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Eyes - glasses  Maker 
The Best 
ความสำเรจ็สงูสดุของ

คณุสมบรูณ์เชาวนโกศล
เจา้ของรา้นแวน่ตาทีด่ทีีส่ดุในโลก“ISOPTIK”
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	 การที่คนเราได้ลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตัวเองรักนั้น	

แน่นอนว่านอกจากจะสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้ว	การประสบ

ความสำเร็จ	และนำไปสู่ความเป็น	“ที่สุด”	ย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่

ทุกคนปรารถนาเช่นกัน	และวันนี้ทาง	HiSoParty	Magazine	

ก็ได้รับเกียรติจากผู้บริหารหนุ่มมากความสามารถ	คุณสมบูรณ์	

เชาวนโกศล	หรือคุณโบบิ	เจ้าของร้านแว่นตาคุณภาพสูงระดับ	

High-end		“ISOPTIK”	ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นร้านแว่นตาที่ดี

ที่สุด	และใส่สบายที่สุดในโลก	มาร่วมเปิดเผยประสบการณ์อัน

นา่สนใจถงึทีม่าทีไ่ปแหง่ความสำเรจ็	ดว้ยการไดท้ำในสิง่ตวัเองรกั	

และทำได้อย่างดีที่สุด	จนได้รับการยอมรับจากทั่วโลก	ในฐานะ

ตัวแทนของคนไทยที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในสายอาชีพธุรกิจ

การตรวจวัดสายตาประกอบแว่น	
             แรงบันดาลใจในการเริ่มทำแว่นตาของคุณโบบิ เกิดจากการที่ได้เห็น

ที่คุยแล้วได้ความรู้ เรื่องที่สองคือคุยแล้วรวย คุยแล้วทำมาหากินได้ดีขึ้น 

เรื ่องที ่สามคือคุยแล้วสนุกแบบไม่ไร้สาระ นอกเหนือจาก 3 เรื ่องนี ้

ผมจะไมคุ่ย 

             ผมจึงมีปัญหาเรื่องสื่อสารไม่รู้เรื่องกับคนในวัยเดียวกัน สำหรับ

เพื่อนรุ่นเดียวกันพวกเขาก็เข้ากันได้ดี จะมีผมที่เป็นแกะดำ โดดเดี่ยว 

(หัวเราะ) ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติสำหรับผม แต่เมื่อถึงเวลาจำเป็นผมก็เป็นผู้นำ

พวกเขาได้ คือผมไม่สามารถเป็นเพื่อนกับคนวัยเดียวกันได้ แต่ผมเป็น

ผู้นำพวกเขาได้ ด้วยความคิดที่โตกว่า คิดไกลกว่า คือการที่เรามองเห็น

อนาคต เราเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น เราเห็นว่าอีก10 ปีจะเกิดอะไรขึ้น  

20 ปี จะเกิดอะไรขึ้น เรามองเห็นโลกแห่งอนาคต และบางทีเราไปคุยกับ

คนในปัจจุบันแล้วคุยกันไม่รู้เรื่อง คล้ายๆ กับว่า เราอยู่ในกรุงเทพ และ

เดินทางไปเจอชาวเผ่าเผ่าหนึ่งซึ่งเขาไม่เคยเห็นรถยนต์  ไม่เคยเห็นรถไฟ 

ไม่เคยเห็นไฟฟ้า ไม่เคยเห็นอะไรทั้งนั้น ชีวิตเค้ามีแค่ป่าเขาลำเนาไพร 

ถ้าเราไปบอกว่ารถยนต์มันวิ่งได้ เขาก็จะหาว่าเราบ้า หรือไม่ก็ว่าเราขี้โม้ 

ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ และไม่ใช่ความผิดของเขา” 
คุณพ่อทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ

ในการสร้างสรรค์แว่นตา

คุณภาพดีให้กับลูกค้ามาตั้งแต่

สมัยยังเด็ก “ผมเป็นเด็กท่ีเติบโต

มากับความรูสึ้กท่ีอยากจะทำให้

คนมองเห็นได้ดีขึ้น และรักษา

การมองเห็นไว้ให้ได้นานที่สุด 

เพราะว่าตอนที่ผมเกิดคุณปู่ 

คุณย่า คุณตาเสียหมดแล้ว 

เหลือคุณยายอยู่ท่านเดียว และ

ท่านก็มองไม่เห็นแล้ว อีกอย่าง

คือผมเติบโตข้ึนมาในร้านแว่นตา

ของคุณพ่อ คือร้าน ‘สว่างการแว่น’ 

ที่จังหวัดตรัง และตอนที่ผมอายุ 

7 ปี ก็มีความใฝ่ฝันว่าจะทำ

แว่นที่ดีที่สุดในโลก เพราะว่า

ลกูค้าของคุณพ่อ ถามคุณพ่อว่า

ทำแว่นที่ร้านไหนก็ไม่เหมือนทำ

ที่ร้านของคุณพ่อ กลุ่มลูกค้า

ถามว่าถ้าพ่อเสียชีวิตไปแล้ว 

ใครทำแว่นดีๆแบบน้ีให้พวกเขาใส่ 

คุณพ่อก็ยิ้ม แล้วชี้มาที่ผมซึ่ง

กำลังวิ่งเล่นอยู่แถวนั้น พร้อมบอกว่าถ้าคุณพ่อเสียชีวิตก็จะมีลูกชายคนนี้ทำ

แว่นที่ดีที่สุดให้ลูกค้าใส่ ผมก็เลยรู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ ผมจึงเติบโต

มาด้วยความฝันที่ว่าวันหนึ่งเราจะเป็นมือหนึ่งของโลกด้านการทำแว่นตา และ

ทำแว่นตาได้ดีที่สุดในโลก” 

              ด้วยความที่เป็นคนคิดเร็ว ทำเร็ว และมีความคิดที่ก้าวไกลกว่าคน

วัยเดียวกัน ชีวิตในวัยเด็กของคุณโบบิจึงไม่ได้สนุกสนานไปกับกลุ่มคนอายุรุ่น

ราวคราวเดียวกันเหมือนกับเด็กทั่วๆ ไป “ผมคุยกับเด็กวัยเดียวกันไม่ค่อยรู้เรื่อง 

อย่างเด็กอ่ืนๆ ถ้ามาเล่นกับผม ก็จะเล่นกันไม่ได้ คือผมจะรูสึ้กว่าส่ิงท่ีเด็กเหล่าน้ัน

เล่นกันอยู่เป็นสิ่งไร้สาระ น่าเบื่อ ไปโรงเรียนครูสอนก็น่าเบื่อ ดังนั้นผมก็ชอบที่

จะเล่นกับเด็กที่โตกว่า  ส่วนมากผมจะชอบอยู่กับผู้ใหญ่ ขนาดตอนที่ผมโตแล้ว 

ตอนอายุประมาณ 24-25 ปี ส่วนใหญ่ลูกชายของเพื่อนผมก็ยังอายุมากกว่าผม 

สรุปคือตอนผมอายุ 25 ปี เพื่อนผมอายุประมาณ 60 ปี ไม่อย่างนั้นจะคุยกับผม

ไม่รู้เรื่อง คือความคิดมันต่างกันเกินไป เหมือนอย่างพวกวัยรุ่นเขาจะคุยกันเรื่อง

สนุกสนานอย่างเดียว แต่สำหรับในชีวิตผมจะคุยอยู่แค่ 3 เรื่อง เรื่องแรกคือเรื่อง

              แม้คุณโบบิจะมีโอกาสน้อยในการศึกษาหลักสูตรจากตำรา 

แต่ด้วยประสบการณ์ในการทำงานที่ได้ลงมือทำจริงตั้งแต่อายุยังน้อย 

รวมทั้งความพยายามในการค้นคว้าหาความรู้ เพื่อต่อยอดประสบการณ์

ความรู้ทั้งหมดที่คุณพ่อได้ถ่ายทอดให้มา จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่

นำพาสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง “ผมเป็นเด็กที่ค่อนข้างด้อยโอกาสด้าน

การศึกษา ในขณะที่เด็กทั่วไปมีโอกาสได้เรียน ผมแทบไม่มีโอกาสได้เรียน 

เพราะว่าความที่เราสนใจเรื่องแว่น และเราก็ช่วยคุณพ่อมาตลอด ดังนั้น

ผมจึงไม่มีโอกาสได้เรียนหลักสูตรทางดอกเตอร์ทางด้านสายตาเหมือนคน

ทั่วไป แต่ประสบการณ์ในการทำงานทำให้ได้เปรียบกว่าคนอื่น เพราะว่า

พ่อผม ตระกูลผมทำแว่นมาเป็นเกือบแสนๆ อันแล้ว แต่ตัวผมเองก็จับมา

ประมาณสามหมื่นกว่าอัน และก็โชคดีที่ว่าผมได้ทำงานตั้งแต่อายุยังน้อย 

อีกอย่างคือผมได้เคล็ดลับที่คุณพ่อถ่ายทอดมาให้หมด ความรู้ที่คุณพ่อ

สั่งสมมา 30-40 ปี แล้วเรามาก็นำมาต่อยอด  คือเราเรียนมาบ้าง แล้วก็

อาศัยว่าผมเป็นคนชอบอ่าน รวมทั้งภาษาอังกฤษก็ถือว่าดีในระดับหนึ่ง 
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เพราะว่ามีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์ที่เป็นชาวต่างประเทศ

ค่อนข้างเยอะ ด้วยความท่ีตัวผมเองเป็นคนไม่หยุดน่ิง ก็เอาความรู้

ที่เรียนจากฝรั่งมาต่อยอด พัฒนา ทดสอบ ใช้เวลาเกือบ 10 ปี 

กว่าจะได้ระบบการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นแบบสามมิติ ที่

ถือว่าดีท่ีสุดในโลกตอนน้ี ซ่ึงมันเป็นการพลิกโฉมหน้าของมาตรฐาน

การตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ที่ภูมิใจมากคือตอนนี้ฝรั่งก็มา

เรียนจากผมแล้ว” 

 หลังจากใช้เวลาเรียนรู ้ค้นคว้า ทดลอง และปรับปรุงอยู่

เป็นระยะเวลาหลายปี คุณโบบิก็สามารถสร้างระบบตรวจวัดสายตา

ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟระดับไฮเอนด์เทคโนโลยีล่าสุดที่ถือว่าดี

ท่ีสุดในโลก และใส่สบายท่ีสุดในโลก เป็นผลสำเร็จ ซ่ึงถือเป็นจุดเด่น

ที่ทำให้ร้านแว่นตา “ISOPTIK” ของเขาได้รับการยอมรับอย่าง

กว้างขวาง “ผมมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบเลนส์แว่นตา

ให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคน โดยดูว่า lifestyle เขาเป็นอย่างไร 

ดูว่าคนคนนี้หันศีรษะเร็วหรือช้า เขาเป็นคนเคลื่อนไหวเร็ว หรือว่า

ปกติธรรมดา ต้องดูทั้ง habit , hobby & job คือดูว่างานอดิเรกคือ

อะไร พฤติกรรมการใช้สายตาเป็นอย่างไร และประกอบอาชีพอะไร 

ดูลักษณะรูปร่างช่วงแขน ดูว่าใช้คอมพิวเตอร์ desktop หรือ laptop 

หรือถ้าเราทำให้เขามองเห็นได้ดีกว่าตอนเขาเป็นหนุ่มสาวเสียอีกยิ่งดี 

ลูกค้าบางคนถึงกับบอกผมว่า มันไม่ใช่แค่หนุ่มสาว มันเหมือนได้

กลับไปเป็นเด็ก คืออ่านหนังสือได้สบายเหมือนเด็ก ซึ่งความสุขของ

ผมอยู่ตรงนี้ การที่เราทำให้ใครสักคนหนึ่งเขามีความสุขกับการใช้

ชีวิตมากขึ้น ตรงนี้ต่างหากที่ผมว่ามันเป็นความสุข มากกว่าเรื่องเงิน 

คือเราไม่ใช่ทำให้แค่เขามองเห็นได้ชัดหรือดีขึ้นเท่านั้น แต่ทำอย่างไร

ให้เราดูแลการมองเห็นของเขาให้อยู่กับเขาได้นานที่สุด ดังนั้นเวลา

ผมทำงาน ผมจึงไม่ได้มองแค่เรื่องของการทำแว่น แต่ผมมองเรื่อง

ของสุขภาพสายตาโดยองค์รวมควบคู่กันไปด้วย ISOPTIK จึงเป็นร้าน

แว่นเดียวในโลกที่มีจักษุแพทย์ประจำ มีดอกเตอร์ทางสายตาประจำ 

มีเคร่ืองมือเคร่ืองไม้ในการดแูลสุขภาพสายตาเบ้ืองต้นไม่แพ้โรงพยาบาล

เอกชนส่วนใหญ่ในโลก เรามีมาตรฐานการถ่ายภาพจอประสาทตา 

ซ่ึงเป็นมาตรฐานการให้บริการข้ันต้นของ ISOPTIK การวัดความดันตา 

การตรวจกระจกตา การตรวจความใสของเลนส์ตา เราตรวจให้หมด 

จุดประสงค์เพื่อว่า เราจะได้ดูแลสุขภาพสายตา ถ้ามีอะไรผิดปกติ 

และตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ ก็จะได้ให้ความช่วยเหลือได้ทัน” 

                นอกจากคุณภาพของเลนส์แว่นตาระดับไฮเอนด์ ท่ีทำให้

ร้านแว่นตา ISOPTIK ประสบความสำเร็จอย่างสูงแล้ว คุณโบบิยังมี

อ่านหนังสือบ่อยไหม มีความจำเป็น

ต้องใช้สายตาหลายระยะในเวลาอัน

รวดเร็วหรือเปล่า คืผมสร้างมาตรฐาน

ใหม่ที่ออกแบบเลนส์แว่นตาเข้าหาผู้ใช้

แต่ละคนอย่างเฉพาะเจาะจงบนกรอบ

แว่นแต่ละอัน เพื่อให้ผู้ใช้ไม่ต้องปรับตัว

เข้าหาแว่นตา ขณะท่ีระบบร้านอ่ืนท่ัวโลก 

เขาทำแว่นตาให้คนใส่ต้องปรับตัว

เข้าหาแว่น ก็เลยใส่แล้วทำให้รู้สึกงงๆ 

เมาๆ เวียนหัว ใส่แล้วมัน dizzy ก่งก๊ง 

ไม่สบาย ถึงแม้ว่าสมองมนุษย์มีความ

ฉลาดจนสามารถปรับตัวเข้าหาแว่นได้
ก็จริง แต่มันทำให้สมองของเราต้องทำงานด้านการเพ่งหนักขึ้นเพื่อ

มองเห็นให้ชัดในแต่ละระยะ ประสิทธิภาพด้านความคิดอ่านจึงลดลง 

เพราะคนเรามองด้วยตา แต่เห็นด้วยสมอง และถ้าเรามองแล้วไม่ชัด 

สมองก็ต้องทำงานหนักขึ้น เพื่อทำให้ภาพมีความชัดเจน ดังนั้น

ต่อให้คุณตัดแว่นผิดๆ มาแล้วด้ือใส่ มันก็ปรับตัวได้ ถ้าใส่เกิน 3 เดือน

ขึ้นไปก็จะหายเวียนหัว เพราะระบบการมองเห็นจะปรับเข้าหาแว่น 

แต่สุขภาพตาของคุณจะเสีย จนบางทีไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ 

และท่ีแน่ๆคือ คุณจะสญูเสียศักยภาพด้านความคิดอ่านไปเยอะมาก 

              แว่นตาของ ISOPTIK จึงเป็นมากกว่าแว่นตาธรรมดา 

และถนอมสายตาไปด้วยในตัว คือสำหรับผมขณะท่ีร้านแว่นส่วนใหญ่

ในโลกนี้ ขายแว่น ขายแว่นสายตา ขายกรอบแว่น ขายเลนส์

แว่นตา ขายแว่นกันแดด ผมไม่ได้ขายแว่น ผมขายคุณภาพ

การมองเห็นระดับ hi-end ผมขายคุณภาพการมองเห็นในระดับ

สูงสุดเท่าที่เทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นไปได้ ดังนั้นในการทำงานมัน

จึงไม่ใช่ทำแค่ว่าให้คนมองเห็นได้ชัดเท่านั้น แต่จะต้องทำให้ลูกค้า

ของเราแต่ละคนมองเห็นทุกระยะได้ชัดในเสี้ยววินาที อย่างเป็น

ธรรมชาติที่สุด อย่างรู้สึกสบายที่สุด เหมือนตอนเขาเป็นหนุ่มสาว 

หลักในการทำงานที่น่าสนใจ ซึ่งส่งผลให้ร้าน 

ISOPTIK ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นแบบ

ครบวงจร “ผมคิดว่าความจริงใจ ความซื่อสัตย์ 

และการยึดม่ันในคำสัญญา นำมาซ่ึงความสำเร็จ

ของร้าน ISOPTIK องค์กรของเราประสบความ

สำเร็จวันนี้ได้เพราะว่าเรายินดีทำทุกอย่าง 

เพื่อให้ลูกค้ามีความสุข ดังนั้นอะไรก็ตามที่

ทำให้ลูกค้าเราไม่มีความสุขจากการใช้แว่นตา 

เราจะพยายามแก้ไขให้หมด ยกตัวอย่างเช่น 

ลกูค้าตัดแว่นจากเราไป แล้วเขา happy ทุกอย่าง 

perfect แล้วเขาเลี้ยงหมาแจ็ครัสเซล ผมก็เลี้ยง

หมาแจ็ครัสเซล ผมทราบดีว่ามันซนขนาดไหน 

ปรากฏว่าเจ้าแจ็ครัสเซลคาบแว่นตาของเขาแล้วกัดแว่นจนเละ 

เมื่อลูกค้ามาหาผม ผมเห็นก็บอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ เขาบอก

ไม่ต้อง เขาแค่ให้ผมนำไปปรับแต่ง ผมถามเขาคำหนึ่ง ว่าถ้าเขา

ใส่แว่นที่มีรอยเขี้ยวของแจ็ครัสเซลที่ขาแว่น ทุกครั้งที่เขาหยิบ

แว่นข้ึนมาแล้วเจอตำหนิแบบน้ี เขาจะรูสึ้กอย่างไรกับหมาของเขา 

เขาก็บอกว่ารู้สึกโกรธ รู้สึกไม่พอใจ ผมก็ว่าถ้าอย่างนั้นผม

เปล่ียนให้ใหม่ ผมเปล่ียนให้ฟรี ผมขาดทุน ตอนน้ันผมขาดทุนเลย

ประมาณ 20,000 กว่าบาท ผมบอกว่าผมอยากให้เขามีความสุข 

อยากให้หมาเขามีความสุข เขาก็ถามผมว่าขาดทุนไหม ผมก็

บอกเขาว่าใช่ ผมขาดทุน แต่ผมบอกกับเขาว่า คุณยังอยู่อีก

หลายปี คุณยังรู้จักคนอีกหลายร้อยคน ผมยังมีธุรกิจเพิ่มเติม

จากคุณที่แนะนำลูกค้ามาให้ผม  ซึ่งมันเป็นการ service แบบ

สุดจิตสุดใจ เหนือกว่าคำว่ามาตรฐาน เราใช้ใจแลกใจจนได้ใจ

ลูกค้า สิ่งที่ผมได้กลับมาทุกครั้งก็คือธุรกิจผมโตขึ้นแบบทวีคูณ 

             ลองคิดดูว่ากี่ครั้งที่เราไปใช้บริการอะไรสักอย่าง 

เราเสียเงินจำนวนมากใช้บริการกับอะไรที่คิดราคาแพงมาก 

แต่ขอโทษบริการก่อนขายนี่แทบจะอุ้มเลย แต่ตอนหลังจากเขา

 “...ดังนั้นในการทำงานมัน

จึงไม่ใช่ทำแค่ว่าให้คนมองเห็นได้ชัด

เท่านั้นแต่จะต้องทำให้ลูกค้าของเรา

แต่ละคนมองเห็นทุกระยะได้ชัดในเสี้ยว

วินาทีอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด

อย่างรู้สึกสบายที่สุดเหมือนตอนเขา

เป็นหนุ่มสาวหรือถ้าเราทำให้เขามอง

เห็นได้ดีกว่าตอนเขาเป็นหนุ่มสาวเสีย

อีกยิ่งดี”
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รับเงินเราไปแล้วพอเราไป service หลังการขาย โห! 

หน้ามือหลังเท้าเลย ซึ่งสำหรับผมคิดว่ามันไม่ได้ เรา

กำลังสร้างมาตรฐานใหม่ให้ลูกค้ารู้สึกว่า ว้าว! ที่นี่

บริการดีจริงๆ  คือเราบริการด้วยหัวใจ เรา service by 

heart  ดังนั้นกำไรขาดทุน ถ้าถามผม ผมไม่คำนึง 

อันนี้เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนอกจากคุณภาพ คือ

ตอนนี้ ISOPTIK กำลังสร้างมาตรฐานใหม่ของการให้

บริการลูกค้า ไม่ใช่แค่เราจะไปร้านแว่นที่บริการดีที่สุด

ในโลกเท่านั้น แต่ผมต้องการจะเป็นเหมือนกับธุรกิจ

ในการให้บริการหรือการขายปลีกหรืออะไรก็ตามที่

ถือว่าดีที่สุดในโลก คือผมต้องการให้ลูกค้ารู้สึกว่า

บริการของเราสุดยอด ดีที่สุด ดังนั้นถ้ามีอะไรที่ผมทำ

เพื่อลูกค้าได้ ผมทำหมด อย่างที่แน่ๆ ลูกค้ามาที่นี่

ต้อง happy ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของผมเลย ไม่ว่า

คุณจะซื้อหรือไม่ซื้อ ผมถือว่าคุณมาถึง ISOPTIK 

คุณให้เกียรติเราแล้ว สิ่งหนึ่งที่ผมสอนเด็กที่ ISOPTIK 

ห้ามเด็ดขาด คือ ห้าม hard sell อย่างคำพดูท่ีผมไม่ชอบ

ก็คือ สอบถามได้นะคะ จะดแูว่นสายตาหรือแว่นกันแดด 

ผมห้ามเด็กไม่ให้พูดเด็ดขาด สิ่งที่เราจะถามลูกค้า

เม่ือลกูค้าเดินเข้ามาในร้าน ก็คือ ‘สวัสดีครับ คุณผูช้าย

จะรับลาเต้ เอกเพรสโซ หรือคนปูชิโน่ดีครับ จะลอง

ลาเต้ไหมครับ ลาเต้ที่นี่ขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดนะครับ’ 

นี่คือคำพูดประโยคแรกที่ผมสอนเด็กในร้าน ประโยค

ที่สอง ‘เชิญนั่งก่อนนะครับ’ หลังจากนั้นลูกค้าก็จะ

บอกเราเอง ถ้าเป็นลกูค้าฝร่ังเราก็จะชวนคุยเร่ืองท่ัวไป

เพื่อให้เขารู้สึก Comfortable มากที่สุด นี่คือสิ่งที่เราคุย 

ไม่มีการขาย คือที่ ISOPTIK ไม่มีการขาย หน้าที่ของ

เราก็คือลกูค้ามา แล้วเราให้บริการเขาในส่ิงท่ีเขาต้องการ 

ไม่มีการยัดเยียดสินค้า” 

               ด้วยความสำเร็จที่ได้รับ ทำให้คุณโบบิมี

ความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยเป็นอย่างมาก ว่า

สามารถทำทุกอย่างท่ีอยากทำได้ หากมีความต้ังใจจริง 

“ผมมองว่าถ้าคนไทยมีการนำเอาความรูข้องคนรุ่นก่อน

มาต่อยอด และพัฒนาต่อ รวมท้ังผสมผสานกับความรู้

ที่เรียนมาจากฝรั่ง เราจะประสบความสำเร็จ อย่างผม

เป็นคนหนึ่งซึ่งภูมิใจว่าผมเรียนพื้นฐานวิชาแว่นตา 

และวิชาการตรวจวัดสายตา จากฝรั่ง แต่ความภูมิใจ

จนทุกวันนี้ คนที่เคยสอนผมต้องกลับมาเรียนจากผม 

และผมพิสจูน์ว่าผมต่อยอดได้  ทุกวันน้ีอาจารย์ของผม

เขาก็ยินดีในความสำเร็จของผม เพราะผมเก่งกว่าเขาได้ 

เขาก็บอกว่าแสดงว่าเขาเก่งสามารถสอนจนผมเก่ง

กว่าเขาได้ ผมว่าถ้าคนไทยเรามีตรงนี้ เราจะเจริญ

กว่านี้อีกมาก แต่เรายังยึดติดกับความคิดเก่าๆ ที่ว่า 

ศิษย์ห้ามเก่งกว่าครู น้องห้ามเก่งกว่าพี่ ลูกห้ามเก่ง

กว่าพ่อ แล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าลูกโง่กว่าพ่อ น้องโง่

กว่าพี ่ ศิษย์โง่กว่าอาจารย์ พออาจารย์เสียชีวิต

ลูกศิษย์ก็โง่ลง และรุ่นต่อไปก็โง่ลงทีละรุ่น ลูกโง่

กว่าพ่อ แล้วเราจะไปแข่งกับใครได้ ผมว่าเราต้อง

แก้ไขความคิดตรงนี้ ต้องเปิดโอกาสให้เด็กไทยกล้า

คิดมากกว่านี้” 

             สุดท้าย...คุณโบบิขอฝากข้อคิดถึงเด็กรุ่นใหม่

ที่อยากดำเนินธุรกิจของตนเองไว้อย่างน่าสนใจ 

ในฐานะผูท่ี้ประสบความสำเร็จมาก่อนจากการทุ่มเท

ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก “ผมสนับสนุนให้เด็กรุ่นใหม่กล้า

คิดกล้าทำ กล้าที่จะมีความฝัน กล้าที่จะเป็นตัวของ

ตัวเอง ผมไม่เห็นด้วยกับการท่ีพ่อแม่ซ่ึงอยูใ่นตระกลูสงู 

รวย จ้างลูกตัวเองให้ไปทำงานที่มันไม่ก้าวหน้า 

โดยที่จ่ายค่าจ้างเป็นแสนๆ อย่างพ่อแม่บางคนจ้าง

ให้ลูกไปรับราชการ โดยที่ตัวเองก็มีธุรกิจใหญ่โต 

ผมงงไม่รูว่้าเขาคิดอะไร อย่างเขาได้เงินเดือนหม่ืนห้า 

พ่อจ้างอีกหนึ่งแสน แล้วจะทำไปทำไม ไม่เข้าใจ คือ

ผมสนับสนุนให้เด็กไทยมีความฝัน ถ้าคุณเป็นคุณพ่อ 

คุณแม่ที่มีลูกๆ คุณต้องให้เขากล้าที่จะคิด กล้าที่จะ

เอาความรู ้หรือ Know how ต้ังแต่รุ่นคุณปูม่าต่อยอด 

มาพัฒนา ทำให้มันใหญ่ และอย่าไปมองว่าเราอยู่

ระดับประเทศเราพอแล้ว มันไม่ได้ เพราะมันจะ

หยุดนิ่ง ผมว่าคนไทยเราสู้เขาได้หมด คือเราต้อง

ทำให้เด็กเรามีความคิด เขาเรียกว่า Dare To Dream 

ให้เด็กของเรากล้าฝัน อย่ากลัวที่จะฝัน และอย่าคิด

ว่าฝันมันใหญ่เกินไป ถ้าผิดพลาดแล้วมันจะเจ็บ คือ

คนเราต้องกล้าที่จะผิดพลาด ไม่ใช่จะทำอะไรก็กลัว

จะล้มเหลว ต้องคอยระวัง จนกระท่ังไม่ได้ทำอะไรเลย 

ถ้าเทียบกับอีกคนท่ีเขาอยากคิด เขาทำไปหน่ึงพันอย่าง 

เขาผิดพลาดไปเก้าร้อยเก้าสิบอย่าง แต่ก็ยังมีอีกสิบ

อย่างท่ีเขาไม่ได้พลาด เขาเลยทำสำเร็จไปสิบอย่างแล้ว 

ในขณะที่อีกคนหนึ่งเป็นศูนย์ เพราะไม่เคยเรียนรู้ 

ไม่เคยล้มเหลว จึงไม่มีอะไรสำเร็จ แต่คนหลังเขาได้

เรียนรู้ ล้มเหลว เจ็บ เขาจึงโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 

และพร้อมสำหรับการแข่งขัน จริงๆ ผมนับถือหลายๆ 

ครอบครัวตระกูลดังที่เขาเริ่มต้นตั้งตัวจากศูนย์จริงๆ 

ถ้าผมรวยกว่านี้อีกสักล้านเท่า แล้วผมมีลูก ผมจะ

ให้เขาสร้างตัวเองจากศูนย์ คือถ้าลูกเศรษฐีไม่ทำ

สมบัติพ่อหม่ืนล้านให้เป็นแสนล้าน คุณก็มีทางเลือก

ท่ีสอง คือคุณทำศนูย์บาทให้เป็นหม่ืนล้าน แต่ท่ีแน่ๆ 

คุณต้องไม่ทำให้พันล้านของพ่อคุณกลายเป็น

ห้าร้อยล้านในวันนี้ แล้วก็เหลือห้าล้านในวันพรุ่งนี้ 

แบบน้ีเขาเรียกว่าลกูล้างผลาญ อันน้ีผมไม่เห็นด้วย”  
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