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สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ใบนี้ จะช่วยท�าให้มีมุมมองธุรกิจที่ดี การท�าธุรกิจให้เปรียบเสมือน 

สิง่ทีร่กั (รกัในสิง่ทีท่�า) โดยให้ความส�าคญักบัการเปลีย่นแปลง ความ

ก้าวหน้าของธุรกิจให้เหมือนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตของตนเอง (จง

ท�าหน้าทีข่องตนเองให้ดทีีส่ดุ ให้มคีวามก้าวหน้าในทกุๆ วนั พกัช่ืนชม

กับสิ่งดีๆ รอบตัวเราอยู่เสมอ)

2. Cool ใจเย็นมากขึ้นทำาอะไรให้ช้าลง  

ซึง่ดูเหมอืนจะอาจจะขดักบัข้อแรกทีก่ล่าวมา แต่แท้ทีจ่รงิแล้ว

กค็อื การคดิใคร่ครวญในสิง่ต่างๆ ให้รอบครอบก่อนทีเ่ราจะลงมอืท�า 

เพราะความใจร้อนในหลายครัง้อาจจะไม่เป็นผลดีต่อธรุกิจซึง่อาจจะ

ท�าให้ธรุกจิของเราผดิพลาดได้ง่ายขึน้ เนือ่งจากการตดัสนิใจทีร่วดเรว็ 

ส่วนใหญ่มาจากการใช้อารมณ์มากกว่าเหตผุล การใจเยน็มากขึน้ท�า

อะไรให้ช้าลง ท�าให้เกดิมมุมองในธรุกจิทีบ้่างครัง้ไม่จ�าเป็นต้องตดัสนิ

ใจทันที การคิดวิเคราะห์อาจจะต้องใช้เวลามากขึ้น ในการจะด�าเนิน

ธรุกจิให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ และมเีวลาวางแผนงานทีด่เีพือ่ความ

พร้อมที่จะท�าให้ธุรกิจก้าวหน้าอย่างมั่นคง จงคิดไว้เสมอว่า หากเรา

ท�าการตัดสินใจสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้ว จะเกิดผลลัพธ์อะไรขึ้นกับธุรกิจบ้าง 

ไม่ใช้ความใจร้อนเป็นการใช้เวลาเพื่อการด�าเนินธุรกิจให้ได้ผลดีใน

ระยะยาว มีค�ากล่าวของนักกีฬากระโดดสูง ว่าการแข่งขันต้องมีการ

ย่อเพือ่การกระโดดทีสู่งขึน้ ความใจเย็นด้วยการมสีติ และสร้างความ

ตระหนักถึงความคิดของเราอยู่เสมอ จะช่วยท�าให้เราสามารถจัด

ระเบยีบความคดิของเราได้ดยีิง่ขึน้ อาจจะเริม่ง่ายๆ ด้วยการฝึกเขยีน

ความคดิต่างๆ ของเราลงในกระดาษเพือ่ช่วยการจดัการความคดิของ

ตัวเอง และท�าให้เรารู้ว่าสิ่งใดที่จะท�าให้เรารู้สึกว่าใช่ เป็นสิ่งเราต้อง

รีบเร่งในธุรกิจหรือสามารถรอได้ ความใจเย็นมากขึ้นท�าอะไรให้ช้า

ลง วธินีีจ้ะช่วยให้เราสามารถควบคมุความคดิไม่ให้วอกแวกได้ง่ายๆ 

มีสติมากขึ้นก็จะท�าให้เกิดความคิดอ่านที่ดีในธุรกิจ เพื่อความ

ก้าวหน้าต่อไป

3. ใช้กฎ 80 เปอร์เซ็นต์

กับผลงานของธุรกิจ ในการด�าเนินธุรกิจการใช้กฎ 80 

เปอร์เซ็นต์ สามารถช่วยลดความโลภลง ในการเอาชนะในทุกเรื่อง 

ทุกปัญหาที่เข้ามาเพื่อสุขภาพกาย ใจ เพราะธุรกิจไม่สามารถที่จะได้

ส�าเรจ็ในทกุเป้าหมาย เพยีงเราด�าเนนิธรุกิจอย่างเต็มที ่ผลงานเมือ่ได้

ไม่ครบตามเป้าหมายเพราะปัจจัยมากมาย ที่บ้างครั้งเราไม่สามารถ

ถ้า
ธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิต และหลายคนก็คาดหวังที่

จะท�าให้ธรุกจิประสบความส�าเรจ็ ดงันัน้เราจงึต้องมกีารทีจ่ะ

เรียนรู้ และสร้างแรงผลักดันเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้นในทุกๆ วัน 

ในบางคร้ังธุรกิจท่ีเราด�าเนินการอยู่อาจจะสร้างความเครียดในชีวิต

ได้บ้าง เพื่อการผลักดันธุรกิจให้พัฒนาไปเรื่อยๆ และการลด

ความเครียดเพื่อหาวิธีการเดินไปข้างหน้า ไปยังเป้าหมายใหม่ๆ ที่

ท้าทาย และสนุกยิ่งขึ้น บทความนี้จึงขอแนะน�า แรงผลักดัน 10 

ประการเพื่อธุรกิจเข้าสู่ความส�าเร็จ ดังนี้

1. Attitute การสร้างความกระตือรือร้นกับ

ธุรกิจ  

แบบไม่มีวนัเกษยีณ ด้วยการเรยีนรู ้เครือ่งมอืการสือ่สารแบบ

ใหม่ๆ ทีเ่กดิข้ึนอย่างรวดเรว็ และบอกตวัเองว่าอยากทีจ่ะเรยีนรูพ้ฒันา

ตลอดเวลา เพราะมุมมองที่เราสร้างความกระตือรือร้นกับธุรกิจ ด้วย

การบอกตนเองเป็นเพยีงน�า้ครึง่แก้วทียั่งไม่เตม็ พร้อมทีจ่ะเรยีนรู ้และ

เปลี่ยนแปลงนั้น จะท�าให้ธุรกิจไม่หยุดนิ่ง เพราะในโลกปัจจุบัน 

มีแหล่งข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ที่เราสามารถ

เข้าถึงได้อย่างง่ายด่าย เพียงเราสร้างความกระตือรือร้น และเพิ่ม 

มมุมองทางธรุกจิ รบัรูเ้ร่ืองราว ไม่ท�าตวัเป็นเหมอืนทองไม่รูร้้อน ปล่อย

ให้ความรู้ ข่าวสารต่างๆ เข้ามาแล้วผ่านไป สร้างความกระตือรือร้น 

คดิตามไปด้วยตลอดเวลา ถ้าเรือ่งแบบนีเ้กดิขึน้แล้วในมมุมองเราหรอื

การกระท�าของเราจะท�าอย่างไร  และค้นหาความคิดใหม่ๆ เพิ่มเติม

อะไรบ้าง มีที่มาที่ไปของสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งถ้าเราฝึกคิดเช่นนี้

อยู่ตลอดเวลา 

นอกจากจะเป็นการสร้างความกระตือรือร้น สร้างความ

สนุกสนานจากการที่ได้คิดแล้ว ผลพลอยได้ที่จะได้รับอีกอย่าง คือ 

ความคิดที่แหลมคมอีกด้วย การตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาในโลก

แรงผลักดัน 10 ประการเพื่อธุรกิจเข้าสู่ความสำาเร็จ
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ควบคุมได้ เพียงเราตั้งความพอใจที่ 80 เปอร์เซ็นต์ของผลงานธุรกิจ

นั้นย่อมสร้างความพอใจได้ แต่เมื่อได้รับผลตอบรับเกินกว่า 80 

เปอร์เซน็ต์ กจ็ะท�าให้เกดิความยนิด ีเหมอืนเราอย่ากนิให้อิม่มากเกิน

ไปเพราะการอิ่มจนเกินไปกระเพาะอาหารจะขยายตัว และเรียกร้อง

การบริโภคเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เหมือนการด�าเนินธุรกิจที่เราคาดหวังสูง

มากเมื่อได ้มาก็จะยินดี แต ่ถ ้าไม ่ได ้ตามเป้าหมายก็จะเกิด

ความเครียด บันทอนสุขภาพ ดังนั้นการใช้กฎ 80 เปอร์เซ็นต์ นี่จะได้

ช่วยเผื่อใจว่ามีเป้าหมายบางส่วนที่สามารถขาดหายได้ และน�าส่วน

ที่ยังไม่สามารถท�าได้ในขณะนั้น มาเป็นส่วนท้าทายเพื่อการวาง 

เป้าหมาย การวางแผนการพัฒนาต่อไป

4. ทำาธุรกิจพร้อมสร้างสิ่งแวดล้อม 

ธุรกจินอกจากด�าเนนิการเพือ่การแสวงหาก�าไรแล้ว จากการ

จดัหาสนิค้า และบรกิารเพือ่สนองความต้องการของลูกค้าซึง่นอกจาก

การใช้พนักงานด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการบรรล ุ

เป้าหมายแล้วนั้น จะพบว่าธุรกิจส่วนใหญ่ที่ประสบความส�าเร็จส่วน

มากจะเริม่จากสถานท่ีท�างาน และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่การ

ติดต่อค้าขายกับลูกค้าที่ต ้องใช้พนักงานของธุรกิจการสร ้าง 

ส่ิงแวดล้อมในการท�างานทั้งเพื่อนร่วมงาน หุ้นส่วนในการค้า และ 

คู่ค้าทางธุรกิจท่ีดีๆ จะท�าให้เราสามารถด�าเนินธุรกิจได้ดีการสร้าง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจเพื่อที่จะสามารถพึ่งพาอาศัย ปรึกษา ความ

ร่วมมือในการสร้างผลประโยชน์ด้วยกัน การเพิ่มโอกาสในการสาน

สมัพันธ์ ร่วมมอืทางธรุกิจทกุๆ ครัง้ทีม่โีอกาสเหมอืนได้ยาทีด่จีากการ

ได้รับฟัง การได้พูดคุย การได้แบ่งปันแนวคิดทางธุรกิจกับเพื่อนๆ มี

การพูดคุยระหว่างทานอาหารเพื่อปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ค�าแนะน�ากนั หวัเราะข�าขนักันบ้าง ไปเท่ียวด้วยกันบ้าง จะท�าให้ชวีติ

ของเรามีชีวิตชีวาขึ้น ธุรกิจก็จะสามารถด�าเนินการเข้าสู่ความส�าเร็จ

ในทุกๆ วัน

5. เตรียมความพร้อมให้ดี 

กับทุกสถานการณ์ ทั้งธุรกิจ พร้อมทั้งร่างกาย และจิตใจของ

เรา เพราะธุรกิจก่อให้เกิดรายได้ การเริ่มต้นของธุรกิจที่มาจากสิ่งที่

เราชื่นชอบ หรือสนใจเป็นพิเศษ และท�าให้เป็นธุรกิจได้แต่ในระยะ

ยาวธุรกิจจะต้องมีการพัฒนา และก้าวไปข้างหน้า ซึ่งเราจะต้องหา

ความรู้ และสร้างความพร้อมในเชิงธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ ทั้งกลยุทธ์

ต่างๆ ในการท�าการตลาด การท�าโฆษณา การท�าบัญชีหรือการคิด

ภาษ ีกฏหมายทีเ่ก่ียวข้องกับธรุกิจ รวมทัง้การจดัเตรยีมเงนิทนุส�าหรบั

หมนุเวียนของธรุกิจ และเงินทนุส�ารองไว้ใช้เมือ่เกิดเหตุการณ์ฉกุเฉนิ

ในการท�าธุรกิจ รวมทั้งการขยายธุรกิจให้อยู่รอดในระยะยาว นอกจากนี้

ต้องเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย เพราะเมื่อเราเจ็บป่วย

นอกจากธุรกิจจะหยุดชะงัก ยังมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์  

ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ในการรักษาเพื่อให้

ร่างกายกลับมาเป็นปรกติ ซึ่งร่างกายเราจริงๆ แล้วก็คล้ายกับ

เครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีการใช้งานอยู่ทุกวัน ก็ต้องมีการเสื่อมบ้าง

เป็นธรรมดา การบ�ารงุรกัษาจงึเป็นส่ิงจ�าเป็นนอกจากนีร่้างกายยงัไม่

สามารถหาอะไหล่มาทดแทนแบบเครื่องจักร เครื่องยนต์ ได้อีกด้วย 

ดังนัน้แรงผลกัดันส�าคัญเพือ่ธรุกจิเข้าสูค่วามส�าเรจ็อย่างมาก 

คือ ร่างกาย หมั่นออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ วินัยอย่างง่ายๆ แค่

วันละ 20 นาทขีึน้ไป หากิจกรรมทีเ่ราชอบเช่น ว่ิง ป่ันจกัรยาน เทนนสิ 

ว่ายน�้า ฯลฯ ซึ่งการออกก�าลังกายนอกจากจะท�าให้ร่างกายแข็งแรง

แล้ว ร่างกายยังมีการผลิตฮอร์โมน เพื่อช่วยท�าให้เรามีความสุข 

อีกด้วย ร่างกายแข็งแรง ธุรกิจก็จะดีตามไปด้วยครับ

ฉบับหน้าพบกับแรงผลักดัน อีก 5 ประการเพื่อธุรกิจเข้า

สู่ความส�าเร็จ เพื่อท�าให้ธุรกิจมีมุมมองที่ดี ต่อไป

         

 

ต่อฉบับหน้าอ่าน


