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Refocusing
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การปรั บ จุ ด เน น หรื อ การปรั บ โฟกั ส ในการประกอบธุ ร กิ จ หรื อ ที่ รู  จั ก กั น ในวง
วิชาการเศรษฐศาสตรในชื่อ Refocusing กําลังเปนปรากฏการณที่ขยายตัวอยางรวดเร็วในสังคม
ทุนนิยมตะวันตก ปรากฏการณดังกลาวนี้จะมีผลในการเปลี่ยนแปลง ‘คุณภาพ’ ของระบบ
ทุนนิยมโลกหรือไม เปนประเด็นอันควรติดตามศึกษาอยางยิ่ง
บริษัทยักษใหญเปนนวัตกรรมของระบบทุนนิยมในคริสตศตวรรษที่ 19 เมื่อมี
การพัฒนารูปแบบการจัดองคการในการผลิต (organization of production) จากวิสาหกิจที่มี
เจาของแตเพียงผูเดียว (single proprietorship) มาเปนบริษัทที่มีการถือหุนรวมกัน (joint-stock
company) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดองคการในการผลิตดังกลาวนี้ชวยผอนคลายขีดจํากัด
ในการเติบโตของหนวยผลิต เพราะแตเดิมหนวยผลิตจะสามารถขยายกิจการตามแตเงินทุนของ
เจาของจะเอื้ออํานวย ความสามารถในการระดมทุนของหนวยผลิตที่มีการถือหุนรวมกัน ชวย
ผอนคลายขีดจํากัดดานเงินทุน ซึ่งเกื้อกูลใหหนวยผลิตเติบโตไดมากขึ้น
การก อ เกิ ด และการเติ บ โตของตลาดหลั ก ทรั พ ย เ ป น พั ฒนาการอี ก ขั้ น หนึ่ ง ที่
เกื้อกูลการเติบโตของหนวยผลิต เพราะแตเดิมหนวยผลิตจะเติบโตไดเทาที่แหลงเงินทุนภายใน
(internal finance) จะเอื้ออํานวย ถึงจะเปนหนวยผลิตที่มีเจาของหลายคน ก็ยังคงตองพึ่งเงินทุน
ของผูถือหุนเปนสําคัญ เงินทุนจากแหลงภายนอกบริษัท (external finance) ก็มีแตเงินกูจาก
สถาบันการเงิน ซึ่งมีจํากัด แตการปรากฏตัวของตลาดหลักทรัพยชวยขยายขอบเขตการระดมเงิน
ทุนจากแหลงภายนอกบริษัทมากขึ้น
บรรษั ท ยั กษใหญในเบื้องตนยังมีลักษณะเปน ‘ธุรกิจในครอบครัว’ (Family
Business) คอนขางมาก ถึงจะแปรสภาพเปนบริษัทจดทะเบียนแลวก็ตาม แตแลวลักษณะ ‘ธุรกิจ
ในครอบครัว’ (Family Business) ก็คอยๆลดนอยถอยลง ลักษณะความเปน ‘ธุรกิจมหาชน’ มีมาก
ขึ้น กระนั้นก็ตาม ยังบงชี้ไดวา ในบรรษัทยักษใหญแตละบรรษัทมีกลุมผูถือใหญกลุมใดบาง
บรรษัทยักษใหญเติบโตจากธุรกิจแกน (Core Business) ประเภทหนึ่งประเภท
ใด และขยายการลงทุนในธุรกิจแกนดังกลาวนั้น ทั้งนี้โดยอาศัยเงินทุนทั้งจากแหลงภายในและ
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แหลงภายนอก แตแลวการกระจายการผลิตหรือการกระจายการลงทุน (Diversification) กลาย
เปนยุทธศาสตรใหมในการเติบโตของบรรษัทยักษใหญในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง บางกลุม
กระจายการผลิ ต ไปสู  ธุ ร กิ จ ที่ มิ ไ ด เ กี่ ย วข อ งกั บ ธุ ร กิ จ แกนดั้ ง เดิ ม ของกลุ  ม (Unrelated
Diversification) แตบางกลุมถึงจะกระจายการผลิตไปสูธุรกิจอื่น ยังคงเกาะเกี่ยวกับธุรกิจแกน
ดั้งเดิม (Related Diversification)
การกระจายการผลิตนอกจากชวยกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจแลว
ยังชวยใหมีการใชสินทรัพยสวนเกินภายในบริษัท (Excess Firm-Specific Assets) ใหเปน
ประโยชนอยางเต็มที่ดวย สินทรัพยเหลานี้ประกอบดวย ยี่หอ เครื่องหมายการคา ความภักดีของ
ผูบริโภค (consumer loyalty) ทักษะในการบริหารจัดการ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ฯลฯ
สินทรัพยเหลานี้มิอาจนํ าออกขายในตลาดได เพราะเปนสินทรัพยเฉพาะบริษัท การกระจาย
การผลิตไมเพียงแตชวยใหมีการใชสินทรัพยเหลานี้ใหเปนประโยชนมากขึ้นเทานั้น หากยังชวย
เพิ่มอํานาจในตลาดแกบริษัทอีกดวย
แตการขยายอาณาจักรธุรกิจดวยการกระจายการผลิตไปสูธุรกิจอื่นมิไดมีแต
ดานดี เมื่ออาณาจักรธุรกิจใหญโตจนอุยอาย การบริหารจัดการเริ่มมีปญหา เพราะมิอาจควบคุม
และกํากับการทํางานของพนักงานอยางมีประสิทธิภาพ การสงตอสารสนเทศเริ่มติดขัด บางครั้ง
สารสนเทศหลุดหายระหวางทาง กอใหเกิดความไรประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน
องคกร หรือที่รูจั กกันในวงวิชาการเศรษฐศาสตรวา X-Inefficiency
ดวยเหตุดังนี้ การกระจายการผลิตจึงมีระดับอุตมภาพ (Optimal Level of
Diversification) หรือระดับที่เหมาะสมที่ใหประโยชนสูงสุดแกบริษัท บริษัทที่มีการกระจายการ
ผลิตนอยเกินไป (underdiversified firm) ยอมมิไดใชประโยชนจากสินทรัพยสวนเกินของบริษัท
อยางเต็มที่ สวนบริษัทที่มีการกระจายการผลิตมากเกินไป (overdiversified firm) ยอมมีผลการ
ประกอบการที่เลวลงไปเรื่อยๆ
ในทศวรรษ 2520 บรรษัทยักษใหญในสหรัฐอเมริกาจํานวนมากมีการกระจาย
การผลิตในธุรกิจหลากหลายประเภทมากเกินไป จนไมเพียงแตมีขนาดอันอุยอายเทานั้นเทานั้น
หากกําไรยังตกตํ่าอีกดวย ผลการประกอบการที่เลวลงนี้เกื้อกูลใหบริษัทอื่นเขามาครอบไดโดยงาย
(Take-over threat) ดวยเหตุดังนี้จึงเกิดปรากฏการณที่บรรษัทยักษใหญปรับจุดเนนหรือจุดโฟกัส
ในการประกอบการ (Refocusing)
แมวา Refocusing หรือการปรับจุดเนนในการประกอบการมีมาแตทศวรรษ 2520
แตนักเศรษฐศาสตรเพิ่งสนใจวิเคราะหปรากฏการณนี้ในชวงเวลาทศวรรษเศษที่ผานมา
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Refocusing รูจักกันในชื่ออื่นๆ ดังเชน Restructuring การปรับโครงสรางการ
ผลิตเสียใหม หรือ De-Diversification ซึ่ งแปลวา การลดการกระจายการผลิต
ตัวอยางของบริษัทที่มีการปรับจุดเนนในการประกอบการในทศวรรษ 2520
ไดแก General Mills ซึ่งธุรกิจแกนดั้งเดิมคือ การแปรรูปอาหาร แตไดขยายอาณาจักรธุรกิจไปสู
ภัตตาคาร เคมีภัณฑ สินคาแฟชั่น ของเลน และรานคาปลีก ในชวงทศวรรษ 2520 General Mills
ไดปรับจุดเนนในการประกอบการ โดยหันไปยึดกุมธุรกิจแกนดั้งเดิม และขายธุรกิจอื่นๆทิ้งไป
คงเหลือแตธุรกิจการแปรรูปอาหารและภัตตาคาร อีกตัวอยางหนึ่งไดแก Gulf and Western
(ตอมาคือ Paramount) ซึ่งเติบใหญจนกลายเปนบริษัทที่มีธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม (MultiIndustry Firm) นับตั้งแตทรัพยากรธรรมชาติ เสื้อผา ผลิตภัณฑประดับบาน หัตถอุตสาหกรรม
ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจการพิมพ และธุรกิจการเงิน ในชวงทศวรรษ 2520 Gulf and Western ปรับ
โครงสรางการผลิต จนเหลือแตธุรกิจบันเทิง ธุรกิจการพิมพและธุรกิจการเงินเทานั้น
นับตั้งแตทศวรรษ 2520 เปนตนมา Refocusing กลายเปนปรากฏการณใหม
ของบรรษัทยักษใหญในสหรัฐเมริกา แทนที่ Diversification กระนั้นก็ตาม การกระจายการผลิต
ของหนวยผลิตยังคงมีตอมา ทั้งนี้เพราะเหตุวา หนวยผลิตที่มีการกระจายการผลิตนอยเกินไป
(underdiversified firm) ยังคงหาประโยชนจากการกระจายการผลิตได สวนหนวยผลิตที่มี
การกระจายการผลิตมากเกินไป (overdiversified firm) ตองหยุดการกระจายการผลิต และหันมา
ปรับจุดเนนในการประกอบการ ดวยเหตุที่วา Refocusing เกิดควบคูกับ Diversification นี้เอง
อัตราการกระจุกตัวของธุรกิจ (Concentration Ratio) หรืออีกนัยหนึ่งอัตราการรวบอํานาจผูกขาด
จึงมีการเปลี่ยนแปลงไมสูมากนัก
ในการปรับจุดเนนในการประกอบการ บรรษัทยักษใหญมักจะขายทิ้งกิจการที่
มิไดเกี่ยวพันกับกิจการอื่นๆภายในอาณาจักร หากจะมีการขยายอาณาจักร มักจะซื้อกิจการ
ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับธุรกิจแกนของตน บรรษัทยักษใหญที่ติดอันดับ Fortune 500
จํานวนมากกําลังอยูในชวง Refocusing สวนใหญหันไปยึดกุมธุรกิจแกนดั้งเดิม และขายทิ้งธุรกิจ
ที่ไมเกี่ยวพันกับธุรกิจแกน คงไวแตธุรกิจแกนและธุรกิจที่เกี่ยวพัน บริษัทยักษใหญที่ประกอบ
ธุรกิจหลากหลายประเภท โดยไมเกี่ยวพันกัน มีโอกาสติดอันดับ FORTUNE 500 นอยลง เพราะ
บริษัทที่มีการกระจายการผลิตในธุรกิจหลากหลายประเภทมากเกินไปมักจะมีผลการประกอบการ
ไมดี ดวยเหตุดังนี้ บรรษัทยักษใหญที่ประกอบธุรกิจเพียงประเภทเดียว (Single-Business Firm)
เริ่มมีจํานวนมากขึ้น
Refocusing อาจไมชวยใหผลการประกอบการดีขึ้นเสมอไป ขึ้นอยูกับลักษณะ
ของหนวยผลิตและการกระจายการผลิตในระดับอุตมภาพ สําหรับหนวยผลิตที่ยังมีการกระจาย
การผลิตนอยเกินไป Refocusing อาจเปนเหตุใหผลการประกอบการเลวลง แตสําหรับหนวยผลิต
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ที่อุยอายเกินไป Refocusingจะชวยใหผลการประกอบการดีขึ้น ดวยเหตุดังนี้ ผูบริหารหนวย
ผลิตจะตองรูวา การกระจายการผลิตที่เหมาะสมอยู ณ ระดับใด เพื่อที่จะไดตัดสินใจอยาง
ถูกตองวา จะเลือกยุทธศาสตรใดตอไป ระหวาง Diversification กับ De-Diversification
บรรษัทยักษใหญที่มีลักษณะเปนอาณาจักรธุรกิจ (Conglomerate) ประกอบดวย
หนวยผลิตหลายหนวยในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท อาณาจักรธุรกิจแตละอาณาจักรมี
มูลคาในตลาด (market value) หนวยผลิตแตละหนวยที่ประกอบขึ้นเปนอาณาจักรธุรกิจก็มี
มูลคาในตลาดเชนเดียวกัน เมื่อไรก็ตามที่การแตกอาณาจักรธุรกิจทํ าใหมูลคาในตลาดของ
หน ว ยผลิ ต แต ล ะหน ว ยสู ง ขึ้ น กว า เมื่ อ รวมอยู ใ นอาณาจั ก รธุ ร กิ จ เดี ย วกั น แสดงให เ ห็ น ว า
อาณาจั กรธุ รกิ จนั้ น ใหญเ กินไปและอุ ย อา ยเกิน ไป จนมี ป ญ หาความไรประสิท ธิภาพในการ
ประกอบการ และเพราะเหตุแหงความไรประสิทธิภาพนี้เองที่ทํ าใหมูลคาตลาดของอาณาจักร
ธุรกิจตํ่ากวามูลคาเมื่อแตกอาณาจักรนั้น ในกรณีเชนนี้ แสดงใหเห็นวา มีการกระจายการผลิต
ในหลากหลายอุตสาหกรรมจนเกินพอดี (overdiversication) และจําเปนตองปรับโครงสรางการ
ผลิต
บริษัทที่อุยอายเกินไปมักจะมีผลการประกอบการเลวกวาที่ควร จึงงายที่จะถูก
บุคคลภายนอกเขาครอบกิจการ (corporate raiders) เพราะราคาหุนของบริษัทประเภทนี้มักจะ
ตกตํ่า ผูที่จองเขาครอบกิจการสามารถกวานซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยไดโดยงาย เหตุใดจึงมี
ผูจองเขาครอบกิจการบริษัทที่มีการกระจายการผลิตเกินไป? คําตอบมีอยูวา เมื่อเขาครอบกิจการ
แลว สามารถแยกสวนของอาณาจักรธุรกิจขายได โดยมีกําไร เพราะมูลคาตลาดของแตละสวน
เมื่อรวมกันทุกสวน สูงกวามูลคาตลาดของอาณาจักรเมื่อยังไมแยกสวน
ดวยเหตุดังนี้ ผูบริหารบริษัทที่อุยอายเกินไปตองแยงชิงปรับโครงสรางการผลิต
มิฉะนั้นอาจถูกบุคคลภายนอกเขาครอบกิจการได ในการปรับโครงสรางการผลิต จําเปนตอง
แยกแยะวา อะไรคือธุรกิจแกนหรือธุรกิจหลัก ( Core Business) ในอนาคต ธุรกิจแกนในอนาคต
อาจแตกต า งจากธุ ร กิ จ แกนเมื่ อ เริ่ ม ก อ ตั้ ง บริ ษั ท ก็ ไ ด ทั้ ง นี้ ไ ม เ พี ย งแต จ ะมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
สภาวการณ ท างเศรษฐกิ จ สภาพของอุ ต สาหกรรม และเทคโนโลยี เ ท า นั้ น หากยั ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงความชํานัญพิเศษและความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage )
ภายในบริ ษั ท อี ก ด ว ย อย า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ยัก ษใหญจํ านวนมาก เมื่อดํ าเนินยุทธศาสตร
Refocusing มักจะหันไปเกาะธุรกิจแกนดั้งเดิมเปนหลัก โดยขายทิ้งธุรกิจที่มิไดเกี่ยวพันกับธุรกิจ
แกน
ในชวงเวลาเดียวกับที่ Refocusing กลายเปนปรากฏการณใหม มีการขยายตัว
ของการทําสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alliance) และการประกอบธุรกิจรวมทุน
(Joint Venture) ระหวางบรรษัทยักษใหญจํานวนมาก นักเศรษฐศาสตรบางทานเริ่มตั้งคําถามวา
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สัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรและธุรกิจรวมทุนกําลังเขามาแทนที่ Diversification ใชหรือไม
ขณะเดียวกันปรากฏการณที่บรรษัทยักษใหญออกไปซื้อธุรกิจประเภทเดียวกันในตางประเทศ
(International Acquisitions) ก็ถูกตีความวา เปนสิ่งทดแทน Domestic Refocusing
แมวา Refocusing จะเปนเงื่อนไขอันจําเปน (necessary condition) ในการ
ปรับปรุงผลการประกอบการ สําหรับบริษัทที่มีการกระจายการผลิตมากเกินไป แตก็หาใชเงื่อนไข
อันเพียงพอ (sufficient condition) ไม Refocusing จักตองดํ าเนินการควบคูกับการปรับ
โครงสรางการจัดองคการ เพราะการจัดองคการลักษณะหนึ่งๆ ยอมเหมาะสมกับยุทธศาสตร
หนึ่งๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรธุรกิจ ยอมตองมีการปรับโครงสรางการจัดองคการให
เหมาะสมดวย นักเศรษฐศาสตรบางคนมีความเห็นวา โครงสรางการจัดองคการที่มีการจําแนก
หนว ยงานและกระจายอํ านาจการตั ดสินใจใหแกห นวยงานแตละหนวย (Multi-Divisional
structure) หรือที่รูจักกันในวงวิชาบริหารศาสตรวา The M-Form Structure ไมเหมาะสมกับ
บริษัทที่กําลังปรับโครงสรางการผลิต โดยเห็นวา โครงสรางการจัดองคการที่เหมาะสมกับบริษัท
ที่เลือกยุทธศาสตร Refocusing จะตองมีการรวมศูนยอํานาจการตัดสินใจ
กระบวนการ Refocusing ที่กําลังเกิดขึ้นอยางแพรหลาย กําลังนํามาซึ่งจุดจบ
ของยุคแหงอาณาจักรธุรกิจ (Era of the Conglomerates) หรือไม เปนประเด็นอันควรแกการ
ศึกษา

