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“จงคิ่ด้ต่ิาง จงกล้ี่าคิ่ด้ แลี่ะจงปัลี่ด้ปัล่ี่อยิ่ค่วามคิ่ด้ให้้เป็ัน

อิสุระ แล้ี่วค่วามคิ่ด้เชิ้งสุร้างสุรรค์่จะเกิด้ขึ�นกับุตัิวของท่่าน”

 

การคดิสร้างสรรคท์างด้านการตลาดมคีวามส�าคญัมาก องคก์ร

ใดองค์หน่่งจะเจริญเติบโต ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั�งต้องใช้่ความคิด 

ในเชิ่งสร้างสรรค์เข้าช่่วย โดยเฉพาะหนว่ยงานธุิรกิจจะท�าก�าไรได้อย่าง

ต่อเน่ืองจะต้อง สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ข่�นมาอย่างต่อเน่ือง เช่่น บริษัท

แอปเปิล (Apple: Company Co-founder Steve Jobs Has Died) 

บริษัทแอปเปิล ใช้่ความคิดสร้างสรรค์ และ Think Different 

หรือ คิดต่าง ในการเป็นเคร่ืองช่่วยท�างาน สตีฟั จอบส์ (Steve Jobs) 

ผู้ก่อตั�งแอปเปิลคอมพิวเตอร์หรือบริษัทแอปเปิล (Apple: Company 

Co-founder Steve Jobs Has Died) เขาให้ความส�าคัญมากๆ 

เก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ และการคิดต่าง หรือ Think Different 

บริษัทถ่ึงกับออกโฆ์ษณาตามส่ือต่างๆ เก่ียวกับแนวความคิดนี� และมี

คนเคยถึามว่า ท�าไมเขาให้ความส�าคัญเก่ียวกับการคิดต่างหรือ Think 

Different แต่มีการวิจัยตลาดหรือการหาความต้องการของลูกค้า 

น้อยมาก

เขาตอบว่า ในบางครั�งลูกค้าก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองต้องการอะไร 

พร้อมทั�งยกตัวอย่างว่า สมัยของเฮ้นรี ฟัอร์ด คนเรายังไม่มีรถึยนต์ใช้่ 

แต่ใช้่ม้า ใช้่ช้่าง ใช้่วัว ใช้่เกวียน ในการเดินทาง ถ้ึาหากเฮ้นรี ฟัอร์ด 

ท�าการวิจัยทางการตลาดว่า ลูกค้ามีความต้องการอะไร ลูกค้ามักจะ

ตอบกลับว่า เขาต้องการม้าท่ีว่ิงได้ไวท่ีสุด เขาต้องการเกวียนท่ีมี

ประสิทธิิภาพท่ีสามารถึบรรทุกของได้เป็นจ�านวนมากๆ
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ความคิดสร้้างสร้ร้ค์
ที่างด้านกัารต่ลาด

ดังนั�น ผู้ช่นะคือผู้ท่ีก�าหนดเกมส์ให้ผู้อ่ืนเล่น แต่ผู้พ่ายแพ้ 

มักเล่นตามเกมส์ของผู้อ่ืน ท�าไมคนท่ีเป็นนักการตลาดจะต้องมีความคิด 

สร้างสรรค์ และความคิดต่างหรือ Think Different ก็เพราะการคิดต่าง 

และความคิดสร้างสรรค์จะท�าเกิดสินค้าใหม่ๆ กลยุทธ์ิการตลาดใหม่ๆ 

การแก้ไขปัญหารูปแบบใหม่ๆ จ่งท�าให้องค์กรของตนเองหรือ 

หน่วยงานของตนเอง ก้าวหน้ามากกว่าท่ีจะท�าตามหรือลอกเลียนแบบ 

สินค้า กลยุทธ์ิการตลาดของบริษัทคู่แข่ง

อีกตัวอย่างหน่่งคือ บริษัท โซน่ี มีการสร้างสรรค์สินค้า 

ผลิตภัณฑ์์ และนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ มากมาย เช่่น การสร้าง Walk-

man แล้วมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ท�าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ 

อยากซื�อ เพราะสินค้าสอดคล้องกับพฤติกรรม และความต้องการของ

ผู้บริโภคในขณะนั�น ด้วยการสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง

ท�าให้บริษัท โซน่ี เติบโตอย่างต่อเน่ือง

เราสุามารถ้พัฒนาค่วามคิ่ด้สุร้างสุรรค์่ได้้ดั้งน่�

1. จงตั�งเป้าหมาย ว่าตนเองต้องการสร้างสรรค์ส่ิงใดบ้าง 

เพราะการตั�งเป้าหมายจะท�าให้เราเกิดความอยากท่ีจะท�า เกิดความ

กระตือรือร้น และรู้ว่าเราจะเดินทางไปในทิศุทางใด อีกทั�งยังไม่ท�าให้

เรามีนิสัยผัดวันประกันพรุ่งอีกด้วย

2. พัฒนาความคิดไอเดีย ต้องอ่านมาก ฟัังมาก และออกไป 

ดูงานท่ีมีคนอ่ืนเขาสร้างสรรค์ส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ ให้มากๆ แล้วจ่งเร่ิม

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเองข่�นมา เพราะความคิดสร้างสรรค์

บางอย่างเกิดจากส่ิง 2 ส่ิง รวมกัน หรือหลายส่ิงรวมกัน แล้วเกิดส่ิงใหม่ 

เช่่น ปั�มน��ามัน ปตท. ในอดีตเราจะเห็นได้ว่า ปั�มน��ามัน จะมีแต่การขาย
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D (Do) การลงมือท�า การปฏิิบัติตามแผน เม่ือมีการวางแผนงาน 

แล้ว แต่ขาดซ่่งการลงมือท�า แผนท่ีวางเอาไว้ก็น่ิงสนิท ดังนั�น 

การลงมือท�าจ่งเป็นส่ิงท่ีท�าให้แผนการท่ีวางเอาไว้เกิดเป็นรูปธิรรมข่�นมา 

คนท่ีประสบความส�าเร็จในการพัฒนาตนเอง จะไม่ปล่อยให้เวลา 

เสียไปเปล่าๆ เขาจะไม่เป็นคนท่ีรอคอยโช่คช่ะตา แต่เขาจะเป็นคนก�าหนด 

โช่คช่ะตาของตนเอง ด้วยการลงมือ “ท�าทันที หรือ ททท.” 

C (Check) ตรวจสอบ และประเมินตนเอง เม่ือเราลงมือกระท�า

ตามแผนการท่ีวางเอาไว้ เม่ือเวลาผา่นไป เราตอ้งมีการตรวจสอบ และ

ประเมินตนเอง ตามแผนท่ีวางไว้ ว่าส่ิงท่ีเราท�านั�นหรือส่ิงท่ีเราอยาก

สร้างสรรค์เป็นไปตามแผนหรือไม่ หรือมีส่ิงใดท่ีเรายังไม่ได้ท�า

A (Action) การปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา เม่ือมีการตรวจสอบ 

และประเมินตนเองแล้ว เราควรหาวิธีิการในการปรับปรุงแก้ไข และ

พัฒนา ส่ิงท่ีเราได้ท�าเอาไว้ โดยการน�าเอา C (Check) มาตรวจสอบ

ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากข่�น 

ดังนั�น ถ้ึาอยากประสบความส�าเร็จ อยากท่ีจะเติบโต และมี

ก�าไรอย่างต่อเน่ือง และขยายตลาดอย่างไม่หยุดยั�ง ส่ิงท่ีขาดไม่ได้ 

ก็คือ การมีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการตลาด 

“จงคิ่ด้ต่ิาง จงกล้ี่าคิ่ด้ แลี่ะจงปัลี่ด้ปัล่ี่อยิ่ค่วามคิ่ด้ให้้เป็ัน

อิสุระ แล้ี่วค่วามคิ่ด้เชิ้งสุร้างสุรรค์่จะเกิด้ขึ�นกับุตัิวของท่่าน”

น��ามันอย่างเดียว แต่ปัจจุบัน ปั�มน��ามันสมัยใหม่ เช่่น ปตท. ภายในปั�ม

ก็จะมีร้านค้า และสินค้าต่างๆ วางขายอีกด้วย (ร้าน 7-11, Café 

Amazon, ร้านช่านมไข่มุก “เพิร์ลล่ีที”) อีกทั�งยังมีพื�นท่ีให้เช่่า ท�าให้

ด่งดูดผู้คนเข้ามาใช้่บริการ ท่ีเราเห็นกันเกือบทุกปั�มของ ปตท. จะมีร้าน

ขายของกิน ร้านผลไม้ แฟัรนไช่ส์อาหารต่างๆ (ร้านลูกชิ่�นวรารัตน์, ร้าน

ส้มต�าติดแอร์ อาหารอีสาน, สลากกินแบ่งรัฐบาล)

3. จดบันท่ก ในบางครั�ง ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดข่�นเร็วมาก 

และก็ลืมเร็วอีกต่างหาก บางคนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในเวลานอน 

บางคนบอกพรุ่งนี�เช้่าก่อนค่อยคิดต่อว่าจะท�าอย่างไร ปรากฏิว่าลืม 

ดังนั�น ควรหาสมุด และปากกา ติดตัวไว้ด้วย เม่ือเกิดความคิด

สร้างสรรค์หรืออยากท�าอะไรจะได้รีบจดเอาไว้

4. ต้องรู้จักให้รางวัลตนเองบ้าง เม่ือคิดอะไรใหม่ๆ ได้ ก็ควรให้

รางวัลตัวเอง เพราะเป็นส่ิงล่อใจหรือเป็นการกระตุ้นให้เราได้ท�างาน

หรือมีความคิดสร้างสรรค์มากข่�น การให้รางวัลตัวเอง ไม่จ�าเป็นจะต้อง

ให้รางวัลอะไรท่ีมันแพงๆ อาจจะเป็น อาหารหรือเคร่ืองด่ืมหรือส่ิงท่ี 

เราช่อบ 

5. ใช้่เคร่ืองมือ PDCA มีดังนี�

P (Planning) การวางแผน เป็นกิจกรรมล�าดับแรก ท่ีต้อง

ก�าหนดเพ่ือไปสู่เป้าหมาย ตัวอย่าง ภายในหน่่งเดือนเราต้องการ

สร้างสรรค์ผลงานก่ีชิ่�น ใช้่เวลาเท่าไร (โดยต้องมีการก�าหนดเป้าหมาย 

วันเวลา จ�านวนให้ชั่ดเจน) การวางแผนจ่งเป็นส่ิงส�าคัญอันดับแรกๆ 

ในการท�างานด้านความคิดสร้างสรรค์
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