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บทน�ำ

	 นช่วง	30	ปีที่ผ่านมา		ผมยดึมั่นอยู่กบัภารกจิในการเสาะหากลยทุธ์ 

	 และเทคนิคที่จะช่วยก�าจัดเรื่องบัดซบในโลกธุรกิจ		รวมถึงช่วยให ้

คณุท�าสิ่งต่าง	ๆ	เสรจ็ได้อย่างรวดเรว็และง่ายดายกว่าที่คณุคดิ

ในฐานะผู้สื่อข่าว		ผมเคยสัมภาษณ์ผู้บริหารมาแล้วหลายร้อยคน		

ไล่ตั้งแต่บุคคลที่กลายเป็นต�านาน		ไปจนถึงผู้ประกอบการที่ไม่โด่งดัง 

ซึ่งก�าลังปลุกปล�้าอยู่กับบริษัทตั้งใหม่แห่งแรกของตัวเอง		รวมถึงบรรดา 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดอกีหลายสบิคน		ในฐานะที่ผมเป็น

ทั้งวศิวกรและนกัการตลาด		ผมได้มสี่วนร่วมในการเตบิโตขององค์กรหนึ่ง

ที่ประสบความส�าเรจ็อย่างน่าทึ่ง		และได้จบัตามอง		(ด้วยตาตวัเองอย่าง

ใกล้ชิด)		ตอนที่บริษัทยักษ์ใหญ่สองแห่งต้องพังทลายเพราะความโง่เขลา

ของพวกเขาเอง

ในช่วง	7	ปีที่ผ่านมา		ผมพูดคยุกบัผู้อ่านบลอ็กนบัล้าน	ๆ	คนของ

ผมเกี่ยวกบัการเอาตวัรอดและการประสบความส�าเรจ็ในโลกธรุกจิอยูท่กุวนั		

ซึ่งบล็อกของผมเคยอยู่บนเว็บไซต์ของนิตยสารออนไลน์ในแวดวงธุรกิจ 

อย่างบเีนต็		และเวบ็ไซต์ของสถานโีทรทศัน์ซบีเีอส	นวิส์		ในปัจจบุนัมนัอยู่

บนเวบ็ไซต์		Inc.com

และหนงัสอืเล่มนี้คอืผลลพัธ์ที่ได้จากภารกจิดงักล่าว
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หนงัสอืเล่มนี้ไม่ได้อดัแน่นไปด้วยทฤษฎ	ี	แต่มนัเตม็ไปด้วยวธิกีารที่

สามารถน�าไปใช้ได้กับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นทุกวันซึ่งพบได้ในแทบทุก

บรษิทั

อย่างไรก็ตาม		หนังสือเล่มนี้ยังประกอบไปด้วยหลักการเกี่ยวกับ

ธรุกจิและเรื่องบดัซบต่าง	ๆ		คณุสามารถใช้ประโยชน์จากหนงัสอืเล่มนี้ได้

โดยไม่จ�าเป็นต้องรู้เกี่ยวกับหลักการเหล่านั้น		แต่ส�าหรับผู้อ่านที่สนใจ 

เกี่ยวกบัหลกัการที่ผมพูดถงึ		หลกัการที่ว่ามดีงัต่อไปนี้ครบั

ทุกคนเป็นคนท�ำงำนอิสระ

ในอดีตคนส่วนใหญ่จะท�างานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง		และมักคาดหวังว่า

ตัวเองจะท�างานกับบริษัทดังกล่าวนานหลายสิบปี		บริษัทบางแห่งถึงขั้น

ออกนโยบายโน้มน้าวให้พนกังานท�างานกบัพวกเขาไป		“ตลอดชวีติ”		ด้วย

ในสมยันั้นนายจ้างกบัลกูจ้างจะท�าสญัญากนัอย่างชดัเจน		นายจ้าง

จะมอบความมั่นคงในอาชพีการงานให้กบัลูกจ้าง		ส่วนลูกจ้างกต็อบแทน

ด้วยการมีความจงรักภักดี		นอกจากนี้		นายจ้างมักหวาดระแวงลูกจ้าง 

ที่ชอบเปลี่ยนงานบ่อย	ๆ

ในระดับล่างสุดขององค์กรจะประกอบไปด้วยคนท�างานอิสระหรือ 

ที่ปรกึษา		ซึ่งเปรยีบได้กบัพวกขี้แพ้ที่ไม่มปัีญญาหางานประจ�าท�า		จงึต้อง

ขายตวัเองซ�้าไปซ�้ามา

แต่โลกแบบนั้นได้หายไปแล้ว		ปัจจุบันแทนที่บริษัทจะมอบความ

มั่นคงในอาชพีการงาน		พวกเขากลบัโยกย้ายงานต่าง	ๆ	ในแบบที่จะท�าให้

พวกเขาเสยีเงนิน้อยที่สดุ		ในขณะเดยีวกนั		คนที่ท�างานกบับรษิทัเพยีงแห่ง

เดยีวนานเกนิไปมกัถูกมองว่าเป็นพวกล้าหลงัหรอืขาดความคดิรเิริ่ม

ปัจจุบันทุกคนเป็นคนท�างานอิสระ		ถึงแม้คุณจะได้รับเงินเดือน

พร้อมด้วยสวัสดิการ		ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น		วันลาพักร้อน		และ 
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ชื่อต�าแหน่งที่ฟังดเูท่		คณุกย็งัคงเป็นคนท�างานอสิระ		ถ้าคณุไม่ขายตวัเอง

ซ�้าไปซ�้ามา		คณุจะตกงานก่อนที่คณุจะพูดค�าว่าซองขาวจบเสยีอกี

นี่หมายความว่าคุณต้องไม่เพียงเปิดใจให้กว้าง		แต่คุณยังต้องมี

ความกระตอืรอืร้นและมองหาโอกาสที่จะได้งานใหม่	ๆ	อยูเ่สมอ		ในฐานะ

คนท�างานอิสระ		เป้าหมายของคุณต้องเป็นการหางานใหม่ให้ได้		โดย 

หวงัว่างานนั้นจะสนกุสนานกว่าและให้ค่าตอบแทนมากกว่างานที่คณุก�าลงั

ท�าอยู่

คุณเป็นนำยของตัวเอง

สิ่งที่มาพร้อมกับแนวคิดอันล้าสมัยเกี่ยวกับความมั่นคงในอาชีพการงาน 

คอืล�าดบัขั้นในการบรหิาร		กล่าวคอื		คณุท�างานให้เจ้านาย		ซึ่งท�างานให้

เจ้านายที่มตี�าแหน่งสงูกว่า		ซึ่งท�างานให้ซอีโีอ		ซึ่งท�างานให้คณะกรรมการ

บรษิทั		ซึ่งท�างานให้นกัลงทนุอกีที

ในขณะที่โครงสร้างแบบนี้ยังคงมีอยู่ในโลกธุรกิจ		แต่เมื่อคุณเป็น 

คนท�างานอสิระ		คณุกไ็ม่จ�าเป็นต้องมองว่าตวัเอง		“อยู่ใต้อาณตั”ิ		คนอื่น		

เจ้านายจะเปรียบเหมือนลูกค้ามากกว่า		ซึ่งนั่นหมายความว่าคุณต้อง

บรหิารความสมัพนัธ์กบัเจ้านายให้ดี

ในท�านองเดียวกัน		แนวคิดดั้งเดิมอย่างการเป็นเจ้านายนับวันยิ่ง 

ไร้ความหมายมากขึ้นทกุท	ี	ลกูจ้างของคณุ		(ซึ่งเป็นคนที่เฉลยีวฉลาดและ		

“เข้าใจ”		แล้วว่าตวัเองเป็นคนท�างานอสิระ)		จะไม่ยอมท�าตามค�าพูดของ

คณุเพยีงเพราะต�าแหน่งของคณุเหนอืกว่าพวกเขา

นั่นแค่เริ่มต้นเท่านั้น		ในฐานะคนท�างานอิสระ		คุณไม่เพียงต้อง

บริหารจัดการทั้งเบื้องบนและเบื้องล่าง		แต่ยังต้องบริหารจัดการด้านข้าง

ด้วย		คุณต้องชักจูงและโน้มน้าวเพื่อนร่วมงานของคุณเพื่อช่วยให้คุณ 
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บรรลุเป้าหมาย		ซึ่งนั่นมักเกิดขึ้นได้ด้วยการที่คุณช่วยให้พวกเขาบรรล ุ

เป้าหมาย

ท้ายที่สุดและส�าคัญที่สุดก็คือ		คุณต้องเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการ 

จากภายใน		กล่าวคอื		คณุต้องควบคมุความคดิ		นสิยั		และการกระท�า

ของคณุเพื่อบรรลเุป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดมิ

คุณต้องขำยตัวเอง

เนื่องจากตอนนี้คณุเป็นคนท�างานอสิระและเป็นนายของตวัเอง		คณุจงึต้อง

เป็นนกัขายด้วยไม่ว่าจะอยากเป็นหรอืไม่กต็าม

ถ้าคณุไม่สามารถขายตวัเอง		ขายความสามารถ		หรอืขายแนวคดิ		

คุณก็ควรยอมแพ้ตั้งแต่ตอนนี้		เพราะถ้าคุณยังไม่ตกงาน		คุณก็จะเป็น 

แบบนั้นในอกีไม่ช้า		และคณุอาจตกงานไปตลอดชวีติเลยกไ็ด้

แต่มีคนอีกจ�านวนมากจนน่าตกใจที่ไม่อยากเรียนรู ้วิธีการขาย		

บางทีอาจเป็นเพราะวัฒนธรรมสมัยนิยมมองว่ากระบวนการขายเป็นเรื่อง

น่ารงัเกยีจ		ไม่น่าไว้ใจ		และน่าสะอดิสะเอยีน

ในภาพยนตร์		ละคร		และรายการโทรทศัน์แทบทกุเรื่อง		ตวัละคร

ที่เป็นพนักงานขายมักถูกวาดภาพว่าเป็นพวกปากหวานก้นเปรี้ยวหรือไม่ 

ก็เป็นพวกไม่เอาไหนที่น่าสมเพช		มุมมองดังกล่าวได้แพร่กระจายไป 

ในแวดวงการศึกษา		จนมีมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่แห่งที่สอนเรื่องการขาย

ในโรงเรยีนธรุกจิของพวกเขา

อันที่จริงการขายคือหัวใจของธุรกิจ		บริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์ของ 

ตวัเองไม่ได้ย่อมล้มละลาย		แม้กระทั่งองค์กรไม่แสวงหาก�าไรและหน่วยงาน

ของรฐักย็งัต้องพึ่งพาความสามารถของใครสกัคน 	เพื่อขายประโยชน์ที่จะ

ได้รบัจากบรกิารต่าง	ๆ	ของพวกเขา
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ถ้าคณุอยากมคีวามมั่นคงในอาชพีการงานอย่างแท้จรงิ		กจ็งเรยีนรู้

ที่จะขาย

ควำมชัดเจนเป็นบ่อเกิดของอ�ำนำจ

เนื่องจากคณุต้องบรหิารคน		(เบื้องบน		เบื้องล่าง		และด้านข้าง)		รวมถงึ

ขายคุณค่าของตัวเองให้กับคนเหล่านั้นทุกวัน		ทักษะการขายและการ

บรหิารที่มคีวามส�าคญัที่สดุกค็อื		ความสามารถในการท�าให้พวกเขาเข้าใจ

คณุ

ในอดตีความคลมุเครอือาจมปีระโยชน์อยูบ้่าง		ในขณะที่วศิวกรและ

นกัวทิยาศาสตร์ถกูคาดหวงัว่าจะต้องสื่อสารอย่างชดัเจน		แต่นกัธรุกจิกลบั

มองว่าความคลุมเครือมีประโยชน์		 เหมือนกับค�ากล่าวที่ว่า		“จับไม่ได้ 

ไล่ไม่ทนั”

อย่างไรกต็าม		ทกุวนันี้เราใช้ชวีติและท�างานในโลกที่มข้ีอมลูท่วมท้น		

งานวิจัยของบริษัทแมคคินซีย์ค้นพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วพนักงานบริษัทจะรับ

และส่งอเีมล์มากกว่าหนึ่งร้อยฉบบัต่อวนั		นี่เป็นกจิกรรมที่กนิเวลาท�างาน

เกอืบหนึ่งในสามของวนัเลยทเีดยีว

ที่แย่ยิ่งกว่านั้นคือ		อิทธิพลที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ของยุคโลกาภิวัตน์

และคอมพวิเตอร์ท�าให้ธรุกจิซบัซ้อนยิ่งขึ้นไปอกี		ผลที่ตามมากค็อื		คณุค่า

ใดก็ตามที่เคยมีอยู่ในการสื่อสารที่ซับซ้อนจนต้องตีความหมายได้ตายไป

นานแล้ว

ในโลกที่มีข้อมูลท่วมท้น		ความท้าทายที่แท้จริงอยู่ที่การท�าเรื่อง 

ซบัซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ให้มนัดูง่ายจนเกนิไป		คนที่เชี่ยวชาญ

เรื่องนี้ย่อมมีอ�านาจมากกว่าคนที่ก�าลังจะจมลงในทะเลของข้อมูลที่ไม่ม ี

จดุสิ้นสดุ
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คนย่อมเหนือกว่ำเทคโนโลยี

เป็นเวลาหลายสบิปีแล้วที่บรษิทัเทคโนโลยต่ีาง	ๆ	ได้โน้มน้าวให้ผูค้นเชื่อใน

แนวคดิไร้สาระที่ว่า		เทคโนโลยสีามารถแก้ปัญหาต่าง	ๆ	ได้ด้วยตวัมนัเอง		

แต่เทคโนโลยีท�าได้แค่เพิ่มความเร็วในการท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ของมนุษย์		 

ซึ่งอาจช่วยแก้ปัญหาหรอืไม่กส็ร้างปัญหาใหม่	ๆ

ตวัอย่างเช่น		ตอนที่อเีมล์ถกูเอาเข้ามาใช้ในองค์กรต่าง	ๆ	เป็นครั้งแรก  

ผูค้นคาดการณ์ว่ามนัจะช่วยเพิ่มประสทิธภิาพในการท�างาน		จากที่เคยต้อง

ใช้เวลา	1	ชั่วโมงในการพมิพ์และแจกจ่ายบนัทกึหนึ่งฉบบั		อเีมล์สามารถ

ท�าเสรจ็ได้ภายในไม่กี่นาที

น่าเสียดายในขณะที่บางคนใช้อีเมล์เพื่อประหยัดเวลาในการเขียน

บันทึก		บางคนกลับใช้มันเพื่อเพิ่มจ�านวนบันทึกที่ตัวเองส่งให้ผู้อื่น		จน 

ส่งผลให้มขี้อมูลมากเกนิไป

ในขณะที่เราอาจมคีวามเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยมีากขึ้น		พฤตกิรรม

มนษุย์ในองค์กรสมยัใหม่		(เช่น		การสร้างพนัธมติร		การเสาะหาที่ปรกึษา		

การขายแนวคิด		ฯลฯ)		กลับไม่ได้แตกต่างไปจากที่พบเห็นได้ในทุกยุค 

ทกุสมยัเลย

ถึงแม้การท�าความเข้าใจวิธีใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันจะมีประโยชน์		

แต่ความสามารถในการสร้างคณุค่าเกดิจากการเข้าใจผู้อื่น		ค้นหาแรงจูงใจ

ของพวกเขา		และเรยีนรู้ที่จะตอบสนองความต้องการของพวกเขา

ดังนั้น		หนังสือเล่มนี้จึงเน้นไปที่มนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์

มากกว่าเทคโนโลย	ี	ตวัอย่างเช่น		ถ้าผมอธบิายเทคนคิในการใช้เครอืข่าย

สังคมออนไลน์และอีเมล์		ผมจะเน้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการ

จูงใจผู้อื่น
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ควำมกล้ำคือสิ่งส�ำคัญ

ในขณะที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้		คุณอาจค้นพบว่าบางครั้งการนึกภาพ 

ตวัเองท�าตามค�าแนะน�าบางอย่างหรอืเลยีนแบบบทสนทนาที่ผมยกตวัอย่าง

เอาไว้เป็นเรื่องยาก		แต่ความรู ้สึกนี้เป็นสัญญาณว่าคุณต้องท�าตาม 

ค�าแนะน�าเหล่านั้น

ตวัอย่างเช่น		สมมตุว่ิาคณุกลวัที่จะขดัจงัหวะเจ้านายที่ก�าลงัตะคอก

ใส่คุณ		บอกให้เขาปฏิบัติต่อคุณแบบมืออาชีพ		และเดินออกมาหากเขา

ไม่ยอมท�าตาม		ความกลวัของคณุแสดงให้เหน็ว่าคณุมแีนวโน้มจะตกเป็น

เหยื่อ

และมันก็เป็นแบบนั้นจริง	ๆ		วิธีเดียวที่คุณจะป้องกันไม่ให้ตัวเอง 

ตกเป็นเหยื่อกค็อื		ลงมอืท�าในสิ่งที่คณุรูส้กึอดึอดัตั้งแต่ที่คณุอ่านเจอ		และ

มคีวามกล้าเข้าไว้!

ความกล้าไม่เหมือนกับความไม่กลัว		มีเพียงคนโง่เท่านั้นที่ไม่กลัว

อะไรเลย		ความกล้าหมายถึงการเสี่ยงเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการ		 

มันคือการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่ว่าถ้าคุณลุกขึ้นสู้เพื่อตัวคุณเอง		

คณุอาจตกงานได้

ในหนังสือเล่มนี้ผมจะอธิบายวิธีวางรากฐานเพื่อท�าให้แน่ใจว่า 

นอกจากคุณจะไม่ตกงานแล้ว		คุณยังอยู่ในจุดที่สามารถหางานที่ดีกว่า 

ได้ด้วย		แต่ทกุค�าแนะน�าในโลกย่อมไร้ประโยชน์หากคณุไม่สามารถรวบรวม

ความกล้าที่จะท�ามนั
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ควำมเชื่อกระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์

ในย่อหน้าก่อนผมพยายามให้ค�าจ�ากดัความใหม่		(หรอือย่างน้อยกต็ั้งค�าถาม

กบัคณุ)		เกี่ยวกบัความเชื่อทั่วไปในที่ท�างาน		บทบาทของคณุในที่ท�างาน		

และธรรมชาตขิองความสมัพนัธ์ในที่ท�างานของคณุ

ผมท�าแบบนี้เพราะความเชื่อเป็นตัวก�าหนดว่าคุณจะประสบความ

ส�าเรจ็ในโลกธรุกจิหรอืไม่		การจะประสบความส�าเรจ็ได้นั้นคณุต้องสามารถ

แยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริง		 (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความ 

เป็นจริง)		กับความเชื่อ		 (ซึ่งคุณเป็นผู้ตีความว่าความเป็นจริงที่ว่านั้น 

หมายถงึอะไร)

ความเชื่อ		(ไม่ใช่ข้อเทจ็จรงิ)		เป็นตวัก�าหนดว่าคณุจะท�าได้ด	ี	(หรอื

แย่)		แค่ไหนในสถานการณ์หนึ่ง	ๆ		เพื่อให้คุณเห็นภาพชัดเจน		ลอง

จนิตนาการว่าเศรษฐกจิก�าลงัเตบิโตช้ามาก		เศรษฐกจิคอืข้อเทจ็จรงิ		ส่วน

ความเชื่อของคณุจะเข้ามามบีทบาทกต่็อเมื่อคณุตดัสนิใจแล้วว่าข้อเทจ็จรงิ

ดงักล่าวมคีวามหมายอย่างไรกบัคณุ

ตัวอย่างเช่น	 	คนหนึ่งอาจตีความการที่เศรษฐกิจเติบโตช้าว่า		 

“แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ฉนัจะหางานท�าได้”		นั่นคอืความเชื่อ		ส่วนอกีคน

อาจตีความว่า		“บริษัทยิ่งต้องการความช่วยเหลือจากฉันมากกว่าเดิม”		

ซึ่งนั่นกเ็ป็นความเชื่อเช่นกนั

ข้อเท็จจริงเดียวกันสามารถก่อให้เกิดความเชื่อสองอย่างที่ตรงข้าม

กนั		แล้วความเชื่อใด		“เป็นความจรงิ”		กนัแน่		นั่นไม่ใช่เรื่องส�าคญัเลย

ครบั		ประเดน็ส�าคญัคอื		คนที่เชื่อว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหางานท�าได้

ย่อมมีแนวโน้มน้อยลงที่จะหางานท�าได้		หรือสัมภาษณ์งานออกมาได้แย่

กว่าคนที่เชื่อว่าตวัเองเป็นที่ต้องการมากกว่าเดมิ

โลกธรุกจิเตม็ไปด้วยความท้าทาย		บางครั้งการแข่งขนักไ็ม่ยตุธิรรม		

บางครั้งผู้คนก็ท�าอะไรแปลก	ๆ		บางครั้งข้อตกลงก็กลับตาลปัตร		หรือ 

บางครั้งแผนการกไ็ม่ได้ลงเอยด้วยดี
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