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OKMD Fast Forward Talk 2014 ครัง้ ที่ 3
ทักษะสร้างสรรค์ : ปลุกฝันคนรุน่ ใหม่ คว้าโอกาสจากการเปลีย่ นแปลง
การจัดงานในครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ ภายใต้แนวคิด “ทักษะสร้างสรรค์: ปลุกฝันคนรุน่ ใหม่ คว้าโอกาสจากการเปลีย่ นแปลง” เพือ่ ให้ผฟู้ งั ได้
รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงและแนวโน้มธุรกิจสร้างสรรค์ โดยเชิญวิทยากรสองท่านมาพูดคุยเพือ่ ให้ความรูท้ างด้านธุรกิจและการด�ำเนิน
ธุรกิจในกลุม่ ของธุรกิจทีใ่ ช้ความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ รศ. ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์ และ
คุณสมชัย ส่งวัฒนา CEO และ Art Director บริษทั แอท แบงค็อก จ�ำกัด เจ้าของแบรนด์ “FLYNOW”
ทอล์คพิเศษ เรือ่ ง “โลกเปลีย่ น คนเปลีย่ น : Make it Possible ด้วยตัวเราเอง”
โดย รศ. ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์
เป็นการพูดคุยเพือ่ ให้เห็นแนวโน้มของความรูแ้ ละทักษะทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการในสหัสวรรษใหม่ โดยชีใ้ ห้เห็นถึงแนวโน้มของการพัฒนา
เศรษฐกิจและธุรกิจ หรือ Trend of Economic and Business Development โดยแนวโน้มจะมีการเปลีย่ นแปลง ดังนี้
• การเปลีย่ นแปลงจาก Commodity-Based มาเป็น Height Value-Based คือการเปลีย่ นแปลงจากการผลิตสินค้าหรือ
บริการ เพือ่ ให้เพียงพอแก่ความต้องการของผูบ้ ริโภคหรือมุง่ ใช้แรงงานอย่างเดียว มาเน้นทีก่ ารเพิม่ คุณค่าของสินค้าและ
บริการให้มคี ณ
ุ ภาพมากขึน้   
• เปลีย่ นบทบาทจากการเป็นผูเ้ ล่นภายในประเทศเป็นผูเ้ ล่นในระดับนานาชาติ ได้แก่ กลุม่ ของอาเซียน เอเซีย และ
ระดับสากลโลก เนือ่ งจากข้อตกลงทางการค้าและการเปิดเสรีทางการค้าในระดับภูมภิ าคต่างๆ โดยเฉพาะ CLMV+ไทย คือ
ประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย ซึง่ เป็นประเทศในกลุม่ ASEAN ทีม่ แี นวโน้มเศรษฐกิจโตต่อเนือ่ ง มีคา่ จ้าง
แรงงานไม่สงู นัก และมีพรมแดนติดกับไทยทุกประเทศจึงเหมาะมากทีผ่ ปู้ ระกอบการไทยจะเข้าไปลงทุนหรือหาลูท่ างท�ำธุรกิจ
ส�ำหรับเอเชียใต้มปี ระเทศอินเดียทีน่ า่ จับตามอง นอกจากนีย้ งั มีแนวโน้มทีจ่ นี จะมีการลงทุนในต่างประเทศ
• Going Greener คือการค�ำนึงถึงสภาวะแวดล้อมมากขึน้ โดยการลงทุนท�ำธุรกิจจะต้องค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม
ซึง่ ต่อไปอาจมีบทลงโทษต่อประเทศทีม่ กี ารท�ำธุรกิจและอุตสาหกรรมทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม
• Socially Acceptable ได้แก่ การเป็นทีย่ อมรับในสังคม
• เปลีย่ นจาก Cost Effectiveness and Economies of Scale มาเป็น Innovation Orientation and Economies คือ การ
เปลีย่ นจากการท�ำงานแบบต้นทุนประสิทธิภาพและการประหยัดเนือ่ งจากขนาด ซึง่ เป็นวิธกี ารทีม่ งุ่ เน้นก�ำไร ท�ำก�ำไรให้มาก
มาสูก่ ารใช้นวัตรกรรมมาเพิม่ ผลผลิตทัง้ สินค้า บริการและกระบวนการในการท�ำงาน โดยการน�ำการบริหารความเสีย่ ง หรือ
Risk Management มาใช้ ซึง่ วิเคราะห์จากความเสีย่ งสองประการ คือ Economic Risk และ Non- Economic Risk
• Strength and Flexibility คือ มีความเข้มแข็งและความยืดหยุน่ ซึง่ จะท�ำให้การบริหารธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ความเข้มแข็งและยืดหยุน่ จะน�ำมาใช้ในเรือ่ งของการบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน(Chain Management)  และการปรับตัว
และยอมรับความเปลีย่ นแปลง ได้แก่ ความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจทัง้ ภายในและภายนอก และความเปลีย่ นแปลงด้าน
อืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ดา้ นเศรษฐกิจ เช่น การเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ และการเปลีย่ นแปลงของโลก เพือ่ ก้าวสูก่ ารเป็นองค์กร
ทีม่ วี ฒ
ั นธรรมยืดหยุน่ เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็ว
รศ. ดร.สมภพ ได้คาดการณ์ทิศทางอนาคตของเศรษฐกิจโลกในปี 2020 ว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจแบบ
สังคมเมืองจะเข้ามาแทนที่ หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคจะเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม รูปแบบลีลาของชีวติ หรือ Lifestyle จะเปลีย่ นแปลง
ไป โดยคนรุน่ ใหม่เข้ามาแทนทีค่ นรุน่ เก่า จะมีกลุม่ ชนชัน้ กลางเพิม่ มากขึน้ นอกจากนีจ้ ะมีพลเมืองสูงอายุเพิม่ มากขึน้ โดยดูจากอัตราการ
เกิดในหลายประเทศน้อยลงและจ�ำนวนอัตราของผูส้ งู อายุเพิม่ มากขึน้ ก่อให้เกิดสังคมผูส้ งู อายุ (Ageing Society) หมายถึงการมีประชากร
ทีอ่ ายุมากกว่า 60 ปีขนึ้ ไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทัง้ ประเทศ
นอกจากนีร้ ปู แบบของการท�ำธุรกิจจะเปลีย่ นไปจากระบบเศรษฐกิจฐานการผลิตไปสูร่ ะบบเศรษฐกิจฐานบริการ (Service-based
Economy) คือ รูปแบบของธุรกิจจะหันมาแข่งขันกันทีก่ ารบริการมากขึน้ ซึง่ การบริการทีว่ า่ นีม้ ดี ว้ ยกัน 2 ประเภท บริการประเภทแรก คือ
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การบริการทีม่ ากับตัวสินค้า (Smart Service) ตัวสินค้ามีความฉลาดมาก ขึน้ สินค้าจะสามารถให้บริการผูใ้ ช้ได้มากขึน้ เพือ่ ตอบสนอง
ให้ผใู้ ช้งานมีความสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึน้ ซึง่ บริการประเภทนีต้ อ้ งอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างมากและประเภทสินค้าที่
เริม่ จะเห็นบริการประเภทนีไ้ ด้แก่ รถยนต์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ส่วนบริการประเภทต่อมาคือ บริการทีผ่ กู ติดอยูก่ บั ความเชีย่ วชาญ
ความช�ำนาญและทักษะของคน
ประการสุดท้ายของทิศทางเศรษฐกิจโลกในปี 2020 ก็คอื บทบาทของเงินดอลลาร์ (Roles of Dollarization) ยังคงมีบทบาทใน
การท�ำธุรกรรมระหว่างประเทศและสามารถทีจ่ ะหาประโยชน์ได้จากการลงทุนทางการเงิน
แนวโน้มของโลกในอนาคตจะป็นโลกยุคดิจิตอล อินเตอร์เน็ตจะเข้ามามีบทบาทส�ำคัญ   ความต้องการทางกายภาพ
(Physical Needs) ซึ่งเป็นความต้องการในเรื่องพื้นฐานของมนุษย์จะน้อยลงซึ่งมีผลให้การบริโภคสินค้าที่ตอบสนองความต้องการ
พืน้ ฐานทางกายภาพลดลงไปด้วย นอกจากนีโ้ ลกจะหันมาสนใจในเรือ่ งของการแก้ไขปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมทางภูมศิ าสตร์
(Climate Change)
การทีจ่ ะพยากรณ์และบริหารจัดการ “อนาคต” สิง่ ทีต่ อ้ งน�ำมาพิจารณา ได้แก่
• แนวโน้มของอนาคต (Future Risks) โดยดูแนวโน้มทัง้ แนวโน้มของเศรษฐกิจ (Economic Trends) และ (Non-Economic
Trends) ว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางใด ซึง่ แนวโน้มทีไ่ ม่ใช่เศรษฐกิจ ได้แก่ แนวโน้มทางการเมือง สังคม และเรือ่ งของความ
ปลอดภัย
• ความเสีย่ งในอนาคต (Future Risks) ได้แก่ ความเสีย่ งทางธุรกิจและด้านอืน่ ๆ ได้แก่ ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากการเมือง
การเปลีย่ นแปลงทางสังคม และด้านความมัน่ คงปลอดภัย
• โอกาสในอนาคตทีจ่ ะเกิดขึน้ และการน�ำโอกาสนัน้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
• มีการบริหารจัดการความเสีย่ ง (Risk Management) โดยหาวิธกี ารทีจ่ ะรับมือและบริหารจัดการกับความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้
• การเปลีย่ นความเสีย่ งและความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาส
ในการเปลีย่ นความเสีย่ งต่างๆ ให้กลายเป็นโอกาส สามารถท�ำได้โดย
• การพยากรณ์ความไม่แน่นอนโดยดูจากองค์ประกอบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
• จัดความไม่แน่นอนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ให้เป็นกลุม่ เช่น กลุม่ ความไม่แน่นอนจากการเมือง  กลุม่ ความไม่แน่นอนทางสังคม
เป็นต้น
• บริหารจัดการอย่างมีระบบ
ทัง้ นีผ้ บู้ ริหารระดับสูงจะต้องเป็นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ในการบริหารจัดการ เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลาในด้านต่างๆ ผูบ้ ริหาร
จึงต้องมิวสิ ยั ทัศน์ในการมองย้อนหลังและมองย้อนหน้า โดยมีวสิ ยั ทัศน์แบบสิบปียอ้ นหลัง และเดินหน้าสิบปี โดยมีวสิ ยั ทัศน์ในเรือ่ งของ
ภาวะการเปลีย่ นแปลงในระดับต่างๆ ตัง้ แต่ระดับโลก ระดับภูมภิ าคต่างๆ  ระดับชาติ ระดับภาคส่วน จนถึงระดับองค์กร
ในการด�ำเนินธุกจิ จะต้องมีความน่าเชือ่ ถือ ซึง่ ความน่าเชือ่ ถือทางธุรกิจขึน้ อยูก่ บั ภาพลักษณ์ดงั ต่อไปนี้
• Country’s Image ภาพลักษณ์ของประเทศ ซึงปัจจัยทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ได้แก่ปจั จัยด้านการเมือง
ระบบราชการ สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ
• Corporate Image ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจ ซึ่งขึ้นอยู่กับ การก�ำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)  
ความสามารถขององค์กรทีว่ ดั ได้ในเชิงปริมาณ (Corporate Capacity) ทัง้ ในอดีต ปัจจุบนั และในอนาคต รวมถึงความพร้อม
ของบุคลากรในองค์กร (HR Readiness)
• Product Image ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
• People Image ภาพลักษณ์ของบุคคล  
การบริหารธุรกิจให้มปี ระสิทธิภาพ ผูบ้ ริหารจะต้องค�ำนึงถึง HRD (Human Resource Development) หมายถึง การสร้าง
บุคลากรในองค์การ หรือ หน่วยงานให้เป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ ทางสติปญ
ั ญา (Intelligence) ขีดความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
(Competency, Performance, Skill) เพือ่ ให้พนั ธกิจ (Mission) ภาระงาน (Task) ขององค์การหรือหน่วยงาน บรรลุเป้าประสงค์ (Goal)
มีการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management: IM) และมีระบบการบริหารงานทีพ่ ร้อมจะรับมือกับความเปลีย่ นแปลง
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การบริหารการเปลีย่ นแปลง คือ การเปลีย่ นการเปลีย่ นแปลงให้กลายเป็นโอกาส โดยการตัง้ ค�ำถามว่าอะไรทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ท�ำไมจึงเปลีย่ นแปลง และจะรับมือกับการเปลีย่ นแปลงได้อย่างไร  ซงึ่ ต้องอาศัยการสร้างวิสยั ทัศน์ให้เฉียบขาดและแหลมคม มีวสิ ยั ทัศน์
ทีค่ รอบคลุมในทุกระดับ เพือ่ ก้าวสูก่ ารเป็นผูน้ ำ� ทางธุรกิจทีต่ อ้ งมีแนวคิดใหม่ๆและไม่หยุดนิง่ มีความเป็นผูก้ ล้าทีจ่ ะบุกเบิก มีความเป็น
ตัวของตัวเอง มีภาวะผูน้ ำ� และรูจ้ กั ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงตัวเองตลอดเวลา
การจะก�ำหนดความเหนือชัน้ ทางธุรกิจว่าธุรกิจใดจะมีความเหนือชัน้ มากกว่าธุรกิจอืน่ จะดูจาก ความเหนือขัน้ ทางเทคโนโลยี
ความเชีย่ วชาญในธุรกิจนัน้ ๆ แหล่งทีม่ าของเงินทุน และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และกลยุทธ์ EDVARD & FIC Strategies เป็น
กลยุทธ์ทจี่ ะน�ำมาใช้ กลยุทธ์ดงั กล่าว คือ
E = Expansion หมายถึง การรูจ้ กั ขยายตัว
D = Diversification หมายถึง การกระจายตัวทีห่ ลากหลาย
VA = Value Added หมายถึง การเพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้าและบริการ
R = Re-Connect to Core Businesses หมายถึง การเชือ่ มโยงกับธุรกิจหลัก
D = Differentiation หมายถึง การสร้างความแตกต่าง
F = Flexibility หมายถึง การมีความยืดหยุน่
I = Integration หมายถึง การลดกลุม่ ธุรกิจ และการประสานกันในกลุม่
C = Cooperation หมายถึง การร่วมมือกับภายนอก
รวมถึงยุทธศาสตร์การขยายตัว คือ จะบริหารจัดการ Economies of Scale (EOS) หรือ “การประหยัดเนือ่ งมาจากขนาด”
อย่างไร หมายถึง การลดต้นทุนเฉลีย่ ต่อหน่วย ของการผลิตสินค้าลงในขณะทีม่ กี ารขยายการผลิตสินค้าให้มขี นาดใหญ่ขนึ้ อาจกล่าวอีก
อย่างหนึง่ ว่า เมือ่ การผลิตขยายออกไป ผูผ้ ลิตจะมีประสิทธิภาพการผลิตเพิม่ ขึน้ ด้วยการได้รบั ประโยชน์ จากการใช้เครือ่ งจักรขนาดใหญ่
มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ประโยชน์จากการแบ่งงานกันท�ำตามความถนัดเฉพาะอย่าง  ทงั้ นีก้ ารบริหารจัดการจะต้องรูจ้ กั บริหารอุปสงค์และ
อุปทาน ในการผลิตจะต้องมีการบริหารต้นทุน ทัง้ แบบคงทีแ่ ละแบบผันแปร (Fixed Cost and Variable Cost) ในด้านของตลาด จะต้อง
มีการขยายส่วนแบ่งการตลาด (Market-Share Expansion) หรือการเป็นผูก้ ำ� หนดราคาสินค้า (Become Price-Setter)
ตัวก�ำหนดความส�ำเร็จของธุรกิจจะดูได้จาก นวัตกรรม การสร้างแบรนด์ การมีการสือ่ สารทีค่ ล่องตัว มีพลวัตไม่หยุดนิง่ มีการ
บริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยใช้กลยุทธ์ OQENA ได้แก่
Observing - การสังเกต
Question - การตัง้ ค�ำถาม
Experimenting - การทดลอง
Networking - การสร้างเครือข่าย
Associating – การปฏิสมั พันธ์
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ได้ผลและน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ เพือ่ ก้าวสูก่ ารเป็นองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) การเป็นองค์กรนวัตกรรม
ซึง่ หมายถึง องค์กรนัน้ มีความเป็นนวัตกรรมอยูภ่ ายในองค์กร โดยเฉพาะในแง่ของการบริหารจัดการ ซึง่ มีพลวัตของความเป็นนวัตกรรม
สูง หรือ มีการกระท�ำทีม่ ลี กั ษณะเป็นนวัตกรรม คือ องค์กรนัน้ จะต้องมีลกั ษณะของการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์สงู ควบคูไ่ ป
กับระบบการจูงใจ ให้รางวัลในการคิด หรือการกระท�ำใหม่ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ องค์กร บางครัง้ ก็รวมเอาประโยชน์ในเชิงสิง่ แวดล้อมและ
บริบทรอบตัวเข้าไว้ดว้ ยเหมือนกัน
ส�ำหรับตัวก�ำหนดโอกาสทางการตลาด ได้แก่ การเป็นผูน้ ำ� ด้านผลิตภัณฑ์ หรือผูบ้ กุ เบิกผลิตภัณฑ์หรือเป็นผูน้ ำ� ตลาดหรือเป็น
ผูบ้ กุ เบิกตลาดผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ ส่วนของการเพิม่ ความสามารถในการผลิต จะต้องเพิม่ ความสามรถในส่วนของแรงงาน ทัง้ แรงงานผลิต
และแรงงานในส�ำนักงาน คือ ใช้จำ� นวนคนเท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตมากขึน้ การเพิม่ ความสามารถด้านเวลา หมายถึง ใช้เวลาเท่าเดิมแต่ได้
เนือ้ งานมากขึน้ การเพิม่ ความสามารถของเงินทุน คือ ใช้ทนุ เท่าเดิม ได้ผลผลิตมากขึน้ และเพิม่ ความสามารถในความรู้ ทีจ่ ะสามารถใช้
ทรัพยากรเท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตมากขึน้ หรือใช้ทรัพยากรน้อยลงแต่ได้ผลผลิตเท่าเดิม
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ในการบริหารธุรกิจผูบ้ ริหารจะต้องรูจ้ กั ศิลปะในการบริหาร นัน่ คือ การบริหารความขัดแย้ง เนือ่ งจากความขัดแย้งสามารถ
เกิดขึน้ ได้ในทุกระดับของการท�ำงานและเกิดได้ในทุกกลุม่ บุคคล ด้วยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้บคุ ลากรขององค์กรมีภาวะการเป็นผูน้ ำ 
� เป็นผูม้ คี วามสามารถ มีความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ขององค์กร และสร้าง
แรงจูงใจในการท�ำงาน
ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ หรือความไม่แน่นอนในเรือ่ งต่างๆ อันมีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ การด�ำเนินธุรกิจจะต้อง
อาศัยการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ความเสีย่ งมีทงั้ ทีส่ ามารถคาดการได้และทัง้ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ได้ อันเกิดมาจากปัจจัยทัง้ ภายใน
และภายนอก การเผชิญหน้ากับสภาวะแวดล้อมทีไ่ ม่อาจคาดการณ์ได้ ซึง่ มีทงั้ ทีเ่ ป็นผลบวกและผลลบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ในกรณีที่
เป็นผลบวกผูด้ ำ� เนินธุรกิจจะเก็บเกีย่ วผลบวกทีไ่ ด้อย่างไร และกรณีทเี่ ป็นผลลบเราจะหลีกเลีย่ ง หรือท�ำให้เกิดผลกระทบให้นอ้ ยทีส่ ดุ ได้
อย่างไร

ทอล์คพิเศษ เรือ่ ง “ ฉีกกรอบความคิดธุรกิจสร้างสรรค์”
โดย คุณสมชัย ส่งวัฒนา CEO และ Art Director บริษทั แอท แบงค็อก จ�ำกัด เจ้าของแบรนด์ “ FLYNOW”
FLYNOW เป็นธุรกิจแฟชัน่ ของคนไทยทีป่ ระสบความส�ำเร็จทัง้ ในประเทศและในระดับนานาชาติ โดยเริม่ ต้นจากงานด้านเสือ้ ผ้า
สตรีและขยายตัวไปสูธ่ รุ กิจเครือ่ งหนัง ความส�ำเร็จของ FLYNOW ด้านแฟชัน่ ดูได้จากเสียงตอบรับจากงาน London Fashion Week จาก
ความส�ำเร็จทีผ่ า่ นมาท�ำให้สามารถส่งออกสูต่ ลาดเอเชีย ญีป่ นุ่ และตลาดยุโรป ส�ำหรับสินค้าเครือ่ งหนังโดยเฉพาะอย่างยิง่ กระเป๋าถือสตรี
ได้รบั ความนิยมอย่างมากทัง้ ในประเทศและในต่างประเทศ
ส�ำหรับแนวคิดในการท�ำธุรกิจสร้างสรรค์ คุณสมชัย ได้ให้แนวคิดไว้ว่า การท�ำธุรกิจที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์นั้น
ผูท้ ำ� ธุรกิจจะต้องคิดนอกกรอบ แต่กอ่ นทีจ่ ะคิดนอกกรอบ จะต้องคิดเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นกรอบให้ครบ รูเ้ รือ่ งในกรอบอย่างละเอียด ก่อนทีจ่ ะ
กระโดดออกมานอกกรอบ โดยยึดหลักสามประการ คือ
• ท�ำอะไรต้องรูจ้ ริง ในเรือ่ งทีจ่ ะท�ำ
• เมือ่ รูจ้ ริงแล้วต้องลงมือท�ำ
• ต้องมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำให้สำ� เร็จ
การท�ำงานในเรือ่ งทีต่ วั เองรักจะท�ำให้สามารถท�ำให้งานนัน้ ประสบความส�ำเร็จ เหมือนทีค่ ณ
ุ สมชัยรักในเรือ่ งการออกแบบ
เสือ้ ผ้า และหันมาเรียนรูแ้ ละลงมือท�ำด้วยความมุง่ มัน่ จนประสบความส�ำเร็จ โดยการบริหารบริษทั จะท�ำให้บริษทั เปรียบเสมือนครอบครัว
ทุกคนเป็นส่วนหนึง่ ของบริษทั
ส�ำหรับการท�ำงานด้านสร้างสรรค์ จะต้องใช้สมองสองซีกให้เท่ากัน โดยทีส่ มองซีกขวาเป็นส่วนใช้งานส�ำหรับความคิดสร้างสรรค์
และซีกซ้ายจะใช้สำ� หรับการค�ำนวณ คือ ขณะทีค่ ดิ จะสร้างงานก็ตอ้ งค�ำนวณถึงความน่าจะเป็นทีจ่ ะเกิดขึน้ เพือ่ ไม่ให้การด�ำเนินธุรกิจ
เกิดข้อผิดพลาด โดยการสร้างสรรค์งานจะต้องค�ำนึงถึงกลุม่ เป้าหมายหรือลูกค้า ทัง้ นีเ้ พือ่ การออกแบบสินค้าให้ตรงกับกลุม่ เป้าหมาย
ทีม่ คี วามต้องการทีต่ า่ งกัน โดยลูกค้ายินดีทจี่ ะจ่ายเงินเพือ่ ซือ้ ความพอใจ และหากลูกค้าต้องการซือ้ ความสุขใจก็ยนิ ดีทจี่ ะจ่ายเงินเพือ่
ให้ได้สนิ ค้านัน้ มาเป็นของตน ไม่วา่ สินค้านัน้ จะราคาแพงขนาดไหนก็ตาม
การท�ำการตลาดธุรกิจสร้างสรรค์ ต้องศึกษาความต้องการของคนแต่ละรุน่ หรือ แต่ละ Generation เพราะคนแต่ละรุน่ จะมี
ความต้องการทีแ่ ตกต่างกันออกไป เพือ่ ให้สนิ ค้าสามารถตอบสนองคนได้ทกุ วัย และหากสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
มากก็จะท�ำให้มโี อกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตยิง่ ใหญ่ได้มากขึน้ เท่านัน้
อย่างไรก็ตามก่อนทีจ่ ะเติบโตเพือ่ เป็นผูด้ ำ� เนินธุรกิจขนาดใหญ่  จะต้องเริม่ ต้นจากธุรกิจขนาดเล็กก่อนแล้วค่อยขยายการเติบโต
คือ สามารถคิดให้ใหญ่กอ่ นแต่คอ่ ยๆ เริม่ ต้นและขยายตัวเมือ่ มีความมัน่ คง ควรมีการจดบันทึกหรือบันทึกสิง่ ต่างๆ ทีพ่ บเจอระหว่างการ
ท�ำธุรกิจ เพือ่ น�ำมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินเหตุการณ์วา่ ควรจะแก้ปญ
ั หาอย่างไร คุณสมชัยได้ทงิ้ ท้ายไว้วา่ “มือละฟ้าขาติดดิน”
คือ ในขณะทีเ่ อือ้ มมือให้สงู ขาก็ยงั คงมีทยี่ นื ไม่ตกลงมา หมายถึง การไปให้ถงึ จุดหมายโดยไม่ประมาทนัน่ เอง
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