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เรีา
คงติ�องยอมรัับกันว่า ยุคนี� เป็นยุคแห่่งการั

เปลัี�ยนแปลังทุี�รัวด้เรั็ว นักบรัิห่ารั แลัะนักการั

ติลัาด้ทีุ�เกดิ้ในยคุนี� แลัะยคุในอนาคติ จำเปน็จะติ�องยอมรับัติอ่การั

เปลัี�ยนแปลัง แลัะติ�องปรัับติัวให่�ทุันติ่อการัเปลัี�ยนแปลัง

ในยคุกอ่นห่รัอ่ยคุอด้ตีิ ผู้้�บรัหิ่ารัห่ลัายคน เม่�อมกีารัปรัะชิมุ

ห่รั่อแส่ด้งความคิด้เห่็นก็มักจะใชิ�คำพื่้ด้ว่า “ขอให่�ทุำของเก่าให่�ด้ี

เส่ียก่อน” แลั�วค่อยคิด้ทุำอะไรัให่ม่ ๆ ถึ�าคิด้อย่างนั�น คงใชิ�ไม่ได้�

ในยุคนี�

ธุรักิจฟิ้ลั์ม ส่มัยอด้ีติ ฟ้ิลั์มส่ีโกด้ักโด้่งด้ังมาก เป็นผู้้�นำใน

ธุรักิจภาพื่ถึ่าย แติ่เม่�อโลักเปลัี�ยน ผู้้�บรัิห่ารั แลัะนักการัติลัาด้ของ

ฟ้ิลั์มโกด้ักไม่ยอมเปลัี�ยน คิด้แติ่ว่า “ต่้องก้ารีพัฒนาของเด้ิม

ให้้ด่้ขึ�นเส่ยก่้อน” แลั�วเป็นอย่างไรัครับั ฟิ้ล์ัมส่โีกด้กัจงึติ�องลั�มลัะลัาย

แลัะส่ิ�นชิ่�อไปจากวงการัติลัาด้ไป ส่่วนฟ้้จิฟ้ิลั์ม ยังมีการัปรัับติัวถึึง

แม�จะชิ�ากวา่ค้แ่ขง่แติก่ส็่ามารัถึอย้ใ่นวงการัติอ่ไปได้� แติก่ส็่ญ้เส่ยี

การันำ แลัะส่่วนแบ่งทุางการัติลัาด้ให่�กับค้่แข่งขันไปอย่าง

น่าเส่ียด้าย

 ด้งันั�น การัคดิ้เรั่�องของ นวตัิกรัรัม แลัะส่รั�างอะไรัให่ม ่ๆ  ให่�

เกิด้ขึ�นจึงเป็นสิ่�งทุี�มีความส่ำคัญ เช่ิน เร่ั�องของ Think Different 

ห่รั่อ คิด้ติ่าง มีความส่ำคัญมาก ๆ ส่ำห่รัับคนทีุ�ทุำงานด้�าน

การัติลัาด้ ส่ติเีวน จอบส์่ (Steve Jobs) ผู้้�ก่อติั�งแอปเปิลัคอมพื่วิเติอร์ั

ห่รั่อบรัิษัทุแอปเปิลั (Apple: Company Co-founder Steve Jobs 

Has Died) เขาให่�ความส่ำคัญมาก ๆ เกี�ยวกับการัคิด้ติ่าง ห่รั่อ 

Think Different บรัิษัทุถึึงกับออกโฆ่ษณ์าติามส่่�อติ่าง ๆ เกี�ยวกับ

แนวความคิด้นี� แลัะมีคนเคยถึามว่า ทุำไมเขาให่�ความส่ำคัญ

เกี�ยวกับการัคิด้ติ่างห่รั่อ Think Different แติ่มีการัวิจัยติลัาด้ห่รั่อ

การัห่าความติ�องการัของลั้กค�าน�อยมาก 

เขาติอบวา่ ในบางครัั�งลัก้ค�ากไ็มร่ั้�ติวัวา่ตินเองติ�องการัอะไรั 

พื่รั�อมทุั�งยกติัวอย่างว่า ส่มัยของเฮ่นรัี ฟ้อรั์ด้ คนเรัายังไม่มีรัถึยนติ์

ใชิ� แติ่ใชิ�ม�า ใชิ�ชิ�าง ใชิ�วัว ใชิ�เกวียน ในการัเด้ินทุาง ถึ�าห่ากเฮ่นรัี

ฟ้อรั์ด้ ทุำการัวิจัยทุางการัติลัาด้ว่า ลั้กค�ามีความติ�องการัอะไรั 

ลัก้ค�ามกัจะติอบกลับัวา่ เขาติ�องการัม�าทุี�วิ�งได้�ไวทุี�ส่ดุ้ เขาติ�องการั

เกวียนทุี�มีปรัะส่ิทุธิภาพื่ทุี�ส่ามารัถึบรัรัทุุกของได้�เป็นจำนวนมาก ๆ  

แลัะถึ�าห่ากเฮ่นรัี ฟ้อรั์ด้ ส่นองความติ�องการัของลั้กค�า 

รัถึยนติ์คันแรักของโลักก็จะไม่เกิด้ขึ�น ฉะนั�น ส่ติีเวน จอบส่์ จึงให่�

ความส่ำคญักบัการัคดิ้ทุี�แติกติา่งเปน็อนัมาก แลัะ Think Different 

จึงเป็นวัฒนธรัรัมห่นึ�งของบรัิษัทุแอปเปิลั ทีุ�นำเอามาใชิ�ในองค์กรั 

จนองค์กรัค่อ บรัิษัทุแอปเปิลั ได้�รัับการัยอมรัับว่าเป็นบรัิษัทุชิั�นนำ

รัะด้บัโลัก แลัะปรัะส่บความส่ำเรัจ็อยา่งส่ง้ ด้�วยความคิด้ทุี�แติกต่ิาง

ส่ินค�าติรัะก้ลั I จึงได้�เกิด้ขึ�น (iPhone iPad iPod) ซึึ่�งมีห่ลัายรัุ่น 
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ห่ลัายแบบ แลัะห่ากเรัาติั�งข�อส่งัเกติจะเห่น็ได้�วา่ ส่นิค�าบางตัิวเปน็

ส่ินค�าทุี�คิด้มาก่อนบรัิษัทุอ่�น ๆ เม่�อออกมาขาย บรัิษัทุบางแห่่งถึึง

กับมีการัลัอกเลัียนแบบส่ินค�าเพื่่�อนำไปขาย แต่ิทัุ�งนี�ไม่ได้�

ห่มายความว่า ส่ติีฟ้ จอบส่์ จะไม่มีการัทุำการัติลัาด้ในติัวส่ินค�า 

แติ่ติรังกันข�าม เขาจะมีทุีมงานการัติลัาด้ของบริัษัทุเอง โด้ยทีุ�

ไม่จ�างนักการัติลัาด้ม่ออาชีิพื่ห่ร่ัอนักการัติลัาด้ทุี�มีชิ่�อเสี่ยงมาจาก

ภายนอกแติ่จะใชิ�ทุีมงานภายในบรัิษัทุเอง 

บรัิษัทุ แอปเปิลั ได้�ส่รั�างวัฒนธรัรัมด้�วยการัคิด้ต่ิางห่รั่อ 

Think Different ด้งันี� ส่ง่เส่รัมิให่�พื่นกังานคดิ้ติา่ง, ส่ง่เส่รัมิเรั่�องของ

คุณ์ค่ามากกว่ากฎรัะเบียบ เชิ่น มองข�ามเรั่�องเลั็ก ๆ น�อย ๆ แต่ิ

คำนงึถึงึเรั่�องของงานติ�องเส่รัจ็ พื่นกังานบางคนเด้นิเทุ�าเปล่ัา ๆ  เข�า

ปรัะชิุม โด้ยไม่มีใครัติ่อว่า, ติ�องรัิเรัิ�มส่ิ�งให่ม่ ๆ เส่มอ เป็นติ�น 

ผู้้�ชินะค่อ ผู้้�ทุี�กำห่นด้เกมส่์ให่�ผู้้�อ่�นเลั่น แติ่ผู้้�พื่่ายแพื่�มักเลั่น

ติามเกมส่ข์องผู้้�อ่�น ทุำไมคนทุี�เปน็นกัการัติลัาด้จะติ�องมคีวามคิด้-

ติ่างห่รั่อ Think Different ก็เพื่รัาะการัคิด้ติ่างจะทุำเกิด้สิ่นค�า

ให่ม่ ๆ  กลัยุทุธ์การัติลัาด้ให่ม่ ๆ  การัแก�ไขปัญห่ารั้ปแบบให่ม่ ๆ  จึง

ทุำให่�องคก์รัของตินเองห่รัอ่ห่นว่ยงานของตินเอง ก�าวห่น�ามากกวา่

ทุี�จะทุำติามห่รัอ่ลัอกเลัยีนแบบ สิ่นค�า กลัยทุุธก์ารัติลัาด้ของบรัษิทัุ

ค้่แข่ง 

ห่ากอยากเป็นผู้้�นำติลัาด้ ก็ไม่ควรัลัอกเลัียนแบบ เพื่รัาะ

คนลัอกเลัยีนแบบมกัจะเปน็ผู้้�ติามวนัยงัค�ำ ติรังกนัข�ามคนทีุ�คิด้ต่ิาง 

ห่รัอ่ Think Different มกัมโีอกาส่เปน็ผู้้�นำติลัาด้อย้เ่ส่มอ แติค่วาม

ยากทุี�สุ่ด้ก็คงอย่้ทุี�ว่า นักการัติลัาด้ส่มัยให่ม่ กลั�าห่รั่อเปลั่าทุี�จะ

คดิ้ติา่ง แลัะมคีวามกลั�าห่รัอ่เปลัา่ทุี�จะนำความคดิ้นั�นไปใชิ� เพื่รัาะ

ความคดิ้ให่ม ่ๆ  มกัติ�องเผู้ชิญิกบัทุั�งความ

ลั�มเห่ลัวห่รั่อติ�องเผู้ชิิญกับเสี่ยง

ติำห่นิ เส่ียงดุ้ด้่า การัเส่ียด้ส่ี 

การัพื่้ด้ในเชิิงด้้ถึ้ก แต่ิห่ากว่าความคิด้ต่ิางห่ร่ัอ Think Different 

ปรัะส่บความส่ำเรั็จ คุณ์ก็มีโอกาส่โด่้งดั้งมากกว่าคนทุี�ทุำอะไรั

ติาม ๆ คนอ่�นเขา 

Make THE Difference เม่�อคิด้ติ่างแลั�ว นักการัติลัาด้ทุี�ด้ี

ก็ควรัลังม่อทุำให่�เกิด้ความแติกต่ิางด้�วย ซึ่ึ�งพื่ลัังในติัวของนัก

การัติลัาด้ ส่ามารัถึเปลัี�ยนแปลังโลักให่�ด้ีขึ�นได้� นักการัติลัาด้

ส่ามารัถึส่รั�างส่รัรัค์ ส่รั�างคุณ์ค่าให่�แก่ติัวของส่ินค�า บรัิการั ให่ม่ ๆ 

ได้� ซึ่ึ�งการัส่รั�างส่รัรัค์นี�จะส่่งผู้ลักรัะทุบติ่อตินเอง คนรัอบข�าง แลัะ

สั่งคมอีกด้�วย จงกลั�าทีุ�จะคิด้ พื่้ด้ ทุำ ในสิ่�งทีุ� “แติกติ่าง” เพื่่�อ

การัเปลีั�ยนแปลังในสิ่�งต่ิาง ๆ  ทีุ�ตินเองทุำให่�ดี้ขึ�น จงเรัิ�มติ�นทุี�ติวัของ

คุณ์เอง

เอด้ิส่ัน ผู้้�คิด้ติ่างห่รั่อ Think Different มีแนวคิด้ทุี�แติกติ่าง

ไปจากคนยคุเด้ยีวกนั เขาคดิ้วา่เขาติ�องการัคดิ้ห่ลัอด้ไฟ้ฟ้า้ด้วงแรัก

ของโลัก ซึ่ึ�งในขณ์ะนั�นยังไม่มีการัใชิ� คนทุุก ๆ  คนในส่ังคมส่มัยนั�น 

ไมเ่ห่น็ภาพื่วา่ห่ลัอด้ไฟ้ฟ้า้คอ่ อะไรั ด้�วยความคดิ้ทุี�แติกติา่ง ห่ลัอด้

ไฟ้ฟ้า้ด้วงแรักจงึเกดิ้ขึ�น อกีทุั�งการัลังมอ่ทุำทุี�แติกติา่ง ความส่ำเรัจ็

ทุี�ยิ�งให่ญ่เป็นของเขา มีคนติั�งคำถึามเขาว่า ห่ากว่าทุำส่องพื่ันกว่า

วิธียังไม่ส่ำเรั็จ ทุำไมไม่เลัิก นี�ค่อความคิด้ของคนทุั�วไป แติ่เอด้ิส่ัน 

มีความคิด้ติ่างห่รั่อ Think Different เขาติอบกลัับว่า ถึึงแม�เขาจะ

ยังไม่ส่ำเรั็จ แติ่อย่างน�อย เขาก็ได้�ค�นพื่บส่องพื่ันกว่าวิธีทุี�ไม่

เห่มาะส่มทีุ�จะผู้ลิัติไส่�ห่ลัอด้ไฟ้ฟ้้า ดั้งนั�น ห่ลัอด้ไฟ้ฟ้้าด้วงแรักจึง

เกิด้ขึ�น 

คุณ์ส่มบัติิของนักการัติลัาด้ในยุคดิ้จิติอลั จึงติ�องมี

คุณ์ส่มบัติิทุี� คิด้ติ่าง ทุำติ่าง เพื่่�อนำส่ิ�งแปลัก ๆ ให่ม่ ๆ มาส่นอง

ความติ�องการัของผู้้�บรัิโภค เม่�อส่ินค�า บรัิการัให่ม่ ๆ  เกิด้ขึ�นมาก ๆ  

ก็จะทุำให่�รัะบบเศรัษฐกิจของปรัะเทุศเจรัิญเติิบโติ การัจ�างงาน

เกดิ้ขึ�น รัายได้�จากแรังงานเกดิ้ขึ�น คนมกีำลังัซึ่่�อมากขึ�น ชิวีติิความ

เป็นอย้่ของปรัะชิาชินโด้ยรัวมก็จะด้ีขึ�น 

ส่รัุป นักบรัิห่ารั แลัะนักการัติลัาด้ของยุคปจัจุบัน มี

ความจำเปน็จะติ�องไวติอ่การัเปลีั�ยนแปลังของโลัก แลัะของ

ธุรักิจ แนวความคิด้เรั่�องของ Think Different ห่รั่อ คิด้ติ่าง 

เป็นแนวคิด้ห่นึ�งในการัส่รั�างความได้�เปรัียบในการัแข่งขัน 

แลัะห่ากว่าทุ่านติ�องการัเป็นนักการัติลัาด้ทีุ�ปรัะส่บความส่ำเรั็จ

อย่างส้่ง ทุ่านจำเป็นติ�องคิด้ต่ิางจากนักการัติลัาด้ด้�วยกัน แติ่ถึ�า

ห่ากทุ่านไม่คิด้อะไรัมาก ทุำเห่ม่อน ๆ  คนอ่�น ๆ  ความส่ำเรั็จในการั

ทุำงานด้�านการับรัิห่ารั แลัะทุางด้�านการัติลัาด้ของทุ่านก็อย้่ใน

รัะด้ับปกติิมาติรัฐานนักการัติลัาด้ด้�วยกัน ทุั�งนี� ทุ่านจะปรัะส่บ

ความส่ำเรั็จอย่างส่้งในการัเป็นนักการัติลัาด้ห่รั่อไม่ คงไม่ได้�อย้่ทุี�

ใครั อย่าโทุษส่ิ�งติ่าง ๆ แติ่จงโทุษติัวของทุ่านเอง จงกลั�าคิด้ต่ิาง

แลั�วทุ่านจะปรัะส่บความส่ำเรั็จ ขอให่�ทุ่านโชิคด้ี


