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บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอวิธีคิดแบบผู้ประกอบการที่แสวงหาโอกาส คิด

สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม ยอมรับและบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งสามารถ

น ามาใช้ในการท างานในอาชีพอื่น ที่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

สังคม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง การน าวิธีคิดแบบผู้ประกอบการมาใช้ในการ

ท างานเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกอาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน  การ

สร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับพนักงานท าได้โดยการใช้ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมในการท างาน จัดสรรทรัพยากรเพื่อให้งานส าเร็จ

ตามเป้าหมาย  ใช้รางวัลจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงนิและไม่ใช่ตัวเงิน สามารถยอมรับและ

กล้าที่เผชิญความเสี่ยง  โดยน ากระบวนการ ALBR ที่หมายถึง การลงมือปฏิบัติ 

(Act)  การเรียนรู้ (Learn) การสานต่อ (Build) และการท าซ้ า (Repeat)  มาใช้ใน

การพัฒนาทักษะวิธีคิดแบบผู้ประกอบการ  ซึ่งเทคนิคในการฝึกฝนตนเองให้มีวิธี

คิดแบบผู้ประกอบการ คือ ให้รักในงานที่ท า ฝึกยอมรับความเสี่ยง คิดนอกกรอบ 

และฝึกคิดบวก วีธีคิดแบบผู้ประกอบการช่วยให้พนักงานมีความยืดหยุ่นในการ

ปรับตัวรับกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้ คิดหาทางแก้ไขปัญหา และเรียนรู้การ

ท างานแบบใหม่ๆได้  ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ  
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ค าส าคัญ: วิธีคิด  ผูป้ระกอบการ  วิธีคิดแบบผูป้ระกอบการ   

ความคิดแบบผูป้ระกอบการ   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

Abstract  

 This article aimed to present entrepreneurial mildest.  This kind of 

thinking is to seek opportunity, to encourage creativity, to stimulate Innovation, 

to accept and manage risks.   Entrepreneurial thinking can be implemented to 

work in other professional, which facing economy society and technology keep 

changing.   This will improve potential of employee in all organization, both 

government and private sector.  To build entrepreneurial mindset in employee 

by 1) creative thinking for innovation working 2) allocate resource to achieve the 

task 3) incentives both monetary and non-monetary 4) accept and dare to face 

the risk. To improve entrepreneurial thinking skill, we can do by using the ALBR 

(Act, Learn, Build, and Repeat) process.  Techniques to practice yourself to have 

entrepreneur thinking are love your work, dare to accept risk, think lateral and 

think positive.  These will improve the potential of employees and help build a 

progress in their career.  

Keyword: Mindset, Entrepreneur, Entrepreneurial Mindset,  

Entrepreneurial Thinking, Creative Thinking 

บทน า 

 บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อน าเสนอวิธีคิดแบบผู้ประกอบการ  เพื่อน าไป

ปรับใช้กับการท างานในอาชีพอื่นให้สามารถพัฒนางาน สร้างความก้าวหน้าในการ

ท างานดังเช่นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ  ซึ่งการเป็นผู้ประกอบการอาจเป็น

หนทางที่หลายคนจะเลือก เมื่อหางานท าไม่ได้หรือถูกเลิกจ้าง เพราะไม่กล้าเสี่ยงที่

ต้องลงทุนในประกอบธุรกิจ  แม้ว่าจะมีโอกาสที่จะได้ค่าตอบแทนที่ไม่มีขีดจ ากัดและ

มีความเป็นอิสระสูง   แต่กว่าจะถึงจุดนั้นก็ต้องผ่านอุปสรรคหรือประสบการณ์ที่

ล้มเหลวมาไม่น้อย  ด้วยการประกอบธุรกิจต้องอดทน แข่งขัน และอยู่กับความไม่
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แน่นอน  ซึ่งเป็นสิ่งที่พนักงานประจ าทั้งหลายกลัวที่จะเผชิญ  ในความเป็นจริงการ

ท างานในหลายๆ อาชีพ กลับต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการแข่งขันที่สูง

เช่นเดียวกัน  ยิ่งในภาวะค่าแรงขั้นต่ าที่ขยับสูงขึ้น  ท าให้องค์กรที่จ าเป็นต้องใช้

แรงงานจ านวนมาก ต้องหาวิธีการบริหารแรงงานและบริหารค่าตอบแทนให้มี

ประสิทธิภาพที่สุด เพราะค่าจ้างแรงงานเป็นต้นทุนส าคัญที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว จะ

พบว่าหลายๆ องค์กรหันไปจ้างพนักงานพาร์ทไทม์ (Part time) มากขึน้ หรอืบางงานที่

ไม่ถนัดก็จ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ท าแทน  อีกทั้ง ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี ท าให้มีการศึกษาวิจัยหาเครื่องมือ เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้

ท างานแทนคนในหน้าที่ต่างๆ มากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและลด

ปัญหาจากพฤติกรรมการท างานของแรงงานอีกด้วย  แต่ในมุมของผู้ที่เป็นลูกจ้างจะ

ได้รับผลกระทบต่อการมีงานท าและความมั่นคงในอาชีพ 

 แรงกดดันจากทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร ท าให้พนักงาน

ประจ า หรือมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย ที่ดูเหมือนว่ามีความมั่นคงในอาชีพ กลับต้อง

เผชิญกับอนาคตการท างานที่ไม่แน่นอน จะเห็นว่าท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง

ของโลกไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ หรือลูกจ้าง ล้วนเผชิญกับความเสี่ยงในงานที่ท า 

และไม่ว่าจะท างานในองค์กรของรัฐหรือเอกชน  ในอาชีพใดก็ตาม ก็ต้องเผชิญกับ

ความไม่แน่นอน จงึเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าผูป้ระกอบการที่ประสบความส าเร็จ มีวธิี

คิดอย่างไรบนความไม่แน่นอน ความเป็นผู้ประกอบการท าให้เกิดการเรียนรู้ และใช้

ประโยชน์จากความไม่ได้แน่นอนมาสร้างโอกาส สร้างความส าเร็จให้เกิดขึ้นในชีวิตได้

อย่างไร และหากสามารถน าวิธีการคิดแบบผู้ประกอบการ มาใช้ในการท างานของ

พนักงานในอาชีพอื่นๆ ได้แม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่เคยท าธุรกิจมาก่อนหรือไม่คิดจะท า

ธุรกิจเลยก็ตาม ก็จะช่วยเพิ่มความมั่นคงในอาชีพ สร้างความก้าวหน้าในการท างาน

ดังเช่นผูป้ระกอบการที่ประสบความส าเร็จได้ 

เส้นทางของผู้ประกอบการ 

 ค าว่า “ผู้ประกอบการ (entrepreneur)” มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส

ของค าสองค าคือ entre และ prendre ซึ่งใช้เป็นค าอธิบายถึงคนที่เริ่มต้นท าธุรกิจ 

(undertake) ที่ต้องรับความเสี่ยง เป็นผู้ใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยเอาทรัพยากร



250  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

 

ได้แก่ เงิน คน โมเดลทางธุรกิจ กลยุทธ์ และความสามารถในการเผชิญความเสี่ยง 

มาประกอบกันเพื่อแปรไปสู่ธุรกิจที่เป็นรูปธรรม (Barringer & Ireland, 2008) 

 แนวคิดในกลางศตวรรษที่  20 มองผู้ประกอบการว่า เหมือนกับนัก

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovator) โดยมีหน้าที่ปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต  

โดยท าให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ขึ้นใหม่ หรือหาวิธีการในการผลิต การใช้เทคโนโลยีที่ไม่เคย

ใช้กับสินค้าใหม่ หรอืผลิตสินค้าเดิมในแนวทางใหม่ การใช้แหล่งวัตถุดิบใหม่ หรือช่อง

ทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยการจัดการในอุตสาหกรรมใหม่ ความคิด

สร้างสรรค์จึงเป็นส่วนจ าเป็นของการประกอบการ  ทั้งนี้ ยังต้องสามารถเข้าใจถึง

อิทธิพลต่อการท างานในสภาพแวดล้อมต่างๆ (เยาวลักษณ์ เคลือบมาศ, 2551) 

 โดยสรุปแล้ว ผู้ประกอบการ เป็นบุคคลที่มองเห็นโอกาส คิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ ต้องการความส าเร็จ ยอมรับความเสี่ยง  และหากพิจารณาว่า

ผูป้ระกอบการเป็นบทบาทหนึ่งที่มคีุณลักษณะเฉพาะแล้ว ความเป็นผู้ประกอบการ 

อาจเกิดกับผู้ประกอบอาชีพอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบธุรกิจก็ได้ ดังนั้น บุคคลที่

มีลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการก็อาจเป็นพนักงานในองค์กรต่างๆ ได้ 

 เส้นทางการท างานของผู้ประกอบการ แม้ว่าจะมีอิสระในการท างาน แต่

ก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและการคาดเดาสถานการณ์ ผลตอบแทนที่ได้รับจึงไม่

แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมภายนอกที่ยาก

ต่อการควบคุม  การด าเนินธุรกิจจึงต้องมีความรับผิดชอบสูง ต้องยืดหยุ่นปรับตัว 

คิดหาลู่ทางใหม่ๆ อยู่เสมอ อย่างไรก็ตามหากมองเป็นโอกาสแล้ว มีผูป้ระกอบการ

จ านวนไม่น้อยที่สร้างความมั่นคั่งให้ธุรกิจของตนได้  เพราะไม่มีเพดานรายได้ที่

จ ากัด เหมอืนลูกจ้างที่รับเงนิเดือน ซึ่งมักจะมีการก าหนดเพดานเงนิเดือนขั้นสูงสุด

ของแต่ละต าแหน่งไว้  เส้นทางของผู้ประกอบการจึงเต็มไปด้วยความท้าทาย ที่

ต้องคิดหาแนวทางใหม ่ ๆ และเรียนรู้ที่จะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด  

 

 

 

วิธีคดิแบบผู้ประกอบการ 
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 วิธีคิด (mindset) คือ มุมมอง ความเชื่อของบุคคลที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต 

ทั้งในด้านความคิด เจตคติ และพฤติกรรม (ศูนย์จติวิทยาการศกึษา มูลนิธิ ยุวสถิร

คุณ, มปป.)  วิธีคิด จึงเป็นกระบวนการทางความคิด ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม

ของคน เช่น จะสื่อสารแบบไหน จะท างานด้วยวิธีใด จะจัดการกับความรู้สึกของ

ตนเองอย่างไร ซึ่งวิธีคิดจะมีผลต่อการกระท าของแต่ละบุคคล เพื่อให้เห็นภาพได้

ชัดเจนยิ่งขึน้จึงน ามาสรุปและน าเสนอดังโมเดลตามภาพที่ 1 

 

   

 

 

 

 

ภาพที่ 1 โมเดลของกระบวนทางความคิด 

 จากโมเดลข้างต้น เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เข้ามากระทบกับ

การท างาน เสมือนเป็นปัจจัยน าเข้า ผ่านกระบวนการคือวิธีการคิด ท าให้เกิด

มุมมองของตนเองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งน าไปสู่การกระท าทั้งหลาย และการกระท านั้น

ก็จะน าไปสู่การสร้างสถานการณ์ที่จะเข้ามากระทบกับการท างานอีก เกิดการ

เรียนรู้และเป็นประสบการณ์ของบุคคลนั้น  ด้วยวิธีคิดที่ต่างกันก็ท าให้ได้ผลงานที่

ต่างกัน แม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเดียวกันกับคนสองคน คนแรกคิดแบบหนึ่ง

ประสบความส าเร็จ ส่วนอีกคนมีวิธีคิดอกีแบบแตป่ระสบความลม้เหลว   

 ส าหรับวิธีคิดแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneurial mindset) เป็นกลุ่ม

ของความเชื่อ ทัศนคต ิพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นผูป้ระกอบการ  มีลักษณะ

เป็นกระบวนการคว้าโอกาส และสร้างสิ่งใหม่ที่มีคุณค่าเพิ่ม ภายใต้การประเมิน

และยอมรับความเสี่ยง มีความกล้าที่จะเผชิญและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งวิธีคิด

เกี่ยวกับการท างานของผู้ประกอบจะแตกต่างจากลูกจ้าง เช่นลูกจ้างจะท างานตาม

ค าสั่ง แต่ผู้ประกอบการจะคิดสร้างงาน ลูกจ้างรอโอกาสเข้ามา แต่ผู้ประกอบการ

จะค้นหาโอกาส ลูกจ้างชอบความมั่นคง แต่ผู้ประกอบการอยู่กับความเสี่ยง 

สถานการณ ์

Situation 

วิธีคดิ 

Mindset 

การกระท า 

Performance 
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ลูกจ้างมักคิดในกรอบเพื่อความปลอดภัย แต่ผู้ประกอบการจะคิดนอกกรอบ

เพื่อให้แขง่ขันได้ 

 จากงานวิจัยเกี่ยวกับมุมมองของทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีคิดและข้อจ ากัดใน

สภาพแวดล้อมที่วิกฤตของผู้ประกอบการอังกฤษ พบว่า ผู้ประกอบการมี

สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันตามวัฒนธรรม สังคม และทุนทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผล

ต่อลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและวิธีคิด  สภาวะความคิดของผู้ประกอบการ

มีความเกี่ยวข้องกับความรู้และการฝึกหัด (Outsios, 2013) ดังนั้น เหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นเหมือนกัน แตว่ิธีคิดต่างกันผลที่ได้ก็จะแตกต่างกัน   

 วิธีคิดของแต่ละคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้  หากได้รับการเรียนรู้พัฒนา

วิธีคิด  โดยน าวิธีคิดแบบผู้ประกอบการมาใช้ กล่าวคือ เมื่อเจอกับสถานการณ์

หนึ่งๆ จะประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ คิดหาทางแก้ไขปัญหา โดยไม่จ ากัดอยู่ใน

กรอบเดิม มองหาโอกาสจากสถานการณ์นั้น มุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  ซึ่งการ

ท าเชน่นีจ้ะเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองใหป้ระสบความส าเร็จในงานที่ท าได้ 

ไม่ว่าจะเป็นการท างานด้าน ดนตรี กีฬา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ การศึกษา รวมทั้ง

ในทางธุรกิจ 

ความส าคัญของวิธีคดิแบบผู้ประกอบการ 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยสนับสนุนการท างาน  ท าให้เกิดการ

ท างานรูปแบบใหม่ที่ต้องใช้ทักษะสูงขึ้น  ใช้ก าลังคนน้อยลง ดังนั้น หากพนักงาน

ท างานมานาน เคยชินกับการท างานแบบเดิมๆ และคิดว่าอยู่สภาวะที่มั่นคงแล้ว  อาจ

เป็นความคิดที่ผิดพลาด  เพราะเมื่อโลกเปลี่ยน คนก็ต้องปรับเปลี่ยนตาม ถ้า

เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ทัน จะสู้คนรุ่นใหม่ไม่ได้ จึงต้องหันมาพัฒนาความสามารถของ

ตนเอง วิธีการคิดแบบผูป้ระกอบการจึงมีความจ าเป็นต่อการท างานในยุคนี ้   

 เมื่อทุกคน ทุกอาชีพหนีไม่พ้นจากการได้รับผลกระทบของความไม่แน่นอน

แล้ว วิธีคิดแบบผู้ประกอบการที่ต้องเผชิญความเสี่ยง จึงสามารถน ามาใช้ในการ

ท างานในอาชีพต่างๆ ไม่เฉพาะนายจ้างเท่านั้น ลูกจ้างก็สามารถใช้ทักษะการคิดแบบ

ผูป้ระกอบการ โดยรู้สกึเสมือนตนเป็นเจ้าของงานนั้นๆ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ มองหา

โอกาส กล้ายอมรับความเสี่ยง เมื่อผู้ประกอบการ เป็นผู้ที่เมื่อเผชิญกับความท้าทาย 
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จะคิดและท าในสิ่งที่แตกต่าง ค้นหาและคว้าโอกาส  ดังนั้น บุคคลใดคิดและ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ บุคคลนั้นก็เป็นผูป้ระกอบการ (De Carolls, 2014)   

 วิธีคิดแบบผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้กับอาชีพอื่น ทั้งผู้ที่เป็นลูกจ้าง 

นักวิชาการ นักลงทุน นักกฎหมาย แพทย์ นักการเมือง นักดนตรี ทักษะนี้จึงมีความ

เกี่ยวข้องกับทุกคน  หากพนักงานมีการท างานในเชิงรุก ตื่นตัวในการ วิเคราะห์

แนวโน้ม จับทิศทางการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอย่างผู้ประกอบการแล้ว ท าให้พนักงานมี

ความยืดหยุ่นในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ 

วิธีคิดแบบผู้ประกอบการยังมีคุณค่าส าคัญต่อทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 การ

ปลูกฝังทักษะความเป็นผู้ประกอบการเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ไม่

ว่าจะจบออกไปท างานในบริษัทขนาดใหญ่ หรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจ จะท างานใน

องค์กรธุรกิจที่แสวงหาก าไร หรือไม่แสวงหาก าไรก็ตาม แนลเคน อาจารย์ของ

มหาวิทยาลัยมิชิแกน กล่าวว่า ผู้เรียนที่เรียนรู้วิธีคิดแบบผู้ประกอบการ เมื่อออกไป

ท างานพบว่าประสบความส าเร็จในอาชีพของตนเอง ดังนั้น จงึควรพัฒนาทักษะวิธีคิด

แบบผูป้ระกอบการใหก้ับนักศึกษา (Kane, 2016)   

การสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับพนักงาน 

  เพื่อให้พนักงานมีลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการข้างต้นได้ แม้ว่า

จะไม่ได้ท าธุรกิจ ก็ตาม  โดยน าวิธีคิดแบบผู้ประกอบการมาประยุกต์ใช้กับการ

ท างานได้ดังนี ้  

ประการแรก การใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความเป็นผู้ประกอบการจะ

ให้ความส าคัญกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือนวัตกรรมเป็นอย่างแรก ซึ่งอาจเกิดขึ้น

เมื่อเริ่มต้นตั้งธุรกิจ หรือด าเนินธุรกิจไปแล้วระยะหนึ่งแล้วก็ได้ การท างานของ

พนักงานก็สามารถใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมในการท างานได้

เช่นกัน  โดยการคิดหาวิธีการท างานใหม่ๆ ที่เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน เช่น 

ปรับปรุงการให้บริการลูกค้าให้สะดวก รวดเร็วขึ้น พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ  

การแก้ปัญหาในการท างานด้วยวิธีการใหม่ ซึ่งการคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้บุคลากร

ยืดหยุ่นต่อการปรับตัวเพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนางาน อันจะส่งผลต่อความก้าวหน้า

ในอาชีพ  
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ประการที่สอง การจัดสรรทรัพยากร ความเป็นผู้ประกอบการต้องมีการ

จัดสรรทรัพยากร เวลาที่มีอยู่และความมุ่งมั่นให้เข้ากันอย่างเหมาะสม (Resources, 

time and effort) เพื่อให้แนวคิดหรือนวัตกรรมที่คิดขึ้นกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้า

ต้องการ  การท างานของพนักงาน ต้องจัดสรรทรัพยากร ซึ่งอาจเป็นงบประมาณ 

เครื่องมือ เวลาและความมุ่งมั่นที่จะท าให้งานส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเมื่อมี

ผลงานย่อมพบกับความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 

ประการที่สาม รางวัลหรือผลตอบแทน  การเป็นผู้ประกอบการ จะได้รับ

ผลตอบแทนทั้งในรูปของเงิน เช่น รายได้ หรือผลตอบแทนที่ไม่ใช่เงิน เช่น ความเป็น

อิสระ ความพึงพอใจในความส าเร็จ เป็นต้น  ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ประกอบการยินดี

ทุ่มเทให้กับธุรกิจที่ท า  ส าหรับพนักงานก็มีรางวัลจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัว

เงินเช่นกัน  นอกจากเงินเดือน  โบนัสที่ได้รับเป็นตัวเงนิความรักในงานที่ท า ท าให้เกิด

ความทุ่มเทกับงาน เกิดความพยายามที่จะฟันฝ่าอุปสรรค แก้ไขปัญหาต่างๆ และ

สร้างความพึงพอใจในความส าเร็จ  

 ประการที่สี่  การยอมรับความเสี่ยงหรือกล้าเสี่ยง ลักษณะของความเป็น

ผู้ประกอบการอีกอย่างหนึ่งก็คือ กล้าเผชิญกับความเสี่ยง  โดยต้องประเมิน

สถานการณ์ของธุรกิจเป็นระยะ ๆ การท างานของพนักงานก็เช่นกัน ดังที่ได้กล่าวไว้

ข้างต้นถึงแรงผลักดันที่ก่อให้ความไม่มั่นคงในการท างานประจ า  พนักงานจึงต้อง

ยอมรับในความเสี่ยงและหาวิธีจัดการกับความเสี่ยง  หากได้รับมอบหมายให้ท างาน

ใหม่ที่มีความท้าทาย ซึ่งเสี่ยงที่จะท าได้หรือท าไม่ได้ แต่หากกล้าเปลี่ยนแปลง ก็จะ

เป็นโอกาสในการเติบโต  จึงควรใช้ประโยชน์จากความไม่แน่นอน แสวงหาและคว้า

โอกาสที่ผ่านเข้ามา และจัดการกับความเสี่ยงในแง่ลบที่อาจเกิดขึ้น เช่น ท างานด้วย

ความละเอียดรอบคอบมากขึ้น จัดท าสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน จัดท ามาตรการ

ป้องกันข้อผดิพลาดในการท างาน   

 

 

การพัฒนาทักษะวิธีคดิแบบผู้ประกอบการ 
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 หากพิจารณาถึงวิธีคิดในแบบผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จใช้เมื่อ

เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จะพบความคล้ายคลึงกันในการรับมือกับ

อุปสรรคและคว้าโอกาสที่ เข้ามา โดยน ากระบวนการ ALBR  (Act, Learn, Build, 

Repeat) ซึ่งประกอบด้วยการลงมือปฏิบัติ (act) การเรียนรู้ (learn) การสานต่อ (build) 

และการท าซ้ า (repeat) (บราวน์, คีเฟอร์ และชเลซิงเจอร์, 2559)  

  ขั้นตอนแรก ลงมอืปฏิบัติ  เป็นการลงมอืท าธุรกิจที่มีอยู่ในใจ ที่อยากท า ไม่

เพียงแค่คิดเท่านั้น ต้องแปรสู่การปฏิบัติด้วยหนทางใดก็ได้ เพราะหากไม่ลงมือท าจริง

จะไม่เกิดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนที่ 2 เรียนรู้  เป็นการเรียนรู้จากการ

เริ่มต้นท าแบบก้าวที่ละนิดไปสู่เป้าหมายที่มุ่งหวังไว้ โดยไม่ผูกมัดหรือทุ่มมากเกินไป 

จนไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ การก้าวที่ละนิดเพื่อที่จะค้นหาข้อมูลและหยุดคิด

ทบทวน ไตร่ตรองในสิ่งที่ท า  ให้เกิดข้อค้นพบและมีความเข้าใจในงานที่ท ามากขึ้น  

ขั้นตอนที่ 3 สานต่อ เป็นการก้าวต่อไปโดยน าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับปรุงงาน หลังจาก

ได้เรียนรู้จากการลงมือท าแบบก้าวทีละนิดแล้ว ให้สานต่อสิ่งที่ได้ค้นพบหรือเรียนรู้ 

และขั้นตอนที่ 4 การท าซ้ า เป็นการท าซ้ ากระบวนการเดิม โดยลงมือท า เพื่อเรียนรู้

จากก้าวใหม่ และก้าวต่อไปอีก จนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย ซึ่งกระบวนการ ALBR  นี้

เป็นการสร้างความส าเร็จขึ้นมาจากการท างานของผู้ประกอบการ แทนที่จะแสวงหา

งานที่สมบูรณ์แบบ  

 เนื่องจากวิธีคิดของแต่ละคนสามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาได้  ดังนั้น การ

พัฒนาทักษะวิธีคิดแบบผู้ประกอบการเพื่อยกระดับศักยภาพของแต่ละบุคคล 

สามารถใช้เทคนิคในการฝกึฝนตนเองดังนี ้1) ท างานที่ตนรักและรักในงานที่ท า ซึ่งเป็น

ปัจจัยหลักส าคัญที่จะท าให้ประสบความส าเร็จในอาชีพ เพราะเมื่อรักในงานที่ท า  ก็

จะยินดีทุ่มเทและพยายามท างานให้ส าเร็จ  2) ฝึกยอมรับความเสี่ยง โดยการเรียนรู้

การท างานใหม่ที่ท้าทาย ออกไปหาความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในงาน พาตนเองไปอยู่กับ

กลุ่มคนหรือสังคมที่จะท าให้ตนเองเก่งขึ้น 3) สร้างฝันให้ยิ่งใหญ่ อย่าจ ากัด

จนิตนาการ ใหค้ิดอะไรใหม่ๆ นอกกรอบที่แตกต่างจากเดิม  เพื่อเป็นการค้นหาโอกาส 

แม้จะเต็มไปด้วยเงื่อนไขต่างๆ ก็ตาม และ 4) ฝึกคิดบวก จะได้ไม่ท้อง่ายๆ เมื่อเจอกับ

อุปสรรค หากท างานผิดพลาด ไม่ควรจมอยู่กับความเสียใจ  ให้รีบออกจากความ

ล้มเหลวนั้นโดยหาทางแก้ไขปัญหาและมุ่งมั่นสู่เป้าหมายต่อไป  การพัฒนาวิธีคิดแบบ
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ผู้ประกอบการจึงเป็นการพัฒนาศักยภาพในระดับบุคคล ที่จะส่งผลต่อการพัฒนา

องค์กรอีกด้วย 

สรุป 

 เนื่องจากผู้ประกอบการ ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน ซึ่งเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี  

พฤติกรรมผู้บริโภค คู่แข่งขัน ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการต้องคิดหาวิธีการใน

การรับมือกับความเสี่ยงเหล่านี้  ซึ่งความไม่แน่นอนนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ที่

ประกอบธุรกิจเท่านั้น  ส าหรับผูท้ี่ท างานประจ า หรอืมนุษย์เงนิเดือน การเปลี่ยนแปลง

ของสภาวะแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อ

วิถีการท างานของพนักงานประจ า หากไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ ความ

มั่นคงในอาชีพจะลดลง การพัฒนาวิธีคิดแบบผู้ประกอบการจึงมีความจ าเป็นต่อการ

ท างานในยุคนี ้

 วิธีคิดแบบผู้ประกอบการ  จะคิดต่างจากคนทั่วไป ในแง่ฉลาดในการสร้าง

โอกาส มีความคิดริเริ่ม กล้าเผชิญความเสี่ยง มุ่งมั่นต่อเป้าหมาย มักจะพบว่า

ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ ส่วนใหญ่จะผ่านความล้มเหลวมาแล้วทั้งนั้น  สิ่ง

ส าคัญที่ท าให้ข้ามผ่านอุปสรรคมาพบกับความส าเร็จได้ ก็คือวิธีคิดเมื่อเจอกับ

เหตุการณ์ต่างๆ เรียนรู้จากความผิดพลาด รีบแก้ไข ก้าวออกจากความล้มเหลวให้เร็ว

และไม่เอามาบั่นทอนความมุ่งมั่นของตนเอง  

 การคิดแบบผู้ประกอบการนั้นมีความส าคัญ ไม่เฉพาะผู้ที่เป็นผู้ประกอบ

ธุรกิจเท่านั้น แต่มีความส าคัญต่อการท างานของทุกคน ทุกอาชีพที่ต้องการประสบ

ความส าเร็จในอาชีพของตน เนื่องจากวิธีคิดแบบผู้ประกอบการ ช่วยใหก้ารท างานอยู่

ในระดับแนวหน้า ด้วยความสามารถแยกแยะปัญหา และหาหนทางแก้ไขปัญหาได้

รวดเร็วกว่า สร้างความยืดหยุ่นในการปรับตัวภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ช่วย

ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อองค์การ สร้างความตื่นตัว เรียนรู้การท างานใหม่ๆ  พร้อม

รับกับการท างานหลายด้านได้ จึงท าให้ก้าวหน้าในอาชีพของตน วิธีการคิดแบบ

ผูป้ระกอบการจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ 

เอกสารอ้างอิง 
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