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OKMD Fast Forward Talk 2014 ครัง้ที ่3
ทกัษะสร้างสรรค์ : ปลุกฝันคนรุน่ใหม่ คว้าโอกาสจากการเปล่ียนแปลง

	 การจดังานในครัง้น้ีจดัขึน้ภายใต้แนวคดิ	“ทกัษะสร้างสรรค์:	ปลกุฝันคนรุน่ใหม่	คว้าโอกาสจากการเปลีย่นแปลง”	เพ่ือให้ผูฟั้งได้

รูเ้ท่าทันการเปลีย่นแปลงและแนวโน้มธุรกิจสร้างสรรค์	 โดยเชญิวิทยากรสองท่านมาพูดคยุเพ่ือให้ความรูท้างด้านธุรกิจและการด�าเนิน

ธุรกิจในกลุม่ของธุรกจิทีใ่ช้ความคดิสร้างสรรค์	 ได้แก่	 รศ.	ดร.สมภพ	มานะรงัสรรค์	อธิการบดีสถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์	และ

คุณสมชยั	ส่งวัฒนา	CEO	และ	Art	Director	บรษิทัแอท	แบงคอ็ก	จ�ากดั	เจ้าของแบรนด์	“FLYNOW”	

ทอล์คพเิศษ เรือ่ง “โลกเปล่ียน คนเปล่ียน : Make it Possible ด้วยตวัเราเอง”
โดย รศ. ดร.สมภพ มานะรงัสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

	 เป็นการพูดคยุเพ่ือให้เหน็แนวโน้มของความรูแ้ละทักษะท่ีเป็นท่ีต้องการในสหัสวรรษใหม่	โดยชีใ้ห้เห็นถึงแนวโน้มของการพัฒนา

เศรษฐกิจและธุรกิจ	หรอื	Trend	of	Economic	and	Business	Development	โดยแนวโน้มจะมกีารเปลีย่นแปลง	ดงัน้ี

• การเปลีย่นแปลงจาก Commodity-Based มาเป็น Height Value-Based	คอืการเปลีย่นแปลงจากการผลติสนิค้าหรอื

บรกิาร	 เพ่ือให้เพียงพอแก่ความต้องการของผูบ้รโิภคหรอืมุง่ใช้แรงงานอย่างเดยีว	มาเน้นทีก่ารเพ่ิมคณุค่าของสนิค้าและ

บรกิารให้มคีณุภาพมากขึน้		

• เปลีย่นบทบาทจากการเป็นผูเ้ล่นภายในประเทศเป็นผูเ้ล่นในระดบันานาชาต	ิ ได้แก่	กลุม่ของอาเซยีน	เอเซยี	และ

ระดบัสากลโลก	เนือ่งจากข้อตกลงทางการค้าและการเปิดเสรทีางการค้าในระดบัภูมภิาคต่างๆ	โดยเฉพาะ	CLMV+ไทย	คอื	

ประเทศ	กัมพูชา	ลาว	พม่า	เวียดนาม	และไทย	ซึง่เป็นประเทศในกลุม่	ASEAN	ท่ีมแีนวโน้มเศรษฐกิจโตต่อเนือ่ง	มค่ีาจ้าง

แรงงานไม่สงูนกั	และมพีรมแดนตดิกับไทยทุกประเทศจงึเหมาะมากท่ีผูป้ระกอบการไทยจะเข้าไปลงทุนหรอืหาลูท่างท�าธุรกิจ	

ส�าหรบัเอเชยีใต้มปีระเทศอนิเดียทีน่่าจบัตามอง	นอกจากน้ียังมแีนวโน้มท่ีจนีจะมกีารลงทนุในต่างประเทศ

• Going Greener	คอืการค�านงึถึงสภาวะแวดล้อมมากขึน้โดยการลงทุนท�าธุรกิจจะต้องค�านงึถึงผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม

ซึง่ต่อไปอาจมบีทลงโทษต่อประเทศทีม่กีารท�าธุรกิจและอตุสาหกรรมทีส่่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม

• Socially Acceptable	ได้แก่	การเป็นทีย่อมรบัในสงัคม

• เปลีย่นจาก Cost Effectiveness and Economies of Scale มาเป็น Innovation Orientation and Economies	คอื	การ

เปลีย่นจากการท�างานแบบต้นทุนประสทิธิภาพและการประหยัดเน่ืองจากขนาด	ซึง่เป็นวิธีการทีมุ่ง่เน้นก�าไร	ท�าก�าไรให้มาก	

มาสูก่ารใช้นวัตรกรรมมาเพ่ิมผลผลติทัง้สนิค้า	บรกิารและกระบวนการในการท�างาน	โดยการน�าการบรหิารความเสีย่ง	หรอื	

Risk	Management	มาใช้	ซึง่วิเคราะห์จากความเสีย่งสองประการ	คอื	Economic	Risk	และ	Non-	Economic	Risk

• Strength and Flexibility	คอื	มคีวามเข้มแขง็และความยืดหยุ่น	ซึง่จะท�าให้การบรหิารธุรกิจเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ	

ความเข้มแขง็และยืดหยุ่นจะน�ามาใช้ในเรือ่งของการบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทาน(Chain	Management)	 	และการปรบัตวั

และยอมรบัความเปลีย่นแปลง	ได้แก่	ความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจทัง้ภายในและภายนอก	และความเปลีย่นแปลงด้าน

อืน่ๆ	ทีไ่ม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ	เช่น	การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ	และการเปลีย่นแปลงของโลก	เพ่ือก้าวสูก่ารเป็นองค์กร

ทีม่วัีฒนธรรมยืดหยุ่น	เพ่ือรองรบัการเปลีย่นแปลงท่ีรวดเรว็

 รศ. ดร.สมภพ	 ได้คาดการณ์ทิศทางอนาคตของเศรษฐกิจโลกในปี	 2020	ว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจแบบ

สงัคมเมอืงจะเข้ามาแทนท่ี	หมายถึง	พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคจะเปล่ียนแปลงไปจากเดิม	รปูแบบลีลาของชวิีตหรอื	Lifestyle	จะเปลีย่นแปลง

ไป	โดยคนรุน่ใหม่เข้ามาแทนทีค่นรุน่เก่า	จะมกีลุม่ชนชัน้กลางเพ่ิมมากขึน้	นอกจากนีจ้ะมพีลเมอืงสงูอายุเพ่ิมมากข้ึน	โดยดจูากอตัราการ

เกิดในหลายประเทศน้อยลงและจ�านวนอตัราของผูส้งูอายุเพ่ิมมากข้ึน	ก่อให้เกิดสงัคมผูส้งูอายุ	(Ageing	Society)	หมายถึงการมปีระชากร

ทีอ่ายุมากกว่า	60	ปีขึน้ไปมากกว่าร้อยละ	10	ของประชากรท้ังประเทศ

	 นอกจากนีร้ปูแบบของการท�าธุรกิจจะเปลีย่นไปจากระบบเศรษฐกิจฐานการผลิตไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานบรกิาร	(Service-based	

Economy)	คอื	รปูแบบของธุรกิจจะหันมาแข่งขนักันท่ีการบรกิารมากขึน้	ซึง่การบรกิารท่ีว่านีม้ด้ีวยกัน	2	ประเภท	บรกิารประเภทแรก	คอื	
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การบรกิารทีม่ากับตวัสนิค้า	(Smart	Service)	ตวัสนิค้ามคีวามฉลาดมาก	ขึน้	สนิค้าจะสามารถให้บรกิารผูใ้ช้ได้มากข้ึน	เพ่ือตอบสนอง

ให้ผูใ้ช้งานมคีวามสะดวกสบายและปลอดภัยมากข้ึน	ซึง่บรกิารประเภทนีต้้องอาศยัเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างมากและประเภทสนิค้าท่ี

เริม่จะเหน็บรกิารประเภทนีไ้ด้แก่	รถยนต์	เครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน	ส่วนบรกิารประเภทต่อมาคอื	บรกิารท่ีผกูตดิอยู่กับความเชีย่วชาญ	

ความช�านาญและทักษะของคน	

	 ประการสดุท้ายของทศิทางเศรษฐกิจโลกในปี	2020	ก็คอื	บทบาทของเงินดอลลาร์	(Roles	of	Dollarization)	ยังคงมบีทบาทใน

การท�าธุรกรรมระหว่างประเทศและสามารถทีจ่ะหาประโยชน์ได้จากการลงทนุทางการเงนิ	

	 แนวโน้มของโลกในอนาคตจะป็นโลกยุคดิจิตอล	 อินเตอร์เน็ตจะเข้ามามีบทบาทส�าคัญ	 	 ความต้องการทางกายภาพ	

(Physical	Needs)	ซึ่งเป็นความต้องการในเรื่องพื้นฐานของมนุษย์จะน้อยลงซึ่งมีผลให้การบริโภคสินค้าที่ตอบสนองความต้องการ

พ้ืนฐานทางกายภาพลดลงไปด้วย	นอกจากนีโ้ลกจะหนัมาสนใจในเรือ่งของการแก้ไขปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมทางภมูศิาสตร์	

(Climate	Change)

 การท่ีจะพยากรณ์และบรหิารจัดการ “อนาคต”  สิง่ท่ีต้องน�ามาพจิารณา ได้แก่ 

•	แนวโน้มของอนาคต	(Future	Risks)	โดยดแูนวโน้มท้ังแนวโน้มของเศรษฐกิจ	(Economic	Trends)	และ	(Non-Economic	

Trends)	 ว่ามแีนวโน้มไปในทศิทางใด	ซึง่แนวโน้มท่ีไม่ใช่เศรษฐกิจ	ได้แก่	แนวโน้มทางการเมอืง	สงัคม	และเรือ่งของความ

ปลอดภัย

•	ความเสีย่งในอนาคต	 (Future	Risks)	 ได้แก่	ความเสีย่งทางธุรกิจและด้านอืน่ๆ	 ได้แก่	ความเสีย่งท่ีเกิดขึน้จากการเมอืง	

การเปลีย่นแปลงทางสงัคม	และด้านความมัน่คงปลอดภยั

•	โอกาสในอนาคตทีจ่ะเกิดข้ึนและการน�าโอกาสนัน้มาใช้ให้เกิดประโยชน์

•	มกีารบรหิารจดัการความเสีย่ง	(Risk	Management)	โดยหาวิธีการท่ีจะรบัมอืและบรหิารจดัการกับความเสีย่งท่ีอาจจะเกดิข้ึน

•	การเปลีย่นความเสีย่งและความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาส	

	 ในการเปลีย่นความเสีย่งต่างๆ	ให้กลายเป็นโอกาส	สามารถท�าได้โดย

•	การพยากรณ์ความไม่แน่นอนโดยดูจากองค์ประกอบต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้อง

•	จดัความไม่แน่นอนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนให้เป็นกลุม่	เช่น	กลุม่ความไม่แน่นอนจากการเมอืง		กลุม่ความไม่แน่นอนทางสงัคม	

เป็นต้น

•	บรหิารจดัการอย่างมรีะบบ

ทัง้น้ีผูบ้รหิารระดบัสงูจะต้องเป็นผูม้วิีสยัทัศน์ในการบรหิารจดัการ	เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาในด้านต่างๆ	ผูบ้รหิาร

จงึต้องมวิิสยัทศัน์ในการมองย้อนหลงัและมองย้อนหน้า	โดยมวิีสยัทศัน์แบบสบิปีย้อนหลงั	และเดนิหน้าสบิปี	โดยมวิีสยัทศัน์ในเรือ่งของ

ภาวะการเปลีย่นแปลงในระดบัต่างๆ	ตัง้แต่ระดบัโลก	ระดบัภูมภิาคต่างๆ		ระดบัชาต	ิระดบัภาคส่วน	จนถึงระดบัองค์กร

 ในการด�าเนินธกิุจจะต้องมีความน่าเชือ่ถอื ซึง่ความน่าเชือ่ถอืทางธรุกิจขึน้อยู่กับภาพลกัษณ์ดงัต่อไปน้ี 

•	Country’s	Image	ภาพลกัษณ์ของประเทศ	ซงึปัจจยัทีจ่ะส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของประเทศ	ได้แก่ปัจจยัด้านการเมอืง	

ระบบราชการ	สงัคม	เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ	

•	Corporate	 Image	ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจ	 ซึ่งขึ้นอยู่กับ	 การก�ากับดูแลกิจการ	 (Corporate	Governance)		

ความสามารถขององค์กรทีวั่ดได้ในเชงิปรมิาณ	(Corporate	Capacity)	ทัง้ในอดตี	ปัจจบุนัและในอนาคต	รวมถึงความพร้อม

ของบุคลากรในองค์กร	(HR	Readiness)

•	Product	Image	ภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑ์

•	People	Image	ภาพลกัษณ์ของบคุคล		

	 การบรหิารธุรกิจให้มปีระสทิธิภาพ	ผูบ้รหิารจะต้องค�านงึถึง	HRD	 (Human	Resource	Development)	หมายถึง	การสร้าง

บคุลากรในองค์การ	หรอื	หน่วยงานให้เป็นผูม้คีวามรู	้ความสามารถ	ทางสตปัิญญา	(Intelligence)	ขดีความสามารถในการปฏบิตังิาน	

(Competency,	Performance,	Skill)	เพ่ือให้พันธกิจ	(Mission)	ภาระงาน	(Task)	ขององค์การหรอืหน่วยงาน	บรรลเุป้าประสงค์	(Goal)	

มกีารบรหิารจดัการนวัตกรรม	(Innovation	Management:	IM)	และมรีะบบการบรหิารงานทีพ่ร้อมจะรบัมอืกับความเปลีย่นแปลง
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	 การบรหิารการเปลีย่นแปลง	คอื	การเปลีย่นการเปลีย่นแปลงให้กลายเป็นโอกาส	โดยการตัง้ค�าถามว่าอะไรท่ีเปลีย่นแปลง	และ

ท�าไมจงึเปลีย่นแปลง	และจะรบัมอืกับการเปลีย่นแปลงได้อย่างไร		ซึง่ต้องอาศยัการสร้างวิสยัทัศน์ให้เฉยีบขาดและแหลมคม	มวิีสยัทัศน์

ทีค่รอบคลมุในทุกระดบั	 เพ่ือก้าวสูก่ารเป็นผูน้�าทางธุรกิจทีต้่องมแีนวคดิใหม่ๆและไม่หยุดน่ิง	มคีวามเป็นผูก้ล้าท่ีจะบกุเบกิ	มคีวามเป็น

ตัวของตวัเอง	มภีาวะผูน้�าและรูจ้กัท่ีจะเปลีย่นแปลงตวัเองตลอดเวลา

	 การจะก�าหนดความเหนอืชัน้ทางธุรกิจว่าธุรกิจใดจะมคีวามเหนอืชัน้มากกว่าธุรกิจอืน่จะดจูาก	ความเหนอืขัน้ทางเทคโนโลยี	

ความเชีย่วชาญในธุรกิจน้ันๆ	แหล่งท่ีมาของเงนิทนุ	และการสร้างเครอืข่ายทางธุรกิจ	และกลยุทธ์ EDVARD & FIC Strategies	 เป็น

กลยุทธ์ทีจ่ะน�ามาใช้	กลยุทธ์ดงักล่าว	คอื

E = Expansion หมายถึง การรูจั้กขยายตวั

D = Diversification หมายถงึ การกระจายตวัท่ีหลากหลาย

VA = Value Added หมายถงึ การเพิม่มูลค่าให้กับสนิค้าและบรกิาร

R = Re-Connect to Core Businesses หมายถึง การเชือ่มโยงกับธรุกิจหลกั

D = Differentiation หมายถึง การสร้างความแตกต่าง

F = Flexibility หมายถงึ การมีความยืดหยุ่น

I = Integration หมายถงึ การลดกลุม่ธุรกิจ และการประสานกันในกลุม่

C = Cooperation หมายถึง การร่วมมือกับภายนอก

	 รวมถึงยุทธศาสตร์การขยายตวั	คอื	จะบรหิารจดัการ Economies	of	Scale	 (EOS)	หรอื	 “การประหยัดเน่ืองมาจากขนาด”	

อย่างไร	หมายถึง	การลดต้นทุนเฉลีย่ต่อหน่วย	ของการผลติสนิค้าลงในขณะท่ีมกีารขยายการผลติสนิค้าให้มขีนาดใหญ่ขึน้	อาจกล่าวอกี

อย่างหน่ึงว่า	เมือ่การผลติขยายออกไป	ผูผ้ลติจะมปีระสทิธิภาพการผลติเพ่ิมข้ึนด้วยการได้รบัประโยชน์	จากการใช้เครือ่งจกัรขนาดใหญ่	

มปีระสทิธิภาพเพ่ิมขึน้	ประโยชน์จากการแบ่งงานกันท�าตามความถนัดเฉพาะอย่าง		ท้ังน้ีการบรหิารจดัการจะต้องรูจ้กับรหิารอปุสงค์และ

อปุทาน	ในการผลติจะต้องมกีารบรหิารต้นทุน	ท้ังแบบคงท่ีและแบบผนัแปร	(Fixed	Cost	and	Variable	Cost)	ในด้านของตลาด	จะต้อง

มกีารขยายส่วนแบ่งการตลาด	(Market-Share	Expansion)	หรอืการเป็นผูก้�าหนดราคาสนิค้า	(Become	Price-Setter)

	 ตวัก�าหนดความส�าเรจ็ของธุรกิจจะดไูด้จาก	นวตักรรม	การสร้างแบรนด์	การมกีารสือ่สารทีค่ล่องตวั	มพีลวัตไม่หยุดนิง่	มกีาร

บรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธิภาพ	โดยใช้กลยุทธ์  OQENA	ได้แก่

Observing - การสงัเกต

Question - การตัง้ค�าถาม

Experimenting - การทดลอง

Networking - การสร้างเครอืข่าย

Associating – การปฏสิมัพนัธ์

	 ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้ผลและน�าไปสูก่ารปฏิบตั	ิเพ่ือก้าวสูก่ารเป็นองค์กรนวัตกรรม	(Innovative	Organization)	การเป็นองค์กรนวตักรรม	

ซึง่หมายถึง	องค์กรนัน้มคีวามเป็นนวัตกรรมอยู่ภายในองค์กร	โดยเฉพาะในแง่ของการบรหิารจดัการ	ซึง่มพีลวัตของความเป็นนวัตกรรม

สงู	หรอื	มกีารกระท�าทีม่ลีกัษณะเป็นนวัตกรรม	คอื	องค์กรน้ันจะต้องมลีกัษณะของการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์สงู	 ควบคู่ไป

กับระบบการจงูใจ	ให้รางวัลในการคดิ	หรอืการกระท�าใหม่ๆ	ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองค์กร	บางครัง้ก็รวมเอาประโยชน์ในเชงิสิง่แวดล้อมและ

บรบิทรอบตวัเข้าไว้ด้วยเหมอืนกัน	

	 ส�าหรบัตัวก�าหนดโอกาสทางการตลาด	ได้แก่	การเป็นผูน้�าด้านผลติภณัฑ์	หรอืผูบ้กุเบกิผลติภัณฑ์หรอืเป็นผูน้�าตลาดหรอืเป็น

ผูบุ้กเบกิตลาดผลติภณัฑ์นัน้ๆ	 ส่วนของการเพ่ิมความสามารถในการผลิต	จะต้องเพ่ิมความสามรถในส่วนของแรงงาน	 ท้ังแรงงานผลติ

และแรงงานในส�านกังาน	คอื	ใช้จ�านวนคนเท่าเดมิแต่ได้ผลผลติมากข้ึน	การเพ่ิมความสามารถด้านเวลา	หมายถึง	ใช้เวลาเท่าเดมิแต่ได้

เนือ้งานมากขึน้	การเพ่ิมความสามารถของเงนิทนุ	คอื	ใช้ทนุเท่าเดมิ	ได้ผลผลติมากขึน้	และเพ่ิมความสามารถในความรู	้ท่ีจะสามารถใช้

ทรพัยากรเท่าเดมิแต่ได้ผลผลติมากขึน้	หรอืใช้ทรพัยากรน้อยลงแต่ได้ผลผลติเท่าเดมิ
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	 ในการบรหิารธุรกิจผูบ้รหิารจะต้องรูจ้กัศลิปะในการบรหิาร	นัน่คอื	การบรหิารความขดัแย้ง	 เนือ่งจากความขดัแย้งสามารถ

เกิดขึน้ได้ในทกุระดบัของการท�างานและเกิดได้ในทกุกลุม่บคุคล	ด้วยการบรหิารทรพัยากรมนษุย์	(Human	Resource	Management)	

อย่างมปีระสทิธิภาพ	เพ่ือให้บคุลากรขององค์กรมภีาวะการเป็นผูน้�า	เป็นผูม้คีวามสามารถ	มคีวามรูส้กึเป็นส่วนหนึง่ขององค์กร	และสร้าง

แรงจงูใจในการท�างาน	

	 ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึนหรอืความไม่แน่นอนในเรือ่งต่างๆ	อนัมผีลต่อการด�าเนินธุรกจิ	การด�าเนินธุรกจิจะต้อง

อาศยัการบรหิารความเสีย่ง	ซึง่ความเสีย่งมทีัง้ทีส่ามารถคาดการได้และทัง้ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้	อนัเกิดมาจากปัจจยัทัง้ภายใน

และภายนอก	การเผชญิหน้ากับสภาวะแวดล้อมท่ีไม่อาจคาดการณ์ได้	ซึง่มทีัง้ทีเ่ป็นผลบวกและผลลบต่อการด�าเนนิธุรกิจ	 ในกรณีท่ี

เป็นผลบวกผูด้�าเนนิธุรกิจจะเก็บเก่ียวผลบวกทีไ่ด้อย่างไร	และกรณีท่ีเป็นผลลบเราจะหลกีเลีย่ง	หรอืท�าให้เกิดผลกระทบให้น้อยท่ีสดุได้

อย่างไร

ทอล์คพเิศษ เรือ่ง “ ฉกีกรอบความคิดธรุกจิสร้างสรรค์” 
โดย คุณสมชยั ส่งวฒันา CEO และ Art Director บรษัิท แอท แบงค็อก จ�ากดั เจ้าของแบรนด์ “ FLYNOW” 

	 FLYNOW	เป็นธุรกิจแฟชัน่ของคนไทยทีป่ระสบความส�าเรจ็ทัง้ในประเทศและในระดบันานาชาต	ิโดยเริม่ต้นจากงานด้านเสือ้ผ้า

สตรแีละขยายตวัไปสูธุ่รกิจเครือ่งหนงั	ความส�าเรจ็ของ	FLYNOW	ด้านแฟชัน่ดไูด้จากเสยีงตอบรบัจากงาน	London	Fashion	Week	จาก

ความส�าเรจ็ท่ีผ่านมาท�าให้สามารถส่งออกสูต่ลาดเอเชยี	ญ่ีปุน่	และตลาดยุโรป	ส�าหรบัสนิค้าเครือ่งหนังโดยเฉพาะอย่างย่ิงกระเป๋าถือสตรี

ได้รบัความนยิมอย่างมากทัง้ในประเทศและในต่างประเทศ

	 ส�าหรับแนวคิดในการท�าธุรกิจสร้างสรรค์	 คุณสมชัย	 ได้ให้แนวคิดไว้ว่า	 การท�าธุรกิจท่ีต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์น้ัน	

ผูท้�าธุรกิจจะต้องคดินอกกรอบ	แต่ก่อนทีจ่ะคิดนอกกรอบ	จะต้องคดิเรือ่งทีอ่ยู่ในกรอบให้ครบ	รูเ้รือ่งในกรอบอย่างละเอยีด	 ก่อนทีจ่ะ

กระโดดออกมานอกกรอบ	โดยยึดหลกัสามประการ	คอื	

•	ท�าอะไรต้องรูจ้รงิ	ในเรือ่งท่ีจะท�า

•	เมือ่รูจ้รงิแล้วต้องลงมอืท�า

•	ต้องมคีวามมุง่มัน่ท่ีจะท�าให้ส�าเรจ็

	 การท�างานในเรือ่งทีต่วัเองรกัจะท�าให้สามารถท�าให้งานน้ันประสบความส�าเรจ็	 เหมอืนท่ีคุณสมชยัรกัในเรือ่งการออกแบบ

เสือ้ผ้า	และหนัมาเรยีนรูแ้ละลงมอืท�าด้วยความมุง่มัน่	จนประสบความส�าเรจ็	โดยการบรหิารบรษิทัจะท�าให้บรษิทัเปรยีบเสมอืนครอบครวั	

ทกุคนเป็นส่วนหน่ึงของบรษิทั	

	 ส�าหรบัการท�างานด้านสร้างสรรค์	จะต้องใช้สมองสองซกีให้เท่ากัน	โดยท่ีสมองซกีขวาเป็นส่วนใช้งานส�าหรบัความคดิสร้างสรรค์	

และซกีซ้ายจะใช้ส�าหรบัการค�านวณ	คอื	ขณะท่ีคดิจะสร้างงานก็ต้องค�านวณถงึความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดข้ึนเพือ่ไม่ให้การด�าเนินธุรกิจ

เกิดข้อผดิพลาด	 โดยการสร้างสรรค์งานจะต้องค�านึงถึงกลุม่เป้าหมายหรอืลกูค้า	 ทัง้นีเ้พ่ือการออกแบบสนิค้าให้ตรงกับกลุม่เป้าหมาย	

ทีม่คีวามต้องการท่ีต่างกัน	 โดยลกูค้ายินดทีีจ่ะจ่ายเงนิเพ่ือซือ้ความพอใจ	และหากลกูค้าต้องการซือ้ความสขุใจก็ยินดทีีจ่ะจ่ายเงินเพ่ือ

ให้ได้สนิค้าน้ันมาเป็นของตน	ไม่ว่าสนิค้าน้ันจะราคาแพงขนาดไหนก็ตาม	

	 การท�าการตลาดธุรกิจสร้างสรรค์	 ต้องศกึษาความต้องการของคนแต่ละรุน่	หรอื	แต่ละ	Generation	 เพราะคนแต่ละรุน่จะมี

ความต้องการทีแ่ตกต่างกันออกไป	เพ่ือให้สนิค้าสามารถตอบสนองคนได้ทกุวัย	และหากสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้

มากก็จะท�าให้มโีอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตย่ิงใหญ่ได้มากข้ึนเท่านัน้	

	 อย่างไรกต็ามก่อนทีจ่ะเตบิโตเพ่ือเป็นผูด้�าเนนิธุรกิจขนาดใหญ่		จะต้องเริม่ต้นจากธุรกิจขนาดเลก็ก่อนแล้วค่อยขยายการเตบิโต	

คือ	สามารถคดิให้ใหญ่ก่อนแต่ค่อยๆ	เริม่ต้นและขยายตวัเมือ่มคีวามมัน่คง	ควรมกีารจดบนัทึกหรอืบนัทึกสิง่ต่างๆ	ทีพ่บเจอระหว่างการ

ท�าธุรกิจ	 เพ่ือน�ามาใช้ในการวิเคราะห์และประเมนิเหตกุารณ์ว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างไร	คุณสมชยัได้ท้ิงท้ายไว้ว่า	 “มอืละฟ้าขาตดิดนิ”	

คือ	ในขณะทีเ่อือ้มมอืให้สงูขาก็ยังคงมท่ีียืน	ไม่ตกลงมา	หมายถึง	การไปให้ถึงจดุหมายโดยไม่ประมาทน่ันเอง
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