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ทรายในกระเป๋าเดินทาง
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เราเขียนหนังสือเล่มนี้เพราะหงุดหงิดจากสิ่งที่คุณเองก็น่าจะเคยเจอ
เราโชคดี ม ากที่ มี โ อกาสได้ ร ่ ว มงานกั บ บรรดาซี อี โ อที่ ป ระสบ
ความส�ำเร็จของบริษัทชั้นยอดจ�ำนวนมาก พวกเขายึดมั่นในค�ำพูดที่ว่า
“พนักงานของเราคือทรัพย์สินที่ส�ำคัญที่สุด” อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ดี
แต่พูด ตอนที่เราท�ำงานกับพนักงานของพวกเขาตั้งแต่ระดับบนจนถึง
ระดับล่าง ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะท�ำหน้าที่ใด ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือ
ประเทศไหน เราก็มกั ได้ยนิ ว่า “ในทีส่ ดุ ก็มคี นรับฟังความคิดของเราว่าจะ
ท�ำให้บริษัทดีขึ้นได้อย่างไรเสียที” ความโล่งใจที่เห็นได้ชัดเจนท�ำให้เราอึ้ง
ได้เสมอ
ตลอดระยะเวลาหลายปีทผี่ า่ นมา บริษทั ทัว่ โลกมีขนาดใหญ่ขนึ้ แต่
กลับท�ำผลงานได้ไม่ดขี นึ้ เลย อันทีจ่ ริงผลงานของบริษทั ส่วนใหญ่สวนทาง
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กับการเติบโตด้วยซ�้ำ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันน่าอัศจรรย์ไม่ช่วย
ให้พวกเขาเข้าใกล้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ง่ายขึ้น พนักงานรู้สึกราวกับว่า
ก�ำลังท�ำงานหนักกว่าเดิม ถึงอย่างนั้นบริษัทที่พวกเขาท�ำงานด้วยกลับ
คลานเป็นเต่าและย�่ำอยู่กับที่มากกว่าจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ หรือพูด
ง่าย ๆ ก็คือ คนในบริษัทมัวแต่เล่นการเมืองในที่ท�ำงานมากกว่าจะสนใจ
ผลก�ำไร ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะส�ำหรับ
คนที่รัก (หรืออาจไม่รัก!) บริษัทและงานที่ท�ำอยู่ แต่รู้สึกหงุดหงิดกับ
อุปสรรคต่าง ๆ ทีต่ อ้ งเผชิญในแต่ละวัน ซึง่ คอยขัดขวางการเพิม่ ประสิทธิภาพ
และผลก�ำไร
ลองจินตนาการดูว่าคุณก�ำลังจัดกระเป๋าเดินทางไปเที่ยว คุณเก็บ
ของทีจ่ ำ� เป็นทุกอย่างลงในกระเป๋าและพยายามรูดซิปปิด แต่กระเป๋ากลับ
บวม ส่วนซิปก็ไม่ให้ความร่วมมือเอาเสียเลย เพราะมัน...รูด...ไม่...ได้!
ทีนี้คุณจะท�ำอะไรเป็นอย่างแรกล่ะ คุณพยายามนั่งทับกระเป๋าเพราะคิด
ว่าน�้ำหนักตัวที่กดลงไปจะช่วยให้รูดซิปได้ แต่เมื่อไม่ได้ผล คุณก็ต้อง
ตัดสินใจเลือกระหว่างสองทางที่ไม่น่าพึงพอใจนัก นั่นคือ ซื้อกระเป๋า
ขนาดใหญ่ขึ้นหรือเอาของบางชิ้นออก
นี่ก็เหมือนกับสถานการณ์ที่คุณเจอในที่ท�ำงาน คุณสามารถใช้เงิน
แก้ปัญหาหรือปล่อยปัญหาไว้อย่างนั้นและท�ำแค่เท่าที่ท�ำได้
ลองย้อนกลับไปตอนที่คุณถอดใจกับการใส่ของที่จ�ำเป็นทุกอย่าง
ลงในกระเป๋ากันดีกว่า
ปัญหาก็คือ นอกจากคุณจะใส่เสื้อผ้าลงไปแล้ว คุณยังใส่อากาศ
จ�ำนวนมากลงไปด้วย! คุณมองไม่เห็นมันและแน่นอนว่าไม่ต้องการมัน
แต่คณ
ุ ก็นำ� มันไปด้วยอยูด่ ี อากาศเปลืองพืน้ ทีแ่ ละสร้างปัญหา แทนทีค่ ณ
ุ
จะได้เอาเสื้อผ้าที่จ�ำเป็นต้องใช้ไป คุณกลับเอาอากาศที่คุณไม่ต้องการ
ไปแทน
แน่นอนว่าคุณพยายามไล่อากาศออกแล้ว โดยทิง้ น�้ำหนักตัวทัง้ หมด
ขณะนั่งทับกระเป๋าและถึงกับม้วนเสื้อด้วยซ�้ำ (เพื่อรีดอากาศออก) แต่
14
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สุดท้ายคุณก็ยอมแพ้อย่างรวดเร็ว และตัดสินใจอย่างไม่เต็มใจนักว่าจะ
จ่ายเงินแปดดอลลาร์ไปกับบริการซักรีดของโรงแรม
อากาศเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งมาก อันที่จริงมันแข็งแกร่งจนถึงขั้นที่
อากาศในยางล้อรถสามารถรับน�ำ้ หนักรถยนต์และรถบรรทุกได้! นอกจาก
ความแข็งแกร่งแล้ว มันยังครอบครองพื้นที่ว่างทุกแห่งด้วย
แต่สงิ่ ทีท่ ำ� ให้อากาศกลายเป็นศัตรูตวั ฉกาจขณะทีเ่ ราจัดกระเป๋าคือ
ความล่องหน! เนือ่ งจากเรามองไม่เห็นอากาศ เราจึงไม่พยายามก�ำจัดมัน
ลองจินตนาการดูว่าจะเป็นอย่างไรถ้ากระเป๋าเดินทางของคุณเต็มไปด้วย
ทรายแทนทีจ่ ะเป็นอากาศ! คุณคงท�ำทุกวิถที างเพือ่ ก�ำจัดมัน และสุดท้าย
แทนทีจ่ ะใช้วธิ ปี ระนีประนอมอย่างไม่เต็มใจ (จ่ายเงินแปดดอลลาร์เพือ่ แลก
กับการซักเสือ้ เพียงหนึง่ ตัว) คุณอาจได้ผลลัพธ์ทนี่ า่ พึงพอใจอย่างการไม่ตอ้ ง
จ่ายค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่แพงขึ้นเรื่อย ๆ
ในท�ำนองเดียวกัน บริษัทต่าง ๆ “ใส่อากาศ” จ�ำนวนมากเข้าไป
ในกระบวนการท�ำงานของพวกเขา แถมบรรดาผูจ้ ดั การและฝ่ายบริหารยัง
ยอมแพ้ให้กบั ความพยายามในการไล่อากาศเร็วเกินไปด้วย แน่นอนว่าถ้า
อากาศกินพื้นที่เท่าบอลลูนขนาดยักษ์ มันก็อาจได้รับความสนใจอยู่บ้าง
แต่ถ้าเป็นพื้นที่เท่ากระเป๋าใบเล็ก ๆ ซึ่งกระจายไปในทุกกระบวนการและ
ทุก กิจ กรรมล่ ะ ขณะที่กระบวนการท� ำงานของคุณด� ำเนินไปเรื่อย ๆ
ปริมาณอากาศก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน!
เราช่วยผู้น�ำธุรกิจหลายพันคนหาเงินมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงการบริการลูกค้า และสร้างความเติบโตให้ธรุ กิจ...
ด้วยการเปลี่ยน “อากาศ” ที่ล่องหนให้กลายเป็น “ทราย” ที่มองเห็นได้
เกือบทุกกระบวนการและกิจกรรมทางธุรกิจที่คุณนึกออกล้วนมี
อากาศอยูท่ งั้ สิน้ คุณจึงต้องเสียเวลา เสียเงิน และถูกบีบให้เลือกตัวเลือก
แย่ ๆ
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แนวทางในการบริหารจัดการที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาเป็นสิบ ๆ ปี
จ�ำเป็นต้องได้รับการปฏิวัติขนานใหญ่ ความก้าวหน้าล่าสุดในด้านการ
บริหารจัดการก็คือการพัฒนา “แนวคิดแบบลีน (Lean)” และ “แนวคิด
ซิกซ์ ซิกมา (Six Sigma)” (ปัจจุบันมักเรียกรวมกันว่า “ลีน ซิกซ์ ซิกมา”)
ซึ่งใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาเพิ่มประสิทธิภาพและผลก�ำไร แต่ลีน
ซิกซ์ ซิกมา ต้องอาศัยการลงทุนในด้านทรัพยากรและเวลาอย่างมหาศาล
ดังนัน้ ถึงแม้จะมีประโยชน์กบั โครงการขนาดใหญ่จ�ำนวนหนึง่ แต่มนั กลับ
ไม่สามารถไล่อากาศที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่เล็ก ๆ หลายพันแห่งในทุกองค์กร
เรามักนึกถึงลีน ซิกซ์ ซิกมา ในฐานะเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะกับการย่อยข้อมูล
ขนาดใหญ่ แต่สงิ่ ทีบ่ ริษทั หลายแห่งขาดแคลนก็คอื คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
ซึ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการแก้ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ พู ด ถึ ง วิ ธีที่ ใ ช้ ไ ด้ ผ ลในการเลิ ก ใส่ อ ากาศเข้ า ไปใน
กระบวนการท�ำงาน! วิธีส่วนใหญ่มีความเรียบง่าย ไม่จ�ำเป็นต้องพึ่งพา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ราคาแพง และไม่มีชื่อภาษากรีกที่เรียกยาก (เช่น
ซิกซ์ ซิกมา!) คุณต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการน�ำบางวิธีหรือ
ทุกวิธีจากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ แล้วคุณจะไม่เพียงเพิ่มผลก� ำไรให้บริษัท
แต่ยังจะมีความสุขกับการท�ำงานด้วย!
คราวนี้ก็ถึงตาคุณแล้ว! เราได้เห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งจ�ำนวนมากจาก
ทุกคนที่ใช้วิธีเหล่านี้ ไล่ตั้งแต่ผู้บริหารบนหอคอยงาช้างไปจนถึงคนที่อยู่
ใกล้ชิดกับงานมากที่สุด หรือไล่ตั้งแต่คนงานในโรงงานแถบมิดเวสต์
ไปจนถึงผู้จัดการสาขาที่ห่างไกลในเอเชียตะวันออก คุณสามารถพลิกไป
หน้าไหนก็ได้ในหนังสือเล่มนี้ แล้วหาทางเริ่มใช้มันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
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ผลไม้ใกล้มือ
ผมไม่เคยหาทางกระโดดข้ามรั้วสูงสองเมตร
แต่จะมองหารั้วสูงครึ่งเมตรที่ผมสามารถก้าวข้ามไปได้
— วอร์เรน บัฟเฟตต์
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ผลไม้ใกล้มอื ควรเป็นสิง่ ทีห่ ยิบได้สะดวก มันหมายถึงการกระท�ำทีช่ ว่ ยเพิม่
รายได้โดยปราศจากความเสี่ยงและไม่ต้องลงแรงมาก ผู้จัดการหลายคน
เชื่อว่าหลังจากพยายามลดรายจ่ายมาหลายปี พวกเขาย่อมคว้าผลไม้
ใกล้มือได้ตั้งนานแล้ว เพราะถ้ามันคว้าได้ง่าย พวกเขาก็น่าจะคว้ามันได้
แล้วจริงไหมล่ะ
แต่พวกเขาคิดผิดถนัด โชคร้ายที่บ่อยครั้งการลดรายจ่ายคือการ
ทิ้งผลไม้ใกล้มือไว้บนต้น และตัดกิ่งก้านของต้นไม้ออกไปโดยไม่สนใจว่า
จะเหลืออะไรไว้บ้าง ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเราได้เห็นว่าการเก็บเกี่ยว
ผลไม้ใกล้มือน�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นและมีความเสี่ยงน้อยกว่าโครงการ
ใหญ่ ๆ ทีบ่ ริษทั ต่าง ๆ ใช้ ไม่วา่ จะเป็นการพลิกโฉมด้านกลยุทธ์หรือระบบ
ต่าง ๆ ทีถ่ กู น�ำไปใช้ทวั่ ทัง้ บริษทั ! โครงการเหล่านีเ้ ปรียบได้กบั ผลไม้ทเี่ อือ้ ม
ถึงยาก!
ผลไม้ใกล้มอื มีทกุ ขนาดโดยมีมลู ค่าหลายล้านดอลลาร์ไปจนถึงไม่กี่
พั น ดอลลาร์ มั น เปรี ย บเหมื อ นเชื้ อ เพลิ ง ที่ ช ่ ว ยขั บ เคลื่ อ นการเติ บ โต!
หนังสือเล่มนีจ้ ะช่วยให้คณ
ุ เก็บเกีย่ วผลไม้ใกล้มอื ให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้!
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ในอดีตมนุษย์ครองโลกด้วยการเก็บเกี่ยว
ปัจจุบันคุณสามารถครองบริษัท
ด้วยการเก็บเกี่ยวแนวคิด!
สองหัวดีกว่าหัวเดียว
— สุภาษิตโบราณ
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มนุษย์ครองโลกได้อย่างไร ค�ำตอบก็คือ ขณะที่สัตว์อื่นออกล่าหาอาหาร
มนุษย์กลับเป็นสัตว์จ�ำพวกเดียวที่เรียนรู้วิธีเก็บเกี่ยว
การล่าสัตว์คือวิธีหาอาหารของมนุษย์ยุคแรก ๆ มันท�ำได้ยากและ
มีความเสี่ยงมาก เพื่อให้ความพยายามนั้นคุ้มค่า ผู้ล่าต้องล่าสัตว์ใหญ่
แต่ปัญหาก็คือการล่าสัตว์ใหญ่น่ากลัวและอันตราย มีเพียงคนที่แข็งแรง
ทีส่ ดุ กล้าหาญทีส่ ดุ และมีทกั ษะมากทีส่ ดุ ของเผ่าเท่านัน้ ทีส่ ามารถท�ำได้
นี่หมายความว่าคนส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาคนส่วนน้อย ถึงแม้การล่าสัตว์จะ
เริ่มต้นด้วยความหวังอันยิ่งใหญ่และการเป่าแตร แต่มันก็ใช้เวลานาน
ได้อาหารไม่มาก และมีคนบาดเจ็บมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ เมื่อสัตว์ใน
บริเวณนั้นถูกล่าจนหมด ผู้คนก็ต้องตระเวนไปในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยซึ่งอยู่
ห่างไกลขึน้ เรือ่ ย ๆ นัน่ ท�ำให้การล่าสัตว์เป็นเรือ่ งยากกว่าเดิม และอาหาร
ก็เริ่มขาดแคลนมากขึ้น
นี่ฟังดูคล้ายกับโครงการใหญ่ ๆ ที่หลายบริษัทใช้เพื่อ “ฟูมฟัก”
รายได้ของพวกเขา โครงการอย่างการจัดระเบียบองค์กรใหม่ ระบบ
วางแผนทรัพยากรบริษัท การลดรายจ่าย และอื่น ๆ เปรียบได้กับการ
ล่าสัตว์ใหญ่ในแวดวงธุรกิจ ผูบ้ ริหารเปิดตัวโครงการเหล่านีอ้ ย่างเอิกเกริก
และตัง้ ความหวังไว้สงู มาก ส่วนคนทีร่ บั ผิดชอบก็คอื ผูเ้ ชีย่ วชาญทีถ่ กู คัดเลือก
มา ทีมผูบ้ ริหารจะจับตาดูความคืบหน้าพร้อมกับเฝ้ารอผลลัพธ์อนั ยิง่ ใหญ่
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บางครัง้ ทุกอย่างก็ไปได้สวย...เหมือนกับทีบ่ างครัง้ เราถูกลอตเตอรี่ แต่เรือ่ ง
แบบนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
ข้อเท็จจริงก็คอื โครงการใหญ่ ๆ เหล่านีก้ นิ เวลานาน มีความเสีย่ ง
ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ และให้ผลลัพธ์ต�่ำกว่าที่ประเมินไว้มาก
ทว่าเมือ่ มนุษย์เรียนรูท้ จี่ ะเพาะปลูกและเก็บเกีย่ ว ทุกอย่างก็เปลีย่ น
แปลงไปชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ การปลูกพืชขนาดเล็กและปลอดภัยเข้ามา
แทนทีก่ ารล่าสัตว์ใหญ่ทมี่ คี วามเสีย่ ง การใช้ดนิ ผืนเดิมซ�้ำ ๆ เข้ามาแทนที่
การย้ายไปล่าสัตว์ในพื้นที่ใหม่ ๆ การพึ่งพาคนส่วนใหญ่ในการเพาะปลูก
เข้ามาแทนที่การพึ่งพาคนส่วนน้อยในการล่าสัตว์ การเก็บเกี่ยวอาศัยการ
ร่วมแรงร่วมใจของคนจ�ำนวนมากที่มีทักษะแตกต่างกัน ทั้งยังมีความ
ปลอดภัยและง่ายกว่าการล่าสัตว์ด้วย
การเปลีย่ นแปลงครัง้ นีก้ อ่ ให้เกิดอารยธรรมของมนุษย์ทอี่ ดุ มสมบูรณ์
และทรงพลัง ซึง่ แผ่ขยายเข้ามาครอบง�ำชนเผ่าต่าง ๆ ทีด่ ำ� รงชีวติ ด้วยการ
ล่าสัตว์
อย่างไรก็ตาม บรรดาผู้จัดการยังคงพึ่งพาการล่าสัตว์มากเกินไป
พวกเขาคิดค้นโครงการใหญ่ ๆ และหวังว่าจะได้รับผลลัพธ์มหาศาล
อันที่จริงนี่ไม่ใช่เรื่องแย่ เพราะถ้ามีผลลัพธ์แบบนั้นรออยู่ ใครสักคน
ก็ควรจะไล่ล่ามัน...อย่างระมัดระวัง
แต่ปัญหาก็คือ บรรดาผู้จัดการมองข้ามการเก็บเกี่ยว ในบริษัท
ใหญ่ ๆ พนักงานอาจผุดแนวคิดเล็ก ๆ จ�ำนวนมากเพื่อให้บริษัทสามารถ
ท�ำเงินได้มากขึน้ โดยปราศจากความเสีย่ ง เรารูเ้ รือ่ งนีด้ เี พราะเห็นมากับตา
ลองจินตนาการดูวา่ พนักงานในบริษทั แห่งหนึง่ ช่วยกันค้นหากระเป๋า 1’000
ใบทีม่ อี ากาศอยูข่ า้ งในและไล่อากาศออกไป กระเป๋าแต่ละใบอาจมีมลู ค่า
เพียง 100’000 ดอลลาร์ แต่เมือ่ รวมกันแล้วจะท�ำก�ำไรได้สงู ถึง 100’000’000
ดอลลาร์โดยที่มีความเสี่ยงต�่ำ บริษัทขนาดเล็กก็สามารถน�ำวิธีนี้ไปใช้ได้
เช่นกัน นีค่ อื พลังของสิง่ ทีเ่ ราเรียกว่าการเก็บเกีย่ วแนวคิด (Idea HarvestTM)
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เพิ่มผลลัพธ์จากการเก็บเกี่ยวแนวคิดเป็นเท่าตัว

PL

E

เพือ่ ให้ได้ผลผลิตทีด่ ี ชาวไร่จะต้องพรวนดิน หว่านเมล็ดพืช ใส่ปยุ๋ แล้ว
ค่อยเก็บเกีย่ ว และเพือ่ ให้ได้เงินก้อนโต พวกเขาต้องบรรจุผลผลิตใส่กล่อง
แล้วน�ำไปขาย
เพื่อให้ได้ผลิตผลทางการเงินที่ดีจากธุรกิจ ผู้บริหารต้องเตรียม
องค์ประกอบ 6 อย่างให้พร้อม ได้แก่ พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา
สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน สร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ตัดสินใจ
อย่างรวดเร็ว พัฒนาทักษะในการลงมือท�ำ และสร้างความรับผิดชอบเพือ่
ให้บริษัทท�ำเงินได้
เมื่ อ เราขอให้ บ รรดาซี อี โ อประเมิ น บริ ษั ท ของตั ว เองโดยอิ ง จาก
องค์ประกอบเหล่านี้ พวกเขามักบอกว่า “เราน่าจะได้เกรดบี เพราะเรา
ท�ำเรื่องเหล่านี้ได้ดีทีเดียว”

M

คะแนนที่บรรดาซีอีโอมักให้บริษัทของตัวเอง

80%
90%
75%
85%
90%
85%

เกรดเฉลี่ย

85% = เกรดบี

SA

พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา
สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
สร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ
ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
พัฒนาทักษะในการลงมือท�ำ
สร้างความรับผิดชอบเพื่อให้บริษัทท�ำเงินได้

แล้วพวกเขาควรได้เกรดเท่าไหร่ เอาเป็นว่าคุณคงไม่อยากให้ลกู ของ
คุณกลับบ้านมาด้วยเกรดนั้นแน่!
การคิดเกรดด้านการเก็บเกี่ยวแนวคิดไม่ได้ใช้หลักการเฉลี่ย แต่ใช้
การคูณผลลัพธ์ในแต่ละขัน้ ถ้าคุณอยากให้มนั ฟังดูเป็นธุรกิจมากขึน้ คุณ
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