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สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(จบ)
ค่อยจะดีตำมอำรมณ์ของเขำ และกำรยิ้มจะลดควำมเครียด และ

อำรมณ์เสียลง เพียงแค่เรำยิ้มควำมรู้สึกแย่ๆ จะค่อยๆ ลดลง ถึงแม้

จะแกล้งยิม้กต็ำม เนือ่งจำกกล้ำมเนือ้บนใบหน้ำทีท่�ำหน้ำทีส่ือ่สหีน้ำ

ของบคุคล จะสำมำรถท�ำให้มกีำรเปลีย่นแปลงอำรมณ์ทีส่มอง ดงันัน้ 

แม้ว่ำอำรมณ์จะสดุแย่และกดดันแค่ไหน เพยีงแค่ฉกียิม้ออกมำ ควำม

รู้สึกผ่อนคลำยก็เกิดขึ้นแล้ว ท�ำให้จิตใจผ่อนคลำยแล้ว ยังช่วยท�ำให้

กำรสนทนำธุรกิจดีขึ้นสร้ำงควำมเป็นมิตรสำมำรถท�ำให้เรำมีเพื่อน 

และแนวทำงควำมคิดอ่ำน (idea) ใหม่เพิ่มขึ้นได้ง่ำยๆ อีกด้วย

7. ธุรกิจเชื่อมต่อกับธรรมชำติ 

กำรสร้ำงแรงผลักดันเพื่อธุรกิจเข้ำสู ่ควำมส�ำเร็จนั้น กำร 

พักผ่อนท่องเที่ยว ตำมแหล่งธรรมชำติต่ำงๆ เช่น ทะเล ภูเขำ น�้ำตก 

ดูวิถีกำรด�ำเนินชีวิต หรือที่เรียกว่ำกำรให้รำงวัลกับชีวิตเพื่อพักผ่อน

จำกกำรท�ำธุรกิจ เพรำะเป็นของขวัญที่ดี ทั้งยังสำมำรถเพ่ิมมุมมอง

ธุรกิจ มองเห็นตลำดใหม่ๆ เพรำะในทุกๆ ครั้งที่เรำออกเดินทำงท�ำให้

เรำสำมำรถพบปะผู้คนใหม่ๆ อยู่เสมอ ทั้งจำกกำรพูดคุยสอบถำม 

เส้นทำง เรื่องรำวต่ำงๆ ที่ได้พบเห็น กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์

สำมำรถสร้ำงมติรภำพใหม่ในอนำคตได้อกีด้วย เพรำะในยคุปัจจบุนั

ที่โลกเชื่อมถึงกันด้วย Social media นั้น กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ส่วนตัวกัน หลังจำกกำรท�ำควำมรู้จักในเบื้องต้น จำกกำรท่องเที่ยว

ท�ำได้อย่ำงง่ำยดำย 

ดงันัน้ หลงัจำกทีเ่รำเดนิทำงมำหลำยทีแ่ล้ว คณุอำจจะพบว่ำ

มีเพื่อนใหม่ๆ นับสิบคนจำกทั่วโลกทีเดียว นอกจำกยังได้ในเรื่อง

สุขภำพ โดยเฉพำะกำรเดินทำงที่เรำมักจะต้องใช้แรงกำยอยู่เสมอๆ 

โดยกำรเดินส�ำรวจธรรมชำติ กำรปีนเขำ กำรขี่จักรยำน หรือเดินป่ำ 

ฯลฯ เพรำะทุกกิจกรรมที่เรำท�ำได้ออกก�ำลังกำยมำกกว่ำที่จะนั่ง

ท�ำงำนอยู่หน้ำคอมแบบปกติ และกำรออกเดินทำงก็ยังเป็นแรง

บนัดำลใจให้เรำฟิตร่ำงกำยยำมอยูท่ีบ้่ำนด้วย เผือ่ทีจ่ะมกีำรเดนิทำง

ท่องเทีย่วในครัง้ต่อไป รวมทัง้กำรได้เรยีนรูก้ำรวำงแผนและแก้ปัญหำ

จำกกำรท่องเทีย่วในสถำนกำรณ์ทีไ่ม่คำดฝัน เป็นกำรฝึกกำรวำงแผน

ไปด้วยอย่ำงสม�ำ่เสมอ และน�ำมำปรบัใช้กบักำรวำงแผนต่ำงๆ ในชีวิต

ของธุรกิจที่ต้องด�ำเนินต่อไป กำรมองเห็นตลำดเป็นกำรเพิ่มมุมมอง

ทำงธุรกิจที่ดีครับ

จากฉบับที่แล้วต่อ

ใน
กำรสร้ำงแรงผลักดัน 10 ประกำรเพื่อธุรกิจเข้ำสู่ควำมส�ำเร็จ 

จำกเดิมที่ได้เสนอแนวคิดที่ว ่ำด้วย 1.การสร้างความ

กระตือรือร้นกับธุรกิจ (Attitute) 2.ใจเย็นมากขึ้นท�าอะไรให้ช้าลง 

3.การใช้กฎ 80 เปอร์เซน็ต์กบัผลงานของธรุกจิ 4. การท�าธรุกจิพร้อม

สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 5.เตรียมความพร้อมให้ดีกับทุกสถานการณ์ 

จำกแรงผลกัดนัเบือ้งต้นเรำควรทีจ่ะสร้ำงเพิม่อกี 5 ประกำรเพือ่ท�ำให้

ธุรกิจเข้ำสู่ควำมส�ำเร็จมำกยิ่งขึ้นดังนี้

6. ยิ้มรับทุกสถำนกำรณ์ 

กำรยิ้มเป็นกริยำที่ร่ำงกำยแสดงออกแล้วมีแต่สิ่งดี ทั้งกำร

เจรจำธุรกิจ กำรพบปะผู้คนกำรยิ้มรับทุกเช้ำวันใหม่ นอกจำกกำรยิ้ม

ที่ดูเป็นมิตร และบ่อยๆ จะท�ำให้มีอัตรำกำรขำยได้มำกกว่ำคนที่ย้ิม

น้อยกว่ำหลำยเท่ำ ซึง่อำจเป็นเพรำะรอยย้ิมช่วยเปิดทำงให้ดนู่ำคบหำ 

อกีทัง้ยงัสร้ำงทัศนคตทิีด่แีก่ผูท้ีพ่บเหน็ได้อย่ำงง่ำยๆ อกีด้วย นอกจำก

นี้ ในหนังสือ Secrets of Your Cells ของซอนดรำ บำร์เรตต์ เขียนไว้

ว่ำกำรยิ้มท�ำให้เซลล์ในร่ำงกำยมีกำรสร้ำงสมดุลควำมรู้สึกทั้งหมด 

เพรำะเมื่อใดที่เรำยิ้มก็เหมือนกับว่ำได้ช่วยลดควำมตึงเครียดของ

เซลล์ในร่ำงกำยไปด้วย พร้อมๆ กับท�ำกำรต่อสู้กับควำมเครียดอัน

เป็นต้นเหตุใหญ่ของปัญหำเซลล์ และสำเหตุของโรคควำมดัน และ

โรคมะเร็งต่ำงๆ ในปี ค.ศ.2010 นักวิจัยทำงเศรษฐศำสตร์ได้พบว่ำ 

นอกจำกกำรย้ิมจะสำมำรถสร้ำงควำมสุขในร่ำงกำยได้แล้ว 

ยงัเป็นกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรท�ำงำนของตวับคุคลนัน้ๆ อกีด้วย 

โดยคนที่มีอำรมณ์ดี ยิ้มง่ำย มีแนวโน้มจะท�ำงำนเก่ง และมีศักยภำพ

ในกำรท�ำงำน มำกกว่ำเพือ่นร่วมงำนท่ีย้ิมยำกไม่ค่อยอยำกยิม้กบัใคร 

คนยิ้มยำกมักพบว่ำประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของบุคคลเหล่ำนั้นไม่

แรงผลักดัน 10 ประการเพื่อธุรกิจเข้าสู่ความสำาเร็จ
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8. ขอบคุณในธุรกิจที่เรำท�ำอยู่ 

กำรด�ำเนนิธรุกจิอำจจะตอบโจทย์ด้ำนรำยได้ และผลก�ำไรที่

เป็นตัวเงิน แต่แท้ที่จริงแล้วธุรกิจมักจะต้องมีผู้ร่วมงำน ทั้งเพื่อนร่วม

งำน ลูกน้อง ลูกค้ำ นำยจ้ำง ฯลฯ ซึ่งบุคคลเหล่ำนี้ที่อยู่รอบธุรกิจเป็น

ส่วนผลักดันให้ธุรกิจเข้ำสู่ควำมส�ำเร็จ ดังน้ัน เรำก็ควรท่ีจะขอบคุณ

ในธุรกิจที่เรำท�ำอยู่ เพรำะธุรกิจสอนให้มีกำรวำงแผน ทั้งในด้ำนกำร

ด�ำเนนิกำรบรหิำร และกำรลงทนุ กำรมวีสิยัทศัน์ทำงธรุกจิ เปรยีบเช่น 

กำรด�ำเนินชีวิตต้องมีแบบแผน เป้ำหมำย และแนวทำงเพื่อก้ำวไปสู่

ควำมส�ำเรจ็ รวมทัง้สอนให้เรำมคีวำมละเอยีดรอบคอบ และมเีหตผุล

ในกำรวำงแผนชวีติ ท้ังด้ำนกำรเงนิและกำรท�ำบญัชทีำงธรุกจิจะช่วย

ให้มองภำพควำมสมเหตุสมผลของกำรด�ำเนินกำรของธุรกิจมีควำม

ละเอียดรอบคอบ รวมทั้งท�ำให้เรำมีพลังในกำรด�ำเนินชีวิตอย่ำงมี

คุณค่ำ และให้ได้ประโยชน์แก่ตนเอง และบุคคลอ่ืน และเป็นก�ำไร

แห่งชีวิตทั้งต่อตนเองรวมท้ังเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่ผู้อ่ืน และผู้ที่

เกี่ยวข้อง สร้ำงสังคมในกำรแบ่งปันทรัพยำกรควำมร่วมมือกัน กำร

พึ่งพำอำศัยกัน และสิ่งต่ำงๆ ที่ท�ำให้ธุรกิจพัฒนำ เพรำะในบำงครั้ง

ธรุกจิต้องใช้ระยะเวลำกำรพฒันำ รวมท้ังควำมเก่ียวข้องกับธรรมชำติ 

สิง่แวดล้อม อำหำร และส่ิงของท่ีธุรกิจเรำท�ำอยู่ จะท�ำให้เรำรูส้กึโชค

ดี ที่ได้มีชีวิตอยู่ และจะยิ่งเพิ่มพูนควำมสุขของเรำในทุกๆ วัน

9. มองธุรกิจกับปัจจุบัน 

ธุรกิจท่ีเรำด�ำเนินกำรอยู่ในบ้ำงครั้งอำจจะต้องประสบกับ

ปัญหำ สิง่ทีเ่รำไม่คำดฝัน ท�ำให้ไม่บรรลุตำมเป้ำหมำย เรำกส็ำมำรถ

ที่จะพัก มีควำมเสียใจให้กับสิ่งต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในแบบที่เรำไม่ชอบ 

และมองให้เป็นอดตี สิง่ทีต้่องผ่ำนไปเพือ่วนัข้ำงหน้ำ บทเรยีนในอดีต

เป็นสิ่งสอนที่ดี ควำมผิดพลำด คือ บทเรียน เมื่อหำสำเหตุที่จะท�ำให้

เรำเรียนรู้ได้เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก จงอย่ำกลัวหรือกังวลกับสิ่งที่จะเกิด

ขึ้น ให้พยำยำมคิดเมื่อตื่นนอนว่ำ “วันนี้” และ “ขณะนี้” คือช่วงเวลำ

ที่ดีที่สุดของธุรกิจคุณ จงใช้วันนี้เพื่อกำรวำงแผนกำรด�ำเนินธุรกิจ 

กลยุทธ์ให้ดีที่สุด ท�ำให้เป็นช่วงเวลำที่มีคุณค่ำ และน่ำจดจ�ำส�ำหรับ

ธุรกิจที่พัฒนำของคุณ

10.  กำรมสีตปัิญญำพจิำรณำเหตผุลให้รอบคอบ 

สติปัญญำ คือ “กำรใช้ศักยภำพแห่งควำมฉลำดที่จะรู้ คิด 

รอบคอบ ส�ำหรับวำงแผนแก้ไขให้บรรลุตำมควำมต้องกำรอย่ำงถูก

ต้องเหมำะสม ซึ่งเป็นภำพใหญ่กว่ำควำมฉลำดที่คิดอย่ำงฉับไว มี

ปฏิภำณไหวพริบแก้ไข ซึ่งเรียกว่ำ เชำวน์ปัญญำ” ดังนั้นแรงผลักดัน

เพื่อธุรกิจเข้ำสู่ควำมส�ำเร็จในข้อสุดท้ำยที่ส�ำคัญจึงต้องมีสติปัญญำ 

เพื่อดูว่ำเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นวิกฤตหรือโอกำส รวมทั้ง กำรสร้ำง

ควำมคิดสร้ำงสรรใหม่ๆ ให้มำกขึ้น เพรำะหลำยๆ ครั้งธุรกิจมีกำร

พัฒนำไม่ได้มำจำกพื้นฐำนของบริษัท แต่เกิดจำกควำมสุขมำกขึ้น 

แนวคิดแบบ อิคิไก ซึ่งเป็น ‘ปัญญำ’ ที่ซ่อนอยู่ในปรัชญำ โอบล้อม

ควำมคิดแบบนกิำยเซนไว้ภำยใน คือ กำรสร้ำงควำมสุข และสขุภำพ

ที่ดีของร่ำงกำย จิตใจ และจิตวิญญำณ ผ่ำนกำรรู้สึกตัว และกำรค้น

พบตวัตน สำมำรถเข้ำใจได้ผ่ำนหลกักำรสีข้่อ คอื 1. อะไรคอืสิง่ทีค่ณุ

รักที่จะท�ำ 2. อะไรคือสิ่งที่สร้ำงรำยได้ให้คุณ 3. อะไรคือสิ่งที่โลก

ต้องกำร 4. อะไรคือส่ิงที่คุณมีทักษะท�ำได้ดี ดังนั้นแล้วหำกเรำท�ำ

ธุรกิจแบบมีควำมรัก ควำมสุขในกำรท�ำธุรกิจแล้ว เรำก็จะสำมำรถ

ท�ำสิ่งนั้นไปได้อย่ำงยำวนำน

บทควำมนีจ้งึอยำกให้ผูท้�ำธรุกจิมมีมุมองทีด่ใีน แรงผลักดัน 

10 ประการเพื่อธุรกิจเข้าสู่ความส�าเร็จ ต่อไป TPA
news


