลิตหนึ่งๆ มีความลาดชันลดลง ระบบเศรษฐกิจจํานวน
มากใชประโยชนจากการประหยัดจากขนาด และ การผลิตขนาดใหญ ในการขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตลอดชวงศตวรรษที่แลว ในขณะเดียวกนั นักเศรษฐศาสตร
บางคนกําลังมุงสนใจไปทีแ่นวคิดของ increasing returns มากกวา increasing returns to scale 
เพื่ออธิบายปรากฏการณสําคญัทางธุรกิจบางอยางในปจจบุัน  
The theory that made Microsoft 
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 เราเรียนรูจากหลักเศรษฐศาสตรทั่วไปวา ยิ่งเราขายผลผลิตของเราออกไปมากขึ้นเทาใด ก็
ยิ่งจะขายยากมากขึ้นเทานัน้ เพราะเมื่อธุรกิจของเรามีกําไร จะมีคูแขงเขามาแยงชิงตลาดจากเรามาก
ขึ้น แตทัศนะแบบ diminishing returns ไมถูกตองเสมอไป บางครั้งตลาดทําในสิง่ที่ตรงขามกับที่
แนวคดิดังกลาวทํานายไว และผลตอบแทนทั้งหมดตกเปนของผูชนะรายเดียว โดยไมมีใครมาแบง
ไปได อีกทั้งบางครั้งผูชนะในตลาดดังกลาวก็ไมไดมีผลผลิตที่ดีที่สุดดวย เชน แปนพิมพแบบ 
QWERTY และเครื่องเลนวีดิโอ VHS ที่มีคูแขงในตลาดที่เสนอผลผลิตที่ดีกวา แตไมสามารถ
เอาชนะในเกมธุรกิจได กลาวอีกนยัหนึ่ง ในบางกรณ ี ยิ่งเราทําหรือขายบางอยางมากขึ้น เรายิ่งทํา
ไดงายขึ้น นั่นคือแทนที่จะเกิด diminishing returns เรากลับได increasing returns, Bill 

Gates เรียกปรากฏการณนีใ้นหนังสือที่เขาเขียนขึ้นวา positive feedback  
 W. Brian Arthur นักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรคนแรกๆ ที่พิจารณาถึงเรื่องนี้ กลาววา 
increasing returns is essentially the tendency for something that gets ahead to get 
further ahead. กลาวคือ ยิ่งมีคนใชผลผลิตของคุณมากเทาใด คุณยิ่งมีความไดเปรียบมากขึ้น
เทานั้น หรือกลาวไดอีกแบบหนึ่งคือ ยิ่งคุณยึดฐานทีม่ั่นไดมากเทาใด คุณยิ่งไดเปรียบมากขึ้น
เทานั้น แปนพิมพแบบ QWERTY ไมไดเปนมาตรฐานของแปนพมิพ เพราะมีประสิทธิภาพดกีวา
แบบอื่น แตเปนแปนพิมพที่ออกแบบใหพิมพไดชาลงเพื่อไมใหเกิดการติดขัดในสมัยที่เครื่องพิมพ
ดีดยังเปนแบบใชกานดีดอยู Remington ทําใหแปนพิมพนี้เปนทีย่อมรับดวยการผลิตและจําหนาย
ไดจํานวนมาก จนแปนพิมพแบบนี้บรรลุการ lock-in เพราะฉะนัน้ ยิ่งมีคนใชแปนพมิพแบบนี้มาก
เทาใด ผูคนยิ่งไมเต็มใจมากขึ้นถาตองเปลี่ยนไปใชแปนพิมพแบบอืน่ เพราะตองฝกฝนใหมกับ
แปนพิมพแบบใหม เราเรียกตนทุนนี้วา switching cost ตัวอยางสุดโตงที่สุดที่แสดงการทํางาน
ของ increasing returns ในปจจุบันคือ ธุรกิจซอฟทแวรคอมพิวเตอร ซ่ึงการจัดตั้งฐานของผูใชให
มีขนาดใหญเปนกุญแจสูความสําเร็จ นี่เปนเหตุผลที ่ Microsoft ชนะในทกุตลาดที่เขาไปแขงแยง
สัดสวนตลาด แมวาผลิตภัณฑที่ขายจะไมดีที่สุดก็ตาม หรือถาจะเทยีบระบบปฏิบัติการของ 
Windows ที่มีราคาแพงกบั Linux ที่เปน open source และแจกใหใชฟรี เราก็จะเหน็ถึง
ปรากฏการณแบบ increasing returns นี้ไดอยางชัดเจน  
 คุณลักษณะอืน่ของธุรกิจซอฟทแวร และธุรกิจไฮเทค ก็ชวยเพิ่มความรุนแรงของผลกระทบ
ดังกลาวนีด้วยเหมือนกนั ประการแรก มี upfront cost ของการพัฒนา อุตสาหกรรมไฮเทคตองใช
การลงทุนสูงใน R&D แตเมื่อผลผลิตพรอมออกสูตลาด ตนทุนการผลิตจะคอนขางต่ํา เชน 
Microsoft ใชเงินหลายรอยลานในการพฒันา Windows แตตนทุนในการผลิต copy เกือบเทากับ
ศูนย และที่จริงยิ่งมี copies ของบริษัทอยูบนชั้นวางขายมากขึ้นเทาใด ยิ่งขายไดมากขึ้นเทานั้น 
เพราะยิ่งมีคนใช Windows มากขึ้นเทาใด ก็ยิ่งจะมีซอฟทแวรอ่ืนทีพ่ฒันาให run บน Windows 
มากขึ้นเทานัน้ และยิ่งมีซอฟทแวรแบบนี้มากขึ้นเทาใด Windows ยิ่งขายไดมากขึ้นเทานั้น 
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 นักเศรษฐศาสตรสวนใหญยงัละเลยเรื่อง increasing returns นี ้ เหตุผลที่สําคัญคือ เปน
เพราะยากตอการอธิบายและขัดแยงกับทฤษฎีที่ยึดถือกนัมายาวนาน แต Brian Arthur กลาววา เรา
กําลังยุงเกีย่วอยูกับ cognitive industry ซ่ึง ideas มีคาเปนพันลาน แตตัวผลผลิตมีตนทุนนดิเดยีว 
ทําใหตองหนัมาตั้งคําถามเกี่ยวกับ diminishing returns โดย Brian Arthur สนับสนุนการ
ครอบงําของ increasing returns ในโลกของไฮเทค เขากลาววา “ไมวาจะชอบหรือไม เรากําลังเขา
สูชวงที่ระบบเศรษฐกิจถูกครอบงําโดยเทคโนโลยี ดังนั้นจึงถูกครอบงําโดย increasing returns 
และความแปรปรวนอยางถาวร แทนที่จะเปนดุลยภาพ” และยังกลาวตออีกวา ในกจิการไฮเทค มี
คุณสมบัติสองสามอยางที่ลมลาง diminishing returns และทําใหม ีincreasing returns หมายถงึ 
ยิ่งเรามีความไดเปรียบในการนําหนาเทาใด ยิ่งจะมีความไดเปรียบในการนําหนาหางออกไปมากขึน้ 
เราเรียกวา positive feedback แตขอย้ําตรงนี้วา เราไมไดกําลังกลาวถึง increasing returns to 

scale เพราะไมเร่ืองของ scale 
 Increasing returns หมายถึง Whoever gets advantage, gets further advantage. 

Whoever loses advantage, will lose further advantage. มีเหตุผลอยูสามประการ  
1. Cost advantage กิจการไฮเทคมีความซับซอนในการออกแบบและตองการ upfront 

R&D cost จํานวนที่สูง แตตนทุนการทําซ้ําต่ํามาก ดังนั้นยิ่งผลิตมากขึ้นเทาใด ตนทุนตอ
หนวยยิ่งต่ําลงเทานั้น ถาจะมองในแงของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ผูที่ไดเปรียบในดาน
ตนทุนอยูอาจมีตนทุนการผลิตอยูที่ระดับ Minimum Efficient size: MES โดยระดับนี้
อาจทอดยาวตอไปเรื่อยๆ คูแขงที่เขามาใหมในอุตสาหกรรมนี้อาจไมสามารถบรรลุตนทุน
ระดับเดยีวกันได และดังนั้นผูผลิตดังกลาวจะยิ่งมีความไดเปรียบทางตลาดมากเทานัน้ 

2. Network effects หมายถึงยิ่งเครือขายใหญเทาใด ยิ่งมีผูคนอยากเขารวมในเครือขายมาก
เทานั้น หมายความวา สินคาหรือบริการที่มีผูใชมากอยูแลว จะสามารถดึงดูดใหผูใชราย
ใหมๆ เขารวมใชมากขึ้นเทานั้น ขณะที่คูแขงที่มีผูใชเดิมนอยกวา จะดงึดูดผูใชใหมไดนอย
กวา  

3. Groove-in effects หมายถึงวายิ่งเราใชผลผลิตนั้นมากขึ้นเทาใด เรายิ่งคุนเคยกับผลผลิต
นั้นๆ มากขึ้นเทานั้น ในขณะที่อาจมีผลผลิตอื่นที่ดีกวา แตเนื่องจากเราคุนเคยและรูจัก
ลูกเลนทุกอยางของผลผลิตเดิมที่เราใชอยูอยางดีแลว และจึงไมอยากเริม่ไปเรียนรูของใหม 

ลักษณะทั้งสามทําใหเกิด increasing returns 

The production possibility frontier 

 เสนความเปนไปไดในการผลิต (PPC) สะทอนถึงเรื่องราวของเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวกับการ
จัดสรรทรัพยากรที่หายาก โดยแสดงถึงแนวคิดเรื่องตนทนุคาเสียโอกาส ซ่ึงคือ ทางเลือกที่ตองยอม
เสียสละไปในการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร รูปรางปกติของเสน PPC อิงอยูบน law of 

diminishing returns การผลิตผลผลิตอยางหนึ่งเพิ่มขึ้น จะตองลดการผลิตอีกอยางหนึ่งลง 
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อยางไรก็ตาม ถาทรัพยากรยังไมไดถูกใชไปจนเต็มความสามารถ เราอาจผลิตผลผลิตทั้งสองอยาง
เพิ่มขึ้นพรอมๆ กัน ตราบเทาที่ยังอยูภายใตเสนPPC นี้ อยางไรก็ตาม เราสามารถเคลื่อนเสน PPC 
ของระบบเศรษฐกิจไปทางขวาดวยการใชทรัพยากรใหมปีระสิทธิภาพมากขึ้น เสน PPC เปนตัว
แบบที่ดีในการเขาใจถึงแนวคิดของตนทุนคาเสียโอกาส ซ่ึงเปนหลักสําคัญทางเศรษฐศาสตร แต
โลกปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว็ และเกีย่วพันกนัไวอยางใกลชิด จึงเกดิคําถามวา PPC ยังมี
ความศักดิสิทธิ์อยูหรือไมเพยีงใด เพราะตัง้แตทศวรรษที่ 1990 เร่ิมมีความคิดวา โลกไมมีขีดจํากัด
ของการเจริญเติบโต เพราะมีทรัพยากรธรรมชาติเหลือเฟอเพียงพอไปอีกนาน อาหารของโลกมีมาก
พอเล้ียงประชากร แตที่บางสวนยังอดอยากอยูเพราะปญหาทางการเมืองและการกระจายมากกวา 
ประชากรเพิ่มขึ้นชาลงเกือบทุกที่ และเรากาํลังมีการปฏิวัติเขียวครั้งใหมจาก biotechnology  
 อีกทั้งเรายังตองการวัตถุดิบนอยลง เมื่อเรายายออกจากการผลิตผลผลิตที่ตองใชวัตถุดิบ
อยางเขมขน เชน การใชพลาสติกแทนเหล็ก การยอขนาดผลผลิตก็ทําใหตองการวัตถุดิบนอยลง 
ราคาของวัตถุดิบต่ําสุดในประวัติศาสตรเมื่อเทียบกับสนิคาและบริการที่ผลิต และยังจะลดลงตอไป
อีก และยิ่งถาเรามองไปที่ outsourcing ที่สามารถทําไดทั่วโลกดวยแลว เสน PPC ของประเทศ
หนึ่งๆ จะเคลือ่นออกไปทางขวาไดอยางมาก ประกอบเขากับความกาวหนาทางเทคโนโลยีทั้ง hard 
และ soft technology ที่พัฒนาอยางรวดเร็วในปจจุบัน จึงเริ่มตองหันมามองเรื่องแนวคดิเกีย่วกบั
เสน PPC กันใหม  

The division of labor 

 แนวทางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิผลของการใชทรัพยากร และจึงเคลือ่นการผลิตไปอยูบน
เสน PPC หรือเคลื่อนเสน PPC ไปทางขวาคือ ความชํานาญงานของทรัพยากร โดยเฉพาะในดาน
การแบงงานกนัทําของแรงงาน ตั้งแตป 1776 Adam Smith อธิบายวา ถาแรงงานแตละคนตัง้อก
ตั้งใจทํางานเฉพาะสวนในการผลิตทั้งหมด แทนที่จะทําทุกอยางทั้งหมดเอง ผลผลิตจะเพิ่มขึน้อยาง
มากและบรรลุประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยเขาบอกวาเปนผลมาจากขอเท็จจริงสามประการคือ  

1. จากความเชี่ยวชาญ (dexterity) ที่เพิ่มขึ้นของแรงงานทุกๆ คน  
2. จากการประหยัดเวลาที่มักจะสูญเสียไปในการเปลี่ยนจากงานหนึ่งไปยงัอีกงานหนึ่ง 
3. จากการคิดคนเครื่องมือจํานวนมากที่อํานวยความสะดวกใหกับแรงงาน และชวยใหคนๆ

หนึ่งสามารถทํางานของหลายๆ คนได 
 การแบงงานกนัทําเปนความชํานาญเฉพาะอยางในสวนของแรงงาน ความชํานาญเฉพาะ
อยางเกิดขึน้เมือ่การผลิตถูกแบงออกเปนขัน้ตอนหรืองานจํานวนหนึ่ง และแตละคนหรือกลุมของ
คนทํางานเฉพาะอยางนัน้ๆ การประยกุตใชแนวคดิการแบงงานกนัทาํ มีประวัติโดดเดนทีก่าร
นําไปใชงานโดย Henry Ford ในสายการผลิตรถยนต ตามมาดวย Alfred Sloan ที่ขยายตอไปสู
ระบบการจัดการ ที่นําเอาขีดจํากัดที ่ Ford ประสบอยูมาแกไขและปรบัปรุง โดยมหีลักการวา ถา
แผนกที่สนองอุปทานภายในบริษัท อันเปนผลมาจากการใชการแบงงานกันทําของแรงงาน ไม
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สามารถเสนอราคาที่ต่ําลงไดแลว แผนกจัดซื้อในบริษทัก็มีอิสระที่จะซื้อจากแหลงภายนอก ดังนั้น 
เราอาจถือไดวา Sloan เปนผูสนับสนุนแนวคดิของสิ่งที่เราเรียกในปจจุบันวา outsourcing และ 
global sourcing แมวาการแบงงานกันทํายังคงใชไดอยูในปจจุบัน แตคงตองมกีารเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ ใหยดืหยุนกับสถานการณปจจุบนัที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ไดดีกวาโครงสรางการ
บริหารที่แข็งทื่อที่ใชกันอยู                     
การริเร่ิมของธุรกิจสมัยใหมกับผลกระทบตอแนวคดิและตัวแบบทางเศรษฐศาสตรสําคัญๆ 
 ปจจุบัน มีความคิดริเร่ิมบางประการของธุรกิจที่แปลกแยกจากหลักการ และ ขอคิดเห็นทาง
เศรษฐศาสตร คือ 

• การเสนอ cross-functional teams 
• The horizontal organization – the death of hierarchies 
• กระบวนการ reengineering ที่ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและใกลชิดกับลูกคา 

 ความสนใจในระดับจุลภาคและมหภาค ไดเปลี่ยนไปในแนวทางที่จะผลิตสินคาและบริการ
ที่สามารถแขงขันอยางมีประสิทธิภาพในเวทีการแขงขันระดับโลก ดวยการรับเอาระบบการควบคุม
คุณภาพทั้งหมดมาใช ใหความสนใจและใกลชิดกับลูกคามากขึ้น ออกแบบโครงสรางทางองคกร
ใหมดวยการตัง้คําถามถึงความเชื่อดั้งเดิมในสวนของการแบงงานกันทํา การพัฒนาความสามารถ
หลักของแรงงาน และการใหบริการอยางดีเลิศ 
  
Specialization versus cross-functional teams 
 จากโลกของความเชี่ยวชาญเฉพาะอยางของบุคคล เราไดยายไปสูโลกของทีม โดยเฉพาะ
ทีมที่มีหลายหนาที่และทําแทนกันได โดยทมีที่มีหลายหนาที่และทําแทนกันไดประกอบดวย 
สมาชิกที่มีกลุมของความเชีย่วชาญและความสามารถแตกตางกัน ผูเชีย่วชาญดานตางๆ จับกลุมเขา
ดวยกันเปนทมีเล็กๆ เพื่อปฏิบัติงานและหนาทีเ่ฉพาะ การทํางานในทีมที่มีหลายหนาที่ไดนี้ทําให
สามารถหาประโยชนไดเต็มที่ในหนาที่ตางๆ ซ่ึงจะเพิ่มมลูคาใหกับผลสุดทายที่ได ทีมดังกลาวสราง
การทํางานรวมกันและเชื่อวาจะนําไปสูการประหยดัตนทุน กอใหเกดินวัตกรรมใหมๆ และความพึง
พอใจของลูกคาที่สูงขึ้น การแขงขันระดับโลกทําใหแรงงานจําเปนตองมีบทบาทนอยประเภทลงแต
ยืดหยุนมากขึน้ แรงงานไมอาจทํางานทีต่นเชี่ยวชาญอยางเดยีวอีกตอไป การทํางานเปนทีมชวย
ยกระดับคุณภาพของผลผลิตและคุณภาพของการตัดสินใจทางธุรกิจ ทีมใหผลงานดีกวากลุมคนที่
ทํางานแบบเดยีวกัน แตในรูปแบบของตางคนตางทํา โดยเฉพาะเมื่อความเชี่ยวชาญหลายอยาง 
ประสบการณ และการตดัสินใจเปนตวักาํหนดการดําเนินการ การแบงงานกนัทําตามแนวคิดเดมิ
ลาสมัยไปแลว เราตองจัดสรรและใชแรงงานในรูปของทีม และพยายามระบุและพัฒนา
ความสามารถของแรงงานในรูปของทีม 
Goodbye pyramid – welcome spaghetti structure 
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 การทํางานเปนทีม โดยเฉพาะทีมที่มีหลายหนาที ่ กลายเปนสิ่งจําเปน เนื่องจากความ
ตองการขององคกรที่จะพึ่งพาและโนมเขาหากัน (lean) เพื่อตอบสนองตอเงื่อนไขตลาด องคกร
แบบเดิมๆ ตั้งอยูบนฐานของงานที่แบงกันทําตามหนาที่ มีลําดับขั้นตามการแบงงานกันทําของ
แรงงาน และนําไปใชกบัหนาที่ของการวางแผน การจดัระบบ การชีน้ําและควบคุม ลักษณะองคกร
เปรียบเสมือนรูปปรามิด องคกรแบบนี้รวมเอาชั้นทีแ่ตกตางกันของการบริหาร ซ่ึงมีหนาที่เฉพาะ
และมีกระบวนการควบคุม หวงโซของการสั่งการเปนไปตามชั้นของหนาที่ในแนวดิ่ง องคกรแบบ
นี้ใชอยูมากกวาสองรอยป ในตอนปลายทศวรรษที่ 1980 บางองคกรเริ่มสงสัยถึงความเหมาะสม
ของโครงสรางแบบปรามิดนี้ ในการทําใหองคกรยืดหยุนเพยีงพอตอความตองการของตลาด 
โครงสรางแนวราบชวยใหสะดวกในการจดัระบบของงานรอบๆ กระบวนการผลิต ซ่ึงเชื่อมเขากับ
กับความตองการของลูกคา แทนที่จะจัดตามหนาที่ และยงัชวยใหมีการทํางานเปนทีมภายในองคกร 
ทีมที่รวมกันทาํงานกลุมหนึ่งจะเชื่อมโยงกบัทั้งผูสนองปจจัยและลูกคา มีอํานาจและรับผิดชอบ
ทางการจัดการในตัวเอง จึงสามารถปรับอยางรวดเร็วใหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกดิขึ้น 
สารสนเทศและการฝกฝนจะไดรับในเวลาที่ตองการ และการทํางาน  การบงัคับบัญชาอยูใน
แนวราบ แตยงัคงมีลําดับชั้นอยู 


