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สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

คิดได้ 
ท�าได้ รวยได้ เป็นส่ิงท่ีเรยีกว่า สัจธรรมหรอือธบิาย

ง่ายๆ คอื ความจรงิตามธรรมชาต ิเพราะการเริม่จาก

ความคิดที่ดี ก็จะเป็นการจุดประกายส่ิงต่างๆ โดยเดิม ความคิดจะ

เริม่จากทศันคต ิAttitude แต่ปัจจบุนั เริม่นยิมใช้ค�าว่า Mindset ทีม่า

จากกรอบความคิด โดยจะมีผลให้เราสามารถเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยน

ผลลัพธ์ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต Mindset เป็นสิ่งที่ก�าหนดรูปแบบการ

ด�าเนินชีวิตของเรา การเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาตนเอง เพ่ือให้ชีวิต

เปลี่ยนไปในทางที่ดี ย่อมต้องเริ่มมาจาก “การมี Mindset ที่ถูกต้อง” 

ซึ่งการเปลี่ยน Mindset นั้น ถ้าเราควรฝึกคิดเพื่อการส่งต่อไปยังการ 

กระท�าให้ได้ โดยมกีารใช้ แนวคดิเบือ้งต้น 5 อย่างง่ายๆ ทีค่ณุสามารถ

น�าความคิดไปกระตุ้นการกระท�าเพื่อผลลัพธ์ที่เราอยากได้ ไปปรับ

ใช้ได้กับตัวเอง จึงมีคนพูดว่า คนจะเป็นผลในส่ิงท่ีท�าท่ีมาจากสิ่งที่

คิด แต่จะเริ่มต้นจากแนวคิดที่ดี เพื่อการที่จะคิด และท�าให้ได้ เพื่อ

ผลตอบแทนคือความร�่ารวย ดังนี้ 

1. มองให้เห็นปัญหา ว่ามันเป็นโอกาส “การมองเห็น

ปัญหา เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง” การฝึกมุมมอง ด้วยการ

มองมมุทีใ่ช้ในการมองเหรยีญสองด้าน พร้อมทัง้ขอบเหรยีญ เป็นการ

มองหาสิ่งใหม่ที่จะไม่ใช่สิ่งเดิมที่เห็น อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนักแต่เรา

สามารถเริ่มต้นจากการฝึกคิดบวกอย่างง่ายๆ 

แบบแรก จากการมองปัญหาท่ีเกิดขึน้ให้มาป็นแนวคดิในเชงิ

บวก เช่น รถติดดีอย่างไร ท�าให้มีเวลาอยู่กับครอบครัวในรถ มีเวลา

พดูคยุท�าความเข้าใจเรือ่งราวต่างๆ การมองสองข้างทาง มเีวลาออก

ก�าลังกายแบบง่ายๆ ในรถ มีเวลากินขนม แต่งหน้า ฯลฯ เพราะส่วน

ใหญ่เรามักมองไม่เห็นมุมบวกมากกว่ามุมเดิมที่เราเคยคิด การมอง

ให้เห็นปัญหาจึงเป็นโอกาสใหม่ๆ รวมทั้งการเปิดใจยอมรับฟังให้คน

อื่น ค�าพังเพยเก่าๆ ที่ยังใช้ได้ดี เช่น สองหัวดีกว่าหัวเดียว โดยเฉพาะ

อาชีพ ช่างตัดผม ช่างแต่งหน้า ท�าให้มีรายได้เยอะขึ้น การฟังคนอื่น

อาจจะท�าให้เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น เพราะคนอื่นอาจจะไม่คิดว่ามัน

เป็นปัญหา ดังนั้น การมองเห็นปัญหาของตัวเองด้วยมุมมองคนอื่นก็

จะได้ภาพใหม่ๆ เกดิขึน้ เป็นจดุเริม่ต้นของการเปลีย่นแปลงในชีวิตได้ 

แบบสอง การมองให้เห็นปัญหา ทั้งที่ยังไม่เป็นปัญหา ก็จะ

ได้แนวคิดเพื่อการสร้างโอกาส เช่น ท�าไมไขควง ค้อน ประแจ สิ่งที่

ท�าจากโลหะ มนัไม่เป็นโลหะได้หรอืไม่ และจะใช้สิง่เหล่านัน้เพือ่อะไร

ได้บ้าง ค�าตอบง่ายๆ ทีเ่หน็ ค้อนยาง ใช้ในงาน ทีม่ลีกัษณะหวักลมมน

ผลิตจากยางเป็นหลัก เพื่อการใช้งานเฉพาะที่ต้องการไม่ให้งาน 

แตกร้าว ยุบ บบุ ต้องการความปราณตีของงาน และมกีารบ�ารงุรกัษา

ง่าย ไม่ต้องใช้น�้ามันเพื่อป้องกันสนิม ท�าให้การใช้งานมือไม่เปื้อน

น�้ามัน น�้าหนักเบา หลังใช้งานเช็ดท�าความสะอาดได้ง่าย เป็นต้น 

2. การมองปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัเราแล้ว เป็นปัญหากบัคนอ่ืน

ด้วยหรอืไม่ ไม่ว่าจะเปน็ปัญหาเลก็ ใหญ่แต่ถ้าสง่ผลกระทบกบัผูอ้ืน่

จ�านวนมาก เราก็สามารถที่จะน�าปัญหาเหล่านั้นมาท�าเป็นธุรกิจได้ 

การมองปัญหา และแนวทางการปัญหา ตัวอย่างจาก Innovative 

Startup ล�าดับต้นๆ คือ ราวปี ค.ศ. 2008 เมื่อสิบปีก่อน ธุรกิจที่เริ่ม

จากความต้องการของ นายเทรวิส คาลานิค และนายการ์เร็ต แคมป์ 

มปัีญหาในการเรยีกรถบรกิารสาธารณะ (แทก็ซี ่Taxi) ในช่วงเยน็ของ

วันหมิะตกในกรงุปารสี ซึง่มจี�านวนน้อย และในขณะเดียวกนัมรีถยนต์

ส่วนบคุคลขบัผ่านไปมา และมคีนรอเรยีกรถแท๊กซี ่เขาจงึมองปัญหา

ว่าท�าอย่างไรจะเรียกรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อที่จะโดยสารไปในที่เขา

ต้องการ จึงเป็นที่มาของธุรกิจรถบริการ Uber จากการหาหนทาง 

และสร้างความเป็นไปได้ส�าหรับผู้โดยสารที่ต้องการไปที่ต่างๆ ได้ ใน

ขณะทีค่นขบัรถรถยนต์ส่วนบคุคลก็จะมรีายได้เพิม่ขึน้ และสร้างความ

สะดวกสบาย ความปลอดภัย ผ่าน Application ในโลกที่มี Internet 

แพร่หลายขึ้น จึงเป็นประโยชน์ทั้งเจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคล และ 

คนที่จะเรียกรถบริการได้สะดวกรวดเร็ว จึงกลายมาเป็นธุรกิจที่มี

มูลค่าหลายล้านบาทในปัจจุบัน 

จริงๆ แล้วถ้าใครมีโอกาสไปร่วมงาน โครงการ Startup 

Thailand ที่เริ่มมีขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่ปี ค.ศ.2016 ตามนโยบาย

รฐับาลทีต้่องการมุง่เน้นการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศด้วยแนวคดิ

คิดได้ ทำ�ได้ รวยได้
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ไม่เกดิขึน้เอง มนัจะต้องมาจากการเหน็ความส�าคญัของปัญหา โดย

การจินตนาการจากค�าถามว่า “หากเรายังนอนทับปัญหานี้ต่อไป 

สิ่งที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับเราจะเป็นอย่างไร” เช่น การขายอาหารที่

มีหน้าร้านประจ�า ในวันที่ร้านค้าจ�าเป็นต้องเลิกขาย เช่น มีการเวียน

คืนที่ดิน แล้วร้านอาหารก็เตรียมขายแบบมีบริการจัดส่งอาหาร อยู่ก็

จะสามารถผ่านพ้นวิกฤติ และยังขยายตลาดผู ้บริโภคได้หรือ 

เมื่อขยายบริการรับ และส่งสินค้าอาหารชนิดอื่นเข้าไปด้วย เพิ่ม

บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมงต่อวัน  มีการจัดส่งรับฝากซื้อของอื่นๆ 

ลดต้นทุนค่าขนส่ง 

4.  ค้นหาประสบการณ์ เพือ่แก้ปัญหา “การแก้ปัญหา ไม่ใช่

เรื่องง่ายๆ แค่นั่งคิด แม้ว่าจริงๆ แล้วการแก้ปัญหา ก็คือการเปลี่ยน

ความคิดเป็นการเริม่ต้น แต่สิง่หนึง่ในการเปลีย่นความคิด เราจะต้อง

รูวิ้ธ ีเข้าใจขัน้ตอนการเปลีย่น ซึง่การทีจ่ะรูวิ้ธเีข้าใจขัน้ตอนการเปลีย่น 

เราอาจจะต้องมีการค้นคว้า ทั้งจากต�ารา “อ่านหนังสือ” รวมถึงการ

เข้าถงึแหล่งข้อมลูทีด่ ีคอื การไปหาผูรู้ ้เพือ่ลดการทดลองทีผ่ดิพลาด 

ผูรู้ห้รอืทีป่รกึษาปัจจบุนัมมีากมาย ทัง้จากการเข้าอบรมสมัมนา การ

ทีเ่ราเข้าร่วมนอกจากการได้รบัความรูจ้ากวทิยากร ยงัอาจจะได้จาก

ผู้เข้าร่วมสัมมนา เช่น ผู้บริการจัดส่งสินค้าวันหนึ่งต้องไปติดต่องาน

เพื่อขอท�าวีซ่า และพาสปอร์ต พบว่าต้องท�าการติดต่อสองวัน เพื่อที่

จะได้หนงัสอืเดินทาง รวมทัง้ขัน้ตอนการกรอกแบบฟอร์ม มากมาย จงึ

ท�าเรื่องเสนอให้มีบริการจัดส่ง การให้บริการจองคิว กรอกแบบฟอร์ม

ทางคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า ซึ่งได้รับการอนุมัติ ธุรกิจดังกล่าว ปัจจุบัน

มีมูลค่าหลายสิบล้านจึงเป็นที่มาของธุรกิจใหม่ๆ ตลอดเวลา 

Innovation Creativity + Idea = กลายเป็น Business Start 

up หรือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง Technical Knowledge + 

Business Experience + Creativity = New Product สร้างสรรค์เพือ่

สร้างความแตกต่าง What different now

5.  สร้างนิสัยใหม่ ท�าให้ยั่งยืน “ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ท�า

ครั้งเดียวแล้วได้ผล นอกจากเราจะเป็นคนสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมา

ทดแทน” ในเมื่อนิสัยเก่าๆ เป็นส่ิงที่ใช้เวลาในการสะสมมาหลาย

ปี ท�าให้เรากลายเป็นคนแบบนี้ได้ การสร้างนิสัยใหม่ ก็ต้องใช้เวลา 

หากเราคาดหวังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว 

ย่อมจะผิดหวัง ดังนั้นต้องเผื่อใจ และค่อยๆ ท�ามันทีละนิด แต่บ่อยๆ 

ซึ่งในตอนแรกๆ มักจะรู้สึกฝืน นั่นก็แปลว่ามาถูกทางแล้วครับ เช่น 

เริม่ต้นมองหาโอกาสจากการมองสิง่รอบตวัเราในสิง่ทีเ่ป็นอยูจ่ากการ

เดินบนถนน คิดว่าท�าไมถนนจึงต้องเป็นปูนซีเมนต์ ใช้กระเบ้ืองสี 

มาท�าถนนได้หรอืไม่ ถงัขยะหรอืถงุขยะท�าไมต้องสดี�า ท�าอย่างไรเมือ่

ถังขยะเต็มคนจัดเก็บมาจัดเก็บได้สะดวกแบบถังขยะใสจะเห็นง่าย

กว่าหรอืไม่ ท�าไมจงึมขียะอยูท่ีพ่ืน้ถนนไม่อยูใ่นถงัขยะ ต้นไม้ข้างถนน

ใบไม้ร่วงลงพื้น สามารถท�าประโยชน์อะไรได้จากเศษใบไม้ ท�า

อย่างไรให้ต้นไม้ข้างทางไม่เหี่ยวเฉา ป้ายรถเมล์มีความถ่ีเหมาะสม

หรือไม่ ร้านขายของสองข้างทางมาได้อย่างไร ขายของอะไรแล้วจะ

นวตักรรมโดยความร่วมมอืของหน่วยงานทัง้ภาครฐับาล และเอกชน

ที่ประกอบด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง

เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สารกระทรวงพาณชิย์ กระทรวงการ

คลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการ

ท่องเท่ียว และกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตร และ

สหกรณ์ ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ตลอด

จนเครือข่ายภาคเอกชนสมาคม และกลุ่มผู้ประกอบการ startup 

ความร่วมือหลากหลาย ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อ

แสดงจุดยืน และความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็น

ประเทศเศรษฐกิจฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วย

การส่งเสรมิสนบัสนนุ และสร้างแรงบนัดาลใจแก่ผูป้ระกอบการธรุกจิ

เทคโนโลยรีุน่ใหม่ทีม่ศีกัยภาพในการขยายธรุกจิ และสร้างตลาดใหม่ 

(Scalable) สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด (High growth) 

โดยการจดังาน Startup Thailand จะเป็นการระดมผูป้ระกอบ

การเทคโนโลยรีายใหม่ (Technology startup) ของประเทศให้มารวม

ตัวกันเพื่อเปิดโอกาสให้พบปะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ 

นกัธุรกจิท่ีประสบความส�าเรจ็ในระดบันานาชาตริวมถงึกลุม่นกัลงทนุ

ที่พร้อมให้การสนับสนุนทางการเงินตลอดจนสร้างความตระหนัก 

และความตื่นตัวในการเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่อันจะ

ช่วยผลักดันให้เกิดสังคมแห่งผู้ประกอบการขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะ

ส่งผลให้เศรษฐกจิของประเทศเตบิโตได้อย่างมัน่คง และย่ังยนืต่อไป 

จะเหน็แนวทางของธุรกจิ startup ส่วนใหญ่จะมาจากการมองให้เหน็

ปัญหา ว่ามันเป็นโอกาส มีมากมายรอบตัวเรา ตั้งแต่ตื่นนอนจน 

เข้านอน ท�าไมเราเสยีค่าไฟฟ้าแพงในห้องนอนทีต่ดิเครือ่งปรบัอากาศ 

(ที่มาของการประหยัดพลังงาน การออกแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ) 

เราเข้าห้องน�้าถ้าเกิดขาดแคลนของใช้บางอย่างที่อาจจะหมด 

กระทนัหนัเราจะได้ของสิง่เหล่านัน้มาทดแทนอย่างรวดเรว็ได้อย่างไร 

(ที่มาของ ร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง ร้านสั่งของ ON LINE) ของกินที่

เรากินท�าไมต้องมีลักษณะเช่นนั้น (ที่มาของการวบรวมร้านอาหาร) 

การเดนิทางทีม่ปัีญหาการจราจรตดิขดั การเข้าท�างาน ทีม่คีวามล่าช้า 

(ที่มาของ ทางด่วน รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง) 

ของใช้ที่ต้องพกพา (ที่มาของการฝากเก็บ การจัดส่งสินค้า) การเข้า

เรียนหนังสือท่ีไม่ทันหรือมีความไม่เข้าใจ การสอนหนังสือซ�้า (ที่มา

ของการเรียน ON LINE) การซักเส้ือผ้าที่เราใช้แล้ว (ที่มาของร้าน

บริการซักอบรีด ร้านขายของมือสอง) ฯลฯ

3.  สร้างความง่าย และช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วน “ชีวิตไม่เคย

เร่งด่วน แต่ปัญหาของชีวิตถ้าท�าให้การแก้ปัญหาเป็นเรื่องเร่งด่วนก็

จะกลายเป็นธุรกิจ” คนเราสามารถนอนทับปัญหาหรือจมอยู่กับมัน

ได้นานเท่านาน ถ้าเรายงัมองว่าชวีติโอเคอยู ่นอกจากชวีติจะเจอกบั

วิกฤต ที่จะบังคับให้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง การเปลี่ยนด้วย 

วิกฤตจึงเป็นเร่ืองเจ็บปวดมาก การจะรอให้ชีวิตเจอวิกฤตแล้วค่อย

เปลี่ยนแปลง จึงไม่น่าใช่ทางเลือกที่ควรกระท�านัก ความเร่งด่วนจะ
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ขายได้ ฯลฯ เมื่อเราฝึกคิดบ่อยๆ ก็จะท�าให้ได้ความคิดใหม่ๆ และท้ายที่สุดก็จะกลายเป็น นิสัยใหม่ มุมมองใหม่จากความคิดใหม่ หากเราท�า

นิสัยใหม่ มากเข้า บ่อยเข้า นานพอ ความคิดใหม่ก็จะเสียงดังความความคิดเดิมก็จะหายไปเอง ส่ิงส�าคัญคือ เราต้องมีสติ ในการใช้ชีวิตทุก

วัน อย่าปล่อยให้อารมณ์ ความขี้เกียจ และความคุ้นชินกับนิสัยเดิมๆ มันพาเรากลับไปเหมือนเดิม 

ดงันัน้ถ้าเราอยาก คดิได้ ท�าได้ รวยได้ ควรฝึกคดิเพือ่การส่งต่อไปยังการกระท�า แนวคิดเบือ้งต้น 5 อย่างง่ายๆ จาก 1.  มองให้เหน็ปัญหา 

ว่ามนัเป็นโอกาส  2. การมองปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัเราแล้ว เป็นปัญหากบัคนอืน่ด้วยหรอืไม่ 3. สร้างความง่าย และช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วน  4. ค้นหา

ประสบการณ์ เพื่อแก้ปัญหา 5. สร้างนิสัยใหม่ ท�าให้ยั่งยืนครับ

คิดได้ ทำาได้ รวยได้  

ค�าถามเพื่อกระตุ้นความคิด

❉ อะไรบ้างที่เปลี่ยนไปเพื่ออนาคต ? What เทคโนโลยี 

❉ อะไรที่ก�าลังจะเปลี่ยน? แว่นตา คอนแท็คเลนส์ กล้อง

ถ่ายรูป

❉ อะไรท่ีคนคิดว่าไม่มีวันเปลี่ยน? คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ

❉ อะไรท่ีเปลี่ยนไปแล้วแต่คนไม่รู ้สึก? อารมณ์ น�้าซึม 

บ่อทราย การเรียน ประสบการณ์

❉ ปัจจัยที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ?  ความยาก การโกง 

การเอาเปรียบ เวลา
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