
สารบัญ

ท�ำไมผมถึงเขียนหนังสือเล่มนี ้ 9

ชัยชนะ  13

บทที่ 1 เกมแบบมีขอบเขตและเกมแบบไร้ขอบเขต 15

	 •	 เกมธุรกิจแบบไร้ขอบเขต	

	 •	 เรื่องราวของผู้เล่นสองราย	

	 •	 ประโยชน์ของกรอบคิดแบบไร้ขอบเขต	

	 •	 อันตรายของกรอบคิดแบบมีขอบเขต
	 	 ในเกมแบบไร้ขอบเขต	

	 •	 หล่มในวงการธุรกิจ	

	 •	 เป็นผู้น�าด้วยกรอบคิดแบบไร้ขอบเขต	

บทที่ 2 ปณิธานอันดีงาม 41

	 •	 ปณิธานอันดีงามคืออะไร	

	 •	 เมื่อคุณมีปณิธานแล้ว		ให้จดบันทึกเอาไว้	
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บทที่ 3 ที่คุณมีใช่ปณิธานหรือไม่ 65

	 •	 ภารกิจอันทะเยอทะยานไม่ใช่ปณิธานอันดีงาม	

	 •	 การเป็นที่หนึ่งไม่ใช่ปณิธานอันดีงาม	

 •	 การเติบโตไม่ใช่ปณิธานอันดีงาม	

	 •	 โครงการเพื่อสังคมไม่ใช่ปณิธานอันดีงาม	

บทที่ 4 ผู้สืบสานปณิธาน 77

	 •	 เราต้องตั้งชื่อต�าแหน่งใหม่	

	 •	 ผู้สืบทอดต�าแหน่งสูงสุด	

บทที่ 5 ความรับผิดชอบของธุรกิจ  (ฉบับปรับปรุงใหม่) 87

	 •	 ระบบทุนนิยมก่อนหน้าฟรีดแมน	

	 •	 การใช้ระบบทุนนิยมในทางที่ผิด	

 •	 แรงกดดันให้เล่นเกม
	 	 ด้วยกรอบคิดแบบมีขอบเขต	

	 •	 เสียงรัวกลองสู่การเปลี่ยนแปลง	

บทที่ 6 ความมุ่งมั่นและทรัพยากร 109

	 •	 ความมุ่งมั่นมาก่อนทรัพยากร	

	 •	 ต้นทุนของความมุ่งมั่น	

 •	 เมื่อความมุ่งมั่นแรงกล้า	
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บทที่ 7 ทีมที่เชื่อใจกัน 123

	 •	 ผลการปฏิบัติงานเทียบกับความเชื่อใจ	

	 •	 ถ้าคุณสร้างความเชื่อใจ		พวกเขาก็จะเกิดความเชื่อใจ	

 •	 ความจริงไม่ควรเป็นเรื่องน่าเจ็บปวด	

 •	 วัฒนธรรม	=	ค่านิยม	+	พฤติกรรม	

 •	 วิธีฝึกฝนผู้น�า	

บทที่ 8 ภาวะจริยธรรมเสื่อมถอย 153

	 •	 วัฒนธรรมแห่งแรงกดดัน		ข้อเรียกร้อง		และสิ่งจูงใจ	

	 •	 เมื่อคนดีท�าเรื่องที่ไม่ดี	

 •	 การหลอกตัวเอง	

 •	 เมื่อโครงสร้างเข้ามาแทนที่ความเป็นผู้น�า	

 •	 เมื่อการแสดงออกอย่างมีจริยธรรม
	 	 กลายเป็นมาตรฐาน	

บทที่ 9 คู่ปรับที่คู่ควร 183

	 •	 คู่ปรับที่คู่ควรช่วยให้เราท�าสิ่งที่เราท�าอยู่ได้ดีขึ้น	

	 •	 คู่ปรับที่คู่ควรช่วยให้เรา
	 	 เข้าใจเหตุผลในการท�างานได้ชัดเจนขึ้น	

 •	 ภาวะตาบอดเพราะปณิธาน	

 •	 อย่าคิดว่าการสูญเสียคู่ปรับที่คู่ควร
	 	 หมายถึงคุณชนะในเกมนั้น	

 •	 สงครามเย็น	2.0	
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บทที่ 10 ความยืดหยุ่นในการด�ารงกิจการ 207

	 •	 สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น	

	 •	 วิสัยทัศน์ส�าหรับความยืดหยุ่น	

 •	 ถ้าคุณไม่ลงมือ		คนอื่นก็จะลงมือแทน	

บทที่ 11 ความกล้าหาญในการเป็นผู้น�า 223

	 •	 พลังของจุดมุ่งหมาย	

	 •	 การยึดติดกับกรอบคิดแบบมีขอบเขต
	 	 ไม่ต้องอาศัยความกล้าหาญ	

 •	 การตีจากและทางแยก	

 •	 วิธีค้นหาความกล้าหาญในการเป็นผู้น�า	

บทส่งทำ้ย		 249

ประวัติผู้เขียน	 253
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น่าแปลกใจนะครับที่ผมจ�าเป็นต้องเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา  ตลอดช่วง

ประวัติศาสตร์ของมนุษย์  เราได้เห็นประโยชน์ของการคิดแบบไร้ขอบเขต

หลายต่อหลายครั้ง  ความเฟื่องฟูของสังคมอันยิ่งใหญ่  ความก้าวหน้า 

ทางวทิยาศาสตร์และการแพทย์  และการส�ารวจอวกาศล้วนเกดิขึ้นเพราะ

คนกลุ่มใหญ่ท�าอะไรบางอย่างร่วมกันโดยไม่ได้หวังผลลัพธ์ที่ชัดเจนใน 

เวลาอันใกล้  ตัวอย่างเช่น  ถ้าจรวดที่เราก�าลังส่งขึ้นไปยังห้วงอวกาศ 

เกิดระเบิด  เราก็จะหาค�าตอบว่ามีอะไรผิดพลาดแล้วพยายามอีกครั้ง... 

อีกครั้ง...และอีกครั้ง  ต่อให้เราประสบความส�าเร็จแล้วเราก็ยังพยายาม 

ต่อไป  เราไม่ได้ท�าสิ่งเหล่านี้เพราะหวังโบนัสตอนสิ้นปี  แต่ท�าเพราะรู้สกึ

ว่าเราก�าลงัมส่ีวนร่วมในการท�าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจะมคีณุค่าต่อไปอกียาวนาน

แม้เราจากโลกนี้ไปแล้ว

ถึงแม้การลงมือท�าโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ในระยะยาวซึ่งไร้ขอบเขต 

จะมีประโยชน์มากมาย  ทว่ามันก็ท�าไม่ได้ง่าย ๆ เพราะต้องอาศัยความ

พยายามอย่างหนัก  โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะเสาะหา

ท�ำไมผมถึงเขียนหนังสือเล่มนี้
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ทางออกที่ได้ผลทันทีให้กับปัญหาที่รบกวนจิตใจ  อีกทั้งเรายังให้ความ

ส�าคญักบัการชนะให้เรว็ที่สดุเพื่อตอบสนองความทะเยอทะยานของตวัเอง  

เรามักจะมองโลกว่ามีเพียงความส�าเร็จและความล้มเหลวหรือผู้ชนะและ 

ผู ้แพ้  บางครั้งการคิดถึงเรื่องแพ้ชนะโดยอัตโนมัติแบบนี้ก็ใช้ได้ผลด ี

ในระยะสั้น  แต่ถ้าใช้เป็นกลยุทธ์การด�าเนินงานของบริษัทและองค์กร   

มนัอาจส่งผลเลวร้ายในระยะยาว

เราคุ้นเคยกับผลลัพธ์ของกรอบคิดแบบอัตโนมัตินี้ดี  ไม่ว่าจะเป็น 

การเลกิจ้างพนกังานกลุ่มใหญ่ทกุปี  บรรยากาศการท�างานที่ดเุดอืด  การ

ตามใจผู้ถือหุ้นมากกว่าจะสนใจความต้องการของพนักงานและลูกค้า  

ธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจที่ไม่ซื่อสัตย์และไร้ศีลธรรม  การให้รางวัล

พนกังานที่นสิยัแย่แต่ท�างานดโีดยเมนิเฉยต่อความเสยีหายที่พวกเขาสร้าง

ให้แก่พนักงานคนอื่น  หรือการให้รางวัลผู้น�าซึ่งดูจะใส่ใจตัวเองมากกว่า 

ผู้ใต้บังคับบัญชา  ทั้งหมดนี้มีส่วนท�าให้ความจงรักภักดีและความอยาก 

มสี่วนร่วมลดน้อยลง  ในขณะที่ความไม่มั่นใจและความกงัวลกลบัเพิ่มขึ้น  

แนวทางการด�าเนนิธรุกจิแบบไม่ใส่ใจความรูส้กึของผูค้นและมุง่เน้นแต่งาน

ดูจะผดุขึ้นราวกบัดอกเหด็หลงัจากการปฏวิตัอิตุสาหกรรม  ในยคุดจิติอล

แบบทกุวนันี้ยิ่งไม่ต้องพูดถงึ  สรปุกค็อื  ความเข้าใจเกี่ยวกบัการพาณชิย์

และระบบทนุนยิมของเราเกดิจากมมุมองระยะสั้นซึ่งมขีอบเขตจ�ากดั

ถงึแม้หลายคนจะไม่อยากให้เกดิภาวะแบบนี้  แต่น่าเสยีดายที่ความ

ต้องการของตลาดในการรักษาสภาพปัจจุบันเอาไว้ดูจะทรงพลังกว่า 

แรงผลกัดนัให้เกดิการเปลี่ยนแปลง  เวลาเราพดูท�านองว่า  “คนต้องมาก่อน

ผลก�าไร”  เรามกัเผชญิกบัเสยีงต่อต้าน  ผูน้�าและคนจ�านวนมากที่ควบคมุ

ระบบในปัจจบุนัจะพากนับอกว่าเราไร้เดยีงสาและไม่เข้าใจ  “สภาพความ

เป็นจรงิ”  ของการด�าเนนิธรุกจิ  ในที่สดุเรากจ็ะยอมล่าถอยแล้วท�าใจยอมรบั

การตื่นนอนขึ้นมาพร้อมกับการไม่อยากไปท�างาน  การรู้สึกไม่ปลอดภัย

เวลาอยู่ในที่ท�างาน  และการดิ้นรนเสาะหาสิ่งที่จะมาเติมเต็มชีวิต  นี่คือ

เหตุผลที่ผู้คนมากมายสามารถหาเงินได้เป็นกอบเป็นก�าจากการแนะน�า 
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วธิแีสวงหาความสมดลุระหว่างชวีติการท�างานกบัชวีติส่วนตวั  แต่ผมสงสยั

ว่าเรายงัมทีางเลอืกอื่นหรอืไม่

บางที  “สภาพความเป็นจริง”  ที่บรรดาผู้น�าพูดถึงอยู่บ่อย ๆ  

อาจไม่ต้องเป็นแบบนั้นก็ได้  บางทีระบบการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันอาจ 

ไม่  “ถูกต้อง”  หรือแม้แต่  “ดีที่สุด”  มันแค่เป็นระบบที่เราคุ้นเคยซึ่ง 

ถูกผลักดันโดยคนส่วนน้อย  หากเป็นเช่นนี้  เราก็มีโอกาสที่จะผลักดัน 

ให้เกดิสภาพความเป็นจรงิที่แตกต่างออกไป

เรามอี�านาจที่จะสร้างโลกที่คนส่วนใหญ่ตื่นนอนอย่างมแีรงบนัดาลใจ

ทุกเช้า  รู้สึกปลอดภัยในที่ท�างาน  และกลับบ้านด้วยความรู้สึกเหมือน 

ได้รับการเติมเต็ม  การเปลี่ยนแปลงแบบที่ผมสนับสนุนไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้

ง่าย ๆ  แต่มนักเ็ป็นไปได้หากมผู้ีน�าที่ดหีรอืผู้น�าที่ยอดเยี่ยม  ผูน้�าที่ยอดเยี่ยม

คือคนที่ไม่ได้แค่เปรียบเทียบระหว่าง  “ระยะสั้น”  กับ  “ระยะยาว”   

พวกเขารูว่้าประเดน็ส�าคญัไม่ได้อยู่ที่ไตรมาสถดัไปหรอืการเลอืกตั้งครั้งถดัไป  

แต่อยู่ที่คนรุ่นถัดไปต่างหาก  ผู้น�าที่ยอดเยี่ยมสร้างองค์กรที่จะประสบ 

ความส�าเร็จต่อไปแม้ว่าพวกเขาจะจากโลกนี้ไปแล้ว  การกระท�าแบบนี้ 

ให้ประโยชน์กบัผู้คน  ธรุกจิ  หรอืแม้แต่ผู้ถอืหุ้นอย่างมหาศาลเลยครบั

ผมไม่ได้เขยีนหนงัสอืเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงความเชื่อของคนที่

อยากปกป้องสภาพปัจจบุนันะครบั  แต่ผมเขยีนเพื่อปลกุระดมคนที่พร้อม

จะท้าทายสภาพปัจจบุนัและแทนที่มนัด้วยสภาพความเป็นจรงิที่ตอบสนอง

ต่อความต้องการส่วนลึกของมนุษย์  ไม่ว่าจะเป็นความต้องการที่จะรู้สึก

ปลอดภยั  มส่ีวนร่วมในการท�าอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่  หรอืหาเลี้ยงตวัเอง

และครอบครัว  ซึ่งเป็นสภาพความเป็นจริงที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อเราทั้งในฐานะปัจเจกบคุคล  บรษิทั  ชมุชน  และเผ่าพนัธุ์

ถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราสามารถสร้างโลกที่ทกุคนมแีรงบนัดาลใจ  รู้สกึ

ปลอดภัย  และได้รับการเติมเต็มในทุก ๆ วัน  รวมทั้งเชื่อมั่นว่าผู้น�าคือ 

คนที่สามารถท�าตามวสิยัทศัน์นี้ได้  เราทกุคนกม็หีน้าที่ตามหา  ชี้แนะ  และ

สนบัสนนุคนที่พร้อมจะเป็นผูน้�าในการท�าวสิยัทศัน์นี้ให้เป็นจรงิ  ซึ่งหนึ่งใน 
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ขั้นตอนที่เราจ�าเป็นต้องท�าก็คือการเรียนรู้ความหมายของการเป็นผู้น�าใน

เกมแบบไร้ขอบเขต

	 ไซมอน	ซเินก

	 4	กมุภาพนัธ์	2019

	 กรงุลอนดอน		ประเทศองักฤษSAMPLE



ยามเช้าของวันที่ 30 มกราคม 1968  เวียดนามเหนือโจมตีกองก�าลังของ

อเมรกิาและพนัธมติรอย่างฉบัพลนั  ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงต่อมา  ทหาร

กว่า 85’000 นายของเวียดนามเหนือและเวียดกงโจมตีเป้าหมายกว่า  

125 จดุทั่วประเทศ  โดยที่กองก�าลงัของอเมรกิาไม่ทนัตั้งตวัเลยแม้แต่นอ้ย  

ตอนที่การโจมตีเริ่มต้นขึ้น  เจ้าหน้าที่ระดับบัญชาการหลายคนไม่ได ้

ประจ�าการอยู่ในฐานที่มั่นด้วยซ�้า  พวกเขาออกไปฉลองเทศกาลวันตรุษ

เวยีดนามในเมอืงใกล้เคยีงขณะที่ยทุธการวนัตรษุเวยีดนาม  (T `êt Offensive)  

เปิดฉากขึ้น

วันตรุษเวียดนามหรือเต๊ดคือเทศกาลขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติและ 

มีความส�าคัญต่อชาวเวียดนามมากพอ ๆ กับที่เทศกาลคริสต์มาสมีต่อ 

ชาวตะวันตกจ�านวนมาก  ในท�านองเดียวกับการสงบศึกช่วงคริสต์มาส 

ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง  เวียดนามไม่เคยมีการสู้รบในช่วงเทศกาลวัน 

ตรุษเวียดนามเลย  นี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมาหลายสิบปี  

อย่างไรกต็าม  บรรดาผู้น�าของฝ่ายเวยีดนามเหนอืเลง็เหน็โอกาสที่จะคว้า

ชัยชนะ
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ชยัเหนอืกองก�าลงัของอเมรกิาและหวงัจะยตุสิงครามอย่างรวดเรว็  พวกเขา

จงึตดัสนิใจฝ่าฝืนธรรมเนยีมปฏบิตัดิ้วยการเปิดฉากโจมตอีย่างคาดไม่ถงึ

ประเดน็ที่น่าทึ่งอยู่ตรงนี้ครบั  อเมรกิาต้านทานการโจมตไีด้ทกุครั้ง  

เป็นอย่างนี้จริง ๆ ครับ  แถมไม่ใช่แค่ต้านทานได้เท่านั้น  แต่ยังท�าลาย 

กองก�าลังที่เข้ามาโจมตีเสียยับเยินด้วย  หลังการสู้รบครั้งใหญ่ยุติลง

ประมาณหนึ่งสัปดาห์นับจากการโจมตีครั้งแรก  อเมริกาสูญเสียทหารไป

ไม่ถงึ 1’000 นาย  ในทางกลบักนั  เวยีดนามเหนอืสญูเสยีทหารไปมากกว่า 

35’000 นาย!  ในเมืองเว้ซึ่งเกิดการสู้รบต่อเนื่องนานเกือบหนึ่งเดือน  

อเมริกาสูญเสียนาวิกโยธินไป 150 นาย  เทียบกับฝ่ายเวียดนามเหนือที่ 

สูญเสยีทหารไปประมาณ 5’000 นาย!

การศึกษาภาพรวมของสงครามเวียดนามอย่างละเอียดเผยให้เห็น

ภาพอันน่าทึ่งครับ  นั่นคือ  อเมริกาชนะการสู้รบส่วนใหญ่  ตลอดระยะ

เวลาสบิปีที่กองก�าลงัของอเมรกิาปฏบิตักิารในสงครามเวยีดนาม  อเมรกิา

สูญเสียทหารไป 58’000 นาย  ส่วนเวียดนามเหนือสูญเสียก�าลังพลไป

มากกว่า 3 ล้านนาย

เรื่องราวทั้งหมดนี้น�ามาสู่ค�าถามข้อหนึ่ง  นั่นคอื  คณุชนะการสู้รบ

เกือบทุกครั้งและท�าลายศัตรูอย่างราบคาบ  แต่ก็ยังพ่ายแพ้สงคราม 

ได้อย่างไร

SAMPLE



เกมจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีผู ้เล่นอย่างน้อยสองคน  โดยเกมมีอยู ่ด้วยกัน 

สองประเภทคอื  เกมแบบมขีอบเขต  (finite game)  และเกมแบบไร้ขอบเขต  

(infinite game)

เกมแบบมขีอบเขตเล่นโดยผู้เล่นที่ระบตุวัได้  มกีตกิาตายตวั  และ

มวีตัถปุระสงค์ที่ตกลงกนัไว้แล้ว  เกมจะสิ้นสดุลงเมื่อบรรลวุตัถปุระสงค์นั้น  

ตัวอย่างของเกมแบบมีขอบเขตก็คือฟุตบอล  ผู้เล่นทุกคนสวมชุดแข่ง 

และสามารถระบุตัวตนได้อย่างง่ายดาย  มีกติกาอยู่ชุดหนึ่ง  รวมถึง 

มกีรรมการที่ดูแลให้ผูเ้ล่นทกุคนท�าตามกตกิาเหล่านั้น  ผู้เล่นทกุคนเหน็พ้อง

กนัว่าจะเล่นตามกตกิาและยอมรบัโทษเมื่อฝ่าฝืน  และทมีใดที่ท�าคะแนน 

ได้มากกว่าเมื่อหมดช่วงเวลาที่ก�าหนดไว้จะเป็นฝ่ายชนะ  แล้วเกมก็จะ 

สิ้นสดุลง  เกมแบบมขีอบเขตมจีดุเริ่มต้น  จดุกึ่งกลาง  และจดุสิ้นสดุเสมอ

ในทางกลบักนั  ผูเ้ล่นในเกมแบบไร้ขอบเขตมทีั้งที่ระบตุวัได้และไม่ได้  

รวมถงึไม่มกีตกิาที่แน่ชดัหรอืตกลงกนัไว้ก่อน  ถงึแม้อาจจะมข้ีอตกลงหรอื

กฎหมายที่คอยก�ากับว่าผู้เล่นต้องปฏิบัติตัวอย่างไร  แต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็น

บทที่ 1

เกมแบบมีขอบเขตและเกมแบบไร้ขอบเขต
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เพียงกรอบกว้าง ๆ เท่านั้น  ผู้เล่นยังคงท�าอะไรก็ได้ที่พวกเขาต้องการ 

แม้กระทั่งการฝ่าฝืนข้อตกลง  การเลอืกแนวทางการเล่นเกมขึ้นอยู่กบัการ

ตัดสินใจของพวกเขาโดยสมบูรณ์  และพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลง 

วธิกีารเล่นเกมได้ทกุเมื่อไม่ว่าจะด้วยเหตผุลใดกต็าม

เกมแบบไร้ขอบเขตนั้นไม่มขีอบเขตเวลาสิ้นสดุ  เนื่องจากไม่มเีส้นชยั

และจดุสิ้นสดุ  เกมแบบนี้จงึไม่มสีิ่งที่เรยีกว่า  “ชยัชนะ”  วตัถปุระสงค์หลกั

คอืการเล่นเกมต่อไปเรื่อย ๆ และท�าให้เกมด�าเนนิไปอย่างไม่มวีนัจบ

ผมได้เรียนรู ้เกี่ยวกับเกมสองประเภทนี้จากผู้เชี่ยวชาญอย่าง

ศาสตราจารย์เจมส์ พี. คาร์ซ  ผู้เขียนหนังสือเรื่อง  Finite and Infinite 

Games: A Vision of Life as Play and Possibility  เมื่อปี 1986  หนงัสอืของ

คาร์ซท�าให้ผมเริ่มคดิมากกว่าแค่เรื่องการแพ้และการชนะ  รวมถงึการเสมอ

และการจนมุม  คาร์ซมองโลกในแง่ของเกมแบบมีขอบเขตและเกมแบบ 

ไร้ขอบเขต  ยิ่งผมมองโลกแบบเดียวกับคาร์ซมากเท่าไหร่  ผมก็ยิ่งเห็น 

เกมแบบไร้ขอบเขต  ไร้เส้นชัย  และไร้ผู้ชนะอยู่รอบตัวเรามากขึ้นเท่านั้น  

ตัวอย่างเช่น  ชีวิตสมรสและมิตรภาพไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการเข้าเส้นชัยเป็น 

ที่หนึ่ง  และถึงแม้การเรียนอาจมีวันสิ้นสุด  แต่ชัยชนะในด้านการศึกษา

ไม่มอียู่จรงิ  เราอาจเป็นผู้ถูกเลอืกในการสมคัรงานหรอืการเลื่อนต�าแหน่ง  

แต่ไม่มีใครเคยได้รับต�าแหน่งผู้ชนะในด้านอาชีพการงาน  ถึงแม้ประเทศ

ต่าง ๆ อาจแข่งขันกับประเทศอื่นเพื่อแย่งชิงดินแดน  อิทธิพล  หรือ 

ความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ  ทว่าชัยชนะในเรื่องการเมืองระดับโลกนั้น

ไม่มีอยู่จริง  ไม่ว่าผู้คนจะประสบความส�าเร็จในชีวิตมากแค่ไหน  แต่พอ 

เสียชีวิตก็ไม่มีใครได้รับการประกาศว่าเป็นผู้ชนะในชีวิตหรอกครับ  และ

แน่นอนว่าชัยชนะในเรื่องธุรกิจก็ไม่มีอยู่จริงเช่นกัน  สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น 

การเดนิทางอนัยาวนาน  ไม่ใช่เหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นและจบลงในเวลาสั้น ๆ

อย่างไรกต็าม  ถ้าเราลองฟังผูน้�าจ�านวนมากในทกุวนันี้  กจ็ะพบว่า

พวกเขาดูเหมือนไม่รู้จักเกมที่ตัวเองก�าลังเล่นอยู่เลย  พวกเขาพูดเรื่อง  

“ชัยชนะ”  อยู่ตลอดเวลา  หมกมุ่นอยู่กับ  “การเอาชนะคู่แข่ง”  และ
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ประกาศต่อโลกว่าตัวเอง  “ดีที่สุด”  พวกเขาบอกว่าวิสัยทัศน์ของ 

พวกเขาคือ  “การเป็นที่หนึ่ง”  ทว่าในเกมแบบไม่มีเส้นชัย  เรื่องพวกนี้ 

ล้วนเป็นไปไม่ได้เลย

เมื่อเราเป็นผู้น�าที่มีกรอบคิดแบบมีขอบเขตในเกมแบบไร้ขอบเขต  

มนัจะน�าไปสูปั่ญหานานปัการ  ปัญหาที่พบเหน็ได้บ่อยที่สดุคอืการบั่นทอน

ความไว้วางใจ  ความร่วมมอื  และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  ในทางกลบักนั  

การเป็นผู้น�าที่มีกรอบคิดแบบไร้ขอบเขตในเกมแบบไร้ขอบเขตจะผลักดัน

เราไปในทศิทางที่ดขีึ้น  ทกุคนที่รบักรอบคดิแบบไร้ขอบเขตไปใช้จะไว้วางใจ

กัน  ร่วมมือกัน  และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  ประโยชน์ที่ได้ถือว่ามหาศาล

เลยครบั  ถ้าเราทกุคนเป็นผูเ้ล่นในเกมแบบไร้ขอบเขต  ทกัษะส�าคญัที่ขาด

ไม่ได้ก็คือการเรียนรู้ที่จะแยกแยะเกมที่ตัวเองก�าลังเล่นอยู่  และเรียนรู้ว่า

ต้องท�าอะไรเพื่อเป็นผู้น�าที่มีกรอบคิดแบบไร้ขอบเขต  นอกจากนี้  สิ่งที่

ส�าคัญมากพอ ๆ กันคือการเรียนรู้ที่จะสังเกตเห็นเบาะแสที่บ่งชี้ว่าผู้คน

ก�าลังมีกรอบคิดแบบมีขอบเขต  เพื่อให้เราสามารถรีบปรับปรุงแก้ไขก่อน

จะเกดิความเสยีหายขึ้นจรงิ ๆ

เกมธุรกิจแบบไร้ขอบเขต

เกมธุรกิจเป็นไปตามนิยามของเกมแบบไร้ขอบเขตทุกประการ  เราอาจ 

ไม่รูจ้กัผูเ้ล่นคนอื่น ๆ ทั้งหมด  และผูเ้ล่นหน้าใหม่กส็ามารถเข้าร่วมเล่นเกม

ได้ทกุเมื่อ  ผู้เล่นทั้งหมดก�าหนดกลยทุธ์และยทุธวธิขีองตวัเอง  ไม่มกีตกิา

ตายตวัที่ทกุคนเหน็พ้องกนันอกเหนอืไปจากกฎหมาย  (แม้แต่เรื่องนี้กอ็าจ

แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)  เกมธุรกิจไม่มีจุดเริ่มต้น  จุดกึ่งกลาง  

และจดุสิ้นสดุที่ถูกก�าหนดไว้ล่วงหน้าเหมอืนเกมแบบมขีอบเขต  ถงึแม้คน

จ�านวนมากจะเห็นพ้องกันในเรื่องกรอบเวลาที่แน่นอนส�าหรับการประเมิน

ผลงานของตวัเองโดยเทยีบกบัผลงานของผูเ้ล่นคนอื่น ๆ  เช่น  ปีงบประมาณ  
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แต่กรอบเวลาเหล่านั้นแค่บ่งชี้ถึงช่วงเวลาหนึ่งของเกม  ไม่ได้แสดงถึง 

จดุสิ้นสดุของมนั  เพราะเกมธรุกจิไม่มเีส้นชยั

ถงึแม้ความจรงิแล้วบรษิทัต่าง ๆ จะอยู่ในเกมที่ไม่สามารถเอาชนะ

ได้  ผูน้�าธรุกจิจ�านวนมากกลบัเล่นเกมราวกบัว่าพวกเขาสามารถเอาชนะได้  

พวกเขายงัอ้างว่าตวัเอง  “ดทีี่สดุ”  หรอืเป็น  “อนัดบัหนึ่ง”  ค�ากล่าวอ้าง

เช่นนี้เป็นที่แพร่หลายมากเสียจนเราแทบไม่เคยหยุดไตร่ตรองอย่างจริงจัง

ว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระมากแค่ไหน  เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเห็นบริษัทบางแห่ง

อ้างว่าตวัเองเป็นอนัดบัหนึ่งหรอืดทีี่สดุ  ผมจะชอบมองหาหมายเหตเุลก็ ๆ 

อยู่เสมอเพื่อดูว่าพวกเขาใช้เกณฑ์วัดอะไร  ตัวอย่างเช่น  สายการบิน 

บริติช แอร์เวย์ส  เคยอวดอ้างในโฆษณาเป็นเวลาหลายปีว่าตัวเองเป็น  

“สายการบนิยอดนยิมของโลก”  แต่สายการบนิเวอร์จนิ แอตแลนตกิ  ของ

ริชาร์ด แบรนสัน  กลับยื่นข้อโต้แย้งต่อองค์การมาตรฐานการโฆษณา  

(Advertising Standards Authority  หรอืเอเอสเอ)  ขององักฤษว่าค�ากล่าวอ้าง

ดังกล่าวไม่เป็นความจริงหากพิจารณาจากผลส�ารวจความคิดเห็นของ 

ผูโ้ดยสารเมื่อไม่นานมานี้  อย่างไรกต็าม  เอเอสเออนญุาตให้ใช้ค�ากล่าวอ้าง

ดังกล่าวต่อไปด้วยเหตุผลที่ว่าบริติช แอร์เวย์ส  ขนส่งผู้โดยสารระหว่าง

ประเทศมากกว่าสายการบนิอื่นทกุแห่ง  ค�าว่า  “ยอดนยิม”  ที่พวกเขาใช้

หมายความว่ากิจการของพวกเขาครอบคลุมในวงกว้าง  ไม่จ�าเป็นต้อง 

แปลว่ามคีนชื่นชอบมากกว่าเสมอไป

ส�าหรบับรษิทัแห่งหนึ่ง  การเป็นอนัดบัหนึ่งอาจหมายถงึจ�านวนลกูค้า

ที่พวกเขาให้บรกิาร  แต่ส�าหรบับรษิทัอกีแห่งหนึ่ง  มนัอาจหมายถงึรายได้  

ราคาหุ้น  จ�านวนพนักงาน  หรือจ�านวนส�านักงานที่พวกเขามีอยู่ทั่วโลก  

บริษัทที่กล่าวอ้างว่าตัวเองเป็นอันดับหนึ่งอาจถึงขั้นก�าหนดกรอบเวลา 

ในการประเมินผลงานดังกล่าวเองด้วย  บางครั้งอาจเป็นหนึ่งไตรมาส   

แปดเดือน  หนึ่งปี  ห้าปี  หรือสิบสองปี  แต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัท 

อื่น ๆ จะเหน็พ้องกบักรอบเวลานั้น  ขณะที่เกมแบบมขีอบเขตมเีกณฑ์เพยีง 

หนึ่งเดียวที่ทุกคนเห็นตรงกันว่าควรใช้ในการตัดสินผู้ชนะและผู้แพ้  เช่น  
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จ�านวนครั้งที่ยิงประตูได้  ความเร็ว  หรือความแข็งแกร่ง  แต่เกมแบบ 

ไร้ขอบเขตมีเกณฑ์ตัดสินที่หลากหลาย  นี่คือสาเหตุว่าท�าไมเราจึงไม่

สามารถชี้ตวัผู้ชนะได้

ในเกมแบบมีขอบเขต  ถึงแม้เกมจะจบลงเมื่อหมดเวลา  แต่เวลา

ของผู้เล่นไม่ได้หมดตามไปด้วย  พวกเขายังสามารถกลับมาเล่นใหม่ 

ในวนัหลงั  (เว้นแต่เกมที่เล่นจะเดมิพนัด้วยชวีติ)  ทว่าเกมแบบไร้ขอบเขต

กลับเป็นตรงกันข้าม  เกมจะยังด�าเนินต่อไปและผู้เล่นต่างหากที่เป็นฝ่าย

หมดเวลา  โดยจะถอนตัวออกจากเกมเมื่อพวกเขาหมดความมุ่งมั่นและ

ทรัพยากรที่จะเล่นต่อ  ในวงการธุรกิจเรียกสิ่งนี้ว่าการล้มละลายหรือ 

บางครั้งอาจเป็นการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ  นี่หมายความว่าถ้า

อยากประสบความส�าเรจ็ในเกมธรุกจิแบบไร้ขอบเขต  เราต้องเลกิคดิว่าใคร

ชนะหรือใครดีที่สุด  แล้วเริ่มคิดหาวิธีสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งและแข็งแรง

มากพอที่จะอยู่ในเกมต่อไปอีกหลายชั่วอายุคน  สิ่งที่น่าสนใจก็คือ  หาก

ท�าได้ตามนี้  องค์กรกจ็ะแขง็แกร่งมากขึ้นในระยะสั้นด้วย

เรื่องราวของผู้เล่นสองราย

หลายปีก่อนผมไปบรรยายเกี่ยวกบัการศกึษาที่บรษิทัไมโครซอฟท์  ก่อนจะ

ไปบรรยายในหัวข้อเดิมที่บริษัทแอปเปิลในอีกไม่กี่เดือนถัดมา  ในการ

บรรยายที่ไมโครซอฟท์  ผมได้เห็นผู้คนจ�านวนมากทุ่มเทเวลาไปกับการ

อธิบายว่าพวกเขาจะเอาชนะแอปเปิลได้อย่างไร  ส่วนในการบรรยายที่

แอปเปิล  ทุกคนใช้เวลา 100 เปอร์เซ็นต์ของตัวเองไปกับการอธิบายว่า

แอปเปิลก�าลังพยายามท�าอะไรเพื่อช่วยนักเรียนและครูในเรื่องการเรียน 

การสอน  ผู้เล่นกลุ่มหนึ่งดูจะหมกมุ่นกับการเอาชนะคู่แข่ง  ส่วนผู้เล่น 

อกีกลุ่มดูจะหมกมุ่นกบัการผลกัดนัเป้าหมาย
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