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“พวก
ที่ตัวใหญ่ๆ มักไม่กินตัวเล็กๆ เสมอไป แต่พวกที่

รวดเรว็กว่าส ิกินพวกทีช้่ากว่าเสมอ” เป็นค�ำกล่ำว

ของประธำนบริษัท BMW แห่งยุโรปเมื่อปี 1989

โลกแห่งกำรแข่งขันในยุคปัจจุบันโดยเฉพำะเรื่องของกำร

ตลำดมีควำมส�ำคัญเป็นอันมำก ซึ่งโลกยุคนี้อะไรก็ไม่แน่นอน บริษัท

ใหญ่ๆ หลำยบริษัทมักไม่สำมำรถเอำชนะกำรแข่งขันกับบริษัทเล็กๆ 

บำงแห่งได้ แต่สิ่งที่บริษัทเล็กๆ สำมำรถเอำชนะบริษัทใหญ่ๆ ได้ มี

ประเด็นที่ส�ำคัญก็คือ บริษัทเล็กๆ ต้องพัฒนำเรื่องของควำมคิด 

พัฒนำไอเดีย พัฒนำกำรคิดต่ำง คิดอย่ำงผู้ท้ำชิง หำโอกำสให้ตัวเอง 

และจงรักในสิ่งที่ท�ำ จงท�ำในสิ่งที่รัก

ในอดีต บรษิทัไมโครซอฟท์ของบลิ เกตส์ และบรษิทั แอปเปิล

ของสตีฟ จอบส์ นบัว่ำเป็นบรษิทัเลก็ๆ เมือ่เปรยีบเทยีบกับบรษิทัยกัษ์

ใหญ่อย่ำง IBM แต่เนื่องจำก ทั้งคนได้ใช้ ไอเดีย คิดค้นสินค้ำใหม่ๆ 

จึงท�ำให้บริษัทของเขำทั้งสองคน เจริญเติบโตจำกบริษัทเล็กๆ จน

กลำยเป็นบริษัทใหญ่ๆ ระดับโลกได้ในที่สุด

เรำจะสังเกตได้ว่ำ ทั้งสองคนมีแนวควำมคิด มีไอเดีย ใหม่ๆ 

อยู่ตลอดเวลำ ดังปรำกฏในข่ำวตำมสื่อต่ำงๆ หรือจำกค�ำพูดของเขำ

ทั้งสองคน 

บลิ เกตส์ เคยกล่ำวว่ำ “ทกุวนันีผ้มท�างานเพราะผมสนกุกบัมัน 

ชีวิตจะสดใสขึ้น ถ้าคุณมองการท้าทายให้เป็นหนทางแห่งการ

สร้างสรรค์” หรือ “ไมโครซอฟท์จะรับ และต่อยอดเทคโนโลยีออกไป

ซึง่จะท�าให้มนักลายเป็นสิง่ทีใ่หม่ขึน้มา” หรอื “เราต้องการท�าให้แน่ใจ

ว่า เราเป็นผู้น�าสินค้าใหม่ไปทดแทนสินค้าของเราเองแทนที่จะให ้

ผู้อื่นเป็นผู้กระท�า”  หรือ “อะไรท�าให้ไมโครซอฟท์ทะยานขึ้นเป็นผู้น�า 

บิลเกตส์บอกว่า มันคือความคิดนั่นเอง” 

สตีฟ จอบส์ เคยกล่ำวว่ำ “ช่วงชีวิตของคนเรานั้นมีจ�ากัด  

จงอย่าเสียเวลาให้กับการใช้ชีวิตตามคนอื่น” หรือ “การเป็นคนรวย

ที่สุดในสุสานไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการ แต่การที่ผมได้นอนหลับบนเตียง 

และพูดว่า วันนี้เราได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ทิ้งไว้ให้กับโลก คือ สิ่งที่ผม

ต้องการมากที่สุด” หรือ “ในบางครั้งที่คุณเริ่มต้นท�าสิ่งใหม่ๆ แล้วพบ

กับความผิดพลาด มันจะเป็นการดีมากที่คุณจะรีบหันมายอมรับข้อ

ผิดพลาดนั้นเสียแล้วเดินหน้าปรับปรุงสิ่งใหม่อื่นๆ ต่อไป” 

ฉะนั้นเรำจะเห็นได้ว่ำ จำกค�ำพูดของบิล เกตส์ และสตีฟ  

จอบส์ เขำทั้ง 2 คน ได้พัฒนำควำมคิด พัฒนำไอเดียใหม่ๆออกมำ 

เสมอๆ ดังนั้น หากว่าบริษัทของท่านเป็นบริษัทเล็กๆ ท่านสามารถ

ปลาเล็กกินปลาใหญ่
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เอาชนะบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ด้วยการใช้ความคิดใหม่ๆ ไอเดียใหม่ๆ 

มาแข่งขัน

แล้วถำมว่ำมนัยำกไหมทีจ่ะสำมำรถเอำชนะบรษัิทใหญ่ๆ ได้

หำกว่ำเรำเป็นบริษัทเล็กๆ ค�ำตอบมีอยู่ว่ำ ยุคปัจจุบันลูกค้ำ ผู้บริโภค 

ไม่เหมือนเดิมแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับอดีต และในอนำคต ลูกค้ำ  

ผูบ้รโิภค กจ็ะยิง่มพีฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป หำกว่ำบรษัิทยกัษ์ใหญ่

ไม่สำมำรถปรับตัวต่อกำรแข่งขัน ก็มีโอกำสตำยได้เช่นกัน ดังเช่น  

ฟิลม์ถ่ำยรูปในอดีตมีหลำยบริษัทท่ีเคยย่ิงใหญ่แต่ก็ล้มหำยตำยจำก

ไปก็เน่ืองจำกเทคโนโลยีมีกำรเปลี่ยนแปลงไป จึงท�ำให้พฤติกรรม

ลกูค้ำ ผูบ้ริโภค เปลีย่นแปลงตำม จำกกำรใช้ฟิลม์ปกตกิเ็ปลีย่นแปลง

เป็นมำใช้กล้อง Digital บริษัทยักษ์ใหญ่ เช่น Kodak คือ ตัวอย่ำงที่ดี 

ในอดีตเป็นผู้น�ำวงกำรถ่ำยรูป แต่ Kodak มีกำรปรับตัวน้อยมำกจึง

ไม่สำมำรถรักษำควำมเป็นผู้น�ำได้

แล้วถำมว่ำ บริษัทเล็กๆ จะพัฒนำควำมคิด ไอเดีย จำกอะไร 

นำย Dee Hock กล่ำวถึงประเด็นนี้ว่ำ “ปัญหำไม่ได้อยู่ที่กำรป้อน

ควำมคดิแปลกๆ ใหม่ๆ ใสเ่ข้ำไปในหวัสมองของเรำ หำกแต่อยูท่ีก่ำร

ขจัดควำมคิดเก่ำๆ ออกไปต่ำงหำก หัวสมองของเรำก็เหมือนกับห้อง

ที่เต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์เก่ำๆ ล้ำสมัย เพรำะฉะนั้น ก่อนที่เรำจะเอำ

เฟอร์นิเจอร์ใหม่ใส่เข้ำไป เรำกต้็องย้ำยเฟอร์นเิจอร์เก่ำออกไปจำกห้อง

นี้ให้หมด” กล่ำวคือ นำย Dee Hock ได้แนะน�ำให้ลืมอดีตไปบ้ำง ไม่

ควรน�ำอดตีมำใส่ในสมอง เพรำะหำกน�ำมำใส่มำกๆ กจ็ะท�ำให้เรำคิด

สิ่งใหม่ๆ สิ่งแปลกๆ สิ่งที่สร้ำงสรรค์ไม่ออก 

ดังค�ำพูดของสตีฟ จอบส์ ท่ีเคยตอบนักข่ำวว่ำ เขำเชื่อเรื่อง

งำนวจิยัตลำดมำกน้อยขนำดไหน เขำตอบว่ำ บรษิทัมทีมีงำนวจิยัของ

บริษัทเอง เขำให้ควำมส�ำคัญกับงำนวิจัยตลำดน้อยมำก แต่จะให้

ควำมส�ำคัญกับกำรออกนวัตกรรมใหม่ๆ อีกท้ังเขำยังยกตัวอย่ำงต่อ

อีกว่ำ ในอดีตคนเรำเดินทำงโดยใช้รถม้ำ ใช้ม้ำ หำกว่ำมีกำรวิจัยกำร

ตลำด ว่ำคนต้องกำรอะไร ผู้คนในอดีตก็ต้องตอบว่ำ ต้องกำรม้ำที่ 

แข็งแรงวิ่งได้เร็ว แต่เจ้ำของหรือผู้ผลิตรถยนต์คันแรกของโลกย่ีห้อ  

ฟอร์ด หรอืนำยฟอร์ด ไม่ได้มีกำรวจิยัตลำดในขณะน้ัน รถยนต์คนัแรก

จึงได้เกิดขึ้น

Think ต่าง คืออีกเทคนิคหนึ่งซึ่งจะน�ำมำซึ่งควำมคิดและ 

ไอเดียแปลกๆ ก็คือ คุณต้องมีควำมคิดต่ำง ในอดีตร้ำนขำยข้ำวต้มมี

ผัดผักบุ้งไฟแดง แต่ด้วยควำมคิดต่ำงจึงเกิดมี “ผักบุ้งลอยฟ้ำ” หรือ

ร้ำนขำยไอศกรีมหำกขำยตำมปกต ิธรรมดำกข็ำยกนัเหมอืนร้ำนทัว่ๆ 

ไป แต่ปัจจุบันมี “ไอศกรีมลอยฟ้ำหน้ำพระปฐมเจดีย์” ฉะนั้น กำร 

คิดต่ำง จึงก่อให้เกิดชื่อเสียง เกิดควำมแปลกใหม่ เกิดควำมสนใจ  

เกิดควำมอยำกที่จะซื้อสินค้ำหรือบริกำรนั้นๆ

คิดอย่างผู ้ท้าชิง หำกต้องกำรจะเอำชนะยักษ์ใหญ่หรือ

ต้องกำรเป็นผู้น�ำตลำดอยู่เสมอ เรำก็ควรมีควำมคิดอย่ำงผู้ท้ำชิงอยู่

ตลอดเวลำ เพรำะหำกว่ำวันใดเรำคิดว่ำ เรำเหนือกว่ำคนอื่นแล้ว เรำ

ก็ไม่อยำกที่จะคิด อยำกที่จะพัฒนำตนเอง ไม่อยำกที่จะพัฒนำ 

ควำมคิด พัฒนำไอเดีย ต่อไป จงคิดอย่ำงผู้ท้ำชิงอยู่เสมอ แล้วท่ำน

จะได้ไม่หยุดควำมคิดในกำรพัฒนำสินค้ำ และบริกำรของท่ำนเอง

หาโอกาสให้ตัวเอง บรษิทัของตัวเอง สนิค้า และบรกิารของ

ตัวเองอยู่ตลอดเวลา โอกำสมีอยู่ทุกๆ ที่ ทุกหนแห่ง เพียงแต่เรำจะ

สำมำรถจบัมนั หยบิมนัมำใช้ได้หรอืไม่ บำงคนมโีอกำส เข้ำมำในชวีติ

แต่ก็ไม่สำมำรถท�ำอะไรกับโอกำสที่ผ่ำนเข้ำมำได้  จงเตรียมพร้อม

ควำมคิด ไอเดียต่ำงๆ ของคุณ เมื่อโอกำสมำถึงควำมคิด ไอเดียดีๆ 

จะท�ำให้คุณประสบควำมส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ และน�ำพำคุณไปสู่ควำม

ร�่ำรวยได้ ส�ำหรับวิธีในกำรหำโอกำส เรำสำมำรถหำโอกำสได้จำก

หลำยวิธี เช่น กำรสมัครเป็นสมำชิกสื่อต่ำงๆ ในวงกำรที่เรำท�ำงำน 

กำรไปร่วมงำนแสดงงำนโชว์สินค้ำต่ำงๆ กำรน�ำเอำของเก่ำมำ

ประยุกต์ และพัฒนำขึ้นมำใหม่ เป็นต้น

จงรกัในสิง่ทีท่�า จงท�าในสิง่ทีร่กั บคุคลทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็ 

สร้ำงควำมร�่ำรวยหรือโด่งดัง เขำมักจะท�ำงำนในสิ่งที่เขำรัก เขำจึง

กลำยเป็นคนร�ำ่รวย และมชีือ่เสยีงในทีส่ดุ หำกบรษิทัของท่ำนยงัเลก็

อยู่ ท่ำนสำมำรถสนุกกับมัน ท่ำนสำมำรถพัฒนำบริษัทจนเติบโตได้ 

หำกว่ำท่ำนได้ท�ำงำนในสิ่งที่ตนเองรัก จงรักในสิ่งที่ที่ท่ำนท�ำ และจง

ท�ำในสิ่งที่รัก แล้วท่ำนจะประสบควำมส�ำเร็จ

ดงันัน้ ปลาเลก็สามารถกนิปลาใหญ่ได้ บรษิทัเลก็ๆ สามารถ

เอาชนะบรษิทัใหญ่ๆ ได้ กโ็ดยการพฒันาเรือ่งของความคดิ พฒันา

ไอเดีย พัฒนาการคิดต่าง คิดอย่างผู้ท้าชิง หาโอกาสให้ตัวเอง และ

จงรักในสิ่งที่ท�า จงท�าในสิ่งที่รัก


