
สารบัญ

บทน�ำ	 ท�ำไมผลไม้ใกล้มือถึงมองเห็นได้ยำกเหลือเกิน 13

ส่วนที่ 1 วิธีมองเห็นผลไม้ใกล้มือ :
    การมองเห็นปัญหายากกว่าการแก้ปัญหา 23

บทที่ 1	 ติดป้ำยรำคำให้กับทุกอย่ำงเพ่ือยับยั้งควำมสิ้นเปลือง	 29

บทที่ 2	 “วิเครำะห์คุณค่ำ”		ของผลิตภัณฑ์
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บทที่ 4	 ตั้งค�ำถำมว่ำ		“คุณรู้ ได้อย่ำงไร”	 37

บทที่ 5	 จงตั้งชื่อให้กับปัญหำเพ่ือให้ทุกคนมองเห็นมัน!	 44

บทที่ 6	 อย่ำถูกหลอกด้วยตัวชี้วัดที่ชวนให้เข้ำใจผิด	:	
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	 	 	 	 ด้วยกำรพลิกกลับตัวชี้วัด	 47

บทที่ 7	 กฎ	80/20	:	สิ่งที่ทุกคนรู้จักแต่มีไม่ก่ีคนที่ใช้!	 51

บทที่ 8	 หำข้อมูลอย่ำงคร่ำว	ๆ	

	 	 	 	 เพื่อให้ ได้รับองค์ควำมรู้ที่ถูกต้อง	 53

บทที่ 9	 เกณฑ์เปรียบเทียบคือควำมผิดพลำด	 56

บทที่ 10	 ใช้กำรระดมสมองเพ่ือเสำะหำปัญหำ		ไม่ใช่เสำะหำทำงออก	 59
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บทที่ 11	 เสำะหำแนวคิดจำกคนที่อยู่ใกล้ชิดกับงำนมำกที่สุด	 67

บทที่ 12	 จงออกจำกห้องท�ำงำนแล้วไปดูด้วยตำตัวเอง	 70

บทที่ 13	 อย่ำมองข้ำมพนักงำนที่เป็นคนเก็บตัว	 72

บทที่ 14	 เปลี่ยนควำมไม่พอใจเป็นควำมร่วมมือ	:	

	 	 	 กำรสลับงำนระหว่ำงฝ่ำย	 76

บทที่ 15	 คนอื่นมีแนวคิดที่ยอดเยี่ยมกันทั้งนั้น

	 	 	 คุณแค่ต้องสอบถำมพนักงำนใหม่และผู้ค้ำของคุณ!	 78

บทที่ 16	 ลูกค้ำพบเจอกับควำมยำกล�ำบำกในกำรซื้อ

	 	 	 ผลิตภัณฑ์ของคุณหรือเปล่ำ	 83

บทที่ 17	 กำรก�ำจัดแนวคิดโดยไม่ตั้งใจ	 86

บทที่ 18	 เลิกระดมสมองเพ่ือเสำะหำแนวคิดใหม่	ๆ	

	 	 	 ในกำรแก้ปัญหำ	 88

บทที่ 19	 กำรท�ำให้ปัญหำยำกขึ้น

	 	 	 ช่วยให้กำรหำวิธีแก้เป็นเรื่องง่ำยขึ้น	 90

บทที่ 20	 ใช้รำยกำรสิ่งที่ต้องท�ำ

	 	 	 วิธีน้ีใช้ ได้ผลกับนักบินโจมตีและแพทย์ผ่ำตัดสมอง

	 	 			 รวมถึงคุณด้วย!	 93
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บทที่ 25	 ประหยัดได้มหำศำล	:	ใช้เทคโนโลยีพ้ืน	ๆ	

	 	 	 แทนเทคโนโลยีขั้นสูง	 103

บทที่ 26	 ประหยัดได้มำกกว่ำอย่ำงมหำศำล	:
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บทที่ 28	 กระตุ้นให้ผู้คนขอควำมช่วยเหลือ	 110
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บทที่ 30	 ประโยคที่ขัดขวำงไม่ให้ผู้บริหำรที่ดี
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บทที่ 31	 ถ้ำอยำกท�ำเงิน		จงใช้เวลำกับลูกน้อง	 122

บทที่ 32	 เครื่องมือจูงใจผู้บริหำรที่ลดแรงจูงใจคนอ่ืน	ๆ	 124

บทที่ 33	 โรคกลัวคนมองว่ำไม่เก่งจริง	:	“ย่ิงฉันท�ำได้ดีเท่ำไหร่		
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บทที่ 35	 ให้ควำมส�ำคัญกับรำยละเอียด	 130
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บทที่ 37	 ถ้ำไม่เห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ของที่นี่		
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บทที่ 59	 จงล็อกตู้เก็บเงิน	 202

SAMPLE
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บทที่ 71	 คุยกันให้มำกขึ้น		ส่งอีเมล์ ให้น้อยลง	 233

บทที่ 72	 เพำเวอร์พอยต์เป็นตัวล้ำงผลำญชั้นยอด	 235

SAMPLE



บทที่ 73	 จัดตำรำงเวลำให้		“ตัวเอง”		สักเล็กน้อย	 237

บทที่ 74	 ถ้ำคุณรู้สึกว่ำตัวเองยุ่ง		ให้ท�ำงำนที่ส�ำคัญกว่ำเดิม	 239

บทที่ 75	 เพิ่มผลตอบแทนจำกกำรลงทุนด้ำนเวลำของคุณ	 241

บทที่ 76	 ถ้ำอยำกโดดเด่น		จงให้คนอื่นท�ำงำนของคุณ!	 243

บทที่ 77	 แม่ของคุณคงให้ค�ำแนะน�ำว่ำ		

    “ไม่ต้องท�ำให้ดีที่สุดทุกครั้งก็ได้!”	 245

    เมื่อคุณหำเวลำได้แล้ว

	 	 	 	 จงใช้มันอย่ำงชำญฉลำด!	 247

ส่วนที่ 8 ชนะใจคนขี้สงสัย  คนที่ชอบถากถาง  
    และคนที่ไม่กล้าเสี่ยง! 259

ส่วนที่ 9 ป.ล.  ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง
    (และคนที่อยากก้าวไปสู่ต�าแหน่งนั้น)! 263
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บทน�ำ

ท�ำไมผลไม้ใกล้มือ

ถึงมองเห็นได้ยำกเหลือเกิน

ทรายในกระเป๋าเดินทาง

เราเขยีนหนงัสอืเล่มนี้เพราะหงดุหงดิจากสิ่งที่คณุเองกน็่าจะเคยเจอ

เราโชคดีมากที่มีโอกาสได้ร ่วมงานกับบรรดาซีอีโอที่ประสบ 

ความส�าเร็จของบริษัทชั้นยอดจ�านวนมาก  พวกเขายึดมั่นในค�าพูดที่ว่า 

“พนักงานของเราคือทรัพย์สินที่ส�าคัญที่สุด”  อย่างแท้จริง  ไม่ใช่แค่ด ี

แต่พูด  ตอนที่เราท�างานกับพนักงานของพวกเขาตั้งแต่ระดับบนจนถึง 

ระดับล่าง  ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะท�าหน้าที่ใด  ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือ

ประเทศไหน  เรากม็กัได้ยนิว่า  “ในที่สดุกม็คีนรบัฟังความคดิของเราว่าจะ

ท�าให้บรษิทัดขีึ้นได้อย่างไรเสยีท”ี  ความโล่งใจที่เหน็ได้ชดัเจนท�าให้เราอึ้ง

ได้เสมอ

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา  บรษิทัทั่วโลกมขีนาดใหญ่ขึ้น  แต่

กลบัท�าผลงานได้ไม่ดขีึ้นเลย  อนัที่จรงิผลงานของบรษิทัส่วนใหญ่สวนทาง

ส่วนใหญ่แล้วส่ิงที่เราเรียกว่าการบริหารจัดการนั้น

ล้วนท�าให้ผู้คนท�างานได้ยากล�าบากขึ้น
— ปีเตอร์ ดรักเกอร์
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กบัการเตบิโตด้วยซ�้า  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยอีนัน่าอศัจรรย์ไม่ช่วย

ให้พวกเขาเข้าใกล้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ง่ายขึ้น  พนักงานรู้สึกราวกับว่า

ก�าลังท�างานหนักกว่าเดิม  ถึงอย่างนั้นบริษัทที่พวกเขาท�างานด้วยกลับ

คลานเป็นเต่าและย�่าอยู่กับที่มากกว่าจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  หรือพูด 

ง่าย ๆ ก็คือ  คนในบริษัทมัวแต่เล่นการเมืองในที่ท�างานมากกว่าจะสนใจ

ผลก�าไร  ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา  หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะส�าหรับ 

คนที่รัก  (หรืออาจไม่รัก!)  บริษัทและงานที่ท�าอยู่  แต่รู้สึกหงุดหงิดกับ

อปุสรรคต่าง ๆ ที่ต้องเผชญิในแต่ละวนั  ซึ่งคอยขดัขวางการเพิ่มประสทิธภิาพ

และผลก�าไร

ลองจินตนาการดูว่าคุณก�าลังจัดกระเป๋าเดินทางไปเที่ยว  คุณเก็บ

ของที่จ�าเป็นทกุอย่างลงในกระเป๋าและพยายามรดูซปิปิด  แต่กระเป๋ากลบั

บวม  ส่วนซิปก็ไม่ให้ความร่วมมือเอาเสียเลย  เพราะมัน...รูด...ไม่...ได้!  

ทีนี้คุณจะท�าอะไรเป็นอย่างแรกล่ะ  คุณพยายามนั่งทับกระเป๋าเพราะคิด

ว่าน�้าหนักตัวที่กดลงไปจะช่วยให้รูดซิปได้  แต่เมื่อไม่ได้ผล  คุณก็ต้อง

ตัดสินใจเลือกระหว่างสองทางที่ไม่น่าพึงพอใจนัก  นั่นคือ  ซื้อกระเป๋า 

ขนาดใหญ่ขึ้นหรอืเอาของบางชิ้นออก

นี่กเ็หมอืนกบัสถานการณ์ที่คณุเจอในที่ท�างาน  คณุสามารถใช้เงนิ

แก้ปัญหาหรอืปล่อยปัญหาไว้อย่างนั้นและท�าแค่เท่าที่ท�าได้

ลองย้อนกลับไปตอนที่คุณถอดใจกับการใส่ของที่จ�าเป็นทุกอย่าง 

ลงในกระเป๋ากนัดกีว่า

ปัญหากค็อื  นอกจากคณุจะใส่เสื้อผ้าลงไปแล้ว  คณุยงัใส่อากาศ

จ�านวนมากลงไปด้วย!  คุณมองไม่เห็นมันและแน่นอนว่าไม่ต้องการมัน  

แต่คณุกน็�ามนัไปด้วยอยูด่ ี อากาศเปลอืงพื้นที่และสร้างปัญหา  แทนที่คณุ

จะได้เอาเสื้อผ้าที่จ�าเป็นต้องใช้ไป  คุณกลับเอาอากาศที่คุณไม่ต้องการ 

ไปแทน

แน่นอนว่าคณุพยายามไล่อากาศออกแล้ว  โดยทิ้งน�้าหนกัตวัทั้งหมด

ขณะนั่งทับกระเป๋าและถึงกับม้วนเสื้อด้วยซ�้า  (เพื่อรีดอากาศออก)  แต่
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สุดท้ายคุณก็ยอมแพ้อย่างรวดเร็ว  และตัดสินใจอย่างไม่เต็มใจนักว่าจะ

จ่ายเงนิแปดดอลลาร์ไปกบับรกิารซกัรดีของโรงแรม

อากาศเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งมาก  อันที่จริงมันแข็งแกร่งจนถึงขั้นที่

อากาศในยางล้อรถสามารถรบัน�้าหนกัรถยนต์และรถบรรทกุได้!  นอกจาก

ความแขง็แกร่งแล้ว  มนัยงัครอบครองพื้นที่ว่างทกุแห่งด้วย

แต่สิ่งที่ท�าให้อากาศกลายเป็นศตัรตูวัฉกาจขณะที่เราจดักระเป๋าคอื

ความล่องหน!  เนื่องจากเรามองไม่เหน็อากาศ  เราจงึไม่พยายามก�าจดัมนั  

ลองจินตนาการดูว่าจะเป็นอย่างไรถ้ากระเป๋าเดินทางของคุณเต็มไปด้วย

ทรายแทนที่จะเป็นอากาศ!  คณุคงท�าทกุวถิทีางเพื่อก�าจดัมนั  และสดุท้าย

แทนที่จะใช้วธิปีระนปีระนอมอย่างไม่เตม็ใจ  (จ่ายเงนิแปดดอลลาร์เพื่อแลก

กบัการซกัเสื้อเพยีงหนึ่งตวั)  คณุอาจได้ผลลพัธ์ที่น่าพงึพอใจอย่างการไม่ต้อง

จ่ายค่าธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางที่แพงขึ้นเรื่อย ๆ

ในท�านองเดยีวกนั  บรษิทัต่าง ๆ  “ใส่อากาศ”  จ�านวนมากเข้าไป

ในกระบวนการท�างานของพวกเขา  แถมบรรดาผูจ้ดัการและฝ่ายบรหิารยงั

ยอมแพ้ให้กบัความพยายามในการไล่อากาศเรว็เกนิไปด้วย  แน่นอนว่าถ้า

อากาศกินพื้นที่เท่าบอลลูนขนาดยักษ์  มันก็อาจได้รับความสนใจอยู่บ้าง  

แต่ถ้าเป็นพื้นที่เท่ากระเป๋าใบเล็ก ๆ ซึ่งกระจายไปในทุกกระบวนการและ

ทุกกิจกรรมล่ะ  ขณะที่กระบวนการท�างานของคุณด�าเนินไปเรื่อย ๆ  

ปรมิาณอากาศกเ็พิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกนั!

เราช่วยผู้น�าธุรกิจหลายพันคนหาเงินมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  เพิ่ม

ประสทิธภิาพ  ปรบัปรงุการบรกิารลกูค้า  และสร้างความเตบิโตให้ธรุกจิ...

ด้วยการเปลี่ยน  “อากาศ”  ที่ล่องหนให้กลายเป็น  “ทราย”  ที่มองเหน็ได้

เกือบทุกกระบวนการและกิจกรรมทางธุรกิจที่คุณนึกออกล้วนมี

อากาศอยูท่ั้งสิ้น  คณุจงึต้องเสยีเวลา  เสยีเงนิ  และถกูบบีให้เลอืกตวัเลอืก

แย่ ๆ
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แนวทางในการบริหารจัดการที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาเป็นสิบ ๆ ปี

จ�าเป็นต้องได้รับการปฏิวัติขนานใหญ่  ความก้าวหน้าล่าสุดในด้านการ

บรหิารจดัการกค็อืการพฒันา  “แนวคดิแบบลนี  (Lean)”  และ  “แนวคดิ

ซกิซ์ ซกิมา  (Six Sigma)”  (ปัจจบุนัมกัเรยีกรวมกนัว่า  “ลนี ซกิซ์ ซกิมา”)  

ซึ่งใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาเพิ่มประสิทธิภาพและผลก�าไร  แต่ลีน  

ซกิซ์ ซกิมา  ต้องอาศยัการลงทนุในด้านทรพัยากรและเวลาอย่างมหาศาล  

ดงันั้น  ถงึแม้จะมปีระโยชน์กบัโครงการขนาดใหญ่จ�านวนหนึ่ง  แต่มนักลบั

ไม่สามารถไล่อากาศที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่เล็ก ๆ หลายพันแห่งในทุกองค์กร  

เรามกันกึถงึลนี ซกิซ์ ซกิมา  ในฐานะเซริ์ฟเวอร์ที่เหมาะกบัการย่อยข้อมูล

ขนาดใหญ่  แต่สิ่งที่บรษิทัหลายแห่งขาดแคลนกค็อืคอมพวิเตอร์ขนาดเลก็

ซึ่งจ�าเป็นส�าหรบัการแก้ปัญหาเลก็ ๆ น้อย ๆ ที่เกดิขึ้นทกุวนั

หนังสือเล่มนี้พูดถึงวิธีที่ใช้ได้ผลในการเลิกใส่อากาศเข้าไปใน

กระบวนการท�างาน!  วธิสี่วนใหญ่มคีวามเรยีบง่าย  ไม่จ�าเป็นต้องพึ่งพา

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ราคาแพง  และไม่มีชื่อภาษากรีกที่เรียกยาก  (เช่น   

ซิกซ์ ซิกมา!)  คุณต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการน�าบางวิธีหรือ 

ทุกวิธีจากหนังสือเล่มนี้ไปใช้  แล้วคุณจะไม่เพียงเพิ่มผลก�าไรให้บริษัท   

แต่ยงัจะมคีวามสขุกบัการท�างานด้วย!

คราวนี้ก็ถึงตาคุณแล้ว!  เราได้เห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งจ�านวนมากจาก

ทุกคนที่ใช้วิธีเหล่านี้  ไล่ตั้งแต่ผู้บริหารบนหอคอยงาช้างไปจนถึงคนที่อยู่

ใกล้ชิดกับงานมากที่สุด  หรือไล่ตั้งแต่คนงานในโรงงานแถบมิดเวสต์ 

ไปจนถึงผู้จัดการสาขาที่ห่างไกลในเอเชียตะวันออก  คุณสามารถพลิกไป

หน้าไหนกไ็ด้ในหนงัสอืเล่มนี้  แล้วหาทางเริ่มใช้มนัตั้งแต่วนันี้เป็นต้นไปSAMPLE
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ผลไม้ใกล้มือ

ผมไม่เคยหาทางกระโดดข้ามรั้วสูงสองเมตร  

แต่จะมองหาร้ัวสูงคร่ึงเมตรที่ผมสามารถก้าวข้ามไปได้
— วอร์เรน บัฟเฟตต์

ผลไม้ใกล้มอืควรเป็นสิ่งที่หยบิได้สะดวก  มนัหมายถงึการกระท�าที่ช่วยเพิ่ม

รายได้โดยปราศจากความเสี่ยงและไม่ต้องลงแรงมาก  ผู้จัดการหลายคน

เชื่อว่าหลังจากพยายามลดรายจ่ายมาหลายปี  พวกเขาย่อมคว้าผลไม้ 

ใกล้มอืได้ตั้งนานแล้ว  เพราะถ้ามนัคว้าได้ง่าย  พวกเขากน็่าจะคว้ามนัได้

แล้วจรงิไหมล่ะ

แต่พวกเขาคิดผิดถนัด  โชคร้ายที่บ่อยครั้งการลดรายจ่ายคือการ 

ทิ้งผลไม้ใกล้มอืไว้บนต้น  และตัดกิ่งก้านของต้นไม้ออกไปโดยไม่สนใจว่า

จะเหลอือะไรไว้บ้าง  ในช่วงหลายสบิปีที่ผ่านมาเราได้เหน็ว่าการเกบ็เกี่ยว

ผลไม้ใกล้มือน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นและมีความเสี่ยงน้อยกว่าโครงการ

ใหญ่ ๆ ที่บรษิทัต่าง ๆ ใช้  ไม่ว่าจะเป็นการพลกิโฉมด้านกลยทุธ์หรอืระบบ

ต่าง ๆ ที่ถกูน�าไปใช้ทั่วทั้งบรษิทั!  โครงการเหล่านี้เปรยีบได้กบัผลไม้ที่เอื้อม

ถงึยาก!

ผลไม้ใกล้มอืมทีกุขนาดโดยมมีลูค่าหลายล้านดอลลาร์ไปจนถงึไม่กี่

พันดอลลาร์  มันเปรียบเหมือนเชื้อเพลิงที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโต!  

หนงัสอืเล่มนี้จะช่วยให้คณุเกบ็เกี่ยวผลไม้ใกล้มอืให้มากที่สดุเท่าที่จะท�าได้!SAMPLE
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ในอดีตมนุษย์ครองโลกด้วยการเก็บเกี่ยว  
ปัจจุบันคุณสามารถครองบริษัท
ด้วยการเก็บเกี่ยวแนวคิด!

สองหัวดีกว่าหัวเดียว
— สุภาษิตโบราณ

มนษุย์ครองโลกได้อย่างไร  ค�าตอบกค็อื  ขณะที่สตัว์อื่นออกล่าหาอาหาร  

มนษุย์กลบัเป็นสตัว์จ�าพวกเดยีวที่เรยีนรู้วธิเีกบ็เกี่ยว

การล่าสตัว์คอืวธิหีาอาหารของมนษุย์ยคุแรก ๆ  มนัท�าได้ยากและ

มีความเสี่ยงมาก  เพื่อให้ความพยายามนั้นคุ้มค่า  ผู้ล่าต้องล่าสัตว์ใหญ่  

แต่ปัญหาก็คือการล่าสัตว์ใหญ่น่ากลัวและอันตราย  มีเพียงคนที่แข็งแรง

ที่สดุ  กล้าหาญที่สดุ  และมทีกัษะมากที่สดุของเผ่าเท่านั้นที่สามารถท�าได้  

นี่หมายความว่าคนส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาคนส่วนน้อย  ถงึแม้การล่าสตัว์จะ

เริ่มต้นด้วยความหวังอันยิ่งใหญ่และการเป่าแตร  แต่มันก็ใช้เวลานาน   

ได้อาหารไม่มาก  และมีคนบาดเจ็บมากกว่าที่คาดการณ์ไว้  เมื่อสัตว์ใน

บริเวณนั้นถูกล่าจนหมด  ผู้คนก็ต้องตระเวนไปในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยซึ่งอยู่

ห่างไกลขึ้นเรื่อย ๆ  นั่นท�าให้การล่าสตัว์เป็นเรื่องยากกว่าเดมิ  และอาหาร

กเ็ริ่มขาดแคลนมากขึ้น

นี่ฟังดูคล้ายกับโครงการใหญ่ ๆ ที่หลายบริษัทใช้เพื่อ  “ฟูมฟัก”  

รายได้ของพวกเขา  โครงการอย่างการจัดระเบียบองค์กรใหม่  ระบบ

วางแผนทรัพยากรบริษัท  การลดรายจ่าย  และอื่น ๆ เปรียบได้กับการ 

ล่าสตัว์ใหญ่ในแวดวงธรุกจิ  ผูบ้รหิารเปิดตวัโครงการเหล่านี้อย่างเอกิเกรกิ

และตั้งความหวงัไว้สงูมาก  ส่วนคนที่รบัผดิชอบกค็อืผูเ้ชี่ยวชาญที่ถูกคดัเลอืก

มา  ทมีผูบ้รหิารจะจบัตาดูความคบืหน้าพร้อมกบัเฝ้ารอผลลพัธ์อนัยิ่งใหญ่  
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บางครั้งทกุอย่างกไ็ปได้สวย...เหมอืนกบัที่บางครั้งเราถกูลอตเตอรี่  แต่เรื่อง

แบบนี้เกดิขึ้นไม่บ่อยนกั

ข้อเทจ็จรงิกค็อื  โครงการใหญ่ ๆ เหล่านี้กนิเวลานาน  มคีวามเสี่ยง

ที่ไม่สามารถคาดเดาได้  และให้ผลลพัธ์ต�่ากว่าที่ประเมนิไว้มาก

ทว่าเมื่อมนษุย์เรยีนรูท้ี่จะเพาะปลกูและเกบ็เกี่ยว  ทกุอย่างกเ็ปลี่ยน 

แปลงไปชนดิหน้ามอืเป็นหลงัมอื  การปลกูพชืขนาดเลก็และปลอดภยัเข้ามา

แทนที่การล่าสตัว์ใหญ่ที่มคีวามเสี่ยง  การใชด้นิผนืเดมิซ�้า ๆ เข้ามาแทนที่

การย้ายไปล่าสตัว์ในพื้นที่ใหม่ ๆ  การพึ่งพาคนส่วนใหญ่ในการเพาะปลูก

เข้ามาแทนที่การพึ่งพาคนส่วนน้อยในการล่าสตัว์  การเกบ็เกี่ยวอาศยัการ

ร่วมแรงร่วมใจของคนจ�านวนมากที่มีทักษะแตกต่างกัน  ทั้งยังมีความ

ปลอดภยัและง่ายกว่าการล่าสตัว์ด้วย

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก่อให้เกดิอารยธรรมของมนษุย์ที่อดุมสมบรูณ์

และทรงพลงั  ซึ่งแผ่ขยายเข้ามาครอบง�าชนเผ่าต่าง ๆ ที่ด�ารงชวีติด้วยการ

ล่าสตัว์

อย่างไรก็ตาม  บรรดาผู้จัดการยังคงพึ่งพาการล่าสัตว์มากเกินไป  

พวกเขาคิดค้นโครงการใหญ่ ๆ และหวังว่าจะได้รับผลลัพธ์มหาศาล   

อันที่จริงนี่ไม่ใช่เรื่องแย่  เพราะถ้ามีผลลัพธ์แบบนั้นรออยู่  ใครสักคน 

กค็วรจะไล่ล่ามนั...อย่างระมดัระวงั

แต่ปัญหาก็คือ  บรรดาผู้จัดการมองข้ามการเก็บเกี่ยว  ในบริษัท

ใหญ่ ๆ พนักงานอาจผุดแนวคิดเล็ก ๆ จ�านวนมากเพื่อให้บริษัทสามารถ

ท�าเงนิได้มากขึ้นโดยปราศจากความเสี่ยง  เรารูเ้รื่องนี้ดเีพราะเหน็มากบัตา  

ลองจนิตนาการดวู่าพนกังานในบรษิทัแห่งหนึ่งช่วยกนัค้นหากระเป๋า 1’000 

ใบที่มอีากาศอยูข้่างในและไล่อากาศออกไป  กระเป๋าแต่ละใบอาจมมีลูค่า

เพยีง 100’000 ดอลลาร์  แต่เมื่อรวมกนัแล้วจะท�าก�าไรได้สูงถงึ 100’000’000 

ดอลลาร์โดยที่มีความเสี่ยงต�่า  บริษัทขนาดเล็กก็สามารถน�าวิธีนี้ไปใช้ได้

เช่นกนั  นี่คอืพลงัของสิ่งที่เราเรยีกว่าการเกบ็เกี่ยวแนวคดิ  (Idea HarvestTM)
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เพิ่มผลลัพธ์จากการเก็บเกี่ยวแนวคิดเป็นเท่าตัว

เพื่อให้ได้ผลผลติที่ด ี ชาวไร่จะต้องพรวนดนิ  หว่านเมลด็พชื  ใส่ปุย๋  แล้ว

ค่อยเกบ็เกี่ยว  และเพื่อให้ได้เงนิก้อนโต  พวกเขาต้องบรรจผุลผลติใส่กล่อง

แล้วน�าไปขาย

เพื่อให้ได้ผลิตผลทางการเงินที่ดีจากธุรกิจ  ผู้บริหารต้องเตรียม 

องค์ประกอบ 6 อย่างให้พร้อม  ได้แก่  พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา  

สร้างแรงจงูใจให้พนกังาน  สร้างความร่วมมอืระหว่างฝ่ายต่าง ๆ  ตดัสนิใจ

อย่างรวดเรว็  พฒันาทกัษะในการลงมอืท�า  และสร้างความรบัผดิชอบเพื่อ

ให้บรษิทัท�าเงนิได้

เมื่อเราขอให้บรรดาซีอีโอประเมินบริษัทของตัวเองโดยอิงจาก 

องค์ประกอบเหล่านี้  พวกเขามกับอกว่า  “เราน่าจะได้เกรดบ ี เพราะเรา

ท�าเรื่องเหล่านี้ได้ดทีเีดยีว”

คะแนนที่บรรดาซีอีโอมักให้บริษัทของตัวเอง

พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา	 80%
สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน	 90%
สร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง	ๆ	 75%
ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว	 85%
พัฒนาทักษะในการลงมือท�า	 90%
สร้างความรับผิดชอบเพื่อให้บริษัทท�าเงินได้	 85%

เกรดเฉลี่ย	 85%	=	เกรดบี

แล้วพวกเขาควรได้เกรดเท่าไหร่  เอาเป็นว่าคณุคงไม่อยากให้ลูกของ

คณุกลบับ้านมาด้วยเกรดนั้นแน่!

การคดิเกรดด้านการเกบ็เกี่ยวแนวคดิไม่ได้ใช้หลกัการเฉลี่ย  แต่ใช้

การคณูผลลพัธ์ในแต่ละขั้น  ถ้าคณุอยากให้มนัฟังดเูป็นธรุกจิมากขึ้น  คณุ
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