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อยากเปนเจาของธุรกิจ เลย เร��มจาก
อะไรที่ ชอบ และ ใกลตัว ที่สุดกอน
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วันนี้ INNWHY ไดถอดแนวคิดและประสบการณนักธุรกิจที่คร่ำ
หวอดอยูในวงการธุรกิจเสื้อผาแฟชั่นมารวม 30 ป ตั้งแตเธอ
อายุไดเพียง 20 ปเศษ กระทั่งถึงวันนี้ยอดผลิตเสื้อผาไมเพียงพอ
ตอความตองการของลูกคา มาฝากกัน  กับวิถีความสำเร็จของ
“The Coach” ของผูสรางธุรกิจท่ีนาศึกษาคนหน่ึงของประเทศไทย
เธอผูนั้นคือ “คุณสุทัศษา เหลาหงสเกียรติ” กรรมการผูจัดการ
บริษัท เอสดีไซนเทรดดิ้ง จำกัด   เจาของธุรกิจเสื้อผา แฟชั่น
แบรนดเนม Zein (ซีน) Haas (แฮส)   Onboard (ออน บอรด) 
และเจาของสถานท่ีทองเท่ียว เดอะ เวเนเซีย ชะอำ-หัวหิน, โรงแรม
เมอรริท รีสอรท แอนด สปา สมุย หรือ Merit Wellness &
Mind Retreat Resort Samui
“คุณสุทัศษา” เลาถึงประสบการณของการดำเนินธุรกิจเสื้อผา
แฟชั่นที่วันนี้ไดพาเธอกาวสูเปาหมายตามตั้งใจไว คือ การไดเปน
เจาของธุรกิจเสื้อผาแฟชั่น และเปนธุรกิจที่ยังดำรงอยูในปจจุบัน
เธอบอกวา การที่คนเราจะประสบความสำเร็จไดนั้น จะตองมี 
Coach เพราะคำแนะนำของ Coach คนแรกมีความสำคัญมาก!!
อยางตัวเธอไดเริ่มทำธุรกิจดวยตัวเองมาตั้งแตอายุ 20 ปตนๆ
โดยชวงที่เรียนจบใหมๆ ไดทำงานหาประสบการณกอน แตไม
นานนักเพราะชวงที่เรียนจบเธอไดคนพบความฝนของตัวเอง
และอยากทำตามฝน คือ อยากเปนเจาของธุรกิจ อะไรสักอยาง
เลยเริ่มจากอะไรที่ชอบและใกลตัวที่สุดกอน
แตชวงเรียนจบมหาวิทยาลัยใหมๆ นั้นไดเลือกทำธุรกิจเครื่อง
ประดับขายไประยะหนึ่ง จากนั้นไดมารูจักกับ GM คนแรกของ
หางฯโซโกตรงแยกราชประสงค ซึ่งมี คียเวิรด สำคัญหนึ่งที่ GM
ทานนั ้นพูดกับเธอวา... ใหสงเครื ่องประดับมาขายที ่นี ่ แต 
Product ตองมีความแตกตางไมเหมือนคนอ่ืน ซ่ึงคำวา “แตกตาง”
ในวันนั้นกับการเริ่มตนทำธุรกิจเปน Start Up ใหมๆ ไดทำให 

เธอจดจำมาถึงการทำธุรกิจวันนี้และสามารถทำใหสรางธุรกิจ
ไดในวันนี้ 
เธอบอกวา เขาคือ Coach คนแรกที่ทำใหคนเริ่มทำธุรกิจมาถึง
วันนี้ได คำแนะนำของ Coach คนแรกเปนสิ่งสำคัญมาก และ
คำแนะนำนั้นไดถูกเทรนสูทีมงานของธุรกิจเสื้อผาทั้งหมด ซึ่ง
เธอกลาววา ตอนนี้เสื้อผาแมจะไมไดดังเปรี้ยงปรางอะไรแตการ
ผลิตปอนลูกคาผลิตไมทัน

จากธุรกิจเครื่องประดับมาสูธุรกิจเสื ้อผาแฟชั่นไดอยางไรนั้น 
“คุณสุทัศษา” เลาวา เธอไดคนพบตัวเองวาเปนคนชอบการแตงตัว
ชอบเสื้อผา รักของสวย ๆ งาม ๆ ตามสไตลผูหญิง จากตอนนั้น
ที่ไดเริ่มจากทำเครื่องประดับขาย  เชน สรอยคอ ตางหู ฯลฯ พอ
ทำไประยะหนึ่ง ไดเริ่มคิดถึงเสื้อผา เพราะเวลาเดินหาซื้อเสื้อผา
ที่เหมาะกับบุคลิกของตัวเองมักหาที่ถูกใจไมได
หลังจากนั้นไดเริ่มศึกษาธุรกิจเสื้อผาอยางจริงจัง เริ่มมองหา
Concept ของสินคา มองหาความแตกตางของสินคาเดียวกันใน 

คนเราจะประสบความสำเร็จได� 
จะต�องมี Coach
เพราะคำแนะนำของ Coach
คนแรกมีความสำคัญมาก…

สุทัศษา เหลาหงษเกียรติ
แตกตาง...ทำใหมีวันนี้!!
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…เสื้อผ�า…
เป�นเร�่องของสไตล� ไม�ใช�เร�่องการดีไซน�

เพราะสไตล�มีอิทธิพลต�อการแต�งตัว
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เวลาเรามองเห็นป�ญหา ให�มองทุกป�ญหาเป�น โอกาส
จะช�วยให�เราก�าวข�ามได�อย�าง สมาร�ท

ตลาด ดูจากไลฟสไตลวาคนสวนใหญชอบแตงตัวแบบไหน ตลาด
นี้มีจุดออนอะไรบางแลวตัวเองมีจุดแข็งอะไรบาง แลวจะสรางจุด
แข็งขึ้นมาไดอยางไร 
“สิ่งสำคัญเหลานี้เปน Mind Set การทำธุรกิจเสมอและจะทำให
เรามองเห็น “ความแตกตาง” ของตลาด ซึ่งถือเปนคียเวิรดของ
ความย่ังยืนเหมือนเราเปดสนามใหมใหกับตัวเอง แตธุรกิจท่ีทำมา
ถึงปจจุบันสิ่งที่ขาดไมไดคือการยึดหลักการดำเนินธุรกิจแบบตรง
ไปตรงมาและ Simple สำหรับลูกคาจริงๆ”
“คุณสุทัศษา” เลาวา แบรนดของเธอนั้น ไดตั้งโจทยตามสไตล
ลูกคาเปนหรือตามที่ลูกคาตองการ   อาจมีเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยน
แบบบางแตไมไดเปลี่ยนสไตล ดังนั้น เสื้อผาของเธอจึงเปนเรื่อง
ของสไตลไมใชเร่ืองการดีไซน เพราะสไตลมีอิทธิพลตอการแตงตัว
อยางเวลาลูกคาอยูในสไตลของตัวเอง ถามิกซแอนดแมทซไดก็
จะสามารถดึงจุดเดนของตัวเราออกมาได เพราะลูกคาที่มาซื้อ
เสื้อผานั้นเธอมองวา ไมไดมาซื้อเสื้อผา แตมาซื้อความหวัง
ท่ีหวังวาใสแลวจะดูดีขึ้น

ไม�ใช�เราเก�ง และก็ไม�ใช�แค�เรา
มีความฝ�น เท�านั้น

แต� ต�องลงมือทำ ด�วย…

สวนการดำเนินธุรกิจซึ่งแนนอนวา เธอไดเผชิญทั้งกับปญหาและ
อุปสรรคแตก็ไมไดทำใหธุรกิจหยุดเดินไดเพราะเธอบอกวา ทุก
ปญหาสำหรับตัวเธอแลวคือ โอกาส ซึ่งเปนเหมือนตัวเพิ่มพลัง
ใหเราไดพัฒนาตอไปขางหนา เฉพาะอยางยิ่งคนเราถาไดรับการ
ฝกฝนตัวเองใหมองเห็นสถานการณตางๆ จะชวยใหจับโอกาส
ไดตลอดเวลา หากเรามุงมั่นมองแตปญหาก็จะมองไมเห็นโอกาส
ดีๆ ที่เขามาได

“...ไมใชเราเกงและขณะเดียวกันก็ไมใชแคเรามีความฝนเทานั้น
แตตองลงมือทำดวย   เพราะฝนแลวประสบความสำเร็จคือ ฝน
แลวมุงมั่นที่จะทำ เพื่อใหสิ่งที่เราตองการหรือสิ่งที่เราฝน เราจะ
ตองทำความฝนใหเปนจริงใหได ดังนั้นความมุงมั่นนี่แหละ คือ
สิ่งที่ทำใหเรามีความพยายามและไมทอแทกับมัน ถาไดทำแลว
ก็จะไมมีคำวาลมเหลวถาเราไมลมเลิก..."        

ดังนั้น สินคาแตละแบรนดที่วางจำหนายอยูบนหางสรรพสินคา
ชั้นนำจะเห็นวา   มีโปรโมชั่นเซลลตลอดทั้งป และที่สำคัญเซลล
จากราคาปกติในอัตราที่สูงมากถึง 70-80% เพื่อใหลูกคาสมหวัง
ที่ใสแลวชวยใหดูดีขึ้น

“คุณสุทัศษา” เลาวา มีทีมงานคนหนึ่งทำงานดวยความขยันขัน
แข็ง ตั้งใจเปนอยางมาก และทำงานดวยกันมานาน อยูมาวัน
หนึ่งตองการลาออกขึ้นมาดวยเหตุผลบางอยาง ซึ่งก็ไดแนะนำ
ทีมไปวา ถาคุณลาออกตอนนี้ งายมากแคเซ็นใหออกงายมาก
แตถาลาออกในขณะท่ีทำงานยังไมประสบความสำเร็จ อายคนอ่ืน
เขานะ คนเราตองพิสูจนฝมือกอน สำเร็จแลวคอยลาออกจะ
ดูมีศักดิ์ศรีกวา และวันนี้ทีมคนนี้ก็อยูจนสามารถสรางยอดขาย
ไดประสบความสำเร็จ
โดยคำวา  ความสำเร็จที่ยิ่งใหญนี้ สิ่งสำคัญมากๆคือ ความขยัน
เพราะเปนพื้นฐานของการนำไปสูความสำเร็จที ่ยิ ่งใหญของ
ธุรกิจดวย ธุรกิจเสื้อผาเปนธุรกิจที่ในทุกชวงความตองการของ
คนมีความเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตองกาวใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  
ทั้งนี้นอกจากความสำเร็จที่ยิ่งใหญที่หลายคนอาจมองที่ทรัพย
สินเงินทอง แตสำหรับเธอความสำเร็จที่ยิ่งใหญและมีคุณคา
ทางใจที่ยิ่งใหญไมไดซึ่งไมไดหมายความแคเงินทอง หากแต
หมายรวมถึงการที่ไดชวยเหลือคนอื่นไดดวย   เพราะเมื่อบริษัท
ใหญโตขึ้น เมื่อนั้นทีมงานจะมีโอกาสประสบความสำเร็จ มีความ
กาวหนา มีความเติบโตที่จะสรางรายได และสรางคุณคาใหกับ
ตัวเองไดมากขึ้น  ซึ่งเธอไดฝากทิ้งทายดวยกำลังใจที่เธอยึดเปน
หลักการทำงานมาตลอดวา
“...เวลาเรามองเห็นปญหา ใหมองทุกปญหาเปนโอกาส จะชวย
ใหเรากาวขามทุกปญหาไดอยางสมารท…”
และนี่คือ! โคชตัวจริง! อีกคนหนึ่งในอาชีพ “นักดีไซดเนอร” 
และเปนเจาของธุรกิจเสื้อผาแบรนดดังและอื่นๆ อีกหลากหลาย
ซึ่งทั้งหมดเธอ “โคช” ประสบการณใหกับผูอานดวยแนวปฏิบัติ
ที่มาจากเนื้อแทจนสำเร็จอยางมืออาชีพในปจจุบัน!! .-        


