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 เปาหมายการนําเสนอบทความวิชาการนี้ เพื่อใหกิจการ SMEs ประเภทตางๆ ในประเทศไทย

สามารถนําความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการธุรกิจโดยใชแนวคิด F6s Model ไปปรับใชเพื่อใหกิจการ

มีแนวคิดและวิสัยทัศนทันสมัยสามารถปรับตัวอยูรอดไดในเวทีการคาระดับชาติ ระดับอาเซียน รวมถึง

ระดับภูมิภาค และเพื่อจุดประกายและปลุกกระแสใหคณาจารยมหาวิทยาลัยตางๆ รวมถึงภาคธุรกิจได

นําเสนอ “กรณีศึกษาธุรกิจ SMEs” ในรูปแบบตางๆ อันเปนการแบงปนความรูและประสบการณ SMEs 

เพื่อใหเกิดการเรียนรูธุรกิจ SMEs ที่นําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในระดับอาเซียน
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 กอนจะขามไปยังประเด็นอื่นๆ มารูจักและเขาใจ “ความหมาย” “การกําหนดลักษณะ” “ลักษณะ” 

และ “ประเภท” ของธุรกิจ SMEs ที่ใชกันแพรหลายในประเทศไทย 

  
  

แผนภาพที่ ๑ ธุรกิจ SMEs 

ที่มา : www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/porkor/taxused/SMEs.pdf 
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แผนภาพที่ ๒ ลักษณะธุรกิจ SMEs 

ที่มา : www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/porkor/taxused/SMEs.pdf 
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แผนภาพที่ ๓ รูปแบบธุรกิจ SMEs 

ที่มา : www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/porkor/taxused/SMEs.pdf 
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แผนภาพที่ ๔ รูปแบบธุรกิจ SMEs (ตอ) 

ที่มา : www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/porkor/taxused/SMEs.pdf 

 

 วันนี้ กิจการ SMEs ไทยและทั่วโลก ตางหวาดหวั่น พรั่นพรึง กริ่งเกรง เกรงกลัวตอ “กิจการยักษ

ใหญ” ทั้งในประเทศตนเองและตางประเทศ 

 กิจการ SMEs ไทย รายแลวรายเลาที่ลมหายตายจาก เพราะปรับตัวไมทันกับการแขงขันที่รุนแรง  

 ผมเองผานประสบการณทํางานมาแลวทั้งกับ SMEs และกิจการขนาดใหญนานกวา ๒ ทศวรรษ  

 ประเด็นที่ผมพบความแตกตางระหวางกิจการ SMEs กับกิจการขนาดใหญคือ “เงิน” และ “ขนาด” 

 กิจการเล็กๆ มักจะทอแท และตั้งคําถามที่ไมตองการคนหาคําตอบวา  

 “จนเงิน จนความคิด” 

 กิจการเล็กๆ ที่ประสบความสําเร็จ สวนใหญ “จนเงิน แตไมจนความคิด” 

 กิจการขนาดใหญเองก็ใชวาจะ “รวย” แลวไมมีปญหา ผมพบวากิจการขนาดใหญ “รวยเงิน แตขาด

คนคิด ขาดความคิด และขาดทีมชวยคิด”  

 ขอนําเสนอจากภาคทฤษฎีสูภาคปฏิบัติ และจากภาคปฏิบัติสูภาคทฤษฎี โดยเนน “ประสบการณ” ที่

ทําใหเกิด “การเรียนรู” ที่นําไปสู “แรงบันดาลใจ” เพื่อสราง “ความสําเร็จ” 
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แผนภาพที่ ๕ แผนที่แหง “ความสําเร็จ” ระหวาง “ทฤษฎ”ี กับ “ปฏิบัต”ิ 

ที่มา: www.bankinfosecurity.com/new-threats-new-firewall-a-5561 

  จากที่ผมไดคลุกคลีตีโมง ไดรวมงาน รวมคิด รวมทํากับกิจการตางๆ จะพบวา ทุกองคกรธุรกิจมี

สวนคลายกันและสวนที่แตกตาง หรือไมเหมือนกัน 

 สําหรับกิจการ SMEs จะพลิกเอาชนะกิจการขนาดใหญได ตอง “คิด” “วิเคราะห” “เปรียบเทียบ”  

คนหา “โอกาส” ที่แฝงและซอนเรนอยูใน “ธุรกิจ” ขนาดใหญ จากนั้นใหนํา “โอกาส” ที่คนพบมา “แปร

สภาพ” และ “แปรรูป” ใหกลายเปนสิ่งที่ผมขอเรียกวา“วิสัยทัศน”  

 จากวิสัยทัศนที่เรียกวา “ความคิด” ก็ “ขยายผล” ความคิด ออกสู “วิถ”ี และ “วิธ”ี การปฏบิัติ และ

การดําเนินงาน โดยเริ่มจากการราง “เคาโครงความคิด”  วาด “แผนที่ความคิด” หรือที่เรียกวา Mind Map สู 

“พันธกิจ” ที่เรียกวา “เข็มทิศ” นํา “ตนเอง” และ “องคกร” ไปสู “เปาหมาย” ที่วางไวและกําหนด แบงเปน 

“เปาหมายระยะสั้น-เปาหมายระยะกลาง -เปาหมายระยะยาว” 

 เปาหมายที่วางไว ก็แบงเปน “เปาหมายทางการเงิน” กับ “เปาหมายมิใชการเงิน” โดยใหคิด 

“สินคา” และ”บริการ” จําแนกออกเปน “โครงการ” “กิจกรรม” “แผนงาน” 

 สรุปใหเห็นชัดเจนวา “โครงการ” “กิจกรรม” และ “แผนงาน” ตางๆ ดังกลาว จะ “สําเร็จ” หรือ 

“ลมเหลว” ดวย “กลยุทธ” “เทคนิค” “วิธีการ” “ระบบ” “ขั้นตอน” “กระบวนการ” “หลักการ” อะไรบาง 

 ใหคนหา “โอกาส” ที่มาโดย “บังเอิญ” หรือ “ไมบังเอิญ” จากการเปลี่ยนแปลงสถานการณดาน

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ดวยการใชเทคนิค SWOT วิเคราะห จุดแข็ง -จุดออน ในตัวเอง และ

กิจการวามี “กี่เรื่อง” “กี่ขอ” “กี่ดาน” โดยลงลึกในรายละเอียดของการบริหาร “เวลา” “เงิน” “พลังงาน” 

วา “คุมคา” หรือ “ไรคา”  

 จากนั้นให “วิจัย” เชิงลึก โดยวิจัย “สืบคน” ฐานขอมูลทั้งดาน “การขายและการตลาด” “การเงิน

และการบัญช”ี “การผลิตและการบริการ” “การบริหารทรัพยากรมนุษย” และ “การจัดการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ” รวมถึง “การจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส” เพื่อสงมอบ “สินคา” หรือ “บริการ” สูลูกคา

ในตลาดระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
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 เมื่อวิเคราะหและประเมิน “ตนเอง” และ “องคกร” ก็จะคนพบ “จุดแข็ง” และ “จุดออน” ที่ตนเอง

และองคกรมี จากนั้นใหเริ่มทําการคนหา “โอกาส” และ “อุปสรรค” ดวยการวิเคราะห “โอกาส” และ 

“อุปสรรค” โดยการวิจัยเชิงลึกถึง “ปจจัย” ที่นําไปสูความสําเร็จและลมเหลว ซึ่งเกี่ยวของกับธุรกิจอันเกิดจาก 

๑. ปจจัยดานการเมือง เราตองตรวจสอบเชิงลกึวา ทิศทางการเมืองในประเทศจะเปนเชนไร รัฐบาล

จะเปนรูปแบบประชาธิปไตย เผด็จการ หรือกึ่งเผด็จการ ใครจะเปนผูบริหาร และทํางานใน

หนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรา ตองวิเคราะหเจาะลึกวา องคการภาครัฐ องคการ

ภาคเอกชน องคการปกครองสวนทองถิ่น เชน อบต. เทศบาล หรือ อบจ. มามีสวนเกี่ยวพัน

เกี่ยวของใหคุณใหโทษกับธุรกิจของเรามากนอยแคไหนเพียงไรหรือไม? 

๒. ปจจัยดานเศรษฐกิจ เราตองวิเคราะหเชิงลึกวา การเปลี่ยนแปลงดัชนีสําคัญของตัวเลขทาง

เศรษฐกิจ อาทิ ดัชนีตลาดเงิน ดัชนีตลาดทุน ดัชนีหุน  อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

เงินกู พันธบัตร สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อบาน สินเชื่ออสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัย คาน้ํา คา

ไฟ ดัชนีผูบริโภค ราคาน้ํามัน ราคาสินคาอุปโภคบริโภค ภาวะเงินฝด ภาวะเงินเฟอ ภาวะชะงัก

งันทางเศรษฐกิจ รวมถึงการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ 

ตัวเลขการจางงาน ตัวเลขการวางงาน ตัวเลขการขอเปดบริษัทใหมๆ  ตัวเลขการขอปดบริษัท 

ตัวเลขรายไดผูเสียภาษีประจําป ตัวเลขที่รัฐจัดเก็บรายได  ตัวเลขรายไดและรายจายรวมถึงหนี้สิน

ของรัฐบาล เอกชนขนาดใหญ รวมถึงหนี้สินภาคครัวเรือน ตัวเลขการใชเงินของประชาชนใน

ประเทศและตางประเทศ ตองดูองครวมเชื่อมโยงทั้งเศรษฐกิจในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ 

ระดับภูมิภาคอาเซียน ระดับทวีป ระดับนานาทวีปและขามทวีป เพราะการเกิดผลกระทบทาง

เศรษฐกิจของโลกในประเทศหนึ่งประเทศใดและภูมิภาคหนึ่งภูมิภาคใด จะเชื่อมโยงไปถึงอีก

ประเทศหนึ่ง ในอีกซีกโลกหนึ่งอยางหลีกเลี่ยงไมได ขอมูลของมหาอํานาจอยาง จีน สหรัฐ ยุโรป 

ญี่ปุน และอินเดีย เปนสิ่งที่เราจะมองขามไมได ตองติดตามอยางตอเนื่อง เพราะ “โอกาส” และ 

“วิกฤต” จะเกิดจากการมองเห็น “ชอง” และ “โอกาส” ในการทํา “กําไร” และเก็ง “กําไร”  

๓. ปจจัยดานสังคม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภค เปน “กระแส” ที่ตองเฝาจับตามอง เชน 

สังคมเปด  สังคมปด สังคมลักปดลักเปด สังคมดารา สังคมแฟชัน สังคมเหอกระแสดี -เดน-ดัง 

สังคมอนุรักษสิ่งแวดลอม สังคมจิตอาสาบริการสังคม สังคมผูสูงอายุ สังคมของกลุมวัยรุน  ตอง

วิเคราะหพฤติกรรมการซื้อของคนรุน GenX, GenY, GenZ ตองทําความรูความเขาใจในเรื่องนี้ 

ตลอดรวมไปถึงไลฟสไตล วิถีชีวิต คานิยมของผูคนในสังคมทั้งดานการใชไอที การติดตอสื่อสาร

ดวยเทคโนโลยีทันสมัย และรูปแบบการใชชีวิตในแบบใหม เชน วัฒนธรรมกาแฟ  วัฒนธรรม

ทองเที่ยว  วัฒนธรรมอาหาร  วัฒนธรรมเฟซบุก วัฒนธรรมไลน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมที่

เกิดจากสื่อสมัยใหมที่เรียกวา “โซเซียลมีเดีย” และ “สื่อสมัยใหม” ตางๆ ก็เปนประเด็นที่ตองจับ

ตา และวิเคราะหเจาะลึกเพื่อเฟนหา คนหา “โอกาส”  
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๔. ปจจัยดานเทคโนโลย ี ประเด็นที่ SMEs ตองวิเคราะหคือ “เทคโนโลย”ี เพราะเปน “โอกาส

ทอง” ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  ตามปกติ กฎของมัวร (Moore's law)
๑
 อธิบาย

ถึง ปริมาณของทรานซิสเตอรบนวงจรรวม โดยจะเพิ่มเปนเทาตัวประมาณทุก ๆ สองป กฎนีไ้ดถูก

พิสูจนอยางตอเนื่องมาแลวกวาครึ่งศตวรรษ และคาดวาจะใชไดจนถึงป 2015 หรือ 2020 หรือ

อาจมากกวานั้น 

แผนภาพที่ ๖ Moore’s Law 
ที่มา : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Moore%27s_law#mediaviewer/File:Transistor_Count_and_Moore%27s_Law_-

_2011.svg 

______________________________________________________________________ 
๑ ชื่อของกฎถูกตั้งตามชื่อของ อดีตซีอีโอและผูรวมกอตั้งบริษัทอินเทล กอรดอน มัวร (Gordon E. Moore) เขาไดอธิบายกฎนี้ไว

ในรายงานของเขาเมื่อป 1965 โดยไดระบุไววา จํานวนของสวนประกรอบในวงจรรวมจะเพิ่มเปนเทาตัวทุก ๆ ป ตั้งแตป 1958 

จนถึง 1965 และคาดวาจะเปนอยางนี้ไปอีก "อยางนอยสิบป" การทํานายของเขายังเปนไปตามที่คาดไวอยางนาประหลาดใจ 

อยางนอยกฎนี้ปจจุบันยังถูกใชในอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนําที่ไดถูกใชเปนแนวทางของแผนที่จะเปนเปาหมายของของการวิจัย 

และพัฒนา 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1


 

 

 ความสามารถของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่หลากหลายและมากมาย เปนไปตามกฎของมัวรอยางเห็น

ไดชัด ยกตัวอยางเชน ความเร็วประมวลผล ความจุของแรม เซ็นเซอร หรือแมแตจํานวนพิกเซลของกลอง

ดิจิทัล ทั้งหมดนี้เปนขอมูลสนับสนุนอยางคราว ๆ  

 การพัฒนาของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส มีผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกอยางหลีกเลี่ยงไมได กฎ

ของมัวรไดอธิบายแรงการขับเคลื่อนของเทคโนโลยี ตั้งแตปลายศตวรรษที่ 20 ไปจนถึงตนศตวรรษที่ 21 

 

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี : ปจจัยความสําเร็จที่มีนัยสําคัญตอกิจการ SMEs 
 บทความนี้ มุงนําเสนอผลการวิเคราะห “ปจจัยการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย”ี เพราะมองวาเปนเรื่อง

จําเปนสําหรับกิจการ SMEs ดวยเหตุผลสนับสนุนคือกิจการ SMEs ยังอยูในลักษณะ “จนเงิน” แตไมจน 

“ความคิด” ดังนั้น การเปนกิจการที่ขับเคลื่อนดวย “เทคโนโลย”ี จึงเปนประเด็นสําคัญที่ตองสนใจเปนพิเศษ  

 ตามกฎของมัวร ผูประกอบการจะตองนําขอมูลสําคัญของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกมาวิเคราะห

เพื่อนําผลไป “ตอยอด” พัฒนา “ผลิตภัณฑ” และ “บริการ” ดวย “นวัตกรรม” และ “เทคโนโลย”ี ที่ทันสมัย 

ทั้งนี้เพื่อที่จะตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วของตลาดผูบริโภคในระดับ “ทองถิ่น” ระดับ 

“ภูมิภาค” จนถึงระดับ “โลก” 

 เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงโลกในวันนี้ ไดแก เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 

เทคโนโลยีนาโน (Nanotechnology) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  

 สมัยนี้ยงัมีเทคโนโลยีอื่นๆ อาทิ  เทคโนโลยีชะลอความแก (Anti-aging Technology) และเทคโนโลยี

เภสัชกรรม (Pharmaceutical Technology) เปนเทคโนโลยีเกี่ยวกับเภสัชกรรมแบบตนตํารับ การผลิตยา

สําหรับสัตว การผลิตยาจากสมุนไพร และการผลิตเครื่องสําอาง ที่นาสนใจสําหรับ SMEs ไทย 

 การจะเปนกิจการ SMEs ที่ประสบความสําเร็จในโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว จะพึ่งพาเพียงแคการเปด

รานขายกวยเตี๋ยว หรือสมตํา หรือทํานาทําไรเปนเกษตรกรโดยมุงหวังเพียงแคขายขาวและสินคาเกษตรใหได

ราคา ดูจะเปนเรื่องที่เปนไปไดยาก เมื่อวิเคราะหจาก ROI (Return on Investment) หรือผลตอบแทนจาก

การลงทุน  

 เพราะการจะคงไวซึ่งกิจการให “อยูรอด” และ “ยั่งยืน” ยังคงเปนโจทยยาก และมีตัวอยาง

กรณีศึกษาใหเห็นแลววา กิจการที่ไมปรับเปลี่ยน “หลักคิด-หลักพูด-หลักทํา” ก็ยากจะสําเร็จไดในระยะยาว 

 การเปนกิจการ SMEs จุดแข็งคือ “เล็ก” “คลองตัว” “สะดวก” “รวดเร็ว” “คนนอย” ทํางานเพียง

แค ๑-๒ คนก็เริ่มกิจการได  

 ธุรกิจ SMEs ตองใหความสําคัญแกเทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยีสามารถทําใหกิจการ SMEs สามารถ

ดําเนินกิจการไปไดดวยดีตั้งแตเริ่มตน ดวยการใชเทคโนโลยีเพื่อลดตนทุนการติดตอสื่อสาร แทนที่จะใชแฟกซก็

ใชอีเมล แทนที่จะเชาสถานที่ก็เปดเว็บไซต หรือไปใชเว็บไซตฟรี หรืออาจใชสื่อโซเชียลมีเดียเชนเฟซบุก ในการ

ประชาสัมพันธเผยแพรสินคาและบริการในเบื้องตน แทนที่จะเสียเงินโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Clock_rate&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5


 

 

แผนพับ แผนปาย ซึ่งตองมีคาใชจายจดัทําปาย คาภาษี คาเชาสถานที่ คาจางพนักงาน คารถ คาน้ํามัน คา

จิปาถะ ก็ลดตนทุนดวย “โทรศัพทมือถือ” “โทรศัพทสมารทโฟน”  ดวยโปรแกรมทันสมัยเชน ใชยูทูบ โฆษณา

สินคาตางๆ ที่เคลื่อนไหวดวยภาพและเสียงที่เคลื่อนไหว ใชเฟซบุกสําหรับขอความสั้นๆ และภาพนิ่ง ใชอีเมล

สําหรับการประชาสัมพันธใหเกิดกระแสบอกตอ  

 เราจะพบวาหลายคน หลายกิจการ เริ่มตนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารแลวไดผล 

เห็นผลเร็วทันตา ยกตัวอยางเชน “จะ คันห”ู ใชเว็บยูทูบเผยแพรผลงานในระยะแรกเพราะไมมีเงินทุนจะโปร

โมตโฆษณาตัวเองและบรกิาร ซึ่งก็มีผลทําใหเกิด “กระแส” และสําเร็จอยางถลมทลายดวยลีลาทาเตนอันเปน

เอกลักษณ หรืออยางไซ เจาของทาเตน “กังนัมสไตล” ก็ใชยูทูบโฆษณาทาเตนควบมา จนมีแฟนคลับเปดแสดง

คอนเสิรตไดในหลายสิบประเทศ  

 อีกตัวอยางคือบริการจองตั๋วเครื่องบิน จองตั๋วโดยสาร จองที่พัก โรงแรม ของธุรกิจ SMEs เล็กๆ ก็

ทํางานไดผล ยกตัวอยางเชนในแวดวงธุรกิจทัวรและทองเที่ยว วันนี้นิยมใชเว็บไซตรับจองตั๋วและที่พัก ซึ่งก็มี

ผูสนใจจองที่พักและเดินทางทํารายไดปละจํานวนไมนอย  

 หลายคนใชเว็บไซต ขายสินคาทั้งมือสองเชน รถยนต บาน ทีด่ิน อสังหาริมทรัพย อัญมณี 

เครื่องประดับ ประมูลพระเครื่อง เครื่องราง วัตถุมงคล ของขลัง และสามารถทํายอดขายไดทะลุหลักลานบาท 

มีจํานวนมากมายมหาศาลเชนกัน 

 บางคนก็เปน “โบรกเกอร” ขายประกันภัยทุกชนิด ทุกประเภทจากหลากหลายบริษัท ครอบคลุมทุก

ความตองการของตลาดผูบริโภค สามารถสรางเงิน สรางรายไดมากมายมหาศาลยิ่งกวาที่เคยขายประกันในรูป

แบบเดิมเพราะตองผูกติดอยูกับบริษัทประกันเพียงแครายเดียว 

 บางคนเปนผูประกอบการ SMEs แบบตัวคนเดียว ไมตองทํางานกับใคร นั่งวิเคราะหวิจัยตัวเลขตางๆ 

ทางเศรษฐกิจ รับฟงขาวสารความเปนไปบานเมืองทั้งในและตางประเทศ ใชความรูขอมูลตัวเลขเรื่องหุนเรื่อง

อัตราแลกเปลี่ยนราคาทองคําก็สามารถใชโทรศัพทสั่งซื้อขายหุน เก็งกําไรอัตราแลกเปลี่ยน ซื้อขายทอง เปน

รายไดเสริมที่มากกวารายไดประจําก็มี เพราะบางครั้ง บางชวง ราคาทองคําขึ้นลงในแตละวันแตละสปัดาห

เหวี่ยงตัวแรง ซึ่งการเหวี่ยงตัวแตละครั้ง ทําใหผูที่เขาออกถูกจังหวะ โอกาส และเวลา สามารถทําเงินในเดือน

เดียวไดมากมายมหาศาลยิ่งกวาผูที่ทํางานกินเงินเดือนเปนสิบป!  

 หลายคนที่ผมเจอในหองคาบริษัทตลาดหลักทรัพย ทุกวันนี้ก็ยังยึดอาชีพ “นักลงทุน” เปนอาชีพ 

เพราะสะดวก รวดเร็ว ไมตองพึ่งพาใคร แตตองแมนยําในขอมูล ฉับไว ทันใจ ไมผิดพลาด 

 นี่คือตัวอยางของ SMEs ที่ใช IT เพื่อการสื่อสาร และใชไดผล ตนทุนต่ํา ลงทุนนอย ประหยัด สะดวก 

รวดเร็ว    

 เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ SMEs เพราะใชทุนนอย ตนทุนต่ํา คือ เทคโนโลยดีังที่ยกตัวอยางขางตน 

โดยผูประกอบการอาจเขารวมหรือมีสวนรวมในเทคโนโลยีชนิดหนึ่งชนิดใดในกระบวนการของเทคโนโลยี

ทั้งหมด ตั้งแตการเปนผูจัดหาแหลงผลิตหรือวัตถุดิบ การเปนผูดําเนินการผลิต  การบริหารจัดการการขนสง
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สินคาและบริการรวมถึงการบรรจุภัณฑและการกระจายสินคาไปถึงมือผูบริโภค การขายสง การปลีก การขาย

ทางตรง และการขายแบบธุรกิจเครือขาย รวมถึงการจัดการลูกคาสัมพันธ การสรางฐานลูกคาผูบริโภคในมือ 

 ซึ่ง “ผูประกอบการ” สามารถเลือก พิจารณาและตัดสินใจไดเองวา จะ “คิด” “กําหนดทิศทาง” และ 

จะมี “เปาหมาย” ที่ได “เงิน” และ “ผลงาน” ที่ขั้นตอนใด หรือที่ระดับใดใน “การจัดการหวงโซอุปทาน” ที่

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระดับตางๆ  

 
แผนภาพที่ ๗ นวัตกรรมธุรกิจและการขยายตัวของกิจการ SMEs สูกิจการระดับโลก  

ที่มา: http://organizations.missouristate.edu/assets/lscma/Who_Hires_2.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

เจาะ “จุดแข็ง” นําเสนอ “สินคา” หรือ “บริการ” ผาน “โอกาสทอง” ที่มีอยู “นอยนิด” 
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กรณีศึกษาการจัดการธุรกิจ SMEs  ดวยนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม  

 

 

ในแวดวงยุทธจักรอาหารฟาสตฟูด, โรงแรม และอสังหาริมทรัพยของภูมิภาคเอเชีย คงไมมีใครไมรูจัก 
“มร.วิลเลี่ยม อ.ี ไฮเนคกี”้ ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารบริษัทในเครือไมเนอร กรุป วัย 
63 ป ซึ่งสรางตํานานความมั่งคั่งจากถังพลาสติกและม็อบถูพื้นราคาถูก กระทั่งกลายเปนอภิมหาเศรษฐีชั้น
แนวหนาของภูมิภาค ไดรับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอรบสใหเปนบุคคลร่ํารวยที่สุดเปนอันดับ 23 ของ
เมืองไทย ดวยสินทรัพยในครอบครองมากกวา 425 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
 
ตํานานการสรางเนื้อสรางตัวของ “วิลเลี่ยม ไฮเนคกี”้ นักธุรกิจตางชาติที่ประสบความสําเร็จสูงสุดใน
เมืองไทย และไดรับการยกยองใหเปนนักการตลาดวิสัยทัศนเฉียบคมที่สุดคนหนึ่งของเอเชีย ชาง 
คลายคลึงกับการสรางตัวของเจาสัวในยุคเสื่อผืนหมอนใบ เพียงแตเปนเวอรชั่นอเมริกันแท !ๆ! ยอนกลับไป
เมื่อป 1963 หนุมนอยชาวเวอรจิเนียรูปรางสูงใหญ วัย 14 ป ไดติดตามบิดาและมารดาเดินทางมา
เมืองไทย โดยคุณพอของเขาเปนอดีตนาวิกโยธินอเมริกัน ซึ่งผันตัวมาเปนนักเขียนประจําสํานักขาวสาร
อเมริกัน สังกัดสถานกงสุลสหรัฐอเมริกา และถูก สงตัวมาปฏิบัติหนาที่ในภูมิ -ภาคเอเชีย ชวงสงคราม
เวียดนาม 

 Minor Group
๓
 เปนกรณีศึกษาของผูประกอบการ SMEs ที่นาสนใจ เพราะเปน “คนไทย” เชื้อสาย 

“อเมริกา” ตั้งรกรากอยูเมืองไทยมายาวนาน 

 เริ่มตนตังแตป 2520 จากการทําธุรกิจเทรดดิ้ง ขายอุตสาหกรรม หลังจากนั้น นายวิลเลียม อ.ี ไฮ

เนคกี ผูกอตัง้และประธานของเดอะ ไมเนอร กรุป ไดขยายเขาสูธุรกิจฟาสตฟูดในป  2551 เร ิมจากเชนราน
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ไอศครีมชื่อ ศาลาโฟรโมสต Mister Donut และ Pizza Hut พรอมกับการผลิตสินคาอุตสาหกรรมและการ

สงออก และธุรกิจโรงแรม    

 แตมาโดงดังและประสบความสําเร็จสูงสุดจากการเปดตัวแฟรนไชส  รานพิซซา ฮัท แหงแรกทีพ่ัทยา 

เมือ่ประมาณ 25-26 ปกอน จากนัน้มากจิการไดเติบโตอยางรวดเร็วโดยสามารถขยายเครือขายสาขาได

มากกวา 100 แหง  

 The Pizza Company ไดกลายเปนแบรนดไทยของกลุมไมเนอรที่สามารถเปนผูนําตลาด 

ไดในเวลาอันรวดเร็ว 

 นอกจากนี้ไมเนอรกรุปยังเปนเจาของแฟรนไชสฟาสตฟูดแบรนดดังอีกหลายแบรนด เชน Dairy 

Queen, Sizzler, Swenzen, Burker King  ซึง่เมือ่นับจํานวนรานอาหารหรือชองทางการขายในกลุมธุรกิจ

ฟาสตฟูดทุกแบรนดรวมกันแลวมีมากกวา 700 แหง 

   

 ความสําเร็จของกลุมธุรกิจนี้ เริ่มจากการเปน “ผูประกอบการเล็ก ”ๆ และคอยเติบใหญขึ้นตามลําดับ

จนถึง “ระดับกลาง” และถึงทุกวันนี้เติบโตจนกลายเปน “กิจการขนาดใหญ” ขยายกิจการตอเนื่องใน ๒ จุด

แข็ง ที่ตนเองมีกลาวคือการเปนผู “รูลึก” “รูจริง” “รูกวาง” “รูไกล” ใน ๒ ธุรกิจหลักกลาวคือ 

๑. ธุรกิจอาหาร ซึ่งรวมถึงธุรกิจบริการ  

๒. ธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงรีสอรตและความบันเทิงแบบครบวงจร  

 ตาม “โอกาส” ที่มีมา ทั้งสายสัมพันธที่ดีกับ “สถาบันกษัตริย” คอนเนคชันที่ดีจาก “สถานทูต

สหรัฐอเมริกา” และเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีทัง้ “เครือขายโรงแรม” จากสหรัฐอเมริกา และยุโรป 

รวมถึง “สายปาน” ทางการเงินที่สนับสนุน ทั้งจากธนาคารในประเทศและตางประเทศรวมถึง “การระดมทุน” 

ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ไมเนอรกรุป เปนกรณีศึกษานาสนใจ เพราะเติบใหญไดดวย “วิสัยทัศน” คือเนนนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสูความเปนเลิศดาน “อาหาร” และบริการที่พักรวมถึงสันทนาการพักผอนหยอนใจ  

 ดวยความเขาใจ “อายตนะ ๖”  ตาดู หูฟง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มลอง กายสัมผัส และใจเบาสบายสมอง

ปลอดโปรง จึงเกิดความสําเร็จเปนรูปธรรม 

 ภาพรวมของกิจการ และภาพแหงความสําเร็จของธรุกิจในเครือไมเนอรกรุป สรุปไดจากสารจาก

ประธานกรรมการคือ นายวิลเลียม ไฮเน็ค ที่มีถึงผูถือหุนในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ 

 รายละเอียดโดยยอมีดังนี ้
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ขอมูลจากรายงานประจําป 2556 
 

เรียน ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย 

ผมมีความยินดีที่จะรายงานวาป 2556 เปนอีกหนึ่งปที่โดดเดนของบริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

(มหาชน) ทั้งในดานผลประกอบการทางการเงินและความสําเร็จอื่นๆ อีกทั้งเปนกาวสําคัญในการพัฒนาธุรกิจ

ตามแผนกลยุทธ 5 ป ในป 2556 บริษัทสรางผลกําไรสุทธิสูงสุดเปนประวัติการณอีกครั้งหนึ่งถึง 4,101 ลาน

บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 26 จากปกอน นับเปนความสําเร็จครั้งสําคัญทามกลางการชะลอตัวของทั้งเศรษฐกิจใน

ประเทศและเศรษฐกิจโลก การแขงขันที่รุนแรงขึ้น และสถานการณความไมมั่นคงทางการเมืองและการ

ประทวงในประเทศไทย ซึ่งสงผลกระทบตอยอดการจองหองพักโรงแรมอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ดีผมเชื่อวา

การที่บริษัทสามารถปรับตัวเขากับสถานการณและภาวะตลาดไดอยางรวดเร็ว มาจากการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายในระยะสั้น พรอมทั้งรักษาแผนงานในระยะยาว ควบคูไปกับการใชกลยุทธการกระจายธุรกิจที่ไดมี

การพัฒนาอยางรอบคอบและนําไปปรับใชในชวงหลายปที่ผานมา 

 

หัวขอของรายงานประจําปในปนี้ คือ Driving to Unlock the Potential “การผลักดันเพื่อแสดงศักยภาพ” 

ซึ่งเปนขอความที่ฝงรากอยูในวัฒนธรรมองคกรของไมเนอรและเปนแรงผลักดันอยูเบื้องหลังความสําเร็จของ

บริษัทจนถึงทุกวันนี้ บริษัทจะไมสามารถสรางผลการดาํเนินงานที่แข็งแกรงอยางตอเนื่องได หากปราศจาก

ความทุมเทและความมุงมั่นของพนักงาน ซึ่งถือเปนสินทรัพยที่มีคาที่สุดของบริษัท โดยความตองการที่จะ

พัฒนาความสามารถอยางเต็มศักยภาพของพวกเขาเหลานั้น ไมเพียงแตนํามาซึ่งความเปนเลิศของตนเอง

เทานั้น แตยังชวยสงเสริมความสําเร็จของบริษัทอีกดวย ดังนั้น พนักงานกวา 45,000 คน ใน 26 ประเทศ ตาง

มีสวนชวยทําใหบริษัทประสบความสําเร็จ และสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุน 

 

ป 2556 เปนปที่โดดเดนของบริษัท ธุรกิจรานอาหารไดใหบริการไอศกรีมจํานวนกวา 6,000 ตัน และพิซซา

จํานวนกวา 13 ลานถาดเปนจํานวนกวา 60 ลานครั้ง ใหแกลูกคาที่พึงพอใจ สงผลใหธุรกิจรานอาหารมีผล

กําไรเติบโตสูงถึงรอยละ 27 ในป 2556 จากการเติบโตที่แข็งแกรงของธุรกิจรานอาหารที่มีอยูเดิมของบริษัท 

โดยเฉพาะจากการขยายสาขาตามแผนที่วางไว ประกอบกับการเขาซือ้กิจการ Beijing Riverside & 

Courtyard (“ริเวอรไซด”) ในประเทศจีน นอกจากนี้ กลุมธุรกิจโรงแรมไดกาวถึงจุดสําคัญ กลาวคือมีโรงแรม

ในเครือถึงแหงที่ 100 ในป 2556 และยังคงเติบโตตอไป อีกทั้งบริษัทไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากการเติบโต

ของจํานวนนักทองเที่ยวทีเ่ดินทางเขามาในประเทศไทยดวยหองพักและสิ่งอํานวยความสะดวก พรอมการ

บริการที่เปนเลิศ สงผลใหผลประกอบการของโรงแรมดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ และดวยผลการดําเนินงานที่โดด

เดนของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยและอนันตรา เวเคชั่น 
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คลับ เปนผลใหกําไรสุทธิของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 26 และหากไมมี

ปจจัยทางการเมือง ผลประกอบการของธุรกิจโรงแรมจะเติบโตในอัตราที่สูงยิ่งขึ้นไปอีก 

 

บริษัทมีพัฒนาการที่สําคัญในป 2556 ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการสรางมูลคาใหแกผูถือหุน บริษัทมีความภูมิใจที่จะ

รายงานความสําเร็จดังตอไปนี้ ซึ่งแตละพัฒนาการมีบทบาทสําคัญในการสรางผลประกอบการในป 2556 และ

จะชวยพัฒนาผลการดําเนินงานในปตอๆ ไป 

 

ธุรกิจรานอาหารมีการขยายฐานธุรกิจทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยมีจํานวนรานอาหารกวา 1,500 

สาขาจากยอดขายของรานอาหารที่มีอยูเดิม ประกอบกับการควบรวมผลการดําเนินงานของริเวอรไซด ใน

ประเทศจีนสงผลใหรายไดรวมจากธุรกิจรานอาหารเพิ่มขึ้นรอยละ 16 นอกจากนี้ บริษัทไดใชประโยชนจาก

ความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Operational Excellence) และการบริหารกับริเวอร

ไซด ในขณะที่ไดประโยชนจากความชํานาญในพื้นที่ทองถิ่นของริเวอรไซดในการประกอบธุรกิจรานอาหารของ

บริษัทในประเทศจีนเชนกัน 

บริษัทไดเปดตัว Penang Street ซึ่งเปนรานอาหารแบบนั่งทาน (Casual Dining) คอนเซปตใหม ภายใตแบ

รนดไทยเอ็กซเพรสในประเทศสิงคโปร หลังจากที่ประสบความสําเร็จในการเปดตัว Poulet ซึ่งเปนรานสไตล

ฝรั่งเศสแนวรวมสมัยที่ใหบริการอาหารฝรั่งเศสดั้งเดิมในราคาที่คุมคา 

หลังจากประสบความสําเร็จในการเปดตัวรานสเวนเซนสในประเทศมัลดีฟสในป 2555 บริษัทไดเปดตัวอีก 3 

แบรนด ไดแก เบอรเกอร คิง, เดอะ คอฟฟ คลับ และไทยเอ็กซเพรส ในทาอากาศยานนานาชาติมัลดีฟส 

ในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA) บริษัทไดรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท Al 

Nasser Holdings ซึ่งเปนกลุมธุรกิจที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณในการประกอบธุรกิจคาปลีก เพื่อที่จะ

ขยายแบรนดรานอาหารของบริษัทไปยังภูมิภาคที่กําลังเติบโตนี ้

ในป 2556 บริษัทเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท Breadtalk ในประเทศสิงคโปรเปนรอยละ 11 ทั้งนี้ 

Breadtalk เปนผูประกอบธุรกิจเบเกอรรี่ รานอาหารและศูนยอาหารในทวปีเอเชียและตะวันออกกลาง บริษัท

หวังวาความสัมพันธกับ Breadtalk จะชวยสงเสริมกลยุทธการเติบโตของบริษัทใหมีโอกาสเขาสูธุรกิจ

รานอาหารประเภทใหม มีโอกาสในการขยายชองทางใหมในการกระจายสินคา และสนับสนุนกันและกันใน

ตลาดที่ทั้งสองบริษัทมีการทําธุรกิจอยู 

บริษัทประกาศการลงทุนในแบรนดโรงแรมบูติกหรูระดับบน เปอร อควัม รีทรีต รีสอรท เรสซิเดนซ ซึ่งเปนการ

เพิ่มแบรนดในกลุมของไมเนอร โฮเทล กรุปที่มีการขยายแบรนดครอบคลุมทั้งเอเชีย ออสเตรเลีย และแอฟริกา 

แบรนดเปอรอควัม เปนตัวแทนของความหรูและอภิสิทธิ์แหงความแตกตางซึ่งเปนจุดเดนที่บริษัทตั้งใจจะ

พัฒนาตอไป และนอกจากการไดสิทธิในการบริหารโรงแรม 3 แหงในมัลดีฟสและสหรัฐอาหรับเอมิเรตสแลว
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นั้น บริษัทไดเขาลงทุนในสัดสวนรอยละ 50 ในโรงแรมนิยามา รีสอรทระดับบนในมัลดีฟสซึ่งเปนหนึ่งในสาม

โรงแรมที่เปอร อควัมรับบริหารอยูแลวดวย 

บริษัทไดขยายโรงแรมภายใตแบรนดอนันตราและอวานี โดยการลงทุนทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม เพื่อที่จะ

ขยายฐานรายไดและกําไร และสรางความแข็งแกรงของแบรนดใหเปนที่รูจักมากขึ้น ในประเทศเวียดนาม 

บริษัทไดเขาซื้อรีสอรทระดับบน 2 แหงซึ่งในภายหลังไดเปลี่ยนชื่อเปนอนันตรา ฮอยอัน และ อวานี กวีเญิน ใน

ประเทศศรีลังกาบริษัทไดจัดตั้งบริษัทรวมทุนเพื่อสรางโรงแรมอนันตราบนชายหาดใกลตัวเมืองทานกอลลซึ่งใน

อีก 2 ป อนันตราที่เมืองทานกอลลนี้จะเปนโรงแรมแหงที่เจ็ดของบริษัทในประเทศศรีลังกา นอกจากนี้ บริษัท

ขยายแบรนดอนนัตราโดยการลงทุนในโรงแรมที่ตั้งอยูในสถานที่ทองเที่ยวที่กําลังเปนที่รูจัก ซึ่งชวยสรางความ

หลากหลายใหแกกลุมโรงแรมในเครือไปพรอมๆ กัน ตัวอยางเชน โรงแรมในประเทศโมซัมบิกและเสียมราฐใน

ประเทศกัมพูชา ซึ่งทั้งสองโรงแรมตางไดรับการเปลี่ยนแบรนดเปนอนันตรา ไมเพียงเทานี้แบรนดเอเลวานา 

คอลเลคชั่น ซึ่งเปนแบรนดภายใตการรวมทุนของบริษัท ไดเปดตัวโรงแรมประเภท Bush Campแหงแรก ชื่อ

แซนด ริเวอร มาไซ มารา แคมป ในประเทศเคนยาอีกดวย 

ในป 2556 โอคส โฮเทล แอนด รีสอรท ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทในประเทศออสเตรเลียเปดใหบริการ

อาคารภายใตสิทธิในการเขาบริหารหองชุด (Management Letting Rights) เพิ่มอีก 5 แหง นอกจากนี้ การ

กอสราง โอคส แกรนดโฮเทล โรงแรมขนาด 144 หอง ในเมืองแกลตสตัน ประเทศออสเตรเลีย แลวเสร็จกอน

กําหนด ดวยมูลคาการลงทุนตามที่วางงบประมาณไว และไดเปดใหบริการในปลายเดือนธันวาคมอีกทั้ง บริษัท

ยังคงมีกลยุทธในการสรางความแข็งแกรงใหกับแบรนดโอคสนอกประเทศออสเตรเลีย โดยไดเปดตัว โอคสลิวา 

เอ็คเซคคิวทีฟ สวีท ภายใตสัญญารับจางบริหารโรงแรมในอาบูดาบี หลังจากที่ไดเปดตัวโอคส สาทร ใน

กรุงเทพเมื่อปที่ผานมา 

จํานวนหองพักของโรงแรมภายใตสัญญารับจางบริหารเติบโตขึ้นถึงรอยละ 62 ในป 2556 เมื่อเทียบกับปที่ผาน

มา และดวยชื่อเสียงของแบรนดและความชํานาญในการบริหารโรงแรม สงผลใหบริษัทไดรับสิทธิในการรับจาง

บริหารโรงแรมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งทําใหแขกที่มาพักไดรับประสบการณการทองเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น 

ขณะที่ยังคงไดรับความสะดวกสบายที่คุนเคยและหรูหราตามความคาดหวัง บริษัทไดเปดโรงแรมอนันตรา สิบ

สองปนนาในมณฑลยูนนาน ซึ่งเปนโรงแรมภายใตสัญญารับจางบริหารแหงที่สองของบริษัทในประเทศจีน โรง

แรมอนันตรา ดไูบเดอะปาลม ซึ่งเปนโรงแรมภายใตแบรนดอนันตราแหงแรกในดูไบ และโรงแรมอนันตรา 

เซอร บานี ยาส ไอสแลนด อัล ยามมและโรงแรมอนันตรา เซอร บานี ยาส ไอสแลนด อัล ซาเฮลซึ่งเปน

โรงแรมอนันตราแหงที่สี่และหาในอาบูดาบี สําหรับประเทศไทย บริษัทไดสิทธิในการรับจางบริหารโรงแรมแหง

หนึ่งในเชียงใหมและอีกแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ ซึ่งโรงแรมในเชียงใหมนั้นไดเปลี่ยนแบรนดเปนอนันตราแลว สวน

โรงแรมในกรุงเทพฯ นั้นกําลังอยูในระหวางการปรับปรุงครั้งใหญทั้งหองพักและพื้นที่สวนกลางกอนจะมีการ

เปลี่ยนแบรนดเปนอวานี ในป 2557 
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ในป 2556 บริษัทประสบความสําเร็จในการขายหองพักที่เหลือสวนใหญในโครงการเซ็นต รีจิส เรสซิเดนซ 

และอีกหนึ่งยูนิตของโครงการ ดิ เอสเตท สมุย อีกทั้งการกอสรางของเดอะ เรสซิเดนซ โดย อนันตรา ภูเก็ต

เปนไปตามแผนและจะเสร็จสิ้นในป 2557 นอกจากนี้ การกอสรางที่พักในโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ 

จํานวน 100 ยูนิตไดเสร็จสมบูรณเพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายของสมาชิกคลับตอไป 

สุดทายนี้ ผลการดําเนินงานของธุรกิจจัดจําหนายสินคาและรับจางผลิตสินคาดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญเพราะผล

การดําเนินงานที่แข็งแกรงของธุรกิจแฟชั่น และการกลับมาดําเนินงานอยางเต็มกําลังการผลิตของโรงงานนวศรี 

ซึ่งไดรับผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมในประเทศไทยที่รุนแรงในชวงปลายป 2554 จึงเปดดําเนินงานได

เพียงบางสวนในป 2555 

เมื่อมองออกไปในอนาคต จะเห็นสัญญาณของเศรษฐกิจโลกที่กําลังฟนตัว ซึ่งจะเปนผลดีกับอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวและรานอาหาร ดังนั้น ผมเชื่อมั่นวาป 2557 จะเปนอีกปแหงความมุงมั่นที่จะเติบโตเพื่อผล

ประกอบการของบริษัทตอไป นอกจากนี้ ในแผนกลยุทธ 5 ป บริษัทจะเติบโตโดยการมุงผลักดันกลุมแบรนดที่

บริษัทเปนเจาของเองพรอมกับการสนับสนุนจากแบรนดระดับสากลอืน่ๆ ในกลุมของบริษัท อีกทั้งมุงสราง

มูลคาสูงสุดใหกับสินทรัพยและใชสินทรัพยอยางมีประสิทธิผล และขยายธุรกิจสูระดับนานาชาติผานกลยุทธ

การลงทุนและเขาซื้อกิจการ นอกจากนี้ เราจะพัฒนาความสามารถระดับองคกรใหแข็งแกรงยิ่งขึ้นเพื่อรองรับ

เปาหมายในการเติบโต รกัษามาตรฐานของการกํากับดูแลกิจการที่สูง และมุงมั่นในการพัฒนาอยางยั่งยืน 

เหนือสิ่งอื่นใด เรามุงมั่นจะลงทุนเพื่อพัฒนาปจจัยแหงความสําเร็จทั้งสี่ประการ ไดแก บุคลากร ลูกคา 

พันธมิตรทางธุรกิจและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องตอไป 

 

สุดทายนี้ ผมใครขอขอบคุณผูถอืหุน ลูกคา และพันธมิตรทางธุรกิจทุกทานจากใจสําหรับการสนับสนุนบริษัท

ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) มาโดยตลอด นอกจากนั้น ผมขอขอบคุณบุคลากรผูมี

ความสามารถกวา45,000 คน สําหรับความทุมเท ความกระตืนรือรนและความตั้งใจในการปฏิบัติงาน และ

ดวยความรวมมอืของเราทุกคน เราจะสามารถกาวสูความสําเร็จ พรอมกับการพัฒนาเพื่อเปนผูนําในทุกๆ 

ตลาดที่เรามีการดําเนินงานอยู 

 

 
นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 

ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 

มีนาคม 2557 
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 จากกรณีศึกษาของไมเนอรกรุป ผมขอนําเสนอ “นวัตกรรมความคิด” ที่เรียกวา F6s Model เพื่อเปน

แนวทางและชองทางในการคนหาโอกาสและลงมือทําเพื่อใหสําเร็จตามธุรกิจตนแบบคือไมเนอรกรุป  

 F6s Model  มีสาระสําคัญแงคิดเชิงนวัตกรรมที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมประกอบดวย 

 F1 : First  กิจการขนาดเล็กจะสําเร็จได ไมแพกิจการขนาดใหญ เพราะคลองตัว ขับเคลื่อนไดรวดเร็ว 

ไมอุยอายเหมือนกิจการขนาดใหญ ที่ตองรอขั้นตอนและกระบวนการซึ่งสวนใหญใชรูปแบบ “นําเสนอ” 

ผลงาน โครงการ หรือกิจกรรม ผานแผนก ฝาย และสวนไปยัง “หัวหนา” ซึ่งมีตั้งแตหัวหนาฝาย หัวหนาสวน 

หัวหนาแผนก กวาจะทะลุผาน “บอรดเล็ก” ไปจนถึง “บอรดใหญ” บางทีหลายโครงการก็ “พับฐาน” ลง

เสียกอน เพราะขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาชักชา ไมปราดเปรียว วองไว เหมือนกิจการขนาดเล็กซึ่ง

ไดเปรียบตรงที่ “เล็ก” เหมือน “ปลาเล็ก” แตวายน้ําฝากระแสไดรวดเร็ว สามารถตั้ง -เปด-ดําเนินกิจการ-ปด-

โยก-ยายกิจการ ไดรวดเร็วกวากิจการขนาดใหญ 

 กิจการขนาดเล็ก จะคิดคน ผลิต นําเสนอสินคาหรือบริการที่ใชนวัตกรรมก็ทําไดรวดเร็ว “จนเงินแตไม

จนความคิด”  เพราะสามารถคิดและทํา “นวัตกรรม” สินคา และบริการไดหลากหลาย นี่คือจุดแข็งและความ

ไดเปรียบการเปนที่ ๑ ของกิจการ SMEs ที่ผมคนพบ  

 F2: Focus  กิจการขนาดเล็กไดเปรียบกิจการขนาดใหญ เพราะถาวิเคราะห “โอกาส” จากปจจัย

ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และเมื่อผนวกกับจุดแข็งที่ตนเองมีดาน การเงิน-บัญชี การขาย-

การตลาด การผลิต -บริการ และหวงโซอุปทานที่ตนเองมี กิจการเล็กสามารถ “แทรก” ตัวลงใน “ชองวาง” 

ระดับตางๆ ตั้งแตระดับการคนหาวัตถุดิบ, การผลิต, การขายและการตลาด, การบริการลูกคา และการนํา

ขอมูลจากลูกคามาวิเคราะหและพัฒนากระบวนการผลิตสินคาและบริการไดเร็วกวา ดีกวา เหนือกวากิจการ

ขนาดใหญ อยูที่กิจการขนาดเล็กจะ “ปรับเลนส” สองกลองให “คม-ชัด-ลึก” ดานใด ประเด็นใด เหมือนกลุม

ไมเนอรที่เนน ๒ เรื่องสําคัญคือ “อาหาร” และ “การพักผอน” 

 F3: Faster กิจการขนาดเล็กไดเปรียบในเรื่องการธํารงและรักษา “คุณภาพ” คนทํากิจการเล็กๆ 

สวนใหญสามารถนําเสนอ “ชิ้นงาน” และ “ผลงาน” ที่มีคุณภาพดีกวา เร็วกวา เหนือกวาคูแขงคือกิจการ

ขนาดใหญ เพราะทํางานดวย “ใจรัก” ทําเพราะ “ชอบ” ทําเพราะคิดและเชื่อวา “ใช” ทําเพราะ “ถูกใจ” 

มากกวา “ตามใจ” ลูกคาหรือผูซื้อ เนนคุณภาพมากกวาจะใจจดจอกับ “ปริมาณ” เหมือนรายใหญ คนเหลานี้

เชื่อวาถาตนเองสรางงานดี มีคุณภาพ เดี๋ยวเงินก็จะไหลกอง ทองก็จะไหลมาเอง ไมทํางานอะไรที่ชุยๆ ทําแบบ

สุกเอาเผากิน ทําลวกๆ ทําแบบใหแลวเสร็จ ทําแบบเชาชามเย็นชาม ทําแบบขอไปที จะไมมีในหัวในสมองของ

กิจการเล็กๆ เพราะถาทําเชนนั้น ลูกคาก็จะหายไปหมด  

 สวนใหญกิจการขนาดเล็กที่ผมพบเห็นและอยูรอด พวกเขาทํางานโดยไมยอมใหเงินสั่งหรือบงการชีวิต 

เปาหมายชีวิตไมไดอยูที่เงินอยางเดียว แตอยูที่คุณภาพคับแกว มาตรฐาน และเกินรอย% 

 ยกตัวอยางกิจการเล็กๆ ทําเบญจรงค ที่สมุทรสาคร  กิจการเซรามิกสที่ลําปาง กิจการเปดอยางนาย

หนับนายโอที่ตลาดดอนหวาย สํานักงานบัญชี รานสังฆภัณฑ รานหนังสือเล็กๆ ในบางจังหวัด รานจัดดอกไมที่
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เนนคุณภาพสวยงาม รานขนมกาแฟและเบเกอรี รานกวยเตี๋ยวเลก็ๆ ที่คนทําแคคนเดียวในตัวจังหวัดอุทัยธานี 

หรือรานกวยเตี๋ยวที่ชวยกันทําแคสองสามคนแถวยานราชวัตร อยุธยา สิงหบุรี สุพรรณบุรี รวมถึงรานขายหมู

ทอด ไกทอด น้ําพริกหนุม น้ําพริกตาแดง น้ําพริกออง ที่ผมพบตามเมืองทองเที่ยวอยางเชียงใหม และเชียงราย 

กิจการสํานักงานบัญชีขนาดเล็กที่กระจายอยูทั่วไปในจังหวัดตางๆ กิจการบริการขนสงและโลจิสติกส 

กิจการอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงกิจการติวเตอรติวภาษาคณิตและอังกฤษ รวมถึงกิจการวิจัยและ

ฝกอบรมทั้งที่ไดรับปริญญาและไมไดเนนปริญญา ซึ่งกิจการเล็กๆตางๆ ผูประกอบการเหลานีป้รับตัวอยูรอดได

เพราะ “คุณภาพ” เหนือ “เงิน”  

 รวมถึงกิจการเครือขายขายตรงของคนไทย อยางเชน ดีเน็ทเวิรค ก็ประสบความสําเร็จเพราะเจาของ

และผูกอตั้งรวมคิด รวมสราง รวมทํา ไมเถียง ไมทะเลาะ ไมเกงกวา ดีกวา เหนือกวาหุนสวน เมื่อคนเรา

รวมมือ รวมแรง รวมคิด รวมทํา น้ําหนึ่งใจเดียวกัน เนน “คุณภาพ” มากกวา “ปริมาณ” ทําโดยใช “สมอง”

คิด และ “ใจ” สูยืนหยัดเรื่อง “คุณภาพ” กิจการก็ขยายใหญเติบโตรุดหนารุงเรืองไดเปนผลสําเร็จ 

 F4: Forward  กิจการเล็กๆ สามารถพลิกวิกฤตเปนโอกาส ชนะกิจการขนาดยักษได ดวยการ “กาว

ไปขางหนาคูแขงอยางนอยหนึ่งกาวเสมอ”  

 นี่คือความจริง และเรื่องจริงที่ผมพบเห็นทั้งในประเทศและตางประเทศ ธุรกิจขนาดเล็ก ก็เหมือนปลา

ตัวเล็กๆ ที่วายน้ํา ตองแหวกวายตื่นตัวตลอดเวลา ตองวายหาแหลงน้ําใหม อาหารใหม ที่อุดมสมบูรณกวาถิ่น

เดิมที่ตนเองเคยอยู เพื่อความอยูรอด และปลอดภัย  

 ผมยกตัวอยางกิจการเล็กๆ ที่บานแหลมเพชรบุรีรอยตอกับยานคลองโคนเมืองสมุทรสงคราม มีกิจการ

รานอาหารเล็กๆ ชื่อ “เรือแลเล” ที่อาวบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี เจาของเลาใหผมฟงวา

เดิมเปนชาวเมืองกาญจนบุรีอยูไกลถึงสงัขละบุรี เปนศิษยหลวงพออุตตมะ เกจิชื่อดังที่ชาวไทยและรามัญมอญ

นับถือ ไดเล็งเห็นความยากลําบากในการใชชีวิตอยูที่สังขละบุรี ก็อพยพมาทํางานเปนลูกจางรานแดรีควีนยาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน ตอมาไดภรรยาชาวบางตะบูน ไดเดินทางมาดูทําเลซึ่งเล็งเห็นแลววาถา 

“ถนนเลียบชายทะเล” สมุทรสงคราม -หาดเจาสําราญ -ชะอํา-เพชรบุรี แลวเสร็จ ถา “ใคร” ไดมาทํามาหากิน

ที่นี่ “กอน” คนอื่นยอมไดเปรียบ ก็เลยตัดสินใจวางแผนไปหาซื้อเรือโบราณสเปนจากพระราม ๓ ลากมาเปน

เดือนเอามาลอยเรือไวที่อาวบางตะบูนและไดขอเชาที่วัดลอยเรือทําอาหารทะเลรสชาติแบบพื้นเมืองขาย อาศัย

ประสบการณที่ทํารานแดรี่ควีนมากอน ก็สามารถกอรางตั้งตัวไดเปนผลสําเร็จ แมกิจการจะไมใหญ ไมมีคนติด

มากเหมือนรานแดงแมกลอง แตก็อยูไดดวยกิจการครอบครัวเล็กๆ ใชคนทํางานเพียงไมกี่คน  

 F5: Fresh แปลตรงตัววา “สด” “ใหม” “ตื่นเตน”  “เราใจ” กิจการขนาดเล็กตองมีชีวิตชีวา รูสึก

ปราดเปรียว วองไว ตื่นตัวตลอด ตองออกคนหา “โอกาส” ดวย “จุดแข็ง” ที่ตนเองมีเสมอ บนเงื่อนไขคือตอง 

“เปดตัว” “เปดใจ” “เปดความคิด” “เปดตา” “เปดห”ู เสาะแสวงหา “นวัตกรรมความคิด” “นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ” “นวัตกรรมบริการ” “นวัตกรรมกระบวนการ” เพื่อนําเสนอ “สินคา” และ “บริการ” ที่มีคุณภาพ 

“ดีเลิศ” “ยอดเยี่ยม” “ดีที่สุด  
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 การอัพเดตตนเองใหสดและใหมทันสมัยอยูเสมอ ทําไดโดยการเขารวมกิจกรรมฝกอบรมทักษะและ

การพัฒนาตน ยุคนี้เราสามารถรับชมรายการดีๆ มีสาระผานยูทูบ อานบทความดีๆ ผานเว็บไซตที่นําเสนอ

สาระความรูและจุดประกายการเรียนรู การสรางแรงบันดาลใจดวยการพูดคุยกับบุคคลตนแบบที่ตนเองศรัทธา 

ยอมรับ อาทิ เถาแกนอย วิกรม กรมดิษฐ  บุญเกียรติ โชควัฒนา ตัน ภาสกรนที รวมถึงการศึกษาดูงาน

ตนแบบนวัตกรรมธุรกิจผานกิจการ SMEs ที่มีชื่อเสียง ยกตัวอยางเชน ซาลาเปาวราภรณ  รานกาแฟอเมซอน 

รวมถึงกิจการระดับนานาชาติ อาทิ รานกาแฟสตารบัคส กิจการขนมและของหวานญี่ปุน กิจการรานอาหาร

นานาชาติ รวมถึงกิจการภาคบริการ ไดแก สายการบินตนทุนต่ํา และธุรกิจเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ  

 F6: Flexible แปลตรงตัววา “ยืดหยุน” และ “ปรับตัว” ไดทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ตลอดเวลา ยกตัวอยางเชน กิจการในเครือซีพี  ซึ่งในยุคเริ่มตนเนนสินคาเพื่อการเกษตรลวนๆ  ภายหลังจาก

เจาสัวธนินท เจียรวนนท เขามาบริหารกิจการเต็มตัว ก็มีการขยายกิจการสูธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร ซึ่ง

มีชื่อเสียงมากคือ True ธุรกิจคาสงคือ MAKRO ธุรกิจสะดวกซื้อที่ประสบความสําเร็จเปนอันมากในเมืองไทย

ไดแก รานสะดวกซื้อ 7-11  นอกจากนี้ยังเนนอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร มีทัง้สัตวเนื้อ สัตวปก อาหารทะเล 

อาหารสัตว รวมถึงสินคาเกษตรที่มีชื่อเสียงคือขาว และอาหารสําเร็จรูปนานาชนิด การปรับตัวของยักษใหญ

อยางซีพี ถือเปนกรณีศึกษาที่นาสนใจสําหรับกิจการ SMEs  ที่ตองการขยายกิจการสูอนาคตที่ดีกวาในวันหนา  

 

 “จนเงิน  แตไมจนความคิด” คือบทสรุปของการจัดการนวัตกรร มธุรกิจ SMEs  
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