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ใ

นช่วง 30 ปีที่ผ่านมา  ผมยึดมั่นอยู่กบั ภารกิจในการเสาะหากลยุทธ์
และเทคนิคที่จะช่วยก�ำจัดเรื่องบัดซบในโลกธุรกิจ  รวมถึงช่วยให้
คุณท�ำสิ่งต่าง ๆ เสร็จได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายกว่าที่คุณคิด
ในฐานะผู้สื่อข่าว  ผมเคยสัมภาษณ์ผู้บริหารมาแล้วหลายร้อยคน  
ไล่ตั้งแต่บุคคลที่กลายเป็นต�ำนาน  ไปจนถึงผู้ประกอบการที่ไม่โด่งดัง
ซึ่งก�ำลังปลุกปล�้ำอยู่กับบริษัทตั้งใหม่แห่งแรกของตัวเอง  รวมถึงบรรดา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดอีกหลายสิบคน  ในฐานะที่ผมเป็น
ทั้งวิศวกรและนักการตลาด  ผมได้มีส่วนร่วมในการเติบโตขององค์กรหนึ่ง
ที่ประสบความส�ำเร็จอย่างน่าทึ่ง  และได้จบั ตามอง  (ด้วยตาตัวเองอย่าง
ใกล้ชิด)  ตอนที่บริษัทยักษ์ใหญ่สองแห่งต้องพังทลายเพราะความโง่เขลา
ของพวกเขาเอง
ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา  ผมพูดคุยกับผู้อ่านบล็อกนับล้าน ๆ คนของ
ผมเกีย่ วกับการเอาตัวรอดและการประสบความส�ำเร็จในโลกธุรกิจอยูท่ กุ วัน  
ซึ่งบล็อกของผมเคยอยู่บนเว็บไซต์ของนิตยสารออนไลน์ในแวดวงธุรกิจ
อย่างบีเน็ต  และเว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์ซบี เี อส นิวส์  ในปัจจุบนั มันอยู่
บนเว็บไซต์  Inc.com
และหนังสือเล่มนี้คือผลลัพธ์ที่ได้จากภารกิจดังกล่าว

หนังสือเล่มนีไ้ ม่ได้อดั แน่นไปด้วยทฤษฎี  แต่มนั เต็มไปด้วยวิธกี ารที่
สามารถน�ำไปใช้ได้กับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นทุกวันซึ่งพบได้ในแทบทุก
บริษัท
อย่างไรก็ตาม  หนังสือเล่มนี้ยังประกอบไปด้วยหลักการเกี่ยวกับ
ธุรกิจและเรื่องบัดซบต่าง ๆ  คุณสามารถใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ได้
โดยไม่จ�ำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับหลักการเหล่านั้น  แต่ส�ำหรับผู้อ่านที่สนใจ
เกี่ยวกับหลักการที่ผมพูดถึง  หลักการที่ว่ามีดังต่อไปนี้ครับ

ทุกคนเป็นคนท�ำงานอิสระ
ในอดีตคนส่วนใหญ่จะท�ำงานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง  และมักคาดหวังว่า
ตัวเองจะท�ำงานกับบริษัทดังกล่าวนานหลายสิบปี   บริษัทบางแห่งถึงขั้น
ออกนโยบายโน้มน้าวให้พนักงานท�ำงานกับพวกเขาไป  “ตลอดชีวติ ”  ด้วย
ในสมัยนัน้ นายจ้างกับลูกจ้างจะท�ำสัญญากันอย่างชัดเจน  นายจ้าง
จะมอบความมั่นคงในอาชีพการงานให้กบั ลูกจ้าง  ส่วนลูกจ้างก็ตอบแทน
ด้วยการมีความจงรักภักดี   นอกจากนี้   นายจ้างมักหวาดระแวงลูกจ้าง
ที่ชอบเปลี่ยนงานบ่อย ๆ
ในระดับล่างสุดขององค์กรจะประกอบไปด้วยคนท�ำงานอิสระหรือ
ทีป่ รึกษา  ซึง่ เปรียบได้กบั พวกขีแ้ พ้ทไี่ ม่มปี ญ
ั ญาหางานประจ�ำท�ำ  จึงต้อง
ขายตัวเองซ�้ำไปซ�ำ้ มา
แต่โลกแบบนั้นได้หายไปแล้ว  ปัจจุบันแทนที่บริษัทจะมอบความ
มัน่ คงในอาชีพการงาน  พวกเขากลับโยกย้ายงานต่าง ๆ ในแบบทีจ่ ะท�ำให้
พวกเขาเสียเงินน้อยทีส่ ดุ   ในขณะเดียวกัน  คนทีท่ ำ� งานกับบริษทั เพียงแห่ง
เดียวนานเกินไปมักถูกมองว่าเป็นพวกล้าหลังหรือขาดความคิดริเริ่ม
ปัจจุบันทุกคนเป็นคนท�ำงานอิสระ  ถึงแม้คุณจะได้รับเงินเดือน
พร้อมด้วยสวัสดิการ  ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น  วันลาพักร้อน  และ
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ชือ่ ต�ำแหน่งทีฟ่ งั ดูเท่  คุณก็ยงั คงเป็นคนท�ำงานอิสระ  ถ้าคุณไม่ขายตัวเอง
ซ�้ำไปซ�ำ้ มา  คุณจะตกงานก่อนที่คุณจะพูดค�ำว่าซองขาวจบเสียอีก
นี่หมายความว่าคุณต้องไม่เพียงเปิดใจให้กว้าง  แต่คุณยังต้องมี
ความกระตือรือร้นและมองหาโอกาสทีจ่ ะได้งานใหม่ ๆ อยู่เสมอ  ในฐานะ
คนท�ำงานอิสระ  เป้าหมายของคุณต้องเป็นการหางานใหม่ให้ได้   โดย
หวังว่างานนัน้ จะสนุกสนานกว่าและให้คา่ ตอบแทนมากกว่างานทีค่ ณ
ุ ก�ำลัง
ท�ำอยู่

คุณเป็นนายของตัวเอง
สิ่งที่มาพร้อมกับแนวคิดอันล้าสมัยเกี่ยวกับความมั่นคงในอาชีพการงาน
คือล�ำดับขัน้ ในการบริหาร  กล่าวคือ  คุณท�ำงานให้เจ้านาย  ซึง่ ท�ำงานให้
เจ้านายทีม่ ตี ำ� แหน่งสูงกว่า  ซึง่ ท�ำงานให้ซอี โี อ  ซึง่ ท�ำงานให้คณะกรรมการ
บริษัท  ซึ่งท�ำงานให้นกั ลงทุนอีกที
ในขณะที่โครงสร้างแบบนี้ยังคงมีอยู่ในโลกธุรกิจ  แต่เมื่อคุณเป็น
คนท�ำงานอิสระ  คุณก็ไม่จำ� เป็นต้องมองว่าตัวเอง  “อยูใ่ ต้อาณัต”ิ   คนอืน่   
เจ้านายจะเปรียบเหมือนลูกค้ามากกว่า  ซึ่งนั่นหมายความว่าคุณต้อง
บริหารความสัมพันธ์กับเจ้านายให้ดี
ในท�ำนองเดียวกัน  แนวคิดดั้งเดิมอย่างการเป็นเจ้านายนับวันยิ่ง
ไร้ความหมายมากขึน้ ทุกที  ลูกจ้างของคุณ  (ซึง่ เป็นคนทีเ่ ฉลียวฉลาดและ  
“เข้าใจ”  แล้วว่าตัวเองเป็นคนท�ำงานอิสระ)  จะไม่ยอมท�ำตามค�ำพูดของ
คุณเพียงเพราะต�ำแหน่งของคุณเหนือกว่าพวกเขา
นั่นแค่เริ่มต้นเท่านั้น  ในฐานะคนท�ำงานอิสระ  คุณไม่เพียงต้อง
บริหารจัดการทั้งเบื้องบนและเบื้องล่าง  แต่ยังต้องบริหารจัดการด้านข้าง
ด้วย  คุณต้องชักจูงและโน้มน้าวเพื่อนร่วมงานของคุณเพื่อช่วยให้คุณ
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บรรลุเป้าหมาย  ซึ่งนั่นมักเกิดขึ้นได้ด้วยการที่คุณช่วยให้พวกเขาบรรลุ
เป้าหมาย
ท้ายที่สุดและส�ำคัญที่สุดก็คือ  คุณต้องเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการ
จากภายใน  กล่าวคือ  คุณต้องควบคุมความคิด  นิสัย  และการกระท�ำ
ของคุณเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม

คุณต้องขายตัวเอง
เนือ่ งจากตอนนีค้ ณ
ุ เป็นคนท�ำงานอิสระและเป็นนายของตัวเอง  คุณจึงต้อง
เป็นนักขายด้วยไม่ว่าจะอยากเป็นหรือไม่ก็ตาม
ถ้าคุณไม่สามารถขายตัวเอง  ขายความสามารถ  หรือขายแนวคิด  
คุณก็ควรยอมแพ้ตั้งแต่ตอนนี้   เพราะถ้าคุณยังไม่ตกงาน  คุณก็จะเป็น
แบบนั้นในอีกไม่ช้า  และคุณอาจตกงานไปตลอดชีวิตเลยก็ได้
แต่มีคนอีกจ� ำนวนมากจนน่าตกใจที่ไม่อยากเรียนรู้วิธีการขาย  
บางทีอาจเป็นเพราะวัฒนธรรมสมัยนิยมมองว่ากระบวนการขายเป็นเรื่อง
น่ารังเกียจ  ไม่น่าไว้ใจ  และน่าสะอิดสะเอียน
ในภาพยนตร์  ละคร  และรายการโทรทัศน์แทบทุกเรื่อง  ตัวละคร
ที่เป็นพนักงานขายมักถูกวาดภาพว่าเป็นพวกปากหวานก้นเปรี้ยวหรือไม่
ก็เป็นพวกไม่เอาไหนที่น่าสมเพช  มุมมองดังกล่าวได้แพร่กระจายไป
ในแวดวงการศึกษา  จนมีมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่แห่งที่สอนเรื่องการขาย
ในโรงเรียนธุรกิจของพวกเขา
อันที่จริงการขายคือหัวใจของธุรกิจ  บริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์ของ
ตัวเองไม่ได้ยอ่ มล้มละลาย  แม้กระทัง่ องค์กรไม่แสวงหาก�ำไรและหน่วยงาน
ของรัฐก็ยงั ต้องพึง่ พาความสามารถของใครสักคน เพือ่ ขายประโยชน์ทจี่ ะ
ได้รับจากบริการต่าง ๆ ของพวกเขา
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ถ้าคุณอยากมีความมัน่ คงในอาชีพการงานอย่างแท้จริง  ก็จงเรียนรู้
ที่จะขาย

ความชัดเจนเป็นบ่อเกิดของอ�ำนาจ
เนื่องจากคุณต้องบริหารคน  (เบื้องบน  เบื้องล่าง  และด้านข้าง)  รวมถึง
ขายคุณค่าของตัวเองให้กับคนเหล่านั้นทุกวัน  ทักษะการขายและการ
บริหารทีม่ คี วามส�ำคัญทีส่ ดุ ก็คอื   ความสามารถในการท�ำให้พวกเขาเข้าใจ
คุณ
ในอดีตความคลุมเครืออาจมีประโยชน์อยูบ่ า้ ง  ในขณะทีว่ ศิ วกรและ
นักวิทยาศาสตร์ถกู คาดหวังว่าจะต้องสือ่ สารอย่างชัดเจน  แต่นกั ธุรกิจกลับ
มองว่าความคลุมเครือมีประโยชน์   เหมือนกับค�ำกล่าวที่ว่า  “จับไม่ได้
ไล่ไม่ทัน”
อย่างไรก็ตาม  ทุกวันนีเ้ ราใช้ชวี ติ และท�ำงานในโลกทีม่ ขี อ้ มูลท่วมท้น  
งานวิจัยของบริษัทแมคคินซีย์ค้นพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วพนักงานบริษัทจะรับ
และส่งอีเมล์มากกว่าหนึ่งร้อยฉบับต่อวัน  นี่เป็นกิจกรรมที่กินเวลาท�ำงาน
เกือบหนึ่งในสามของวันเลยทีเดียว
ที่แย่ยิ่งกว่านั้นคือ  อิทธิพลที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ของยุคโลกาภิวัตน์
และคอมพิวเตอร์ทำ� ให้ธรุ กิจซับซ้อนยิง่ ขึน้ ไปอีก  ผลทีต่ ามมาก็คอื   คุณค่า
ใดก็ตามที่เคยมีอยู่ในการสื่อสารที่ซับซ้อนจนต้องตีความหมายได้ตายไป
นานแล้ว
ในโลกที่มีข้อมูลท่วมท้น  ความท้าทายที่แท้จริงอยู่ที่การท�ำเรื่อง
ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ให้มนั ดูง่ายจนเกินไป  คนที่เชี่ยวชาญ
เรื่องนี้ย่อมมีอ�ำนาจมากกว่าคนที่ก�ำลังจะจมลงในทะเลของข้อมูลที่ไม่มี
จุดสิ้นสุด
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คนย่อมเหนือกว่าเทคโนโลยี
เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วทีบ่ ริษทั เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ได้โน้มน้าวให้ผคู้ นเชือ่ ใน
แนวคิดไร้สาระที่ว่า  เทคโนโลยีสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตัวมันเอง  
แต่เทคโนโลยีท�ำได้แค่เพิ่มความเร็วในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์  
ซึ่งอาจช่วยแก้ปัญหาหรือไม่ก็สร้างปัญหาใหม่ ๆ
ตัวอย่างเช่น  ตอนทีอ่ เี มล์ถกู เอาเข้ามาใช้ในองค์กรต่าง ๆ เป็นครัง้ แรก
ผูค้ นคาดการณ์วา่ มันจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน  จากทีเ่ คยต้อง
ใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการพิมพ์และแจกจ่ายบันทึกหนึ่งฉบับ  อีเมล์สามารถ
ท�ำเสร็จได้ภายในไม่ก่นี าที
น่าเสียดายในขณะที่บางคนใช้อีเมล์เพื่อประหยัดเวลาในการเขียน
บันทึก  บางคนกลับใช้มันเพื่อเพิ่มจ�ำนวนบันทึกที่ตัวเองส่งให้ผู้อื่น  จน
ส่งผลให้มขี ้อมูลมากเกินไป
ในขณะทีเ่ ราอาจมีความเชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีมากขึน้   พฤติกรรม
มนุษย์ในองค์กรสมัยใหม่  (เช่น  การสร้างพันธมิตร  การเสาะหาทีป่ รึกษา  
การขายแนวคิด  ฯลฯ)  กลับไม่ได้แตกต่างไปจากที่พบเห็นได้ในทุกยุค
ทุกสมัยเลย
ถึงแม้การท�ำความเข้าใจวิธีใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันจะมีประโยชน์  
แต่ความสามารถในการสร้างคุณค่าเกิดจากการเข้าใจผูอ้ นื่   ค้นหาแรงจูงใจ
ของพวกเขา  และเรียนรู้ท่จี ะตอบสนองความต้องการของพวกเขา
ดังนั้น  หนังสือเล่มนี้จึงเน้นไปที่มนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์
มากกว่าเทคโนโลยี  ตัวอย่างเช่น  ถ้าผมอธิบายเทคนิคในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์และอีเมล์   ผมจะเน้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการ
จูงใจผู้อ่นื
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ความกล้าคือสิ่งส�ำคัญ
ในขณะที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้   คุณอาจค้นพบว่าบางครั้งการนึกภาพ
ตัวเองท�ำตามค�ำแนะน�ำบางอย่างหรือเลียนแบบบทสนทนาทีผ่ มยกตัวอย่าง
เอาไว้เป็นเรื่องยาก  แต่ความรู้สึกนี้เป็นสัญญาณว่าคุณ ต้องท�ำตาม
ค�ำแนะน�ำเหล่านั้น
ตัวอย่างเช่น  สมมุตวิ า่ คุณกลัวทีจ่ ะขัดจังหวะเจ้านายทีก่ ำ� ลังตะคอก
ใส่คุณ  บอกให้เขาปฏิบัติต่อคุณแบบมืออาชีพ  และเดินออกมาหากเขา
ไม่ยอมท�ำตาม  ความกลัวของคุณแสดงให้เห็นว่าคุณมีแนวโน้มจะตกเป็น
เหยื่อ
และมันก็เป็นแบบนั้นจริง ๆ  วิธีเดียวที่คุณจะป้องกันไม่ให้ตัวเอง
ตกเป็นเหยือ่ ก็คอื   ลงมือท�ำในสิง่ ทีค่ ณ
ุ รูส้ กึ อึดอัดตัง้ แต่ทคี่ ณ
ุ อ่านเจอ  และ
มีความกล้าเข้าไว้!
ความกล้าไม่เหมือนกับความไม่กลัว  มีเพียงคนโง่เท่านั้นที่ไม่กลัว
อะไรเลย  ความกล้ า หมายถึ ง การเสี่ ย งเพื่ อ ให้ ไ ด้ ใ นสิ่ ง ที่ คุ ณ ต้ อ งการ  
มันคือการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่ว่าถ้าคุณลุกขึ้นสู้เพื่อตัวคุณเอง  
คุณอาจตกงานได้
ในหนังสือเล่มนี้ผมจะอธิบายวิธีวางรากฐานเพื่อท� ำให้แน่ใจว่า
นอกจากคุณจะไม่ตกงานแล้ว  คุณยังอยู่ในจุดที่สามารถหางานที่ดีกว่า
ได้ดว้ ย  แต่ทกุ ค�ำแนะน�ำในโลกย่อมไร้ประโยชน์หากคุณไม่สามารถรวบรวม
ความกล้าที่จะท�ำมัน
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ความเชื่อกระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์
ในย่อหน้าก่อนผมพยายามให้คำ� จ�ำกัดความใหม่  (หรืออย่างน้อยก็ตงั้ ค�ำถาม
กับคุณ)  เกี่ยวกับความเชื่อทั่วไปในที่ท�ำงาน  บทบาทของคุณในที่ท�ำงาน  
และธรรมชาติของความสัมพันธ์ในที่ท�ำงานของคุณ
ผมท�ำแบบนี้เพราะความเชื่อเป็นตัวก�ำหนดว่าคุณจะประสบความ
ส�ำเร็จในโลกธุรกิจหรือไม่  การจะประสบความส�ำเร็จได้นนั้ คุณต้องสามารถ
แยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริง  (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความ
เป็นจริง)  กับความเชื่อ  (ซึ่งคุณเป็นผู้ตีความว่าความเป็นจริงที่ว่านั้น
หมายถึงอะไร)
ความเชือ่   (ไม่ใช่ขอ้ เท็จจริง)  เป็นตัวก�ำหนดว่าคุณจะท�ำได้ด  ี (หรือ
แย่)  แค่ไหนในสถานการณ์หนึ่ง ๆ  เพื่อให้คุณเห็นภาพชัดเจน  ลอง
จินตนาการว่าเศรษฐกิจก�ำลังเติบโตช้ามาก  เศรษฐกิจคือข้อเท็จจริง  ส่วน
ความเชือ่ ของคุณจะเข้ามามีบทบาทก็ตอ่ เมือ่ คุณตัดสินใจแล้วว่าข้อเท็จจริง
ดังกล่าวมีความหมายอย่างไรกับคุณ
ตัว อย่ า งเช่ น   คนหนึ่ง อาจตีค วามการที่เ ศรษฐกิจ เติบ โตช้ า ว่ า  
“แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ฉันจะหางานท�ำได้”  นั่นคือความเชื่อ  ส่วนอีกคน
อาจตีความว่า  “บริษัทยิ่งต้องการความช่วยเหลือจากฉันมากกว่าเดิม”  
ซึ่งนั่นก็เป็นความเชื่อเช่นกัน
ข้อเท็จจริงเดียวกันสามารถก่อให้เกิดความเชื่อสองอย่างที่ตรงข้าม
กัน  แล้วความเชื่อใด  “เป็นความจริง”  กันแน่  นั่นไม่ใช่เรื่องส�ำคัญเลย
ครับ  ประเด็นส�ำคัญคือ  คนทีเ่ ชือ่ ว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยทีจ่ ะหางานท�ำได้
ย่อมมีแนวโน้มน้อยลงที่จะหางานท�ำได้   หรือสัมภาษณ์งานออกมาได้แย่
กว่าคนที่เชื่อว่าตัวเองเป็นที่ต้องการมากกว่าเดิม
โลกธุรกิจเต็มไปด้วยความท้าทาย  บางครัง้ การแข่งขันก็ไม่ยตุ ธิ รรม  
บางครั้งผู้คนก็ท�ำอะไรแปลก ๆ  บางครั้งข้อตกลงก็กลับตาลปัตร  หรือ
บางครั้งแผนการก็ไม่ได้ลงเอยด้วยดี
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