
สารบัญ

บทน�ำ         9

ส่วนที่หนึ่ง 

เรื่องของธุรกิจ

บทที่ 1

ท�ำให้ธุรกิจเป็นเรื่องไม่น่ำเบื่อ         19

• สร้างความสอดคล้องอยู่เสมอ  

• ใช้ประโยชน์จากความสอดคล้อง  

• สร้างความสอดคล้องด้วยผลที่ตามมา  

• เริ่มใช้กลยทุธ์ตั้งแต่วนันี้

บทที่ 2

ควำมเจ็บปวดที่น�ำไปสู่เรื่องดี ๆ         43

• เฉยีดตาย
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บทที่ 3

คุณต้องเติบโต         63

• เปิดมมุมองใหม่  • อย่าหว่านงบประมาณ  

• นยิามค�าว่านวตักรรมเสยีใหม่  

• มอบหมายโครงการด้านการเตบิโตให้คนที่เก่งที่สดุ  

• ให้ผลตอบแทนพนกังานด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสม  

• หว่านล้อมผู้ที่ต่อต้านการเตบิโต

บทที่ 4

โลกำภิวัตน์เป็นเรื่องซับซ้อน         83

• 1. โครงการด้านโลกาภวิตัน์ของเรา

ท�าให้ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์หรอืไม่  

• 2. คนที่เราส่งไปมคีวามสามารถในการตดัสนิใจ

ซึ่งเป็นคณุสมบตัเิดยีวที่จ�าเป็นที่สดุหรอืเปล่า  

• 3. เรามองความเสี่ยงตามความเป็นจรงิหรอืไม่  

• 4. เราใช้ประโยชน์จากการด�าเนนิงาน

ในต่างประเทศอย่างเตม็ที่หรอืไม่

บทที่ 5

ไม่ต้องกลัวเรื่องกำรเงินอีกต่อไป         99

• เราแขง็แกร่งแค่ไหน  

• ทกุอย่างเป็นเรื่องของความสมดลุ  

• ขอต้อนรบัสู่โรงงานผลติเรื่องราว  

• ทกุอย่างเป็นเรื่องของการเปรยีบเทยีบ  

• รกุคบืและตรวจสอบ
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บทที่ 6

ใช้ประโยชน์จำกกำรตลำด         115

• มคีนลองใช้จ�านวนมาก...และกย็งัคงใช้ได้ผล  

• ที่ตั้ง  ที่ตั้ง  และที่ตั้ง  • เงนิและการทดสอบ  • ถงึเวลาเล่าเรื่องราว  

• ไม่มนีกัการตลาดคนไหนแยกตวัจากโลกภายนอก  

• หลกัการท�าการตลาดแบบธรุกจิสู่ธรุกจิ

บทที่ 7

กำรจัดกำรกับวิกฤติ : ยินดีต้อนรับสู่โคลิเซียม         137

• วธิเีตรยีมตวัรบัมอืกบัมรสมุ

ส่วนที่สอง 

เรื่องของทีมงาน

บทที่ 8

ควำมเป็นผู้น�ำ 2.0         149

• มเีพยีงความจรงิเท่านั้นที่ส�าคญั  

• ประโยชน์ของความเชื่อใจ  • การสร้างความเชื่อใจในพรบิตา

บทที่ 9

กำรสร้ำงทีมที่น่ำทึ่ง         169

• หลกัสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกบัการจ้างคน  • สถานที่อนัแสนน่าอยู่  

• สิ่ง  (ที่ไม่ค่อย)  เลวร้ายสองอย่าง  • โครงสร้างใหม่ส�าหรบัฝ่ายบคุคล
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บทที่ 10

อัจฉริยะ  คนเร่ร่อน  และหัวขโมย         187

• เปิดกล่องด�า  • ตดิต่อสื่อสารกนัตลอดเวลา  

• การขโมยครั้งใหญ่  • บ่อเกดิของภาวะชะงกังนั

ส่วนที่สาม 

เรื่องของคุณ

บทที่ 11

ฉันควรท�ำอะไรกับชีวิตดี         209

• ออกเดตกบัสิ่งที่ถูกลขิติไว้แล้ว  

• การเป็นผู้ประกอบการ  • คณุเป็นคนเลอืก

บทที่ 12

ออกจำกภำวะชะงักงัน         227

• ท�าไมอาชพีการงานถงึเกดิภาวะชะงกังนั

บทที่ 13

ทุกอยำ่งยังไม่สิ้นสุดจนกวำ่จะถึงจุดสิ้นสุด         247

• กลบัจากนรก  • เปลี่ยนแปลงตวัเองเสยีใหม่  

• หลงัจากงานเลี้ยงร�่าลา

ประวัติผู้เขียน         259 
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ก่ อนอื่นเราต้องขอกล่าวสวสัดแีละแสดงความยนิดกีบัคณุด้วย

ไม่ใช่เพราะคุณซื้อหนังสือเล่มนี้  ถึงแม้เราจะรู้สึกปลาบปลื้มมาก 

แค่ไหนกต็าม

แต่เรายนิดทีี่คณุตระหนกัว่าไม่ควรมใีครท�าธรุกจิตามล�าพงั

ธุรกิจคือกีฬาที่ต้องอาศัยการเล่นเป็นทีม  ไม่ว่าบริษัทของคุณจะมี

พนกังาน 5 คน  5’000 คน  หรอื 150’000 คน  ไม่ว่าธรุกจินั้นจะเป็นการ

ผลติเหลก็กล้าในเมอืงแกร ี รฐัอนิเดยีนา  หรอืการเขยีนโปรแกรมในเมอืง

พาโล อัลโต  ไม่ว่าคุณเพิ่งเริ่มท�างานแรกได้เพียง 3 วันและต้องนั่งอยู่ใน

คอกท�างานมดื ๆ ที่อยูห่่างไกลจากเรื่องน่าตื่นเต้นราว 10’000 ปีแสง  หรอื

เป็นผูบ้รหิารที่คอยจดัการดูแลทกุอย่างของบรษิทัจากห้องท�างานตรงหวัมมุ

ชั้น 45 ของตกึส�านกังานใหญ่

จ�าไว้ว่าธรุกจิไม่ใช่เรื่องของ  “ฉนั”  แต่เป็นเรื่องของ  “เรา”

ธรุกจิคอืการ  “อ้าแขนรบัค�าแนะน�า  แนวคดิ  และความช่วยเหลอื

ทั้งหมดที่ได้รบัมา”

บทน�ำ
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นี่คือเหตุผลที่เราแสดงความยินดีกับคุณ  ถ้าคุณก�าลังอ่านหนังสือ

เล่มนี้  เราคดิว่าคณุน่าจะเหน็ด้วยกบัแนวคดิข้างต้น  เมื่อเป็นเรื่องของธรุกจิ  

คุณไม่สามารถหยุดเรียนรู้ได้เลย  เพราะธุรกิจเป็นเรื่องที่กว้าง  มีหลาย 

แง่มมุ  และคาดเดาได้ยาก  บางครั้งกข็บัเคลื่อนด้วยเทคโนโลย ี บางครั้ง

ก็ขับเคลื่อนด้วยมนุษย์  บางครั้งแพร่ขยายไปทั่วโลก  บางครั้งก็จ�ากัดอยู่

แค่ในระดับท้องถิ่น  เรียกได้ว่าธุรกิจนั้นซับซ้อนมากจนไม่สามารถพูด 

ได้ว่า  “ฉนัเคยท�าหรอืเคยผ่านมาหมดแล้ว”  และจนถงึตอนนี้เราสองคน

ก็ยังคงเรียนรู้อยู่  ถึงเราสองคนจะอยู่ในแวดวงธุรกิจเป็นเวลารวมกันถึง  

81 ปี  แต่ช่วง 10 ปีที่ผ่านมาถอืว่าช่วยเปิดโลกทศัน์ให้กบัเราได้มากที่สดุ

ใช่แล้ว  เราเรยีนรู้ได้อย่างมหาศาลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  เหตผุล

กค็อืหลงัจากหนงัสอืเรื่อง  Winning  ตพีมิพ์ไปเมื่อปี 2005  เรากใ็ช้เวลา

ตลอด 10 ปีหลงัจากนั้นเดนิทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อบรรยาย  สอน  

และให้ค�าปรึกษา  นั่นท�าให้เรามีโอกาสไปเยือนบริษัทจ�านวนมากที่ก�าลัง 

เผชญิกบัความท้าทายทั้งดา้นการตลาดและการบรหิารจดัการ  เราได้ช่วย

ผู้ประกอบการในจีนสร้างบริษัทที่ท�าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างบริษัท 

ต่างชาติและผู้ผลิตในท้องถิ่น  ช่วยให้โรงกลั่นไวน์ในชิลีเปลี่ยนจากระบบ

บริหารจัดการแบบครอบครัวไปใช้ระบบที่ใหญ่ขึ้น  และช่วยให้ค�าปรึกษา

แก่ธุรกิจด้านอวกาศในเมืองฟีนิกซ์  ธุรกิจนี้เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานและ 

ก�าลังพิจารณาว่าจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อไหร่และอย่างไร  

ประสบการณ์เหล่านี้และอื่น ๆ อกีมากมายเปิดทางให้เราได้ท�าการทดลอง

และคว้าโอกาสส�าคญั ๆ ในโลกธรุกจิ  ในขณะเดยีวกนังานบรรยายต่าง ๆ 

ที่เราจัดขึ้นก็มีผู้เข้าร่วมรวมกันถึง 1 ล้านคน  เมื่อถึงช่วงตอบค�าถาม   

เราก็จะได้รับฟังสิ่งที่บรรดานักธุรกิจก�าลังคิดและกังวลกันอยู่  นอกจากนี้  

แจ๊คยังลงทุนในหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์และให้ค�าแนะน�าบรรดาซีอีโอ 

มาตั้งแต่ปี 2002  รวมถึงช่วยประเมิน  ชี้แนะแนวทาง  และสร้างความ

เติบโตให้กับบริษัทหลายสิบแห่งในแวดวงต่าง ๆ  ไล่ตั้งแต่การรักษา

พยาบาล  การบ�าบัดน�้า  ไปจนถึงการหาคู่ออนไลน์  แถมเรายังเปิด 
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หลกัสตูรเอม็บเีอออนไลน์ของสถาบนัการจดัการแจ๊ค เวลช์  ที่มหาวทิยาลยั

สเตรเยอร์  ซึ่งตอนนี้มคีนสมคัรเรยีน 900 คน  เนื่องจากคนเหล่านี้ท�างาน

ในหลากหลายสาขาอาชพีทั่วโลก  ประสบการณ์ที่พวกเขาสั่งสมมาจงึช่วย

ให้เราท�าความเข้าใจโลกธรุกจิในปัจจบุนัได้อย่างกว้างขวางและลกึซึ้งยิ่งขึ้น  

โดยเป็นไปในทางที่แปลกใหม่และน่าตื่นเต้น

อนัที่จรงิแล้ว  ถ้าเรามคีวามรู้เกี่ยวกบัธรุกจิในระดบัหนึ่งตอนเขยีน

หนงัสอืเรื่อง  Winning  กพ็ูดได้ว่าตอนนี้เรามคีวามรู้มากขึ้นกว่าเดมิ  เรา

ตระหนักว่าโลกธุรกิจได้เปลี่ยนไปแล้ว  และเราก็โชคดีพอที่จะสามารถ 

ไล่ตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นทัน  นี่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราเรียนรู้

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาได้หักล้างหลักการและแนวทางในหนังสือเรื่อง   

Winning  ไปจนหมดสิ้น  เพราะมนัไม่เป็นเช่นนั้นเลย  แต่มนัได้ช่วยขยาย

ขอบเขต  ปรบัปรงุ  และเพิ่มข้อมลูให้กบัเนื้อหาในหนงัสอืเล่มนั้นมากน้อย

แตกต่างกนัไปตามแต่ละหวัข้อ

นี่คือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง  มันคือช่วงเวลา 

อนัน่าตื่นเต้น  แน่นอนว่าหากมองในบางแง่มมุ  การท�าธรุกจิในช่วงเวลานี้

ถอืว่าท้าทายกว่าที่เคยเป็นมา  นี่คอืความจรงิที่ปฏเิสธไม่ได้  ถ้าจะพูดให้

ฟังดดูหีน่อยกค็งต้องบอกว่าเศรษฐกจิในปัจจบุนัไม่ได้เตบิโตรวดเรว็เหมอืน

เมื่อก่อน  รัฐบาลของทุกประเทศเข้ามาก้าวก่ายกับแวดวงธุรกิจมากขึ้น  

การแข่งขนัระดบัโลกดเุดอืดขึ้นทกุไตรมาส  แถมเทคโนโลยกีย็งัขบัเคลื่อน

สิ่งต่าง ๆ ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความเรว็ขึ้น  เรว็ขึ้น  และเรว็ขึ้นเรื่อย ๆ

ในขณะเดยีวกนั  เรากอ็ยู่ในยคุที่เตม็ไปด้วยนวตักรรมอนัน่าตื่นตา

ตื่นใจ  ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์และกระบวนการทางวิศวกรรมใหม่ ๆ ซึ่งดูจะ

พัฒนาขึ้นทุกครั้งที่คุณกะพริบตา  แต่ยังรวมถึงวิธีที่บริษัทและผู้คนใช้ใน

การท�างานให้ส�าเรจ็  ย้อนกลบัไปในปี 1925  ประธานาธบิดคีาลวนิ คูลดิจ์  

ได้กล่าวค�าพูดอนัโด่งดงัที่ว่า  “The chief business of the America people 

is business.  (ธรุะส�าคญัของชาวอเมรกินัคอืธรุกจิ)”  ปัจจบุนัเวลาผ่านมา

เกือบ 100 ปีแล้ว  เราอาจต้องปรับเปลี่ยนค�าพูดนั้นเป็น  “The chief  
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business of the world is business.  (ธรุะส�าคญัของโลกคอืธรุกจิ)”  พูด 

ง่าย ๆ ก็คือ  เกือบทุกคนในแทบทุกที่ก�าลังผลิต  ขาย  ประดิษฐ์  และ

สร้างอะไรบางอย่างขึ้นมา  นี่คือยุคที่ผู้คนกลายเป็นผู้ประกอบการอย่าง 

ต่อเนื่องทั้งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงาน  ทั้งในองค์กรขนาดเล็กและ

ขนาดใหญ่  รวมถงึทั้งในเศรษฐกจิแบบเก่าและแบบใหม่

ดงันั้น  ถ้าคณุอยากพบเจอกบัหายนะ  กจ็งอยู่เฉย ๆ ต่อไป  หรอื

ถ้าจะพูดให้ชดัเจนยิ่งขึ้นกค็อื  จงหยดุเรยีนรู้ซะ

แต่ถ้าคณุอยากพบเจอกบัสิ่งด ีๆ  กจ็งอ้าแขนรบัการเรยีนรู ้ จากนั้น

กจ็บัตาดสูิ่งที่เกดิขึ้นกบัองค์กรของคณุ  ทมีงานของคณุ  และอาชพีการงาน

ของคุณ  แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมเป็นความตื่นเต้น  การเติบโต  และ

ความส�าเรจ็

เราหวังและตั้งใจไว้ว่าคุณจะเปิดใจรับหนังสือเล่มนี้  อันที่จริงเรา

หวงัว่ามนัจะเตม็ไปด้วยข้อมลูที่ทนัสมยั  มปีระโยชน์  และน�าไปใช้ได้ทนัที

คุณอาจมองว่าหนังสือเล่มนี้คือเอกสารอ่านเพิ่มเติมนอกเหนือจาก

หลักสูตรเอ็มบีเอที่คุณก�าลังเรียนอยู่ไม่ว่าจะในห้องเรียนหรือทางออนไลน์  

แต่ความจรงิแล้วมนัเขยีนขึ้นเพื่อใครกต็ามที่มองหาหนงัสอืเกี่ยวกบัแนวคดิ

อันยิ่งใหญ่ที่เข้าใจง่ายและน�าไปใช้ได้จริง  รวมถึงเทคนิคเกี่ยวกับการ

บรหิารธรุกจิที่สามารถเรยีนจบภายในหนึ่งวนัแล้วน�าไปใช้ได้ทนัท ี ตวัอย่าง

เช่น  คุณอาจเรียนจบจากโรงเรียนธุรกิจ  แต่กลับทิ้งความรู้ไว้เฉย ๆ จน

ฝุ่นจับ  หรือจู่ ๆ คุณจ�าเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจ  ไม่ว่าจะเป็นตอน 

เริ่มท�างานครั้งแรกหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย  ได้เลื่อนต�าแหน่งเป็น

หัวหน้าครั้งแรก  รับบทบาทผู้บริหารในองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรเป็น 

ครั้งแรก  ด�ารงต�าแหน่งซีอีโอเป็นวันแรก  หรือเป็นพนักงานคนแรกใน 

บรษิทัตั้งใหม่ของคณุเอง  (คณุท�าได้แน่!)

พูดง่าย ๆ ก็คือ  หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อใครก็ตามที่ไม่อยากท�า

ธรุกจิตามล�าพงั

SAMPLE



13

คุณคงสงสัยว่าหนังสือเล่มนี้มีข้อมูลทุกอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ

ธรุกจิหรอืเปล่า  ย่อมไม่ใช่อย่างนั้นอยูแ่ล้ว  เราแนะน�าให้คณุเรยีนรู้เกี่ยวกบั

ธรุกจิจากทกุแหล่งเท่าที่หาได้  ทั้งเพื่อนร่วมงาน  เจ้านาย  โทรทศัน์  เวบ็ไซต์  

หนงัสอืพมิพ์  งานสมัมนา  รายการวทิยอุอนไลน์  และแน่นอนว่ารวมถงึ

หนงัสอืเล่มอื่นด้วย  เราอยากให้คณุเสาะหาผู้เชี่ยวชาญในแวดวงของคณุ

ที่คณุเคารพนบัถอืแล้วท�าตามพวกเขา  แต่อย่าลมืเสาะหาผู้เชี่ยวชาญที่มี

แนวคดิตรงข้ามกบัคณุด้วย  แล้วพจิารณาแนวคดิเหล่านั้นให้ดี

เป้าหมายของเราไม่ใช่การท�าให้คณุเป็นผูเ้ชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง  

แต่เป็นการถอดรหสัธรุกจิในปัจจบุนั  เราต้องการมอบกรอบในการท�าความ

เข้าใจว่าธรุกจิหมายถงึอะไรในปัจจบุนั  และเกมธรุกจินั้นมวีธิเีล่นอย่างไร  

ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ในแวดวงใดหรืออยากจะกระโจนเข้าไปในแวดวงใด

ในอนาคตกต็าม

ดังนั้น  ส่วนแรกของหนังสือจึงมีชื่อว่า  “เรื่องของธุรกิจ”  โดยจะ

ส�ารวจแนวทางที่บริษัททุกขนาดและทุกประเภทควรน�าไปใช้ในการบริหาร

จัดการเพื่อให้กลายเป็นผู้ชนะในตลาด  ตัวอย่างเช่น  วิธีที่บริษัทต่าง ๆ 

ท�าให้พนกังานทกุคนยดึมั่นในพนัธกจิเดยีวกนัและมพีฤตกิรรมที่คล้ายคลงึ

กัน  สร้างกลยุทธ์ที่ไม่มีวันล้าสมัย  พลิกกลับมาเอาชนะคู่แข่ง  เติบโต 

ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ�านวย  รวมถงึกระตุ้นให้พนกังานทกุคนคดิค้น

นวตักรรมใหม่ ๆ  ไม่ใช่โยนให้เป็นหน้าที่ของหวักะทใินฝ่ายวจิยัและพฒันา

เพยีงอย่างเดยีว  นอกจากนี้  เนื้อหาในส่วนแรกยงัพูดถงึแนวคดิด้านการ

ตลาดและการเงิน  ซึ่งเป็นหัวข้อที่ก่อให้เกิดเสียงบ่น  ความโกรธเคือง   

และความกงัวลขนานใหญ่โดยไม่จ�าเป็น  ประเดน็สดุท้ายที่คณุจะพบเจอ

ในเนื้อหาส่วนนี้ก็คือ  วิธีรับมือกับหนึ่งในเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 

ในโลกธุรกิจ  นั่นคือ  วิกฤติ  เพราะถึงอย่างไรก็แทบไม่มีใครสามารถ 

หลกีเลี่ยงเสยีงวพิากษ์วจิารณ์ของผู้คนได้
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