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ก
อนสิ�นเด้อนสิงหาคม่ 2564 ม่ีข่าวิใหญ่ในแวิดวิง

ฟัุติบ้อล เม้่�อนักเติะช้ื้�อก้องในปัจจุบ้ัน คริสเติีย่โน 

โรนัลโด ย่้าย่กลับ้ไปร่วิม่ทุีม่แม่นเชื้สเติอร์ ย่้ไนเติ็ด 

หลังประกาศการเซึ่็นสัญญาครั�งนี� ราคาหุ้นแม่นย่้ฯ ดีดติัวิ

ขึ�นทุันทุีส้งสุด 8% ปิดติลาดเพื่ิ�ม่ขึ�น 5.8%

เส้�อเบ้อร์ 7 ม่ีย่อดจองออนไลน์ม่ากกวิ่า 3 แสนติัวิ ในเวิลา 

12 ชื้ั�วิโม่ง ม่้ลค่า 1.4 พื่ันล้านบ้าทุ เป็นสถิติิส้งสุดในพื่รีเม่ีย่ร์ลีก

ราย่งานขา่วิกลา่วิถงึเบ้้�องหลงัการติกลงครั�งนี� ผู้้ทีุ้�ม่บี้ทุบ้าทุ

สำคญัคอ้ อดีติผู้้จ้ดัการทีุม่ทุี�ประสบ้ควิาม่สำเร็จสง้สุด เซึ่อร์ อเล็กซ์ึ่ 

เฟัอร์ก้สัน 

ข้�นจุดส่งสุด	ด้วิยวิินัย

โรนัลโดก้าวิข้าม่ไปไกลเกินกว่ิา นกัเติะผู้้เ้ก่งฉกาจในวิงการ

ฟัุติบ้อล โดย่ม่ีย่อดผู้้้ติิดติาม่ใน Instagram เป็นอันดับ้ 1 ม่ากกวิ่า 

340 ล้านคน (ก.ย่. 2564) 

การ Post ภาพื่ใด เข้าถึงกลุม่่เป้าหม่าย่ทีุ�ชื้้�นชื้อบ้เขาได้ทุนัทีุ

หลาย่ร้อย่ล้านคน ในเชื้ิงธุรกิจเขากลาย่เป็น Brand ทุรงอิทุธิพื่ล

โรนัลโดเริ�ม่อาชื้ีพื่กับ้ สโม่สรสปอร์ติิงลิสบ้อน ประเทุศ

โปรติุเกสบ้้านเกิด ย่้าย่ม่าทุีม่แม่นย้่ฯ ปี 2003-2009 ขณ์ะเป็น 

วิัย่รุ่นอายุ่ 17 ปี 

ชื้ีวิิติขึ�นจุดส้งสุดกับ้รางวิัลบ้าลงดอร์ (ล้กบ้อลทุองคำ) 

ปี 2008 ในวิัย่ 23 ปี จนถึงปัจจุบ้ัน ได้รับ้รางวิัลบ้าลงดอร์ 5 สม่ัย่ 

รองเทุ้าทุองคำยุ่โรป 4 สม่ัย่ ทุำประติ้ส้งสุดติลอดกาล 111 ประติ้

ในนาม่ทุีม่ชื้าติิ (ก.ย่. 2564)

การเขม้่งวิดม่วีินิยั่ต่ิอตินเอง และการฝึ่กซึ่อ้ม่อย่า่งหนัก คอ้

ปัจจัย่ทุี�ส่งผู้ลติ่อวิันนี� 

เขาเล่าวิ่าเม่้�ออายุ่ 11 ปี ได้ย่ินคำวิิจารณ์์วิ่า แม่้จะม่ีทุักษะ

ย่อดเย่ี�ย่ม่ แติ่จะไม่่ประสบ้ควิาม่สำเร็จ เพื่ราะติัวิเล็ก ผู้อม่เกินไป 

กล้าม่เน้�อไม่่ม่ี 

เกิดเป็นควิาม่มุ่่งม่ั�น ติ้องการเป็นนักเติะทีุ�เก่งทุี�สุดในโลก 

ทุุ่ม่เทุฝ่ึกหนักกวิ่าคนอ้�น เพื่้�อสร้างร่างกาย่ และจิติใจให้แข็งแกร่ง

เข้ม่งวิดเล้อกอาหารโปรตีินส้ง จำนวินคาร์โบ้ไฮี้เดรติทุี� 

พื่อเหม่าะ หลีกเลี�ย่งน�ำติาล ทุุกอย่่างถ้กคำนวิณ์ จะกินได้เทุ่าไหร่ 

และเม่้�อไหร่
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โรนััลโด และ เฟอร์กี้้�

สิุดยอดนัักเตะ และผู้้�จััดก�รทีม่
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ในการแถลงขา่วิย่โ้ร 2020 ภาพื่ทุี�ถก้เผู้ย่แพื่ร่

ไปทุั�วิโลกค้อ การเล้�อนขวิดโค้กบ้นโต๊ิะซึึ่�งเป็น 

ผู้้้สนับ้สนุนออกไป พื่ร้อม่กับ้ชื้้น�ำเปล่าขึ�นแทุน

พื่ฤติิกรรม่ชื้ั�วิขณ์ะนั�น ทุำให้ราคาหุ้น โคลา-

โคล่า ร่วิงลง ม่้ลค่าบ้ริษัทุหาย่ไป 4 พื่ันล้านดอลลาร์

ทุันทุี

แม�ทัพัผู้่้ยิ�งให่ญี่�ของ	แมนย่ฯ

ลม่ใติ้ปีกทุี�สำคัญของโรนัลโด ม่าจากผู้้้จัดการทุีม่ ผู้้้ทุำ

อาชื้ีพื่นี�เป็นเวิลา 38 ปี ควิ้าถ้วิย่แชื้ม่ป์ได้ถึง 49 ใบ้ และสร้างให้

แม่นย่ฯ้ เป็นสโม่สรฯ หนึ�งทุี�ย่ิ�งใหญ่ทุี�สดุในโลก เฟัอร์กี�-เซึ่อร์อเลก็ซ์ึ่ 

เฟัอร์ก้สัน

ควิาม่มุ่่งมั่�นในเกม่ กระหาย่ติ่อชัื้ย่ชื้นะ ไม่่ย่อม่รับ้ควิาม่ 

พื่่าย่แพ้ื่มุ่ม่านะฝึ่กซ้ึ่อม่ ค้อกรอบ้ควิาม่คิดทุี�เขาฝั่งให้กับ้นักเติะ 

ทุุกคน

วิินัย่ในทีุม่ค้อปัจจัย่รากฐาน เฟัอร์กี�ขึ�นช้ื้�อในเร้�องควิาม่ 

เจา้ระเบี้ย่บ้ ทุมี่สำคัญกวิา่นกัเติะแต่ิละคนเสม่อ ไม่ว่่ิาจะมี่ชื้้�อเสีย่ง

ค่าติัวิแพื่งเทุ่าใด

บ้ทุเรีย่นในฤด้กาล 2011 นักเติะ 3 คน ฝ่ืนกฎออกไปนอก

เม่้องในวิัน Boxing Day วิันรุ่งขึ�นม่าซึ่้อม่ในสภาพื่ไม่่พื่ร้อม่

ทุั�งหม่ดถ้กติัดชื้้�อออกเกม่ ทุีม่เสีย่ควิาม่แกร่ง พื่่าย่แพื่้ และ

ต่ิอม่าพื่ลาดแชื้ม่ป์อย่่างน่าเจบ็้ปวิด ให้กบั้ค้ป่รับ้ร่วิม่เม่อ้ง แม่นเชื้สเติอร์ 

ซึ่ิติี� ด้วิย่คะแนนเทุ่ากัน แติ่ผู้ลติ่างประติ้ได้เสีย่ทุี�น้อย่กวิ่า

เฟัอร์กี�กล่าวิถึงนักเติะทุี�เคย่ร่วิม่งานด้วิย่วิ่า ม่ี 4 คน ทุี�เป็น

สุดย่อดระดับ้โลก โรนัลโดเป็น 1 ใน 4 และเปรีย่บ้ได้กับ้ ‘เคร้�อง-

ประดับ้บ้นปลาย่ย่อดติ้นคริสติ์ม่าส’

Free Kick ทุี�แม่่นย่ำราวิกับ้เป็นสิ�งม่หัศจรรย์่ ม่าจากการ

ฝ่ึกซึ่้อม่อย่่างหนัก เพื่้�อเติะล้กข้าม่กำแพื่ง และผู้้้รักษาประติ้เข้าไป

ปัจจัย่ควิาม่สำเร็จสโม่สรฯ นอกจากการฝึ่กซ้ึ่อม่อย่่าง 

เข้ม่ข้น ควิาม่พื่ร้อม่ของนักเติะ และยุ่ทุธวิิธีในการแข่งขันแล้วิ ย่ัง

ม่ีสิ�งสนับ้สนุนอ้�น ๆ อีกม่ากม่าย่

เฟัอร์กี�ริเริ�ม่การควิบ้คุม่ปริม่าณ์ และชื้นิดอาหารอย่่าง

จริงจังในศ้นย่์ฝ่ึกซึ่้อม่ และส้�อสารไปย่ังครอบ้ครัวิ เพื่้�อให้อาหารทุี�

บ้้านเป็นไปติาม่หลักโภชื้นาการ 

นวิัติกรรม่ต่ิาง ๆ ถ้กนำเข้าม่าประยุ่กติ์ใชื้้ เชื้่น เซึ่นเซึ่อร์ 

GPS เพ้ื่�อใชื้้วิิเคราะห์ข้อม่้ลสม่รรถนะนักเติะ เปิดศ้นย่์การแพื่ทุย่์

ในสนาม่ซึ่้อม่ รักษาอาการบ้าดเจ็บ้ได้ทุันทุี 

นำผู้้้เชื้ี�ย่วิชื้าญสาย่ติา ม่าบ้ริการนักเติะ ออกแบ้บ้สีเส้�อ 

โดย่คำนึงถึงมุ่ม่ม่องด้านข้างทุี�ชื้ัดเจน ใชื้้ติ้้อบ้วิิติาม่ิน D กับ้สภาพื่

อากาศทุี�ไม่่ค่อย่ม่ีแสงแดด

ประย่กุติค์วิาม่ร้จ้ากวิทิุย่าศาสติรก์ารกฬีา เพื่้�อฝ่กึซึ่อ้ม่อย่า่ง

ม่ีเป้าหม่าย่ ไม่่ทุำให้เหน้�อย่ล้าม่ากจนเกินไป

ภารกิจผู้่้นำา

การเจรจาระหว่ิางโรนัลโด และสโม่สรแม่นย่้ฯ ไม่่ต่ิางไป

จากกระบ้วินการเจรจาทุางธุรกิจ

ม่ีเพื่้�อนร่วิม่ทุีม่ในอดีติหลาย่คน เข้าม่าม่ีส่วินช่ื้วิย่ในการ

ติิดติ่อ ชื้ักจ้ง ทุั�งทุางส่วินติัวิ และสาธารณ์ะ พื่ร้อม่กับ้บ้อร์ดบ้ริหาร

ทุี�ปรับ้ติัวิ ย่้�นข้อเสนออย่่างรวิดเร็วิ 

การบ้รรลุข้อติกลงครั�งนี� โรนัลโดเปิดเผู้ย่วิ่า สาเหติุสำคัญ

หนึ�งในการติัดสินใจค้อเฟัอร์กี� ทุี�เข้าม่าม่ีส่วินร่วิม่โน้ม่น้าวิด้วิย่ 

เขาเคย่ให้สัม่ภาษณ์์ถึงเฟัอร์กี�วิ่า เปรีย่บ้ได้กับ้ ‘บ้ิดาทุาง

ดา้นฟัตุิบ้อล’ เปน็การแสดงออกถงึ ควิาม่เคารพื่ และ ควิาม่เชื้้�อใจ 

ทุี�ม่าจากคำชื้ี�แนะ และโอกาสทุี�เคย่ได้รับ้

เฟัอร์กี�กล่าวิวิ่า ‘งานผู้้้จัดการ ก็เหม่้อนกับ้คร้’ ในการสร้าง

แรงบั้นดาลใจ เพ้ื่�อให้ลก้ทีุม่ดีขึ�น เก่งขึ�น เป็นผู้้ช้ื้นะ และ เป็นควิาม่

ภาคภ้ม่ิใจส้งสุดของตินเอง ทีุ�ได้เห็นการเจริญเติิบ้โติของนักเติะ

เหล่านี�

การจัดการทุีม่ฟัุติบ้อล และการบ้ริหารองค์กร ภารกิจ

สำคัญของผู้้้นำทีุ�ไม่่แติกต่ิางกันค้อ การสร้างทีุม่ และพัื่ฒนาให้ม่ี

ควิาม่สาม่ารถในการแข่งขันครับ้


