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ธุรกิจ
เป็น

เล็กชนะธุรกิจใหญ่

ทีร่ จู้ กั โดยทัว่ ไปว่า ธุรกิจขนาดใหญ่มคี วามได้เปรียบธุรกิจ
ขนาดเล็ก หลายประการ เช่น เรือ่ งของก�ำลังทุนทีม่ ากกว่า
ก� ำ ลั ง คนที่ ม ากกว่ า ก� ำ ลั ง เงิ น ที่ ม ากกว่ า มี วั ต ถุ ดิ บ ทรั พ ยากรที่
มากกว่า มีความน่าเชื่อถือมากกว่า เป็นต้น
แต่ถา้ เราลองย้อนไปดูประวัตขิ องธุรกิจขนาดใหญ่ เราจะรูว้ า่
ธุรกิจเหล่านี้ ก็เคยเป็นธุรกิจขนาดเล็กมาก่อน และในขณะนัน้ ในอดีต
ก็มีธุรกิจขนาดใหญ่เป็นคู่แข่งเช่นเดียวกัน
แล้วโดยธรรมชาติแล้ว การเริ่มต้นท�ำธุรกิจ เราจะต้องเริ่มต้น
ที่ธุรกิจขนาดเล็กก่อน แล้วจึงกลายมาเป็นธุรกิจขนาดกลาง แล้วจึง
กลายมาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ตามล�ำดับ
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ส�ำหรับบทความนี้ เราจะมาพูดกันในเรื่องธุรกิจขนาดเล็ก
สามารถเอาชนะธุรกิจขนาดใหญ่ได้อย่างไร
ธรรมชาติของธุรกิจขนาดใหญ่ นอกจะกินธุรกิจขนาดเล็กให้
ตายแล้ว ธุรกิจขนาดใหญ่กย็ งั พยายามทีจ่ ะแย่งชิงพืน้ ทีท่ างการตลาด
ของธุรกิจขนาดใหญ่ดว้ ยกัน ฉะนัน้ ค�ำถามทีม่ กั จะเกิดขึน้ ตามมาก็คอื
ขนาดธุรกิจขนาดใหญ่ด้วยกันยังต้องแข่งขันกันแทบแย่แล้ว ธุรกิจ
ขนาดเล็กจะรอดหรือ
ค�ำตอบคือ รอด ครับ ธุรกิจขนาดเล็กจะรอด และเอาชนะธุรกิจ
ขนาดใหญ่ก็ด้วยปัจจัยเหล่านี้
1. ผู้บริโภคมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่
เหมือนเดิม ฉะนั้น ธุรกิจขนาดใหญ่เวลาที่มีการแข่งขัน ผู้บริหารจะ
ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจนาน และยุง่ ยากกว่า เช่น ต้องท�ำโครงการ
ต้องท�ำแผนงาน ต้องท�ำนโยบายเสนอกรรมการในที่ประชุม แต่ธุรกิจ
ขนาดเล็กสามารถตัดสินใจได้ง่ายกว่า เร็วกว่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
รวดเร็วกว่า
2. ถ้าธุรกิจขนาดใหญ่สดุ กดดันหรือแข่งขันอย่างรุนแรงกับ
ธุรกิจขนาดรองลงมา ก็จะท�ำให้ธุรกิจขนาดเล็กกลับมามีบทบาทใน
การแข่งขัน
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3. ต้องท�ำตนเป็นผู้น�ำนวัตกรรมหรือเป็นผู้น�ำความคิด
ใหม่ๆ บริษัทของสตีฟ จ็อบส์ บริษัทของบิล เกตส์ บริษัทของมาร์ก
ซักเคอร์เบิร์ก บริษัทของแจ๊ค หม่า สมัยอดีต เป็นบริษัทเล็กๆ ธุรกิจ
เล็กๆ แต่ด้วยการเป็นผู้น�ำนวัตกรรมหรือเป็นผู้น�ำความคิดใหม่ๆ
ไอเดียใหม่ๆ จึงท�ำให้บริษทั เหล่านี้ เติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในระดับ
โลกเลยทีเดียว
4. จงเลือกใช้สื่อ และสื่อสิ่งที่แตกต่างออกไป ธุรกิจขนาด
เล็กมักประสบปัญหาในการเลือกใช้สื่อ และสื่อก็ไม่มีความแตกต่าง
จากธุรกิจขนาดใหญ่ แต่มคี วามเหมือนกัน คล้ายกัน เช่น การโฆษณา
ทางทีวี มีคา่ ใช้จา่ ยทีส่ งู มาก ธุรกิจขนาดใหญ่จงึ มีโอกาสมากกว่าธุรกิจ
ขนาดเล็ก เพราะมีงบประมาณที่มากกว่า ธุรกิจขนาดใหญ่อาจท�ำ
โฆษณา 5 ชุด แล้วหมุนเวียนกันออก 6 เดือน วันละ 5 สปอต แต่ผู้ชม
ทีวี ไม่มีการกล่าวถึง แต่ถ้าธุรกิจขนาดเล็กมีงบประมาณจ�ำกัด
ท�ำโฆษณา 1 ชุด ออกไม่บ่อย แต่สื่อโฆษณามีความแตกต่าง ท�ำแล้ว
ผู ้ ค นจดจ� ำ ก็ นั บ เป็ น การชนะธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ใ นการใช้ สื่ อ ที่ มี
ประสิทธิภาพมากกว่า และคุ้มค่ากว่าได้
5. จงท�ำในสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุด ธุรกิจขนาดเล็กหลายแห่ง
เริ่มต้นท�ำในสิ่งที่ตนเองถนัดที่สุด แต่พอธุรกิจเติบโตขึ้น ก็พยายาม
ขยายไปยังธุรกิจอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถนัด ผลที่ตามมาก็คือ ธุรกิจใน
สายงานที่ไม่ถนัดก็ล้ม และขาดทุนไม่เป็นท่า อีกทั้งเงินทุนที่หามาได้
จากธุรกิจที่ถนัดกลับต้องน�ำเงินทุนไปอุดหนุนธุรกิจที่ตนเองไม่ถนัด
แต่ขาดทุน ท�ำให้เสียเวลา และเงินทุนที่ตนเองเคยมี ฉะนั้น จงท�ำใน
สิ่งที่ตนเองถนัดที่สุด
6. จงยอมรับการเปลีย่ นแปลง และจงกล้าทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลา ท�ำไมถึงเป็นเช่นนี้ ก็เพราะธุรกิจขนาดใหญ่มักจะไม่
ต้องการการเปลี่ยนแปลง ตรงกันข้ามธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่งมัก
จะหลีกเลี่ยงการท�ำอะไรที่ผิดแปลกออกไป และมีแนวโน้มที่จะ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ดังจะเห็นได้จากโฆษณาทางทีวีจะไม่
หวือหวานัก ถ้าหากไม่ถูกคู่แข่งขันกดดัน แต่ถ้าถูกคู่แข่งขันกดดัน
ก็จะเริ่มมีโฆษณาที่หวือหวาขึ้นมาหน่อยหนึ่ง ดังนั้น ธุรกิจขนาดเล็ก
จงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง จงกล้าที่จะโฆษณาหวือหวาบ้าง
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7. จงสร้างเอกลักษณ์ สัญลักษณ์ที่โดดเด่น จะท�ำให้เกิด
ความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น ในระยะยาว เพราะเอกลั ก ษณ์
สัญลักษณ์ ท�ำให้เกิดความรู้สึกผูกพันกับลูกค้า เกิดความพึงพอใจ
และการซื้อหาสินค้า เช่น บรรดาผู้ที่ผูกพันกับมอเตอร์ไซค์ HarleyDavidson บางคนถึงขนาดสักสัญลักษณ์ ยี่ห้อ Harley ไว้ติดตาม
ร่างกาย ตามผิวหนัง เพราะพวกเขาเกิดความภาคภูมิใจ
ดังนั้น ธุรกิจขนาดเล็กควรสร้างบางสิ่งบางอย่างที่สะดุดตา
บางสิ่งบางอย่างที่เจาะเข้าไปในความรู้สึกของลูกค้า
8. ธุรกิจขนาดเล็กต้องมีความทะเยอทะยาน เมื่อครั้งธุรกิจ
ของสตีฟ จอบส์ ยังเล็กๆ เขาเคยบอกว่า “เขาจะเปลี่ยนแปลงโลก”
สมัยมูฮัมเหม็ด อาลี นักชกผู้ยิ่งใหญ่ ยังไม่ดัง เขาประกาศต่อหน้า
สือ่ มวลชนว่า “ผมจะท�ำให้โลกต้องวุน่ วาย” หากท่านเป็นเจ้าของธุรกิจ
ขนาดเล็กหรือเป็นผู้ท้าชิง ท่านจ�ำเป็นจะต้องมีความทะเยอทะยาน
อยากเป็นที่ 1 อยากที่จะเปลี่ยนแปลงวงการที่ท่านแข่งขันอยู่
9.จงสนุกกับมัน การท�ำงาน การท�ำธุรกิจ เราต้องมีความสนุก
กับมัน การท�ำธุรกิจขนาดเล็กๆให้เติบโต และสู้กับธุรกิจขนาดใหญ่ก็
เช่นกัน ท่านต้องมีความสนุกกับมัน เมื่อท่านมีความสนุกกับมันแล้ว
ท่านก็จะเกิดความคิดในการท�ำธุรกิจ ถ้าท่านสนุก และมีความสุข
ท่านก็จะท�ำธุรกิจแบบมีพลัง มีความกระตือรือร้น
ฉะนั้น ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเอาชนะธุรกิจขนาดใหญ่ได้
อย่างแน่นอน จงคิดในทางบวก จงคิดในทางสร้างสรรค์ จงคิดใหญ่
แล้ว ธุรกิจของท่านก็จะประสบความส�ำเร็จ ในด้านต่างๆ เช่น การ
ขยายตลาด การเติบโตทางธุรกิจ การประกอบธุรกิจให้ได้รบั ก�ำไรอย่าง
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