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อารัมภบท

ชีวติคอืการผสมผสานกนัระหว่างความสามารถกบัโชค  ผมจะไม่อวด 

อ้างว่าตวัเองมคีวามสามารถมากที่สดุในสาขาอาชพีของผม  แต่ผมพูดได้

เตม็ปากว่าตวัเองเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่โชคดทีี่สดุ  เพราะตอนผมท�างาน

อยูท่ี่บรษิทัเนก็ซ์และแอปเปิล  ผมได้ร่วมงานกบัสตฟี จอ็บส์  เป็นเวลานาน

กว่าสบิปี

การท�างานกบัจอ็บส์ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป  แถมยงัไม่ได้ราบรื่นด้วย  

แต่มันก็น่าตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา  ผมเป็นหนี้บุญคุณเขาไปชั่วชีวิตส�าหรับ

บทเรยีนต่าง ๆ ที่ผมได้เรยีนรู้จากการท�างานกบัเขา

จ็อบส์เสียชีวิตก่อนที่ผมจะเขียนหนังสือเล่มนี้เสร็จ  ถึงแม้การจาก

ไปของเขาจะเป็นเรื่องที่ผูค้นคาดการณ์กนัไว้แล้ว  แต่ลกึ ๆ ผมกย็งัคงหวงั

ว่าสขุภาพของเขาจะดขีึ้นกว่าที่เป็นอยู ่ ผมไม่อยากนกึถงึโลกที่ไม่มเีขาเลย

ดงันั้น  นอกจากหนงัสอืเล่มนี้จะมเีป้าหมายหลกัอย่างการพูดเรื่อง

ธุรกิจแล้ว  มันยังมีความหมายส�าหรับผมเป็นการส่วนตัวด้วย  ผมอยาก
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อุทิศมันให้กับจ็อบส์  เพื่อตอบแทนส�าหรับทุกสิ่งที่เขามอบให้กับโลกและ

โอกาสที่เขามอบให้กบัผม

ขอบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้คิดค้นแนวคิดต่าง ๆ ในหนังสือ 

เล่มนี้  ผมเพยีงเฝ้าสงัเกตมนัเท่านั้น  และต้องขอบคณุจอ็บส์ที่ท�าทกุอย่าง

ให้เรยีบง่ายสดุ ๆSAMPLE



บทน�า

ทีมออกแบบบรรจุภัณฑ์ของแอปเปิลเพิ่งกลับจากการน�าเสนอผลงาน 

กับสตีฟ จ็อบส์  สีหน้าของพวกเขาบ่งบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด  ถึงแม้

จะไม่มวีี่แววของการนองเลอืด  แต่มนักบ็่งบอกอย่างชดัเจนว่า  “ผลลพัธ์

ไม่ได้เป็นไปตามที่วางแผนไว้”

ผมรูส้กึเสยีใจไปกบัทมีนี้  เพราะรูว่้าพวกเขาได้ทุม่เทแรงกายแรงใจ

ให้กบัโครงการหนึ่งมาหลายสปัดาห์แล้ว  โครงการที่วา่คอืการพยายามแก้

ปัญหาสุดหินเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์  ส่วนผมที่อยู่ในอาคารเดียวกับพวกเขา

กก็�าลงัท�างานในโครงการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกนั  แถมผมยงัเคยถกูเชญิเข้าไป

ในห้องที่ปิดสนทิและมกีารรกัษาความปลอดภยัอย่างแน่นหนาอยูห่ลายครั้ง

เพื่อช่วยพวกเขาระดมสมอง

ในขณะที่ทมีออกแบบบรรจภุณัฑ์ก�าลงัพกัผ่อนหลงัการน�าเสนอผลงาน

กบัจอ็บส์  ผมกบ็งัเอญิพบหวัหน้าโครงการในห้องครวัของฝ่ายครเีอทฟี

“ผมอยากรู้จะแย่แล้วว่าการน�าเสนอเป็นยงัไงบ้าง”  ผมถาม

ไม้เรียวที่แสนเรียบง่ายSAMPLE
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“เอ่อ...จอ็บส์หวดเราด้วย  ‘ไม้เรยีวที่แสนเรยีบง่าย’ ”  เขาตอบ

นั่นหมายความว่าจ็อบส์บอกปัดผลงานของพวกเขา  เหตุผลไม่ใช่

เพราะมันแย่มากหรอกนะครับ  แต่เป็นเพราะมันไม่ได้แสดงถึงแก่นของ

แนวคดิ  เรยีกได้ว่ามนัเลี้ยวอ้อมแทนที่จะพุ่งเข้าไปตรง ๆ

ในกรณีนี้สิ่งที่ท�าให้จ็อบส์หงุดหงิดไม่ใช่ผลงานของทีมออกแบบ

บรรจุภัณฑ์  แต่เป็นตัวโครงการเองต่างหาก  หัวหน้าโครงการสั่งให้ทีม

คิดค้นบรรจุภัณฑ์สองแบบส�าหรับผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้น  ซึ่งจ็อบส์มองว่านี่

เป็นการกระท�าที่โง่มาก  “กแ็ค่เอาบรรจภุณัฑ์สองแบบมารวมกนัซะ”  เขา

บอก  “ผลิตภัณฑ์เดียวมีบรรจุภัณฑ์แบบเดียวก็พอ”  ไม่เห็นต้องคิดค้น

บรรจภุณัฑ์แบบที่สองเลย

จอ็บส์พดูถกูแล้วครบั  วธิขีองเขาถอืว่าเรยีบง่ายกว่า  เรว็กว่า  และ

ดกีว่าด้วย  การน�าเสนอจบลงภายในเวลาไม่กี่นาท ี แถมยงัท�าให้กลุ่มคน

ที่เฉลยีวฉลาดและมคีวามสามารถสดุ ๆ งงเป็นไก่ตาแตกว่าท�าไมพวกเขา

จงึไม่เคยนกึถงึประเดน็นี้มาก่อน

“ไม้เรยีวที่แสนเรยีบง่าย”  เป็นสญัลกัษณ์ของค่านยิมหลกัอย่างหนึ่ง

ของแอปเปิล  บางครั้งมนัก่อให้เกดิแรงบนัดาลใจ  บางครั้งมนักก็ลายเป็น

อาวธุเหมอืนกระบองของมนษุย์ถ�้า  แต่ไม่ว่าจะในกรณใีดกต็าม  มนัคอืสิ่ง

ที่คอยย�้าเตือนว่าท�าไมแอปเปิลจึงแตกต่างจากบริษัทเทคโนโลยีอื่น ๆ  

แล้วอะไรท�าให้แอปเปิลโดดเด่นขึ้นมาในโลกที่แสนจะซบัซ้อน  ค�าตอบกค็อื  

ความเชื่อในความเรยีบง่าย  ซึ่งหยั่งรากลกึจนเกอืบจะกลายเป็นความเชื่อ

ทางศาสนา

คนที่ท�างานในแอปเปิลยนืยนัว่าหนทางแห่งความเรยีบง่ายใช่ว่าจะ

ท�าได้ง่ายเสมอไป  บ่อยครั้งมนัต้องใช้เวลามากขึ้น  ใช้เงนิมากขึ้น  และ

ลงแรงมากขึ้น  แถมคุณยังอาจต้องล�้าเส้นใครบางคน  แต่โดยส่วนใหญ่

แล้วมนัน�าไปสู่ผลลพัธ์ที่ดกีว่าในแบบที่สามารถวดัผลได้

ความเรียบง่ายเป็นแรงผลักดันให้แอปเปิลมาตั้งแต่ยุคแรก ๆ ที่

ประกอบไปด้วยสองสตฟี  ได้แก่  สตฟี จอ็บส์  และสตฟี วอซเนยีก  มนั
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เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาสร้างคอมพิวเตอร์ซึ่งช่วยให้มนุษย์ท�าสิ่งที่ 

ยอดเยี่ยมได้ส�าเรจ็  ไม่ใช่แค่ท�าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลอยู่ในชั้นใต้ดนิอนั

มดืมดิของบรษิทัที่ไม่มใีครรู้จกั

และแน่นอนว่าความเรียบง่ายคือแสงสว่างที่คอยน�าทางให้กับ

คอมพิวเตอร์แมคอินทอช  ซึ่งก่อให้เกิดความก้าวหน้าครั้งใหญ่ที่สุดใน

ประวตัศิาสตร์คอมพวิเตอร์  นั่นคอื  ส่วนต่อประสานกราฟิกที่ควบคมุโดย

เมาส์  (ผมว่าเราอย่าเถยีงกนัเลยดกีว่าครบัว่าบรษิทัไหนกนัแน่ที่คดิค้นมนั

ขึ้นมา  แต่แมคอนิทอชเป็นคอมพวิเตอร์เครื่องแรกที่ท�าให้ส่วนต่อประสาน

กราฟิกได้รบัความนยิม)

ตอนที่จ็อบส์ขึ้นเวทีเพื่อเปิดตัวแมคอินทอชในปี 1984  เขาพูด

ประโยคที่ยังคงติดตรึงอยู ่ในใจผู ้คนไปอีกหลายทศวรรษอย่าง  “มัน 

ยอดเยี่ยมเป็นบ้า”

มันเป็นความบ้าชนิดที่ท�าให้ผู้คนต้องต่อแถวยาวเหยียดเพื่อจะได้

เฝ้ามองความส�าเร็จทางเทคโนโลยีนี้อย่างใกล้ชิด  เมื่อจ็อบส์ได้กลับมา 

ร่วมงานกบัแอปเปิลอกีครั้งหลงัจากหายไปนาน 11 ปี  เขากพ็กความบ้านั้น

ติดตัวมาด้วย  ส่งผลให้ผู้คนต้องต่อแถวกันอีกครั้ง  เขาเริ่มต้นด้วยการ 

จดุประกายให้คอมพวิเตอร์  (ไอแมค)  ต่อด้วยปฏวิตัวิงการเพลง  (ไอพอด

และไอทูนส์)  ตามด้วยสมาร์ตโฟน  (ไอโฟน)  และล่าสุดก็วกกลับมาที่

คอมพวิเตอร์อกีครั้ง  (ไอแพด)

การปฏิวัติของแอปเปิลทุกครั้งเกิดจากการให้ความส�าคัญกับความ

เรยีบง่าย  ถ้าอปุกรณ์ใหม่ ๆ แต่ละชิ้นไม่ได้ถูกจดัอยู่ในหมวดหมู่ใหม่กจ็ะ

เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มอียูโ่ดยสิ้นเชงิ  อย่างที่โฆษณาไอแมครุน่เก่าเคย

กล่าวไว้ว่า  ทั้งหมดมทีี่มาจากเทคโนโลยอีนั  “น่าทึ่งอย่างเรยีบง่าย  และ

เรยีบง่ายอย่างน่าทึ่ง”

ถ้าดูจากประสบการณ์ของผมที่เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญด้าน 

การตลาดที่บริษัทอินเทล  เดลล์  ไอบีเอ็ม  จนมาถึงแอปเปิลแล้วละก ็  

ผมบอกคุณได้เลยว่าการมุ่งเน้นความเรียบง่ายของแอปเปิลนั้นไม่เหมือน
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ใครจริง ๆ  มันไปไกลเกินกว่าค�าว่าความกระตือรือร้นหรือความหลงใหล  

อนัที่จรงิใช้ค�าว่าความหมกมุ่นน่าจะดูเข้าท่ามากกว่า

ถึงแม้ความรักในความเรียบง่ายของแอปเปิลจะเริ่มต้นจากสตีฟ 

จ็อบส์  แต่ตอนนี้มันได้ฝังรากลึกอยู่ในดีเอ็นเอของบริษัทเรียบร้อยแล้ว   

โดยท�าหน้าที่เป็นแนวทางส�าหรับพนักงานจ�านวนมากทั่วโลก  นอกจากนี้  

มันยังให้ผลตอบแทนเป็นความพึงพอใจที่มาพร้อมการปฏิวัติอันรุ่งโรจน ์

ครั้งแล้วครั้งเล่า  แถมยงัให้ผลตอบแทนในรปูแบบที่คนเราคุน้เคยมากกวา่  

ซึ่งกค็อืเงนิก้อนโต

ถ้าอยากท�าความเข้าใจถึงความส�าคัญของผลตอบแทนดังกล่าว  

คุณก็แค่ต้องเปรียบเทียบก�าไรของแอปเปิลกับหนึ่งในบริษัทคู่แข่ง  แต่จะ

ให้ดีกว่านั้นก็ต้องเปรียบเทียบก�าไรของแอปเปิลกับบริษัทคู่แข่งทุกราย 

รวมกัน  ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2011  ส่วนแบ่ง 4 เปอร์เซ็นต์ของ

แอปเปิลในตลาดสมาร์ตโฟนเทียบเท่ากับก�าไรมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้ง

อุตสาหกรรม  และถ้าเป็นในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  ส่วนแบ่งตลาด

เพยีงเลก็น้อยของแอปเปิล  (ประมาณ 5 เปอร์เซน็ต์เมื่อค�านวณจากทั่วโลก)  

กค็ดิเป็นตวัเลขที่มากจนน่าทึ่งถ้าดูจากก�าไรทั้งหมดในอตุสาหกรรม

ผมไม่ได้บอกว่าความเรียบง่ายเป็นปัจจัยส�าคัญเพียงอย่างเดียวที่

อยูเ่บื้องหลงัความส�าเรจ็ของแอปเปิลนะครบั  ปัจจยัอื่นอย่างความเป็นผู้น�า  

วิสัยทัศน์  ความสามารถ  จินตนาการ  และการท�างานหนักล้วนมีส่วน

ด้วยเล็กน้อย  แต่สิ่งที่ร้อยเรียงทุกอย่างเข้าด้วยกันก็คือความเรียบง่าย   

มันคือสิ่งที่ผลักดันให้แอปเปิลสร้างสิ่งที่สร้างอยู่และเป็นอย่างที่เป็นอยู่   

การหมกมุ่นในความเรียบง่ายของแอปเปิลได้สร้างความผูกพันที่ไม่มีวัน 

แตกสลายกับบรรดาลูกค้าของพวกเขา  และสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกค้า

เหล่านั้นบอกเล่าเรื่องราวของแอปเปิลแบบปากต่อปากไปยงัเพื่อนร่วมงาน  

เพื่อนฝูง  และคนในครอบครวั

ความเรยีบง่ายไม่เพยีงท�าให้แอปเปิลสามารถปฏวิตัโิลกนี้ได้เท่านั้น  

แต่มันยังท�าให้แอปเปิลปฏิวัติได้ซ�้ำ ๆ  ในขณะที่โลกและเทคโนโลยี
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เปลี่ยนแปลงไป  บริษัทก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้น  ทว่า

ความศรทัธาในความเรยีบง่ายคอืสิ่งเดยีวที่ไม่มวีนัเปลี่ยนแปลง  เพราะมนั

เป็นค่านยิมที่ท�าให้แอปเปิลสามารถเปลี่ยนเทคโนโลยใีห้กลายเป็นอปุกรณ์

ที่ผู้คนไม่สามารถต้านทานได้

ความรักที่แอปเปิลมีต่อความเรียบง่ายไม่ได้ถูกซุกซ่อนเอาไว้  มัน

ปรากฏอยู่ทุกที่ไล่ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์  โฆษณา  ภายในบริษัท  ร้านค้า   

ไปจนถึงความสัมพันธ์กับลูกค้า  ส�าหรับแอปเปิลแล้วความเรียบง่ายเป็น 

ทั้งเป้าหมาย  รูปแบบการท�างาน  และตวัชี้วดั

แต่ทั้งหมดนี้ท�าให้เกิดค�าถามที่น่าสนใจข้อหนึ่ง  นั่นคือ  ถ้าความ

หมกมุ่นในความเรียบง่ายของแอปเปิลมองเห็นได้ชัดเจนเช่นเดียวกับ

ผลลพัธ์ทางการเงนิขนาดนี้  แล้วท�าไมบรษิทัเทคโนโลยอีื่น ๆ ถงึไม่เลยีนแบบ

วธิกีารของแอปเปิลเพื่อที่พวกเขาจะได้ประสบความส�าเรจ็ในระดบัเดยีวกนั

บ้าง

ค�าตอบสั้น ๆ กค็อื  เพราะมนัไม่ง่ายเลยครบั

ความเรียบง่ายไม่ใช่การต่อกิ่งที่สามารถน�าไปใส่ในอีกธุรกิจหนึ่งได้  

มันไม่มีขายแบบส�าเร็จรูป  และไม่ได้ท�างานด้วยการกดเปิดปิดสวิตช์  

อย่างไรก็ตาม  ทุกคนสามารถน�ามันไปใช้ประโยชน์ได้  ขอเพียงมีความ 

มุ่งมั่นและความรู้เท่านั้น

ความเรยีบง่ายไม่ได้เกดิขึ้นเองตามธรรมชาตจิากส่วนผสมที่พอเหมาะ

ระหว่างโมเลกลุ  น�้า  และแสงแดด  มนัต้องอาศยัผู้กล้า  ซึ่งหมายถงึคน

ที่เต็มใจจะยืนหยัดเพื่อหลักการของมันและเข้มแข็งพอจะต้านทานการ 

เข้ามามีบทบาทของคู่แฝดตัวร้ายของความเรียบง่ายอย่างความซับซ้อน  

มนัต้องอาศยัคนที่เตม็ใจจะยดึมั่นในความเรยีบง่ายด้วยสมองและหวัใจ

คณุคงจนิตนาการออกว่าการเป็นคนถอื  “ไม้เรยีวที่แสนเรยีบง่าย”  

ย่อมสนกุกว่าการถกูมนัหวดเป็นไหน ๆ  แค่อ้าแขนรบัความเรยีบง่าย  คณุ

ก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง  ดูแลเพื่อนร่วมงานไม่ให้ออกนอกลู ่

นอกทาง  และแสดงค่านยิมของตวัเองให้บรษิทัเหน็ได้แล้ว
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ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้

เนื่องจากหนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับความเรียบง่าย  ผมจึงจ�าเป็นต้องชี้ 

ให้เห็นว่าเนื้อหาทุกอย่างที่คุณจะได้อ่านมีต้นก�าเนิดมาจากข้อเท็จจริงอัน

เรยีบง่ายข้อหนึ่ง  นั่นคอื  ผู้คนชอบความเรยีบง่าย

บางทมีนัอาจเรว็เกนิไปที่จะแสดงความเรยีบง่ายให้เหน็ตอนนี้  ดงันั้น  

ผมจะขออธิบายด้วยประโยคที่ยาวขึ้นมาหน่อยอย่างถ้ามีตัวเลือกมาให้   

คนทั่วไปจะเลอืกอนัที่เรยีบง่ายมากกว่าอนัที่ซบัซ้อน

ถ้าคุณคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้ว  นั่นหมายความว่าคุณ

ก�าลังจะได้สัมผัสกับหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของความเรียบง่าย  

นั่นคอื  มนัมหีน้าตา  ท่าทาง  และฟังดูเป็นธรรมชาตอิย่างสมบูรณ์แบบ   

ซึ่งผมเชื่อว่าคณุจะต้องพยกัหน้าเหน็ด้วยกบัประโยคนี้อย่างแน่นอน

แต่อย่าประเมนิระดบัความปรารถนาที่ผูค้นมต่ีอคณุสมบตัทิี่โดดเด่น

เหล่านี้ต�่าเกินไปเป็นอันขาด  เราส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่บนโลกที่ซับซ้อน 

มากขึ้นเรื่อย ๆ  ซึ่งเป็นโลกที่ความเรยีบง่ายไม่ใช่สิ่งที่หากนัได้ง่าย ๆ  สิ่งที่

เกดิขึ้นจงึเป็นไปตามหลกัอปุสงค์และอปุทานพื้นฐาน  กล่าวคอื  เมื่อความ

เรยีบง่ายกลายเป็นของหายาก  มนัจงึกลายเป็นของมคี่า  ดงันั้น  ความ

สามารถของคุณในการท�าให้สิ่งต่าง ๆ เรียบง่ายและไม่ซับซ้อนกว่าที่ 

เป็นอยู่จงึมคี่ามากขึ้นตามไปด้วย

ผู้คนทุกวัย  ทุกศาสนา  ทุกวัฒนธรรม  และทุกความเชื่อทาง 

การเมืองล้วนชอบความเรียบง่าย  อันที่จริงไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นที่ม ี

ความชอบแบบนี้  แต่มันยังฝังแน่นอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดด้วย  

เมื่อพูดถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ�าวัน  สิ่งมีชีวิต 

ส่วนใหญ่จะเหน็พ้องต้องกนัว่าทางเลอืกที่ง่ายกว่าย่อมน่าดงึดูดใจกว่า

ไม่ว่าคณุจะเป็นมนษุย์  สนุขั  ปลา  หรอืสตัว์เซลล์เดยีว  คณุจะ

ตอบสนองต่อทางเลือกที่เรียบง่ายกว่าในแง่บวก  ถึงแม้การตอบสนอง 

ดงักล่าวจะไม่ได้ผ่านการไตร่ตรองมาก่อนกต็าม  นกัธรุกจิที่เข้าใจ  ยอมรบั  
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และใช้ประโยชน์จากข้อเทจ็จรงินี้จะประสบความส�าเรจ็มากกวา่คนที่ไม่ได้

ท�าเช่นนั้น

แต่ถ้าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนชื่นชอบความเรียบง่าย  ท�าไมธุรกิจ  

(และชวีติ)  ยงัคงมคีวามซบัซ้อนอยู่ล่ะ  ผมบอกได้ว่าธรรมชาตมิสีิ่งที่เรยีก

ว่า  “ความสมดลุ”  กล่าวคอื  ในขณะที่มแีนวคดิอนัยอดเยี่ยมที่เรยีกว่า

ความเรียบง่าย  ก็มีเมฆด�าที่เรียกว่าความซับซ้อนด้วย  มันมีอ�านาจและ

ความน่าหลงใหลอยู่ไม่น้อย  เราจงึประมาทไม่ได้เป็นอนัขาด

บรรดาผู้ที่หลงใหลในความซบัซ้อนมกัไม่ได้มที่าทางและพฤตกิรรม

ที่ต่างจากคนทั่วไปนกั  คณุจะพบเจอพวกเขาแทบทกุวนัในการท�างานของ

คุณ  คนเหล่านี้เชื่อหรือถูกท�าให้เชื่อว่าถึงอย่างไรวิธีการอันซับซ้อนของ 

พวกเขาก็หลักแหลมกว่า  บางครั้งเราสามารถท�าให้พวกเขาตาสว่างได้   

แต่บางครั้งเราก็ท�าได้เพียงพยายามท�าให้พวกเขาไม่กลายเป็นตัวอันตราย  

ถ้ามองในแง่หนึ่ง  เราก็ควรขอบคุณคนที่ชื่นชอบความซับซ้อน  เพราะ 

พวกเขาท�าให้ความเรยีบง่ายโดดเด่นขึ้นมาก

ความเรียบง่ายคือพลังอย่างหนึ่งไม่ว่ามันจะถูกใช้โดยบุคคลหรือ

องค์กรก็ตาม  ค�าถามคือ  คุณมีความเข้าใจและความสามารถในการ

เปลี่ยนพลงัที่ว่านี้ให้กลายเป็นความได้เปรยีบส�าหรบัธรุกจิของคณุหรอืไม่

ถ้าค�าตอบคอืไม่  คณุจะมมีนัในไม่ช้านี้ล่ะครบั

นี่เป็นหนังสือเกี่ยวกับการตลาดหรือไม่

นี่เป็นหนังสือเกี่ยวกับความหมกมุ่นที่ขับเคลื่อนความส�าเร็จของแอปเปิล  

ซึ่งกค็อืความเรยีบง่ายนั่นเอง

แต่การท�าความเข้าใจความเรยีบง่ายอย่างถ่องแท้  (กล่าวคอื  การ

ตระหนกัว่าแอปเปิลประยกุต์ใช้  รกัษามนัไว้  และท�าให้พนกังานยดึมั่นใน

แนวคิดนี้ได้อย่างไร  รวมถึงการเรียนรู้วิธีน�าพลังของมันไปใช้เพื่อบรรลุ 
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เป้าหมายของบริษัทคุณ)  คุณต้องพิจารณาบริบทของมันด้วย  และใน

บริษัทที่สตีฟ จ็อบส์  สร้างขึ้น  การตลาดก็เป็นบริบทของแทบจะทุกสิ่ง  

ผมไม่ได้พูดเกินจริงเลยหากจะบอกว่าการตลาดมีความส�าคัญต่อความ

ส�าเรจ็ของแอปเปิลมากพอ ๆ กบัผลติภณัฑ์ที่บรษิทัสร้างขึ้น

ถ้าคณุสงสยัว่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผมเล่าในหนงัสอืเล่มนี้เกี่ยวข้องกบั

การตลาดหรอืไม่  แน่นอนว่าเกี่ยวครบั  มนัจะมปีระโยชน์ส�าหรบัคณุไหม

หากคุณท�างานด้านการตลาด  ผมคงเจ็บปวดมากถ้ามันไม่มีประโยชน์  

แล้วคุณต้องท�างานด้านการตลาดหรือเปล่าถึงจะเข้าใจประเด็นส�าคัญ 

เกี่ยวกบัธรุกจิในหนงัสอืเล่มนี้  ไม่เลยครบั

หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องแนวคิดและกระบวนการ  มันพูดถึงการ

สร้างผลงานที่ดทีี่สดุและการเพิ่มโอกาสในการอยูร่อดของผลงานนั้นให้มาก

ที่สดุ  มนัพูดถงึการเดนิทางจากจดุ A ไปจดุ B อย่างมปีระสทิธภิาพและ

ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิม  แถมหลักการในหนังสือเล่มนี้ยังประยุกต์

ใช้ได้กบัธรุกจิหลายอย่างโดยไม่ได้จ�ากดัแค่การตลาดเท่านั้น

หากคุณต้องติดต่อกับลูกค้า  บริหารทีม  ท�างานให้ทันเส้นตาย  

หรือประสานงานระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาสุดหิน  หนังสือเล่มนี้

จะจุดประกายให้เกิดแนวคิดและมุมมองมากมาย  ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของ

คณุประสบความส�าเรจ็ยิ่งขึ้นไม่ว่าธรุกจินั้นจะเป็นอะไรกต็าม

ต่อให้คณุไม่ได้มคีวามคุน้เคยเรื่องการตลาด  กเ็ชื่อผมได้เลยว่าคณุ

ย่อมเข้าใจเรื่องราวที่ผมเล่าในหนังสือเล่มนี้  เช่นเดียวกับการดูซีรีส์เรื่อง  

Mad Men  รวมถงึรายการโทรทศัน์หรอืภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกบัการท�าธรุกจิ  

ซึ่งคณุเข้าใจมนัได้อย่างง่ายดาย  และถ้าเป็นในโลกของแอปเปิล  อย่างน้อย

เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงก็สนุกสนานพอ ๆ กับเรื่องราวในภาพยนตร ์

ฮอลลวีูดเลยทเีดยีว

ในหนังสือเล่มนี้  คุณจะเป็นแมลงวันที่เกาะอยู่ในห้องประชุมซึ่งม ี

สตีฟ จ็อบส์  อยู่ในนั้น  แถมคุณจะเป็นคนรับโทรศัพท์ที่เขาโทรมาตอน

เที่ยงคนืด้วย  ถงึแม้การสนทนาหลายต่อหลายครั้งที่ผมพูดถงึจะเกี่ยวข้อง
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กบัแง่มมุต่าง ๆ ทางการตลาด  แต่มนักส็ะท้อนให้เหน็ถงึความรกัในความ

เรยีบง่ายที่ท�าให้แอปเปิลกลายเป็นแอปเปิลอย่างทกุวนันี้  และมนักส็ามารถ

ช่วยให้ธรุกจิของคณุคว้าชยัชนะตามแบบฉบบัของแอปเปิลได้เช่นกนั

มัคคุเทศก์ผู้ต�่าต้อยในการเดินทางครั้งนี้อย่างผมมีต�าแหน่งเป็น 

ผูอ้�านวยการฝ่ายครเีอทฟี  ซึ่งเคยท�างานในโลกของแอปเปิลและเนก็ซ์นาน

ถึง 12 ปี  ผมเคยร่วมมือกับคนอื่น ๆ ในสายงานของตัวเองเพื่อคิดค้น

แผนการตลาดที่ช่วยนยิามความเป็นบรษิทัเหล่านั้น  หน้าที่ของผมคอืการ

แปลงแนวคดิที่ซบัซ้อนให้กลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าดงึดดู  ซึ่งนั่น

กค็อืสิ่งที่ผมพยายามท�ากบัหนงัสอืเล่มนี้

ท�าไมต้องอ่านหนังสือเล่มนี้

ในขณะที่ต�านานของแอปเปิลได้รับการกล่าวขานเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ  

จ�านวนหนงัสอืที่เขยีนเกี่ยวกบับรษิทันี้กเ็พิ่มมากขึ้นเช่นกนั  หลายเล่มเขยีน

โดยนักข่าวหรือบุคคลภายนอกที่ใช้วิธีค้นคว้าและรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ 

จากคนที่ท�างานในแอปเปิล

แต่หนงัสอืเล่มนี้ไม่เป็นแบบนั้น

ทฤษฎีหลักของหนังสือเล่มนี้คือ  ในขณะที่แอปเปิลท�าหลายอย่าง

ได้ดี  (ทั้งฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  การผลิต  การวางกลยุทธ์  การเปิดตัว

ผลติภณัฑ์  การประชาสมัพนัธ์  การตลาด  การขายปลกี  และอื่น ๆ อกี

มากมาย)  แต่ความเรยีบง่ายกค็อืสายใยที่เรยีงร้อยสิ่งเหล่านั้นเข้าด้วยกนั

หากคณุเข้าใจว่าความเรยีบง่ายช่วยให้แอปเปิลกลายเป็นบรษิทัที่มี

มูลค่าสูงที่สดุในโลกได้อย่างไร  คณุกจ็ะสามารถน�ามนัไปปรบัใช้กบัธรุกจิ

ได้หลากหลายรูปแบบ  ความเรยีบง่ายจะท�าให้ธรุกจิของคณุแตกต่างจาก

ธุรกิจอื่นในแบบเดียวกับที่แอปเปิลใช้ประโยชน์จากมันเพื่อกลบรัศมีคู่แข่ง

ของตวัเอง
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บอกตามตรงเลยนะครบัว่าแอปเปิลไม่ใช่แรงบนัดาลใจเพยีงอย่างเดยีว

ของหนงัสอืเล่มนี้  ในฐานะนกัเขยีนที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยมีานาน  ผม

สร้างแผนการตลาดให้บริษัทชื่อดังอยู่นานหลายปีรวมถึงไอบีเอ็ม  อินเทล  

และเดลล์  ผมค้นพบว่าวฒันธรรมองค์กรของแอปเปิลกบัวฒันธรรมองค์กร

ของบริษัทอื่น ๆ มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง  และการค้นพบนี้ก็ท�าให้

ผมรู้สึกประทับใจในพลังแห่งความเรียบง่ายอย่างมาก  ผมเห็นบริษัท 

แห่งหนึ่งพุง่ทะยานขึ้นด้วยปีกแห่งความเรยีบง่าย  ในทางกลบักนั  ผมกเ็หน็

บริษัทหลายแห่งที่พ่ายแพ้ในการต่อสู้กับความซับซ้อนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน   

ผมเห็นบริษัทจ�านวนมากมีท่าทีสนใจในความเรียบง่าย  แต่มีบริษัทเดียว

เท่านั้นที่หมกมุ่นอยู่กับมัน  แถมยังเป็นบริษัทเดียวที่ประสบความส�าเร็จ

อย่างถล่มทลายขนาดนี้

ผมไม่เพียงมีโอกาสเปรียบเทียบแอปเปิลกับบริษัทอื่น ๆ  แต่ยังได้

เปรียบเทียบแอปเปิลในปัจจุบันกับในอดีตด้วย  นี่เป็นเพราะนอกจากผม

จะเคยท�างานภายใต้การบรหิารงานของจอ็บส์  ผมยงัเคยเป็นผูอ้�านวยการ

ฝ่ายครีเอทีฟในบริษัทโฆษณาของแอปเปิลในช่วงยุคมืดที่จอห์น สกัลลีย์  

ด�ารงต�าแหน่งเป็นซอีโีอ  นอกจากนี้  ผมยงัมโีอกาสได้ท�างานกบัจอ็บส์ใน

สองช่วงเวลาที่แตกต่างกนั  นั่นกค็อืตอนท�างานอยู่ที่เนก็ซ์และแอปเปิล

ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผมคดัเลอืกมาจากช่วงเวลาดงักล่าวถกูน�ามา

ใส่ไว้ในหนังสือเล่มนี้  เป้าหมายของผมคือการน�าเสนอเรื่องราวอัน 

หลากหลายเพื่ออธิบายความคลั่งไคล้ที่ผลักดันความส�าเร็จของแอปเปิล  

ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยความหวังว่ามันจะช่วยผลักดันความส�าเร็จของ

บรษิทัคณุได้เช่นกนั
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อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนความเรียบง่าย

แนวคิดที่น่าจะเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วก็คือ  ความเรียบง่ายเป็นสิ่งที่อธิบาย

ได้ยากมาก  มนัอาจเป็นทางเลอืก  ความรู้สกึ  หรอืแสงน�าทาง  คณุอาจ

คดิว่ามนัเป็นแม้กระทั่งจติวญิญาณ  เพราะคณุจะรูส้กึได้อย่างรวดเรว็เวลา

คุณอยู่ในสถานที่ที่เชื่อในความเรียบง่าย  และเวลาคุณอยู่ในสถานที่ที่ 

ไม่เชื่อเช่นนั้น

ความเรียบง่ายเป็นลูกรักของพลังสองชนิดซึ่งนับว่าเป็นพลังที่มี

อ�านาจมากที่สดุในแวดวงธรุกจิ  นั่นคอื  สตปิัญญาและสามญัส�านกึ

ด้วยความที่คนส่วนใหญ่มทีั้งสองอย่างนี้อยู่แล้ว  คณุจงึอาจคดิว่า

ความเรียบง่ายน่าจะครองโลกได้ไม่ยาก  น่าเสียดายที่มันไม่เป็นเช่นนั้น  

ตัวอย่างเช่น  ตอนที่ไมโครซอฟท์สร้างซูนสโตร์มาแข่งกับไอทูนส์สโตร์  

สามญัส�านกึควรแนะน�าให้ไมโครซอฟท์คดิราคาเพลงแต่ละเพลงเท่ากนัหมด

เหมอืนที่แอปเปิลท�า  แต่ในความเป็นจรงิพวกเขากลบัใช้  “ไมโครซอฟท์-

พอยต์”  ที่ลูกค้าต้องซื้อในราคาหลกัร้อยพอยต์  แล้วใช้อตัราแปลงหน่วย

ที่ 80 พอยต์เท่ากับ 1 ดอลลาร์เพื่อซื้อเพลงที่มีราคา 99 เซนต์  คนที่

ออกแบบระบบนี้ดูเหมือนจะขาดสามัญส�านึก  ส่วนคนที่อนุมัติก็ดูจะมี

ความบกพร่องในด้านสตปิัญญาอยู่ไม่น้อย

อันที่จริงแล้วสติปัญญาและสามัญส�านึกมัก  “หายวับไปดื้อ ๆ”  

จากโลกนี้  แม้กระทั่งในบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นด้วยสติปัญญาล้วน ๆ อย่าง 

ไมโครซอฟท์  ผมขอย�้าอกีครั้งนะครบัว่านี่เป็นเพราะความเรยีบง่ายมคีูป่รบั

ที่ทัดเทียมทว่าแตกต่างกันคนละขั้วอย่างความซับซ้อน  ถ้าพิจารณาจาก

ความสมดลุที่เราเหน็บนโลกนี้  กค็งมเีหตผุลมากพอที่เราจะบอกว่าความ

ซบัซ้อนทรงพลงักว่า

เนื่องจากความซบัซ้อนพบได้ทกุที่  แถมที่หลบซ่อนของมนักอ็ยูร่อบ

ตวัเรา  ดงันั้น  แม้กระทั่งผูท้ี่มคีวามตั้งใจมากที่สดุ  รวมถงึมทีั้งสตปัิญญา

และสามญัส�านกึกอ็าจล้มเหลวในการแสวงหาความเรยีบง่ายได้
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ความเรียบง่ายและความซับซ้อนต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตาย 

มาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของการสร้างอารยธรรมแล้ว  โชคร้ายที่ความซับซ้อน

คอืส่วนหนึ่งของมนษุย์  มนัอยู่ในตวัเราทกุคน  รวมถงึคนอย่างจอ็บส์ด้วย  

เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบคุณจะได้รู้ว่า  แม้กระทั่งเจ้าแห่งความเรียบง่าย

อย่างจ็อบส์ก็อาจพลาดพลั้งและตกเป็นเหยื่อของความซับซ้อนที่อยู่ใน 

ตวัเขาถงึแม้จะแค่ชั่วคราวกต็าม

โดยปกตแิล้วความเรยีบง่ายมาพร้อมกบัความงดงาม  ซึ่งแตกต่าง

จากความซับซ้อนที่มาพร้อมกับความน่าเกลียด  และที่แย่กว่านั้นคือมัน

ไม่มีวันหายไป  แต่ข่าวดีคือความเรียบง่ายก็เช่นกัน  แถมมันยังสามารถ

เอาชนะความท้าทายทกุรูปแบบที่เกี่ยวข้องกบัความซบัซ้อนได้  ขอเพยีงม ี

คนสู้ในนามของมนัเท่านั้น

โชคดีที่คุณไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์  คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก 

บทเรียนของบริษัทอื่นที่ปรากฏในหนังสือเกี่ยวกับความเรียบง่าย  และ 

เช่นเดียวกับแอปเปิล  คุณสามารถใช้พลังแห่งความเรียบง่ายเพื่อดึงดูด

ความสนใจจากผู้อื่นในโลกที่เตม็ไปด้วยความซบัซ้อน

คู่แข่งของคุณอาจเป็นบริษัทขนาดใหญ่กว่าหรือมีเงินทุนมากกว่า  

แต่จ�าไว้ว่าคณุม ี “ไม้เรยีวที่แสนเรยีบง่าย”  อยู่ในมอื

เตรียมออกรบ

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผมได้ประชมุร่วมกบัสตฟี จอ็บส์  และทมีการตลาด

ของแอปเปิล  ผมก็รู ้แน่ชัดว่าตัวเองก�าลังท�างานอยู่ในสถานที่พิเศษ   

ดงันั้น  ผมจงึสร้างนสิยัของการเขยีนเครื่องหมายดอกจนัลงในสมดุบนัทกึ

เวลามเีรื่องน่าจดจ�าหรอืมกีารตดัสนิใจครั้งส�าคญัเกดิขึ้น  ผมอยากบนัทกึ

เหตกุารณ์ที่ท�าให้แอปเปิลแตกต่างจากบรษิทัอื่น ๆ ที่ผมเคยท�างานด้วย
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