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TO

 - สิ่ ง ดี ๆ จ า ก ผู้ ใ ห้ สู่ ผู้ รั บ - 

ผู้ที่มอบหนังสือเล่มนี้ให้แด่ท่ำน  คือผู้ที่มีควำมเอำใจใส่และปรำรถนำแต่สิ่ง
ที่ดีที่สุด  จึงได้มอบหนังสือเล่มนี้เพื่อช่วยให้ท่ำนมีวิธีในกำรบริหำรจัดกำรและน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรกิจกำรของตนให้ประสบควำมส�ำเร็จเป็นมืออำชีพ  มีชีวิตที่
ต้องกำรตำมใจปรำรถนำ  และดีขึ้นตลอดไป

นี่คือสิ่งที่คนพิเศษผู้ที่รักและห่วงใยในตัวท่ำน  ได้มอบหนังสือเล่มนี้ให้  เพื่อ
ต้องกำรให้คนที่รักและห่วงใย  มีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป

เพรำะหนังสือดีเล่มนี้  เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเรำให้ดีขึ้นได้

TO

FROM

การมอบหนังสือดีแก่ผู้ที่ท่านรักและห่วงใย  เป็นการเพิ่มสิ่งดีให้กับตนเองและผู้ได้รับ  สำาหรับ
ผู้รับนั้น  เมื่อท่านได้รับหนังสือดีเล่มนี้  ขอให้ตอบแทนสิ่งดี ๆ  คืนแก่ผู้ให้ด้วยการอ่านให้จบ  1  ครั้ง  
และให้ผู้อื่นยืมอ่าน  1  ครั้ง  เพราะเท่ากับท่านได้ช่วยให้ตัวท่านเองและคนรอบข้าง  มีชีวิตที่ดีขึ้น

สมชัย  เบญจมิตร
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-  เกี่ยวกับผู้เขียน  -

เควิน  ดี.  จอห์นสัน  ประธำนบริษัทจอห์นสัน  มีเดีย  อิงค์
และผู้ประกอบกำรเจ้ำของธุรกิจหลำกหลำย  มีประสบกำรณ์
หลำยปีในกำรบริหำรบริษัทด้ำนกำรตลำดและกำรสื่อสำรท่ีให้
บริกำรแก่บริษัทท่ีมีชื่อเสียงต่ำง ๆ ท่ีได้รับกำรจัดอันดับ  100  
อันดับแรก  โดยนิตยสำรฟอร์จูน  ได้รับเชิญไปปรำกฏตัวใน

รำยกำรโทรทัศน์ รำยกำรวิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสำรต่ำง ๆ  และได้ปรำกฏ
ตัวในรำยกำรข่ำวซีเอ็นเอ็นอยู่เสมอ  ก่อนที่จะก่อตั้งบริษัทในปี  2000  เขำได้
สร้ำงสรรค์แอปพลิเคชันบนเว็บไซต์  และผลิตซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ให้บริษัท
ชั้นน�ำต่ำง ๆ เขำเคยเป็นท่ีปรึกษำให้กับไอบีเอ็มและดูแลเว็บไซต์ให้ซีเอ็นเอ็น  

เควินศึกษำมหำวิทยำลัยที่วิทยำลัยมอร์เฮำส์ในเมืองแอตแลนตำ  รัฐ
จอร์เจีย  ในสำขำวิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ในฐำนะนักศึกษำทุนองค์กำรนำซำ
และได้รับปริญญำเกียรตินิยม  ขณะที่เป็นนักศึกษำ เขำก่อต้ังบริษัทจอห์นสัน
มีเดีย  อิงค์  ซ่ึงผลิตออมนิพับลิชเชอร์  ซ่ึงเป็นระบบในกำรบริหำรจัดกำรเนื้อหำ
บนเวบ็ไซต์ระบบแรก ๆ  ในสมยันัน้  ต่อมำเขำขำยออมนพิบัลชิเชอร์ให้กบับริษัท
สิง่พมิพ์และได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็นผูน้�ำด้ำนโซเชยีลมเีดยี  หลงัจำกตระหนกั
ถงึโอกำสมหำศำลในกำรน�ำเทคโนโลยด้ีำนอนิเทอร์เนต็มำใช้กบัสือ่และกำรตลำด  
เขำตัดสินใจก�ำหนดทิศทำงของธุรกิจของเขำในกำรสร้ำงตลำดนี้ให้เติบโต  เขำ
อำศัยกับภรรยำและบุตรชำยในเมืองแอตแลนตำ  รัฐจอร์เจีย  

-  เกี่ยวกับผู้แปลและเรียบเรียง  -

สุดาวรรณ  อริยะทรัพย์  ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียนอัสสัมชัญ 
คอนแวนต์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ  ปริญญำตรีภำคภำษำอังกฤษ   คณะ
อักษรศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  และปริญญำโททำงด้ำนกำรสอนภำษำ
อังกฤษ  จำกมหำวิทยำลัยมิชิแกน สเตท  ในสหรัฐอเมริกำ  สุดำวรรณชอบ 
อ่ำนหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจและกำรพัฒนำตนเอง  นอกจำกนี้เธอยังรักงำนแปล
อย่ำงมำกเพรำะได้มีส่วนร่วมในกำรถ่ำยทอดเนื้อหำที่ดีมีประโยชน์จำกผู้เขียน 
มำสู่ผู้อ่ำน  ผลงำนแปลของเธอคือ  100 วิธี ท�ำให้คนยอมท�ำงำนให้เรำ  วิธีสร้ำง
แรงจูงใจคน  และอีกหลำยเล่ม  โดยส�ำนักพิมพ์  บี  มีเดีย
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ปัจจุบันน้ีผู้คนต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ

จ�ำนวนมำก  มีหลำยคนที่เป็นเจ้ำของธุรกิจท่ีประสบควำมส�ำเร็จ  แต่ก็มี

หลำยคนที่ล้มเหลว  ควำมแตกต่ำงของผลลัพธ์ที่ได้นั้นไม่ใช่แค่ขยันเพียง

อย่ำงเดยีว  นัน่คอื  ผูที้ป่ระสบควำมส�ำเร็จได้นัน้ต้องอำศยักลยทุธ์  เทคนคิ  

วิธีกำร  และที่ส�ำคัญท่ีสุดคือ  “วิธีคิด”  ท่ีดีและสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้

อย่ำงได้ผล  ซ่ึงจะช่วยท�ำให้เจ้ำของธุรกิจหรือผู้ประกอบกำรนั้นบริหำร

กิจกำรของตนเป็นมืออำชีพที่ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงสูง  และสำมำรถ

ก�ำหนดชีวิตของตนเองตำมท่ีต้องกำรได้

หนังสือ  “100 วิธีคิด เปลี่ยนเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการให้

เป็นมืออาชีพ  ที่ประสบความส�าเร็จสูง  และก�าหนดชีวิตที่ต้องการได้”   

เล่มนี้  เป็น  หนังสือดี  แปลจำกหนังสือ  The Entrepreneur Mind  

: 100 Essential Beliefs, Characteristics, and Habits of Elite 

Entrepreneurs  เขียนโดย  เควิน ดี. จอห์นสัน  ซ่ึงมีเนื้อหำ 7 ตอน 

ได้แก่วิธีคิดในเร่ืองต่ำง ๆ  1. กลยุทธ์  2. กำรศึกษำ  3. คน  4. กำรเงิน  

5. กำรตลำดและกำรขำย  6. ควำมเป็นผู้น�ำ  และ  7. แรงจูงใจ  จ�ำนวน  

100  วิธีคิด  ซ่ึงจะช่วยท�ำให้ท่ำนมีเทคนิค  วิธีกำร  และวิธีคิดท่ีช่วยท�ำให้

ประสบควำมส�ำเร็จและก�ำหนดชะตำชีวิตของตนไปในทำงท่ีดีขึ้นได้

ส�ำนักพิมพ์                     มีควำมภูมิใจท่ีได้จัดพิมพ์  หนังสือดี  

เล่มนี้ ให้ท่ำนได้ประยุกต์วิธีกำรและวิธีคิดท่ีดีต่ำง ๆ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

ให้ประสบควำมส�ำเร็จ  เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่ำนและผู้คนรอบข้ำงให้มี

ชีวิตท่ีดีขึ้นได้ตลอดไป

เพรำะหนังสือดี  เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเรำให้ดีขึ้นได้

สมชัย  เบญจมิตร

หมายเหตุ  บรรณาธิการ
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หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น  7  ตอน   
ได้แก่วิธีคิดในเรื่องต่าง ๆ  

1. กลยุทธ์  2. การศึกษา  3. คน   
4. การเงิน  5. การตลาดและการขาย   
6. ความเป็นผู้น�า  และ  7. แรงจูงใจ  
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29. ควำมส�ำเร็จเกิดจำกกำรลงมือ

 ท�ำควำมคิดให้เป็นจริง 

 มิใช่แค่มีควำมคิดที่แตกต่ำง

30. หำศัตรูให้เจอ

31. อย่ำประเมินกำรแข่งขันต�่ำเกินไป
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32. ขอสิ่งที่คุณต้องกำร

33. กำรไร้คู่แข่งอำจบ่งชี้ว่ำควำมคิด
ทำงธุรกิจของคุณไม่น่ำสนใจ

34. ดับไฟอย่ำงรวดเร็ว

35. มีกลยุทธ์ในกำรออก

2  วิธีคิดในเร่ือง “การศึกษา” 111

36. โรงเรียน ไม่ได้หมำยถึงกำรศึกษำ
เสมอไป

37. ไม่ต้องรีบคว้ำปริญญำโท 
ด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ

3  วิธีคิดในเร่ือง “คน”     118

38. ใช้เวลำส่วนใหญ่กับ 
คนที่เก่งกว่ำคุณ

39. สิ่งส�ำคัญท่ีสุดคือทีมงำนที่ด ี  
ไม่ใช่พื้นท่ีส�ำนักงำน

40. คุณค่ำของคุณไม่ได้อยู่ที่ 
ส่ิงที่คุณสวมใส่

41. คุณไม่จ�ำเป็นต้องเก่งที่สุดในห้อง

42. ควำมสำมำรถส�ำคัญกว่ำ 
ควำมอำวุโส

43. ไม่เป็นไรหำกคุณแตกต่ำง 
จำกผู้อื่น

44. คนเรำไม่ได้ท�ำงำนเพื่อเงินเท่ำนั้น

45. คุณต้องมีเพื่อนร่วมงำน

46. อย่ำให้ใครท�ำลำยควำมยืดหยุ่น
ของคุณ

47. อย่ำจัดกำรคน  แต่จงจัดกำร 
กับควำมคำดหวัง

48. แสวงหำที่ปรึกษำที่ดี

49. เลือกคู่สมรสอย่ำงชำญฉลำด

50. ไล่คนที่ไม่มีประสิทธิผลออก

4  วิธีคิดในเร่ือง “การเงิน”     149

51. คุณไม่จ�ำเป็นต้องมีเงินเพื่อท�ำเงิน

52. จ่ำยภำษีทุกไตรมำส

53. เช็คที่อยู่ในมือไม่มีควำมหมำย

54. หลีกเลี่ยงกำรมีเงินสดหมุนเวียน 
ที่ไม่ดี

55. กู้ยืมเงินจำกธนำคำร 
ก่อนท่ีคุณต้องกำรเงิน

56. รับช�ำระเงินล่วงหน้ำดีที่สุด

57. กำรจ้ำงนักบัญชีมืออำชีพ 
เป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีคุ้มค่ำ

58. บริหำรหนี้สินให้ดี

59. ข้อเสียของกำรมีนักลงทุน

60. มุ่งเน้นสร้ำงรำยได้

61. เงินลงทุนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 
ในธุรกิจ  ต้องเป็นเงินลงทุน 
จำกเจ้ำของธุรกิจ

62. ใช้ธนำคำรหลำยแห่ง 
เพื่อลดควำมเสี่ยง

63. รู้คะแนนเพย์เด็กซ์  

5  วิธีคิดในเร่ือง “การตลาดและ 
การขาย”     181

64. ชีวิตคุณอยู่กับกำรขำย   
ไม่ว่ำคุณต้องกำรหรือไม่

65. ลูกค้ำคือนำยของคุณ

66. คุณต้องมียอดขำยจึงจะกล่ำว 
ได้ว่ำคุณท�ำธุรกิจ
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67. คุณไม่ใช่คนท่ีดีที่สุด 
ที่จะปิดกำรขำยเสมอไป

68. กำรสร้ำงเครือข่ำยไม่ใช่แค่ 
เร่ืองของคุณ

69. อย่ำเสียเวลำกับผู้ท่ีไม่มีอ�ำนำจ
ตอบตกลง

70. สิ่งที่พึงรู้เร่ืองกำรใช้โทรศัพท์เพื่อ
น�ำเสนอบริษัทหรือสินค้ำของคุณ

71. บอกทุกคนเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ

72. ถำมค�ำถำมท่ีใช่

73. ตั้งรำคำให้สอดคล้องกับมูลค่ำ
สูงสุดของสินค้ำหรือบริกำร

74. อย่ำวำงตัวเหนือลูกค้ำ

75. สร้ำงเครือข่ำยอย่ำงสร้ำงสรรค์

76. อย่ำเจ้ำคิดเจ้ำแค้น

6 วิธีคิดในเร่ือง  

“ความเป็นผู้น�า”     215

77. ลงมือกระท�ำแม้จะขัด 
กับควำมรู้สึกของคุณ  

78. ลงมือท�ำไม่ว่ำคุณจะรู้สึกอย่ำงไร  

79. ท�ำตัวนอกรีตบ้ำง

80. ปั้นฝันให้เป็นจริง

81. ยอมสละ

82. คุณมีควำมเพียรอย่ำงไม่น่ำเชื่อ

83. เตรียมพร้อมท่ีจะสูญเสียทุกสิ่ง

7  วิธีคิดในเร่ือง “แรงจูงใจ”   231

84. กำรประสบควำมส�ำเร็จ 
ไม่ใช่เป้ำหมำย

85. คุณรู้สึกตื่นเต้นเมื่อเช้ำวันจันทร์
มำถึง

86. คุณรู้สึกผิดหวังเมื่อวันศุกร์มำถึง

87. กำรท�ำงำนต้ังแต่ 9 โมงเช้ำ 
ถึง 5 โมงเย็น เป็นสิ่งท่ีทรมำน

88. พ่อแม่ของคุณต้องกำรให้คุณ
ท�ำงำนประจ�ำที่มีสวัสดิกำรมั่นคง

89. บำงคร้ังคุณได้รับกำรดูถูก
มำกกว่ำควำมเคำรพ

90. ไม่ใช่กำรเป็นนำยตัวเอง

91. ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 
อยู่ในสำยเลือดของคุณ

92. คุณรู้จักคุณค่ำของตัวเอง

93. อย่ำกลัวตกงำน

94. คุณร้องไห้เมื่อสิ่งต่ำง ๆ  
ไม่เป็นไปอย่ำงที่คำดหวัง

95. ไม่มีค�ำว่ำสำยส�ำหรับกำรเป็น 
ผู้ประกอบกำร

96. สัมผัสควำมปลื้มปีติเหนือสิ่งใด
เมื่อควำมคิดคุณกลำยเป็นจริง

97. กำรท�ำสิ่งที่รักไม่ใช่เหตุผลที่ท�ำให้
คุณประสบควำมส�ำเร็จในธุรกิจ

98. คุณมีแรงจูงใจท่ีเหมำะสม

99. คุณรักชีวิตของคุณ

100. คุณเป็นผู้ประกอบกำรตลอดไป
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“การมเีงนิ  1  ล้านดอลลาร์สหรฐั
ไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์  สิ่งมหัศจรรย์คือ
วิถีชีวิตท่ีเป็นอิสระที่เงิน  1  ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ  เนรมิตให้กับคุณ”

-  ทิมอธี  เฟรีส  ผู้เขียนหนังสือ 
The  4-Hour  Workweek



ค�ำน�ำ

“เคล็ดลับความส�าเร็จในชีวิต  คือการเตรียมพร้อมที่จะคว้า
โอกาสที่เข้ามา”

-  เบนจามิน  ดิสราเอลี  นายกรัฐมนตรี  
แห่งสหราชอาณาจักร  (ปี  1868,  1874-1880)

ขณะท่ีผมก�าลงัเขยีนหนังสอืเล่มน้ี จอห์นสนั มีเดีย อิงค์  

ซ่ึงเป็นบริษัทขนำดเล็กท่ีผมก่อต้ังข้ึนสมัยเป็นนักศึกษำชั้นปีที่ 2 เมื่อ 

ปี 2000 สำมำรถชนะกำรประมูลโครงกำรมูลค่ำ 40 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ  

โครงกำรนี้ซ่ึงมีระยะเวลำ  3  ปี  เป็นโครงกำรท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีบริษัทของผม

เคยชนะกำรประมูล  บัดนี้  บริษัทจอห์นสัน มีเดีย อิงค์  เป็นบริษัทท่ีมี 

ชื่อเสียงท่ีสุดแห่งหนึ่งในวงกำรกำรตลำด

ปลำยเดือนกรกฎำคม  2012  ผมได้รับอีเมลและโทรศัพท์จำก 

รองประธำนขององค์กรระดับประเทศท่ำนหนึ่งท่ีรู้สึกประทับใจในผลงำน

ของบริษัทผมในอุตสำหกรรมบริกำรทำงกำรเงิน  รองประธำนท่ำนนี้ขอให้

เรำจัดท�ำข้อเสนอส�ำหรับโครงกำรใหญ่โครงกำรหนึ่งขององค์กร  ผม 

ตอบรับโดยไม่ลังเล

แม้ผมจะอยู่ในช่วงพักร้อนเพ่ือเยี่ยมครอบครัวในเมืองชิคำโก  ผม

เดินทำงไปท�ำงำนทันทีและพูดคุยกับทีมงำนเพื่อรวบรวมควำมสำมำรถ

ทั้งหมดในกำรท่ีจะพิชิตโครงกำรนี้  ผมยังได้ติดต่อกับนักลงทุน  2  ท่ำน

ท่ีเป็นเจ้ำของบริษัททีม่รีำยได้นบัล้ำนดอลลำร์สหรัฐ  เพือ่ขอควำมช่วยเหลอื

และค�ำแนะน�ำ  ผมและทีมงำนจัดท�ำข้อเสนอเสร็จเรียบร้อย  1  สัปดำห์  

ก่อนถึงก�ำหนด  ซ่ึงสร้ำงควำมประทับใจให้กับลูกค้ำว่ำเรำเป็นมืออำชีพ 

และให้ควำมส�ำคัญกับโครงกำรของเขำเป็นอันดับแรก  ผลลัพธ์ที่เรำได้รับ 

กลับมำเป็นสิ่งที่คุ้มค่ำ
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ผมกล่ำวถงึเร่ืองรำวควำมส�ำเร็จทีย่ิง่ใหญ่นีเ้พรำะนีค่อืเคร่ืองพสิจูน์

ให้เห็นถึงประสิทธิผลของหลักกำรต่ำง ๆ ที่ผมกล่ำวถึงในหนังสือเล่มนี ้ 

ผมได้อธิบำยถึงวิธีท่ีเจ้ำของธุรกิจหรือผู้ประกอบกำรท่ีประสบควำมส�ำเร็จ

ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว  ให้ควำมส�ำคัญกับธุรกิจเป็น 

อันดับแรก  ปรึกษำกับที่ปรึกษำอย่ำงสม�่ำเสมอ  จ้ำงทีมงำนที่ดีที่สุด  สร้ำง

บรรยำกำศในกำรท�ำงำนท่ีรวดเร็ว  ใช้เวลำอย่ำงชำญฉลำด  ฯลฯ  วิธีคิด

ทัง้  100  วธีิ  ในหนงัสอืเล่มนีค้อืหลกักำรพ้ืนฐำนทีผ่มใช้ในกำรสร้ำงบริษัท

ที่มีมูลค่ำหลำยล้ำนดอลลำร์สหรัฐ  ตั้งแต่ตอนท่ีผมยังมีอำยุน้อย

นี่ไม่ใช่หนังสือที่กล่ำวถึงกำรเป็นเจ้ำของธุรกิจหรือผู้ประกอบกำร 

ในแง่ของทฤษฎีหรือแนวคิดท่ีเป็นที่นิยม  แต่หนังสือเล่มนี้กล่ำวถึงวิธีกำร

ทีใ่ช้งำนได้จริงทีจ่ะท�ำให้คณุได้ผลลพัธ์ท่ีต้องกำร  หนงัสือเล่มนีจ้ะเป็นคูม่อื

ที่ช่วยให้คุณบรรลุควำมฝันที่จะเป็นเจ้ำของธุรกิจหรือผู ้ประกอบกำร 

ที่ประสบควำมส�ำเร็จ  ผู้ซ่ึงสำมำรถก�ำหนดชะตำชีวิตของตนได้เอง  หรือ

สำมำรถชนะกำรประมูลโครงกำรหลำยล้ำนดอลลำร์สหรัฐ  

หำกคุณเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ของผม

และวิธีคิดของเจ้ำของธุรกิจ

หรือผู้ประกอบกำรที่ประสบควำมส�ำเร็จ  

นั่นแสดงว่ำคุณก�ำลังอยู่บนเส้นทำงสู่ควำมส�ำเร็จ  

หำกคุณน�ำหลักกำรเหล่ำนี้ไปใช้และมีควำมเชื่อ

ในหลักกำรดังกล่ำวอย่ำงเต็มหัวใจ  

ควำมส�ำเร็จก็ก�ำลังรอคอยคุณอยู่ข้ำงหน้ำ



บทน�ำ

The  Entrepreneur*  Mind 
หัวใจส�าคัญของการเป็น 

“เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ” 

การเป็นเจ้าของกิิจการหรือผู้ประกอบการคือการ 

คิดต่ำง  ขณะที่คนส่วนใหญ่มองหำท่ีพึ่ง  คนที่เป็นเจ้ำของธุรกิจหรือ 

ผู้ประกอบกำรกลับลงมือเสี่ยง  พวกเขำไม่ต้องกำรของำนท�ำ  แต่ต้องกำร

เป็นผู้สร้ำงงำน  เป้ำหมำยของพวกเขำไม่ได้อยู่ที่กำรคิดนอกกรอบ  แต่อยู่

ที่กำรเป็นเจ้ำของควำมคิดนั้น  ผู้ประกอบกำรไม่ท�ำตำมตลำด  แต่พวกเขำ

เป็นผู้ก�ำหนดตลำด  วิธีคิดย้อนกลับและกล้ำหำญเช่นนี้คือสิ่งที่ผมเรียกว่ำ

หัวใจส�าคัญของการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ

ควำมคิดท่ีว่ำผู้ประกอบกำรเกิดมำเพ่ือเป็นผู้ประกอบกำร  หรือ

ควำมเป็นผูป้ระกอบกำรไม่ได้มำจำกกำรสร้ำงนัน้ เป็นควำมคดิทีน่่ำขนัและ

เป็นสิ่งที่หลำยคนเชื่อกันอย่ำงผิด ๆ  ท่ีจริงแล้วควำมเป็นผู้ประกอบกำร

สำมำรถสอนและเรียนรู้กันได้  ควำมจริงที่ว่ำนักศึกษำกว่ำ  6  แสนคน 

ท่ีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรควำมเป็นผู้ประกอบกำรในปี  2011  ซ่ึง 

สูงขึ้นมำกจำกเมื่อ 10 ปีที่แล้ว  ที่มีจ�ำนวนน้อยกว่ำร้อยละหนึ่ง  เป็นเคร่ือง

พิสูจน์ควำมเชือ่ทีเ่พิม่ขึ้นที่วำ่ควำมเป็นเจ้ำของธรุกิจหรอืผูป้ระกอบกำรนั้น

สำมำรถสอนกนัได้ในสถำบนักำรศกึษำ  กำรเป็นผูป้ระกอบกำรเป็นเหมอืน

สำขำวิชำอื่น ๆ ที่ต้องอำศัยกำรศึกษำอย่ำงเข้มข้นและประสบกำรณ์จำก

กำรฝึกฝน

* Entrepreneur - “เจ้าของกิจการ/เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ”  หมายถึง  ผู้ที่คิดริเริ่มด�าเนิน
ธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเอง  มีการวางแผนการด�าเนินงาน และด�าเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง  
โดยยอมรับความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ได้ตลอดเวลา  เพือ่มุง่หวังผลก�าไรท่ีเกดิจากผลการด�าเนนิงาน
ของธรุกจิตนเอง  ส�าหรบัเนือ้หาในหนงัสอืเล่มนีผู้แ้ปลและเรยีบเรียงขอใช้ค�าว่า  “ผู้ประกอบการ”  
แทนค�าว่า  “เจ้าของกิจการ/เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ”  
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แม้จะไม่ได้ศึกษำกำรเป็นผู้ประกอบกำรจำกห้องเรียน  แต่ผม 

เรียนรู้จำกกำรอ่ำนหนังสือซ่ึงมีอยู่หลำยเล่มท่ีเก็บไว้ในคลังหนังสือและใช้

อ้ำงอิง  ขั้นตอนแรกที่ผมท�ำหลังจำกตัดสินใจเข้ำสู่กำรท�ำธุรกิจคือกำรไป

ร้ำนหนังสือ ผมซ้ือและอ่ำนหนังสือชื่อ  เคล็ดลับส�ำหรับบริษัทไฮเทค 

ก่อตั้งใหม่  (High Tech Start Up : The Complete Handbook for 

Creating Successful New High Tech Companies) เขยีนโดย จอห์น 

แอล. เนสเอม  หนังสือเล่มโปรดของผมคือ เน็ตสเคปไทม์ : ต�ำนำนตัวจริง

อินเทอร์เน็ต (Netscape Time : The Making of the Billion-Dollar 

Start-Up that Took on Microsoft)  เขียนโดย  เจมส์ คลำร์ก  หนังสือ 

เหล่ำนี้เป็นพื้นฐำนในกำรศึกษำควำมเป็นผู้ประกอบกำรของผม  หำก

ปรำศจำกหนังสือเหล่ำนี้  ผมคงล้มเลิกควำมตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบกำร

จำกควำมหงุดหงิดที่จะต้องค้นหำค�ำตอบทุกอย่ำงและสร้ำงแรงจูงใจให้กับ

ตัวเอง

ผมต้ังใจเขียนหนงัสอืเล่มนีเ้พ่ือน�ำเสนอมมุมองใหม่ทีใ่ช้กำรได้จริง

เพิ่มเติมจำกควำมรู้ที่มีแพร่หลำยทั่วไปเกี่ยวกับกำรเป็นผู้ประกอบกำร  

ขณะท่ีผมพัฒนำตนเองในฐำนะผู้ประกอบกำรใหม่และมีประสบกำรณ์ใน

สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ผมตระหนักว่ำมีหนังสือไม่มำกนักท่ีให้ข้อแนะน�ำ 

ที่กระชับตรงประเด็นเหมือนกับข้อแนะน�ำที่ให้กับผู้ที่ผมเป็นท่ีปรึกษำให้  

ผมจึงเขียนหนังสือเล่มนี้ โดยรวบรวมเรื่องรำวส่วนตัวของผมและเรื่องรำว

ของผู้ประกอบกำรอื่น ๆ ที่ประสบควำมส�ำเร็จออกมำเป็นวิธีคิดหลัก

ทัง้หมด 100 วธีิคดิ ท่ีสอนสิง่ท่ีผูป้ระกอบกำรไม่สำมำรถหำอ่ำนได้จำกต�ำรำ  

นิตยสำร  หรือสื่อออนไลน์  วิธีคิดเหล่ำนี้มีต้ังแต่กำรคิดใหญ่  ไปจนถึง

เหตุผลที่คุณต้องใช้บริกำรหลำย ๆ  ธนำคำร  หรือแม้แต่คนที่คุณควรเลือก

เป็นคู่ครอง

นอกจำกนี้  ในกำรเขียนหนังสือเล่มนี้ของผม  ผมมีเป้ำหมำย 

ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบกำรใหม่หลีกเลี่ยงควำมผิดพลำดที่ผมเคยประสบ  



  15บทน�ำ

ควำมผดิพลำดในช่วงแรกของกำรท�ำธุรกจิอำจสร้ำงควำมเสยีหำยมำกมำย  

กำรตัดสินท่ีผิดพลำด  เช่น  กำรใช้เงินมำกเกินไป  หรือกำรเลือกหุ้นส่วน

ทำงธุรกิจที่ไม่เหมำะสม  อำจเป็นเหตุให้ผู้ประกอบกำรต้องปิดธุรกิจของ

ตนในที่สุด  หลังจำกที่ท�ำสิ่งท่ีผิดพลำดท่ีใหญ่ที่สุดไปหลำยอย่ำง  ผมคิด

กบัตัวเองว่ำผมอยำกให้มหีนงัสอืสกัเล่มท่ีเตือนผมเกีย่วกบัควำมผิดพลำด

เหล่ำนี้ บัดนี้หนังสือเล่มนั้นปรำกฏขึ้นมำแล้ว และผมสำมำรถช่วยคนท่ีมี

ควำมต้องกำรเช่นเดียวกับผมในตอนนั้น

หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น  7  ตอน  ได้แก่  วิธีคิดในเร่ืองต่ำง ๆ  

1. กลยุทธ์  2. การศึกษา  3. คน  4. การเงิน  5. การตลาดและการขาย  

6. ความเป็นผู้น�า  และ  7. แรงจูงใจ  แต่ละตอนประกอบด้วยแก่นสำระ

ที่คุณสำมำรถเลือกอ่ำนเฉพำะตอนใดตอนหนึ่งก่อนตำมควำมต้องกำรของ

คุณ  หรืออ่ำนเรียงตำมล�ำดับในหนังสือจำกต้นจนจบก็ได้

ไม่ว่ำคุณก�ำลังคิดจะก่อตั้งธุรกิจ  

ฉลองปีแรกในธุรกิจ  หรือก�ำลังเข้ำสู่ปีที่  10  ในธุรกิจ  

คุณจะได้รับประโยชน์อย่ำงมำกมำยจำกกำรอ่ำนหนังสือเล่มนี้  

กล่ำวง่ำย ๆ ก็คือ  หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณ

พัฒนำหัวใจควำมเป็นเจ้ำของธุรกิจ

หรือผู้ประกอบกำรของคุณให้เป็นมืออำชีพ
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“ผูท้ีม่องโลกในแง่ร้ายมองเห็น
ความยากล�าบากในทุกโอกาส  

แต่ผู้ที่มองโลกในแง่ดีมองเห็น
โอกาสในทุกความยากล�าบาก”

-  วินสตัน  เชอร์ชิล   
นายกรัฐมนตรี  สหราชอาณาจักร  



1
วิธีคิดในเรื่อง “กลยุทธ์”

“กลยุทธ์  คือรูปแบบการคิด  เป็นกระบวนการที่ใช้สติและ 
การพิจารณาอย่างรอบคอบ  เป็นระบบ  ในการท�าให้เกิดผลลัพธ์
อย่างจรงิจัง  เป็นศาสตร์ของการรับรองความส�าเรจ็ในอนาคต”  

-  พีท  จอห์นสัน  นักธุรกิจชาวอังกฤษ

ค�ำถามส�าคัญ 3 ข้อ  ท่ีผู้ประกอบการต้องถามตัวเอง

เกี่ยวกับกลยุทธ์ทำงธุรกิจของตน  ได้แก่  ตอนนี้เราอยู่จุดใด  เราต้องการ

ไปท่ีจุดใด  แล้วเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร  หำกคุณไม่รู้ค�ำตอบส�ำหรับ

ค�ำถำมเหล่ำนี้  แสดงว่ำคุณไม่มีกลยุทธ์ที่จะน�ำพำธุรกิจของคุณไปสู่ควำม

ส�ำเร็จ  กำรท�ำธุรกิจโดยปรำศจำกกลยุทธ์  เป็นกำรท�ำธุรกิจที่เลื่อนลอย

และมีโอกำสท่ีจะล้มเหลวสูง

ธุรกิจที่มีกลยุทธ์ท่ีชัดเจนและแข็งแกร่งพร้อมที่จะประสบชัยชนะ  

บ่อยคร้ังที่บริษัทท่ีมีสินค้ำท่ีด้อยกว่ำสำมำรถมีชัยเหนือบริษัทที่มีสินค้ำ 

ที่ดีกว่ำ  เนื่องจำกขณะที่บริษัทที่มีสินค้ำที่ดีกว่ำพึงพอใจกับควำมส�ำเร็จใน

อดีตหรือปัจจุบัน  บริษัทที่ด้อยกว่ำอำจก�ำลังด�ำเนินกำรโดยใช้กลยุทธ ์

ที่เหนือกว่ำ  นอกจำกนี้  บริษัทเหล่ำนี้อำจมีหุ้นส่วนที่ดีกว่ำ ว่ำจ้ำงพนักงำน

ท่ีเก่งกว่ำ  หรือใช้ระบบกำรท�ำงำนที่มำกกว่ำ  กลยุทธ์และแผนงำนของ

บริษัทสำมำรถช่วยให้บริษัทสำมำรถก้ำวข้ำมสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรค

ที่ยำกจะก้ำวข้ำมได้
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ในบทนี ้ คณุจะได้เรียนรู้เกีย่วกบักลยทุธ์และแผนงำนในกำรพฒันำ

ธุรกิจของคุณ  ต้ังแต่กำรทดสอบตลำดใหม่ ๆ  จนถึงกลยุทธ์ในกำรออก

จำกธุรกิจอย่ำงประสบควำมส�ำเร็จ  กำรพัฒนำควำมคิดทำงธุรกิจ  รวมถึง

หลักกำรต่ำง ๆ ในกำรท�ำธุรกิจ  ซ่ึงหลักกำรส�ำคัญเหล่ำนี้คือสิ่งที่จะช่วย

ให้ธุรกิจของคุณอยู่เหนือผู้อื่น

1. คิดใหญ่

“สิง่ที่ต้องตระหนักในใจเสมอคือ  โศกนาฏกรรมในชีวิตไม่ได้
อยู่ที่การไปไม่ถึงเป้าหมาย  แต่อยู่ที่การไม่มีเป้าหมายให้ไปถึง...  
การไปไม่ถึงดวงดาวไม่ใช่เร่ืองท่ีเสียเกียรติ  แต่สิ่งที่ท�าให ้
เสียเกียรติคือการท่ีไม่มีดวงดาวให้ไปถึง  ส่ิงท่ีเป็นตราบาปของ
ชีวิตหาใช่ความล้มเหลว  แต่เป็นการที่มีเป้าหมายที่เล็กต่างหาก”

-  เบนจามิน  อี.  เมยส์  นักการศึกษา  นักวิชาการ  นักเคลื่อนไหวทางสังคม  

ความล้มเหลว 2 ประเภท ในธุรกิจ

ธุรกิจสำมำรถล้มเหลวได้ 2 ทำง  ทำงแรก คือ ไม่สำมำรถอยู่รอด

ได้หลังจำกก่อตั้ง และทำงที่สอง คือ ไม่สำมำรถบรรลุศักยภำพสูงสุดได ้ 

แม้กำรปิดตัวลงของธุรกิจเป็นสิ่งที่คนเรำมักเป็นกังวลมำกที่สุด  แต่ควำม

ล้มเหลวที่จะบรรลุศักยภำพสูงสุดของธุรกิจเป็นเร่ืองที่น่ำกลัวยิ่งกว่ำ

กำรประเมนิและท�ำควำมเข้ำใจว่ำเหตใุดธุรกจิจ�ำนวนมำกจึงล้มเหลว

ไม่ใช่เร่ืองยำกเนื่องจำกเรำมีข้อมูล  องค์กรต่ำง ๆ  อำทิ  มูลนิธิคอฟแมน

รวมถึงหอกำรค้ำอเมริกันได้วิเครำะห์สถิติหลำยปีท่ีผ่ำนมำ  ซ่ึงท�ำให้เรำ

ทรำบอย่ำงชัดเจนว่ำเหตุใดประมำณร้อยละ  75  ของธุรกิจทั้งหมด  จึง

ไม่สำมำรถอยู่รอดหลังจำก  15  ปีข้ึนไป  ซ่ึงเหตุผลดังกล่ำวได้แก่ กำรท่ี

บริษัทไม่สำมำรถระดมเงินทุนได้  กำรขยำยตัวของธุรกิจท่ีมำกเกินไป   

กำรวำงแผนที่ไม่ดี  และตลำดท่ีถดถอย  
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แต่กำรประเมินและท�ำควำมเข้ำใจว่ำเหตุใดธุรกิจจึงล้มเหลวที่จะ

บรรลุศักยภำพสูงสุดเป็นเร่ืองยำก  เนื่องจำกไม่ค่อยมีงำนวิจัยหรือสถิติ

เกี่ยวกับเร่ืองนี้  เรำจึงวัดควำมส�ำเร็จของธุรกิจจำกกำรท่ีธุรกิจยังคงอยู่  

ผมรู้สึกผิดท่ีผมก็ท�ำเช่นกัน  เนื่องจำกผมมักแสดงควำมยินดีกับเจ้ำของ

ธุรกิจที่สำมำรถก้ำวผ่ำน  5  ปีแรกของพวกเขำได้  ขณะที่กำรอยู่รอดของ

ธุรกิจเป็นสิ่งที่น่ำยกย่อง  สิ่งท่ีน่ำชื่นชมกว่ำคือกำรมีธุรกิจท่ีมีก�ำไรและ 

มีกำรเติบโตสูงหลังจำก  5  ปีแรก  แทนที่จะชมเชยเจ้ำของธุรกิจท่ีสำมำรถ

ด�ำเนินธุรกิจมำได้ระยะเวลำหนึ่ง  สิ่งท่ีควรท�ำคือกำรท้ำทำยและกำรช่วย

ให้ธุรกิจเหล่ำนั้นก้ำวสู่อีกระดับท่ีสูงขึ้นไป  ซ่ึงต้องอำศัย  การคิดใหญ่

ค�าจ�ากัดความของการคิดใหญ่

ในแง่ธุรกจิ “การคิดใหญ่” หมำยถงึ  กำรท�ำตำมควำมคดิท่ีจะท�ำให้

คุณได้บรรลุศักยภำพสูงสุด หรืออำจหมำยถึง กำรท�ำตำมควำมคิดที่จะ

สร้ำงผลลพัธ์สูงสดุบนโลกใบนี ้แม้มคี�ำจ�ำกดัควำมทีง่่ำย ๆ  แต่กำรคดิใหญ่

เป็นเร่ืองยำกท่ีจะท�ำ  เนื่องจำกหลำกหลำยเหตุผล  แต่ถ้ำคุณตระหนักถึง

อุปสรรคของกำรคิดใหญ่  คุณจะสำมำรถหลีกเลี่ยงอุปสรรคเหล่ำนี้ได้

1. อุปสรรคส�าคัญของการคิดใหญ่ คือ การขาดความสามารถที่จะก้าว

น�าสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ได้ ผมเป็นที่ปรึกษำให้ผู้ประกอบกำร

รุ่นใหม่หลำยคน  สิ่งที่มักท�ำให้ผมรู้สึกผิดหวังในตัวผู้ประกอบกำร

ที่ผมเป็นที่ปรึกษำให้ก็คือ  กำรที่พวกเขำไม่สำมำรถสร้ำงธุรกิจท่ี

ออกนอกเหนือขอบเขตควำมเป็นจริงหรือสภำพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่  

อีกนัยหนึ่งคือ  สภำพแวดล้อมของพวกเขำจ�ำกัดควำมคิดของ 

พวกเขำ  เป็นเหตุให้ธุรกิจของพวกเขำเติบโตอย่ำงจ�ำกัดหรือต้อง

ประสบกับควำมล้มเหลว

ผมขอยกตัวอย่ำงผู้ประกอบกำรที่กล้ำก้ำวออกจำกขีดจ�ำกัดทำง

สภำพแวดล้อมของตนเพื่อท่ีจะประสบควำมส�ำเร็จ  นักศึกษำหลำยคน
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อยำกเร่ิมต้นท�ำธุรกิจท่ีมุ่งเป้ำหมำยไปที่นักศึกษำในมหำวิทยำลัยเดียวกัน  

แต่ผมส่งเสริมให้พวกเขำขยำยตลำดโดยขยำยผลิตภัณฑ์หรือบริกำรไป

ครอบคลุมตลำดกลุ่มอื่นด้วย  นักศึกษำสำมำรถขำยสินค้ำหรือบริกำรให้

กับนักศึกษำในมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ท่ัวประเทศหรือทั่วโลก  หำกควำมคิด

สำมำรถดึงดูดคนในวงกว้ำง  ธุรกิจก็จะยิ่งใหญ่ข้ึน  ผมยังเล่ำให้ผู้ท่ีผม

เป็นท่ีปรึกษำให้ฟังว่ำ  แม้แรกเร่ิมเฟซบุ๊กถูกก่อต้ังขึ้นโดยมุ่งเป้ำหมำย 

ไปที่นักศึกษำด้วยกันเท่ำนั้น  แต่เฟซบุ๊กสำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำร 

พืน้ฐำนของมนษุย์ซึง่เป็นสิง่ทีส่ำมำรถดงึดดูคนทัว่โลก  ดงันัน้จงึไม่ใช่เร่ือง

ยำกท่ีในเวลำต่อมำ  มำร์ก ซักเคอร์เบิร์ก  ผู้ร่วมก่อต้ังเฟซบุ๊ก  สำมำรถ

ขยำยกลุ่มเป้ำหมำยจำกกลุ่มนักศึกษำไปสู่คนท่ัวไปท่ัวโลก

2. ผู้ประกอบการขาดแรงจูงใจในการเดินตามความคิดทางธุรกิจ 

ทีย่ิง่ใหญ่  นีเ่ป็นสิง่ทีผ่มมกัพบเหน็ในบรรดำผู้ประกอบกำรท่ีประสบ

ควำมส�ำเร็จทำงกำรเงินระดับหนึ่งจำกธุรกิจของตน  ซ่ึงท�ำให้ 

พวกเขำสูญเสียควำมต้ังใจท่ีจะท�ำควำมคิดทำงธุรกิจท่ีใหญ่กว่ำนั้น

ให้เป็นจริง  ผู้ประกอบกำรเหล่ำนี้มักเลือกเส้นทำงท่ีสบำยและ 

ไม่ต้องกำรประสบกับควำมยำกล�ำบำก  หรือคุ้นชินกับกำรท�ำงำนท่ี

ไม่ล�ำบำกเกินไปแต่ยังได้ผลลัพธ์ที่ต้องกำร ดังท่ี ไมเคิล เกอร์เบอร์ 

นักเขียนด้ำนธุรกิจกล่ำวไว้ว่ำ  “ควำมสบำยท�ำให้เรำกลำยเป็น 

คนขลำด”  ยิ่งกว่ำนั้น  ผู้ประกอบกำรเหล่ำนี้อำจวุ่นวำยกับกำร

ด�ำเนินธุรกิจของตนจนไม่มีเวลำหรือก�ำลังเหลือที่จะท�ำสิ่งอื่นอีก

กำรที่จะเอำชนะกำรขำดแรงจูงใจ  ผู้ประกอบกำรต้องหำใครสักคน

หรือทีมงำนท่ีจะช่วยผลกัดนัให้พวกเขำท�ำตำมควำมคดิทำงธุรกจิทีย่ิง่ใหญ่  

ผมรู้ว่ำกำรที่จะมีแรงจูงใจตลอดเวลำเป็นเร่ืองยำก  แต่กำรที่ผมมีคนคอย

ผลักดันให้ผมมุ่งมั่นไปสู่เป้ำหมำยของผมเป็นสิ่งได้ผลดียิ่ง  นอกจำกนั้น  

หำกคุณมีหลำยธุรกิจเช่นเดียวกับผม  คุณจะต้องมอบหมำยงำนให้กับ 

ผู้อื่นและจัดสรรเวลำส�ำคัญให้กับกำรพัฒนำควำมคิดทำงธุรกิจของคุณ   

ไม่เช่นนั้นธุรกิจของคุณจะคืบหน้ำอย่ำงเชื่องช้ำ
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3. มีผู ้ประกอบการจ�านวนไม่น้อยขาดความม่ันใจในตนเองท่ีจะ 

คิดใหญ่  พวกเขำมองไม่เห็นตัวเองบริหำรองค์กรขนำดใหญ่  หรือ

อำจรู้สึกหวำดหวั่นกับควำมคิดอันยิ่งใหญ่ของตนและถำมตัวเองวำ่ 

ฉันจะต้องเร่ิมต้นที่ใด  ฉันจะสร้ำงทีมที่จะท�ำสิ่งเหล่ำนี้ให้เกิดขึ้นได้

อย่ำงไร  ฉนัจะหำเงินทนุเร่ิมต้นส�ำหรับธุรกจิท่ียิง่ใหญ่เช่นนีจ้ำกไหน

คุณสำมำรถเสริมสร้ำงควำมมั่นใจให้กับตนเองด้วยกำรปฏิบัติตำม

ขั้นตอนเง่ำย ๆ  ที่ท�ำให้คุณได้เร่ิมต้นลงมือท�ำ เช่น ศึกษำหำข้อมูลเกี่ยวกับ

ควำมคดิทำงธุรกจิของคณุหรือเขียนควำมคดิของคณุออกมำ  หำกคณุเป็น

เช่นเดียวกับคนทั่วไป  กำรลงมือท�ำสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่ำนี้ให้ส�ำเร็จ 

จะช่วยต่อยอดควำมมั่นใจและผลักดันให้คุณก้ำวต่อไปข้ำงหน้ำ

4. ผู้ประกอบการมักขาดความหลากหลายและความสามารถท่ีจะ 

โน้มน้าวตนเอง  ซึ่งจ�าเป็นต่อการคิดและการปฏิบัติการใหญ่  ผม

ชอบติดตำมรำยกำรโทรทัศน์ช่ือ  ชาร์กแท็งก์*  (Shark Tank) ที่

ผูป้ระกอบกำรน�ำเสนอควำมคดิทำงธุรกจิให้คณะนกัลงทุนหรือทีใ่น

รำยกำรเรียกว่ำ  ฉลำม  ซ่ึงจะตัดสินว่ำพวกเขำจะลงทุนในแนวคิด

ธุรกจิทีผู้่เข้ำแข่งขันน�ำเสนอหรือไม่  ผูป้ระกอบกำรทีม่ำออกรำยกำร

หวังที่จะได้รับเงินลงทุนและประสบกำรณ์ที่มีค่ำจำกฉลำมเหล่ำนี้  

ในรำยกำรตอนหนึ่ง  ฉลำมเสนอให้ผู้ประกอบกำรรำยหนึ่งขำย 

ใบอนุญำตสินค้ำแทนที่จะขำยสินค้ำให้กับร้ำนค้ำปลีกต่ำง ๆ  ซึ่งเป็น

สิ่งท่ีผู้ประกอบกำรรำยนี้ไม่เคยนึกถึงมำก่อน  และเป็นกลยุทธ ์

ที่สร้ำงก�ำไรให้เขำได้เร็วกว่ำและลดควำมเส่ียงได้มำก  ในกรณี 

ดังกล่ำวนี้  ผู้ประกอบกำรต้องอำศัยประสบกำรณ์และกำรโน้มน้ำว

จำกผู้ท่ีมีประสบกำรณ์สูง  ที่จะต่อยอดควำมคิดทำงธุรกิจของ 

พวกเขำให้บรรลุศักยภำพสูงสุด

* Shark Tank หรอื บ่อฉลาม จากประเทศสหรฐัอเมรกิา คอื รายการทีผู่ป้ระกอบการ (Entrepreneur)  
ที่ต้องการเริ่มต้นหรือขยายกิจการ  จะมาน�าเสนอแผนธุรกิจให้นักลงทุนหรือฉลามได้ฟัดกัน 
เต็มเหนี่ยว  ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเสนอข้อตกลงทางธุรกิจ  เพื่อโน้มน้าวนักลงทุนให้มาลงทุน
ในธุรกิจของเขาให้ได้  โดยมีข้อแลกเปลี่ยนต่าง ๆ  เช่น  หุ้นบางส่วนของธุรกิจ
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กำรจะก้ำวข้ำมอปุสรรคข้อนี ้ คณุจะต้องสร้ำงเครือข่ำยทีห่ลำกหลำย

กับคนท่ีคิดใหญ่และรู้ว่ำจะต้องท�ำอะไรเพ่ือท่ีจะไปถึงจุดนั้น  พวกเขำ

สำมำรถช่วยคุณตรวจสอบและต่อยอดควำมคิดของคุณ เมื่อไม่นำนมำนี้  

เรด ฮอฟแมน  ผู้ก่อต้ัง LinkedIn*  ได้บอกกับกลุ่มผู้ประกอบกำร 

ที่เคมบริดจ์ในประเทศอังกฤษว่ำ  “จงพูดคุยกับคนให้มากท่ีสุดเท่าที่คุณ

จะท�าได้  สิ่งท่ีคุณต้องการคือ  คนที่จะบอกคุณได้ว่าอะไรคือข้อบกพร่อง

ของความคิดของคุณ  คุณสามารถเรียนรู้จากพวกเขาได้”

ความคิดที่ยิ่งใหญ่ชิ้นแรกของผม

เช่นเดียวกับนักศึกษำหลำย ๆ คน  ท่ีผมให้ค�ำแนะน�ำอยู่ทุกวันนี้  

ผมคิดใหญ่ไม่เป็นในช่วงแรกที่เร่ิมต้นท�ำธุรกิจ  เพรำะถูกจ�ำกัดโดย 

สิ่งแวดล้อมของผม  นอกจำกนี้  สมัยนั้นผมยังไม่มีผู้ประกอบกำรใน 

เครือข่ำยของผมท่ีมีประสบกำรณ์ท่ีจะช่วยให้ผมขยำยศักยภำพเว็บไซต์

ของผมจำกเดิมที่เน้นกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นนักศึกษำ  ให้ครอบคลุมกลุ่ม 

เป้ำหมำยท่ีใหญ่ขึ้นและสร้ำงผลก�ำไรให้ผมมำกข้ึน  กว่ำที่ผมจะตระหนัก

ถึงศักยภำพของควำมคิดของผม  ก็สำยเกินไป  คู่แข่งที่มีควำมสำมำรถ

และมีเงินทุนสูงเข้ำยึดครองตลำดอย่ำงรวดเร็ว  ขณะที่ผมมัวแต่มุ่งขยำย

ควำมส�ำเร็จของผมในระดับย่อย  หำกผมท�ำสิ่งท่ีแตกต่ำงจำกตอนนั้น  

ตอนนี้ผมคงจะเป็นคู่แข่งท่ีน่ำกลัวของบริษัทอย่ำงคอลเลจคลับดอตคอม  

หรือแม้แต่เฟซบุ๊ก  

แม้จะเสียโอกำสท่ีจะเป็นเว็บพอร์ทัล (Web Portal)  หรือเว็บท่ีเป็น

ศูนย์รวมข้อมูลส�ำหรับนักศึกษำมหำวิทยำลัยในระดับชำติหรือระดับโลก 

แต่ทุกสิ่งก็ไม่ได้สูญเปล่ำ  ด้วยควำมท่ีผมอยำกออกจำกกำรตอบโจทย์

ตลำดนกัศกึษำและเข้ำสูต่ลำดทีใ่หญ่ขึน้ ผมได้พบโอกำสทีท่�ำให้ผมเปลีย่น

วิธีในกำรเดินตำมควำมคิดทำงธุรกิจอย่ำงถำวร  ผมตัดสินใจมุ่งเน้นท่ีกำร

* LinkedIn  Social Network Platform หนึ่ง ที่เน้นไปในทางด้านอาชีพและธุรกิจ เสมือนเป็น 
สื่อกลางระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ถูกจ้าง โดยจะท�าหน้าที่เชื่อมโยงทั้ง  2  ฝ่าย  เข้าด้วยกัน
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ท�ำก�ำไรจำกเคร่ืองมือที่สรำ้งขึ้นเพื่อช่วยให้พนักงำนของผมอัปเดตเว็บเพจ

โดยไม่ต้องรู้ภำษำคอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือดังกล่ำวคือ ออมนิพับลิชเชอร์  

(OmniPublisher)  ซ่ึงเป็นระบบกำรจัดกำรเนื้อหำออนไลน์ระบบแรก ๆ 

ทีค่ล้ำยกบัระบบเวิร์ดเพรสยคุแรก  เป็นสนิค้ำตัวแรกของผมท่ีดงึดดูตลำด

ระดับโลก นับจำกนั้นมำ ผมเร่ิมคิดใหญ่และไม่เคยหวนกลับไปคิดเล็กอีก

เรำขำยออมนิพับลิชเชอร์ให้กับหนังสือพิมพ์ในชุมชนท้องถิ่นและ

ส�ำนักพิมพ์อื่น ๆ ซ่ึงท�ำให้พวกเขำอัปเดตเว็บไซต์ได้ตำมต้องกำรและเก็บ

บันทึกข้อมูลในฐำนข้อมูลส่วนกลำงได้โดยอัตโนมัติ  ออมนิพับลิชเชอร์ 

ยังช่วยให้ผู้ใช้งำนที่มีงบประมำณน้อยสำมำรถมีซอฟต์แวร์ที่มีศักยภำพ 

เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในองค์กร  ซ่ึงปกติหำกพวกเขำต้องกำรสร้ำง

หรือซ้ือจำกผู้ให้บริกำรทั่วไป  พวกเขำต้องเสียค่ำใช้จำ่ยสูงมำก  บริษัท 

ของผมประสบควำมส�ำเร็จในระดับภูมิภำคจำกโครงกำรดังกล่ำว  และ 

ในท่ีสุดก็ได้ขำยกิจกำรออมนิพับลิชเชอร์ให้กับบริษัทส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็ก

รำยหนึ่ง  ในช่วงแรกของยุคแห่งกำรซ้ือและควบรวมบริษัท  บริษัทต่ำง ๆ  

ที่มีซอฟต์แวร์คล้ำยคลึงกับบริษัทของผมถูกบริษัทอื่นซ้ือกิจกำรไปเป็น

มูลค่ำหลำยล้ำนดอลลำร์สหรัฐ  แม้ผมไม่สำมำรถขำยกิจกำรในรำคำ 

ที่สูงกว่ำให้กับบริษัทสื่อขนำดใหญ่อย่ำงที่ผมฝันไว้  แต่ผมก็มีควำมสุข  

เพรำะผมรู้ว่ำผมมีฝันอันยิ่งใหญ่และได้ท�ำบำงสิ่งเพื่อไปสู่ควำมฝันนั้น

ที่ซึ่งความคิดใหญ่ช่วยคุณได้มากที่สุด

ผมรู้สึกไม่สบำยใจกับข้อเท็จจริงท่ีระบุว่ำ  กำรสูญเสียที่เกิดจำก

กำรท่ีธุรกิจไม่สำมำรถบรรลุศักยภำพสูงสุดของตน  มีมูลค่ำมำกกว่ำ 

กำรสูญเสียท่ีเกิดจำกธุรกิจที่ต้องปิดตัวลง  มีข้อมูลทำงสถิติท่ีสนับสนุน 

ข้อเท็จจริงดังกล่ำว  เช่น  รำยงำนท่ีถูกน�ำเสนอในสมำคมเทคโนโลย ี

แห่งรัฐจอร์เจีย  (Technology Association of Georgia - TAG)  ท่ีมี

เนื้อควำมว่ำ
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	 “เวบ็ไซต์	YourEconomy.org	ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ทีม่ลูนธิิเอ็ดวาร์ด	ไลว์		

สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากบริษัทดันแอนด์แบรดสตรีท	 	 ระบุว่า	 

ในช่วงปี	 2000-2007	 ต�าแหน่งงานใหม่ส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา

เกิดจากบริษัทที่เพ่ิงก่อตั้งในระยะแรก		(ซ่ึงมีพนักงาน		1-9		คน)		

โดยต�าแหน่งงานใหม่เหล่านี้เกิดข้ึนในอัตรา	 	 1.5	 	ต�าแหน่ง	 	ต่อ		 

1		บริษัท		ขณะท่ีบริษัทก่อตั้งใหม่ท่ีอยู่ในระยะท่ี		2		(ซ่ึงมีพนักงาน		

10-99	คน)	สร้างงานใหม่ในอตัรา	26	ต�าแหน่งต่อ	1	บริษัท		เวบ็ไซต์

ดังกล่าวยังระบุว่า		นับต้ังแต่ปี		2000		บริษัทท่ีอยู่ในระยะท่ี	4		(ซ่ึง

มีพนักงาน	500	คนข้ึนไป)		นอกจากไม่สามารถสร้างต�าแหน่งงาน

ใหม่ได้แล้ว		ยงัต้องลดต�าแหน่งงานลงประมาณ		2.5		ล้านต�าแหน่ง”

ด้วยเหตุนี้  นักเศรษฐศำสตร์  ผู้ประกอบกำร  และผู้ที่สนใจด้ำน

กำรพัฒนำเศรษฐกิจไม่ควรเน้นที่กำรเพิ่มปริมำณบริษัทท่ีก่อต้ังใหม่แต่ 

ต้องเน้นที่กำรช่วยให้ธุรกิจท่ีก่อตั้งขึ้นมำแล้วและเจ้ำของธุรกิจสำมำรถยก

ระดับธุรกิจจำกระดับกลำงสู่ระดับใหญ่ได้  กล่ำวอีกนัยหนึ่งก็คือ  กำรเพิ่ม

จ�ำนวนบริษัทที่ก่อตั้งใหม่  ไม่ส�ำคัญเท่ำกับกำรช่วยให้บริษัทท่ีก่อต้ังขึ้นมำ

แล้วและมีศักยภำพสำมำรถบรรลุศักยภำพสูงสุดและเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน

กำรท่ีจะยกระดับธุรกิจจำกระดับกลำงสู่ระดับใหญ่ต้องท�ำอย่ำงไร

นั้น  นี่คือค�ำถำมท่ีนักพัฒนำเศรษฐกิจหลำยคนต่ำงพยำยำมหำค�ำตอบ  

โครงกำร  อีโคโดมิก  กำร์เดนนิง  (Economic Gardening)  ซ่ึงเป็น

โครงกำรพัฒนำธุรกิจผู้ประกอบกำรในระยะท่ี 2 ให้ก้ำวสู่ระดับที่สูงขึ้นไป  

เป็นโครงกำรหนึ่งที่ตอบค�ำถำมดังกล่ำว  ซึ่งสำมำรถสร้ำงผลลัพธ์อย่ำงเป็น

รูปธรรมโดยเฉพำะในรัฐฟลอริดำ  โครงกำร  อีโคโดมิก  กำร์เดนนิง  เป็น

รูปแบบกำรพัฒนำเศรษฐกิจที่มีควำมเช่ือพ้ืนฐำนที่ว่ำ  ผู้ประกอบกำรเป็น

ผูท้ีช่่วยผลกัดนัเศรษฐกจิ รูปแบบดงักล่ำวมเีป้ำหมำยกำรสร้ำงงำนในชมุชน

ด้วยกำรสนับสนุนบริษัทที่มีอยู่แล้วในชุมชนให้เติบโตยิ่งขึ้น  โครงกำร 

ดังกล่ำวนี้ยังเน้นกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนจิตใจของผู้ประกอบกำร 
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ให้สำมำรถคิดใหญ่  และจัดสรรทรัพยำกรท่ีส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำร

ท�ำควำมคิดใหญ่นั้นให้เป็นจริง

กำรก้ำวกระโดดจำกกำรคิดเล็กไปสู่กำรคิดใหญ่อำจเป็นเร่ืองยำก  

แต่ก็คุ้มค่ำ  แท้ที่จริงแล้ว  ควำมส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชำติเร่ิมต้นจำก

ควำมคิดท่ีใหญ่และกล้ำหำญ  หำกค�ำพูดของ เบนจำมิน อี. เมยส์ ข้ำงต้น

ที่กระตุ้นให้คนเรำคิดใหญ่  ไม่ได้สร้ำงแรงบันดำลใจให้กับนักศึกษำหนุ่ม 

คนหนึ่งแห่งวิทยำลัยมอร์เฮำส์ที่ฝันจะอยู่บนโลกที่แตกต่ำงจำกโลกที่เขำ

เกิดมำ มำร์ติน ลูเธอร์ คิง หนึ่งในบุคคลส�ำคัญของโลก  คงเป็นเพียง 

นักเทศน์ในบ้ำนเกิดที่เมืองแอตแลนตำ  รัฐจอร์เจีย  เขำคงไม่ได้ออก 

เดินทำงเพื่อบรรลุควำมฝันของเขำซ่ึงเป็นวิสัยทัศน์ท่ีเปลี่ยนโลกของเรำ

อย่ำงถำวร  ผู้ท่ีมีควำมสำมำรถและควำมกล้ำที่จะคิดใหญ่  คือผู้ที่สร้ำง

หนทำงสู่ควำมส�ำเร็จท่ียิ่งใหญ่

2. สร้างตลาดใหม่

“หากผมถามใครสักคนว่าเขาต้องการอะไร  เขาก็คงจะตอบ
ว่าอยากได้ม้าที่วิ่งเร็วกว่านี้”

-  เฮนรี  ฟอร์ด  ผู้ก่อตั้ง  บริษัทฟอร์ด  มอเตอร์

ผู้ประกอบกำรมี  2  ประเภท  ได้แก่  ผู้ประกอบกำรที่สร้ำงตลำด  

และผู้ประกอบกำรท่ีไม่สร้ำงตลำด  ผู้ประกอบกำรที่สร้ำงตลำดได้รับกำร

มองว่ำเป็นผู้ที่แหวกแนว  ส่วนผู้ประกอบกำรที่แข่งขันในตลำดที่มีอยู่แล้ว

ได้รับกำรมองว่ำเป็นคนปกต ิ ผู้ประกอบกำรทัง้ 2 ประเภท  สำมำรถประสบ

ควำมส�ำเร็จทำงธุรกิจได้  แต่งำนวิจัยพบว่ำผู้ประกอบกำรที่มีควำมคิด

สร้ำงสรรค์อยู่ในจุดยุทธศำสตร์ท่ีเหนือกว่ำ

กลยทุธ์น่ำนน�ำ้สคีรำมหรือ  Blue Ocean Strategy  ซ่ึงเป็นหนงัสอื

ติดอนัดบัขำยด ีเขยีนไว้ว่ำ กำรสร้ำงตลำดใหม่หรือทีเ่รียกว่ำน่ำนน�ำ้สคีรำม  

ดีกว่ำกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมท่ีมีคู่แข่งหนำแน่นหรือท่ีเรียกว่ำน่ำนน�้ำ 
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สีแดง  ในหนังสือเล่มนี้ ดับบลิว. ชำน คิม และ เรเน โมบอร์ค  ผู้แต่ง 

ได้ศึกษำกำรด�ำเนินกำรทำงกลยุทธ์  150  แบบ  ใน  30  อุตสำหกรรม 

ในช่วงระยะเวลำกว่ำ 100 ปี พวกเขำยังได้ศึกษำบริษัท 108 แห่ง ท่ีเปิด

ตัวธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสร้ำงกำรเติบโตของรำยได้และผลก�ำไรจำกน่ำนน�้ำ 

สีครำม กำรศึกษำของคิมและโมบอร์ค เปิดเผยข้อมูลท่ีน่ำทึ่งเป็นอย่ำงยิ่ง

	 “เราพบว่าร้อยละ	 	86	 	ของการเปิดตัวสินค้าใหม่	 	 เป็นการขยาย

สายผลิตภัณฑ์	 	 กล่าวคือ	 	 เป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในน่านน�้า 

สีแดงหรือในตลาดท่ีมีอยู่แล้ว		ซ่ึงมีมูลค่าเพียงร้อยละ		62		ของ

รายได้ทั้งหมด		และสร้างก�าไรเพียงร้อยละ		39		ของก�าไรทั้งหมด		

ส�าหรับสินค้าใหม่ท่ีเหลืออีกร้อยละ		14		มุ่งเน้นที่การสร้างน่านน�้า

สีคราม		ซ่ึงสร้างรายได้ร้อยละ	38	ของรายได้ทั้งหมด		และสร้าง

ก�าไรร้อยละ		61		ของก�าไรท้ังหมด”

จำกข้อมูลดังกล่ำวจะเห็นว่ำ  กำรสร้ำงน่ำนน�้ำสีครำมเป็นสิ่งที่คุ้มค่ำ  

หนังสือเล่มนีย้ังแสดงตัวอย่ำงทีช่ดัเจนของบรษิทัที่ประสบควำมส�ำเรจ็จำก

กำรสร้ำงตลำดใหม่  เช่น  บริษัทเยลโลเทล รำฟ ลอเรน  และเล็กซัส  ทั้ง

ยังอธิบำยขั้นตอนในกำรด�ำเนินกำรตำมกลยุทธ์น่ำนน�้ำสีครำม  ดังนั้นผม

ขอแนะน�ำให้คุณซ้ือหนังสือเล่มนี้มำอ่ำน

ในฐำนะที่เป็นท่ีปรึกษำให้กับผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ ผมส่งเสริม 

ให้พวกเขำค้นหำตลำดใหม่มำกกว่ำที่จะเข้ำแข่งขันในตลำดท่ีมีอยู่แล้ว  

ศักยภำพกำรบรรลุควำมยิ่งใหญ่อยู่ท่ีกำรสร้ำงตลำดใหม่  ธุรกิจแรกที่ผม

ตั้งขึ้นเป็นธุรกิจน่ำนน�้ำสีครำม  หำกพิจำรณำจำกขนำดของตลำดของผม 

ผมสร้ำงเวบ็พอร์ทัลท่ีท�ำให้นกัศกึษำพูดคยุกนัในรูปแบบท่ีไม่เคยมมีำก่อน  

ดังนั้นบรรดำโฆษณำจึงหลั่งไหลเข้ำมำใช้ประโยชน์จำกระบบปฏิบัติกำร 

ที่ผมคิดค้นขึ้นมำ นอกจำกนี้ผมยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรท่ีผมให ้

ค�ำแนะน�ำศกึษำเกีย่วกบัผู้ประกอบกำรท่ีประสบควำมส�ำเรจ็และร�ำ่รวยทีส่ดุ  

เพื่อเรียนรู้วิธีที่พวกเขำสำมำรถเล็งเห็นและครอบครองตลำดใหม่
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เมือ่ไล่ดรูำยชือ่ชำวอเมรกินัท่ีร�ำ่รวยทีส่ดุ  400  คนแรก  ทีจ่ดัอนัดบั

โดยนิตยสำรฟอร์บส์  คุณจะพบรำยชื่อผู้ประกอบกำรหลำยคนที่สร้ำงและ

เป็นผู้น�ำในตลำดท่ีไม่เคยมีมำก่อนในอดีต  เช่น  ไมเคิล บลูมเบิร์ก ก่อต้ัง

ธุรกจิหลังจำกทีถ่กูไล่ออกจำกธนำคำรเพือ่กำรลงทนุในปี  1981  และกลำย

เป็นผู้บุกเบิกในกำรให้บริกำรข้อมูลทำงกำรเงินท่ีมีคุณภำพสูงแก่ธนำคำร

ต่ำง ๆ   และนักซ้ือขำยหุ้นในวอลล์สตรีท  ก่อนหน้ำที่บริษัทบลูมเบิร์ก  จะ

ถือก�ำเนิดขึ้น  ไม่มีบริษัทใดให้บริกำรข้อมูลท่ีมีค่ำเหล่ำนี้ได้อย่ำงรวดเร็ว

และในรูปแบบที่หลำกหลำย  เช่นเดียวกับแอมะซอนดอตคอมของ เจฟฟ์  

เบโซส์  ท่ีเปลี่ยนแปลงวิธีกำรท่ีผู ้บริโภคซ้ือหนังสือและสินค้ำต่ำง ๆ 

นอกจำกนี้ยังมี ไมเคิล เดล ฟิล ไนต์ (ผู้ก่อต้ังไนกี้) จอร์จ ลูคัสและอ่ืน ๆ 

คุณเป็นผู ้ประกอบกำรแบบใด  หำกคุณอยู่ในน่ำนน�้ำสีน�้ำเงิน   

คุณก�ำลังเดินอยู่บนเส้นทำงสู่ควำมส�ำเร็จ  แต่หำกคุณก�ำลังแข่งขันอยู่ใน

น่ำนน�้ำสีแดง  ถึงเวลำแล้วท่ีจะต้องปรับสู่กลยุทธ์ที่จะให้ก�ำเนิดนวัตกรรม

ใหม่ ๆ ที่จะน�ำพำบริษัทของคุณสู่ก�ำไรท่ียิ่งใหญ่และควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันที่ยั่งยืน

3. ท�างาน “บน” ธุรกิจของคุณ  

ไม่ใช่ “ใน” ธุรกิจของคุณ

“หากธุรกิจของคุณต้องพึ่งพาคุณละก็  แสดงว่าคุณไม่ได้
เป็นเจ้าของธุรกิจ  คุณแค่มีงานท�า”

-  ไมเคิล  เกอร์เบอร์  ผู้เขียนหนังสือสร้างธุรกิจขั้นเทพ  (The  E-Myth)

นี่คือควำมรู ้สึกของควำมส�ำเร็จและควำมพึงพอใจที่ยิ่งใหญ่ 

อย่ำงหนึง่ท่ีผมได้สมัผสั  หลงัจำกผ่ำนกระบวนกำรคดัสรรพนกังำนซ่ึงยำก

ล�ำบำกและยำวนำน  ผมได้เติมเต็มทุกต�ำแหน่งส�ำคัญในธุรกิจส�ำนักพิมพ์

ของผม  ผมไม่ต้องขำยโฆษณำ  จัดหน้ำ  และเรียบเรียงแก้ไขบทควำม  
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หรือจัดส่งนิตยสำรด้วยตัวเองอีกต่อไป  พนักงำนเกือบ  20  คนของผม  

จัดกำรทุกอย่ำงตั้งแต่คิดหัวเร่ืองให้กับนิตยสำรฉบับใหม่  ไปจนถึงกำร 

จัดส่งนิตยสำรไปยังผู้อ่ำน  ผมไม่จ�ำเป็นต้องท�ำหน้ำที่ตรวจสอบงำน 

ขั้นสุดท้ำยก่อนท่ีนิตยสำรจะถูกส่งพิมพ์  บัดนี้ผมมีเวลำทุ่มเทให้กับกำร

สร้ำงกำรเติบโตให้กับธุรกิจนิตยสำรของผมจำกระดับภูมิภำคสู่ระดับชำติ

ผู้ประกอบกำรมีสถำนภำพเป็นลูกจ้ำงของตนเองซ่ึงเป็นสถำนภำพ

ที่ต�่ำท่ีสุดของกำรเป็นผู้ประกอบกำร  จนกว่ำธุรกิจจะสำมำรถด�ำเนินกำร

ได้โดยปรำศจำกผู้ก่อตั้ง  แต่ควำมเป็นจริงที่โชคร้ำยของผู้ประกอบกำร 

นับล้ำนก็คือ  ธุรกิจของพวกเขำต้องพ่ึงพวกเขำมำกเกินไป  คุณรู้จัก 

ผู้ประกอบกำรลักษณะนี้  และคุณอำจเป็นหนึ่งในนั้น  ผู้ประกอบกำร 

เหล่ำนี้วุ่นวำยกับกำรด�ำเนินธุรกิจ  ท�ำทุกอย่ำงต้ังแต่เร่ืองภำษีไปจนถึง

กำรน�ำขยะไปทิ้ง  พวกเขำท�ำงำนไม่หยุด  ไม่ใช่เพรำะอยำกท�ำ  แต่เพรำะ

พวกเขำต้องท�ำ  พวกเขำอำจมีทีมงำนท่ีดูเหมือนว่ำคอยดูแลทุกอย่ำงให้  

แต่กำรท�ำงำนที่แท้จริงมิได้เป็นเช่นนั้น  ควำมเป็นจริงท่ีโหดร้ำยคือ  หำก

วันหนึ่งพวกเขำถูกรถชนหรือเสียชีวิต  บริษัทก็จะเสียชีวิตไปด้วย

กำรท่ีคุณมีควำมสำมำรถที่จะท�ำงำนในต�ำแหน่งส�ำคัญในบริษัท 

ของคุณไม่ได้หมำยควำมว่ำคุณควรท�ำเช่นนั้น  ล่ำสุดที่ผมได้พูดคุยกับ 

ผู้ประกอบกำรรำยหนึ่ง  เขำพูดถึงควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำง

ประหยัดของเขำด้วยควำมรู้สึกช่ืนชม  แต่ส�ำหรับผม  เขำประหยัดจนเกิน

ไป  เขำกล่ำวอย่ำงกระตือรือร้นว่ำ  “ท�ำไมผมต้องจ้ำงคนมำท�ำส่ิงทีผ่มท�ำได้

เอง”  ซ่ึงอำจสื่อควำมหมำยอีกอย่ำงได้ว่ำ  “ผมไม่มีเงินจ้ำงคนอื่นมำท�ำงำน

นี้”  หำกคุณไม่มีรำยได้พอท่ีจะจ้ำงทีมงำนให้มำท�ำงำนแทนคุณ  แสดงว่ำ

ธุรกิจของคุณไม่มีผลก�ำไร  คุณอำจต้องคิดหำวิธีกำรใหม่หรือธุรกิจใหม่  

กำรท�ำทุกอย่ำงในธุรกิจของคุณด้วยตัวเองจะท�ำให้คุณหมดไฟเร็ว  และ

กำรท่ีคุณวุ่นวำยกับกำรท�ำทุกอย่ำงด้วยตัวคุณเองท�ำให้คุณไม่สำมำรถ 

ท�ำหน้ำท่ีในฐำนะผู้ประกอบกำรท่ีควรท�ำงำนกับธุรกิจของคุณ  ไม่ใช่ใน

ธุรกิจของคุณ
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ก่อนที่จะเริ่มท�ำธุรกิจ  จงวำงแผนที่จะท�ำให้ตัวคุณไม่เป็นที่ต้องกำร

ในธุรกิจของคุณ  โดยเฉพำะธุรกิจท่ีเป็นงำนบริกำรและคุณเป็นคนเดียว 

ที่ให้บริกำร  มุมมองเช่นนี้เป็นสิ่งส�ำคัญมำก  เพรำะเมื่อธุรกิจของคุณเร่ิม

ด�ำเนินกำร  คุณจะไม่มีเวลำส�ำหรับกำรวำงแผนเมื่อมีงำนเต็มมือ  ถึง 

ตอนนั้นคุณจะให้ควำมส�ำคัญกับกำรให้บริกำรลูกค้ำและสร้ำงรำยได้

มำกกว่ำกำรวำงแผนหำคนมำท�ำงำนแทนคุณ

กำรหำคนท่ีมีคุณภำพมำท�ำงำนในต�ำแหน่งส�ำคัญ ๆ ท�ำให้คุณมี

สภำวะทำงจิตใจท่ีพร้อมแก่กำรบริหำรธุรกิจ  คุณจะเป็นผู้ประกอบกำร

อย่ำงแท้จริงในสภำวะดังกล่ำว  ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีส�ำคัญ  เมื่อคุณสำมำรถท�ำให้

ตัวคุณไม่เป็นที่ต้องกำรในกำรด�ำเนินธุรกิจประจ�ำวัน  ซ่ึงกระบวนกำรนี้

อำจไม่รวดเร็วและไม่ง่ำยเท่ำใดนัก  คุณก็จะสำมำรถทุ่มเทเวลำให้กับ 

กำรสร้ำงกำรเติบโตของธุรกิจหรือเดินหน้ำสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ต่อไป

ผมเห็นสิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นคร้ังแล้วคร้ังเล่ำ  ผู้ประกอบกำรก่อต้ัง

บริษัท  โดยหวังจะเป็นอิสระจำกกำรเป็นลูกจ้ำงและกำรต้องรับมือกับ 

สิ่งต่ำง ๆ มำกมำยในงำนประจ�ำ แต่ในเวลำไม่นำน ผู้ประกอบกำรเหล่ำนี้

ต่ำงเหนือ่ยล้ำจำกกำรทีต้่องท�ำทกุอย่ำงในธุรกจิของตน  หลำยคนรู้สกึทกุข์

ทรมำน  เพรำะพวกเขำล้มเหลวที่จะท�ำให้ตัวเองไม่เป็นที่ต้องกำรของธุรกิจ  

ก่อนท่ีจะกลำยเป็นเร่ืองยำก  หรือเพรำะพวกเขำไม่อำจปล่อยวำงและเดิน

จำกไปได้  ดังนั้นหำกคุณปรำรถนำที่จะก้ำวผ่ำนระดับแรกเร่ิมของกำรเป็น

ลูกจ้ำงของตัวเองไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรอย่ำงแท้จริง  จงเรียนรู้ท่ีจะ

มอบหมำยงำนให้คนอื่น  ไม่เช่นนั้นโอกำสกำรเติบโตของธุรกิจของคุณ 

จะถูกจ�ำกัดอย่ำงมำก  แต่ถ้ำคุณต้องกำรกำรเติบโตท่ีมั่นคงและจ�ำกัด   

คุณควรไปหำงำนท�ำในต�ำแหน่งพนักงำนประจ�ำในองค์กร
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4. ใช่ว่าความเสี่ยงทุกอย่างจะน่ากลัว

“ความเสี่ยงนั้นเกิดจากการไม่รู้ว่าคุณก�าลังท�าอะไร”
-  วอร์เรน  บัฟเฟตต์  นักธุรกิจ  และนักลงทุน  

ในบรรดำค�ำจ�ำกัดควำมของค�ำว่ำ  ผู้ประกอบการ  ค�ำจ�ำกัดควำม

บำงค�ำฟังดูดี  บำงค�ำฟังดูน่ำกลัว  ค�ำที่มักปรำกฏอยู่ในค�ำจ�ำกัดควำม 

เหล่ำนั้นน่ำจะเป็นค�ำว่ำ  “ควำมเสี่ยง”  ซ่ึงเป็นสิ่งที่อธิบำยถึงควำมเป็น 

ผู้ประกอบกำร  ค�ำจ�ำกัดควำมในพจนำนุกรมเมอร์เรียม เว็บสเตอร์ ซึ่งเป็น

ค�ำจ�ำกัดควำมที่ดีของค�ำว่ำ  ผู้ประกอบการ  คือ  “ผู้ท่ีวางโครงสร้าง  

บริหารจัดการและรับความเสี่ยงจากธุรกิจหรือองค์กร”  

ดังนั้นสิ่งท่ีส�ำคัญคือ  กำรเข้ำใจควำมเสี่ยงและผลกระทบต่อ 

ผู้ประกอบกำร  พจนำนุกรมดังกล่ำวให้ควำมหมำยของค�ำว่ำ  “ควำมเสี่ยง”  

ว่ำ  “ควำมเป็นไปได้ท่ีจะสูญเสีย”  สิ่งท่ีน่ำสนใจเกี่ยวกับค�ำจ�ำกัดควำมนี้  

ซ่ึงขัดกับควำมเช่ือของคนทั่วไปคือ  ค�ำจ�ำกัดควำมดังกล่ำวไม่ได้ตัดสิน

ควำมเสีย่งในเชงิลบ  แต่สือ่ในแง่ควำมเป็นไปได้ท่ีจะสญูเสยี  ในเหตกุำรณ์

หนึ่ง ๆ อำจมีควำมเป็นไปได้ที่จะสูญเสียร้อยละ  1  หรือร้อยละ  99   

ดังนั้น  กำรตอบสนองและกำรตีควำมควำมเสี่ยง  2  ระดับ  คือส่ิงที่สร้ำง

ควำมแตกต่ำง

ผูป้ระกอบกำรมคีวำมอดทนต่อควำมเสีย่งในกำรเร่ิมต้นและด�ำเนนิ

กิจกำรสูงกว่ำคนทั่วไป  งำนวิจัยของมูลนิธิคอฟแมนระบุว่ำ  มีธุรกิจไม่ถึง

ร้อยละ  80  ท่ีสำมำรถด�ำเนินธุรกิจอยู่ได้หลังจำกปีที่  5  นับต้ังแต่เร่ิม 

ก่อตั้ง  นอกจำกนี้งำนวิจัยของ  ซำรำโทกำ เวนเจอร์ ไฟแนนซ์ ระบุว่ำ   

มีธุรกิจไม่ถึงร้อยละ  1  ท่ีสำมำรถเข้ำสู่ตลำดหลักทรัพย์ได้  แม้ข้อมูล 

ดังกล่ำวจะฟังดูน่ำกลัว  แต่ก็ไม่อำจท�ำให้ผู้ประกอบกำรล้มเลิกที่จะเดิน

ตำมเป้ำหมำยทำงธุรกิจของตน
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แต่ควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรในกำรรับควำมเสี่ยงที่สูงกว่ำ

ไม่ใช่ทุกสิ่ง  จริงอยู่  ผู้ประกอบกำรสำมำรถแบกรับควำมเป็นไปได้ท่ีจะ

ล้มเหลว  แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำพวกเขำชอบกำรเสี่ยงโชค  ผู้ประกอบกำร

จะรับควำมเสีย่งทีป่ระเมนิได้  โดยด�ำเนนิกำรป้องกนัหรือหำวธีิทีจ่ะลดหรือ

กระจำยควำมเสี่ยงของธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกำสของควำมส�ำเร็จหรือลดโอกำส

ที่จะสูญเสีย  ผู้ประกอบกำรมีควำมมั่นใจในตัวเองที่จะหลีกเลี่ยงหรือ

เอำชนะอุปสรรคที่อำจก่อให้เกิดควำมสูญเสียที่ยิ่งใหญ่  โดยอำศัยควำมรู้

ของผูเ้ชีย่วชำญ ควำมสมัพันธ์กบัเครือข่ำยอย่ำงแน่นแฟ้น หรือควำมมัง่คัง่

ส่วนบุคคล

สื่อต่ำง ๆ  มักน�ำเสนอเร่ืองรำวท่ีโรยด้วยกลีบกุหลำบของเหล่ำซีอีโอ

ท่ีประสบควำมส�ำเร็จมำกมำย  แต่หำกมองลึกเข้ำไปในเร่ืองรำวเหล่ำนี้ 

จะพบว่ำ  ซีอีโอเหล่ำนี้ต่ำงรับควำมเสี่ยงท่ีสำมำรถประเมินได้และมีแผน 

รองรับท่ีแข็งแกร่ง ในหนังสือ  ผู้ประกอบกำรที่ลังเล  (The Reluctant  

Entrepreneur)  ไมเคิล มำสเตอร์สัน  อธิบำยไว้ว่ำ  บิล เกตส์  มักถูก 

มองว่ำเป็นนักศึกษำท่ีล้มเลิกกำรเรียนกลำงคันและหันไปรับควำมเส่ียง 

ที่ยิ่งใหญ่โดยกำรจัดต้ังบริษัทไมโครซอฟท์  มำสเตอร์สันวิจำรณ์มุมมอง

ดังกล่ำวและบรรยำยภำพท่ีสะท้อนควำมเป็นจริงของ บิล เกตส์  เขำพูด

ถึง บิล เกตส์  ว่ำเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีระเบียบแบบแผน  ฉลำดหลักแหลม  

และวำงแผนท่ีจะกลับไปเรียนต่อหำกเส้นทำงธุรกิจของเขำล้มเหลว  บำงที

กำรตัดสินใจออกจำกมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดของ บิล เกตส์  จะเป็นเร่ือง 

ท่ีเสี่ยงมำกข้ึนหำกเขำมิได้เป็นคนที่ฉลำดหลักแหลมเช่นนี้  และไม่ม ี

พื้นฐำนทำงกำรเงินท่ีแข็งแกร่งของพ่อแม่ของเขำคอยรองรับ

โดยสรุป ควำมเสี่ยงท้ังหมดไม่ได้น่ำกลัว ผู้ประกอบท้ังหลำยต่ำงรู้

ถึงกฎข้อนี้  กำรจะเป็นผู้ประกอบกำรไม่ได้อยู ่ที่ควำมเป็นไปได้หรือ 

ควำมเสี่ยงท่ีจะล้มเหลว  หำกอยู ่ท่ีควำมสำมำรถในกำรท่ีจะประสบ 

ควำมส�ำเร็จท่ำมกลำงอุปสรรคต่ำง ๆ บทเรียนที่คนทั้งโลกได้รับจำกภำวะ

เศรษฐกิจถดถอยคือสิ่งท่ีคนเรำคิดว่ำปลอดภัย  ก็ไม่ได้ปลอดภัยอย่ำง 
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ที่คิด  กำรเรียนจบปริญญำไม่ได้รับประกันว่ำคุณจะได้งำนที่มีรำยได้สูงใน

สำยที่คุณจบมำ  กำรท�ำงำนในบริษัทไม่ได้หมำยควำมว่ำคุณจะไม่มีโอกำส

ตกงำน  กำรสมัครเข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพไม่ได้รับประกันว่ำในอนำคต

คุณจะมีเงินออมมำกกว่ำตอนที่คุณยังไม่ได้สมัครเข้ำกองทุน  หำก

เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงขำลง  กำรเดินตำมควำมฝันของคุณที่จะเป็น 

ผู้ประกอบกำรอำจเสี่ยงน้อยกว่ำกำรหำงำนท�ำในองค์กรต่ำง ๆ   ดังนั้นกำร

เข้ำสู่เส้นทำงกำรเป็นผู้ประกอบกำรจึงไม่ใช่สิ่งท่ีน่ำกลัวแต่อย่ำงใด

5. อย่าเสียเวลาอันมีค่าของคุณ

“การผัดวันประกันพรุ่งเป็นการฆ่าตัวตายโดยธรรมชาติ”
-  วิคเตอร์  เคียม  อดีตเจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอล  นิวอิงแลนด์แพทริออตส์

ไม่นำนมำนี้  ผมได้นัดพบกับนักศึกษำจบใหม่ที่ผมเป็นที่ปรึกษำให้  

เขำต้องกำรค�ำแนะน�ำว่ำควรจะท�ำอะไรต่อไป  เขำและเพื่อนนักศึกษำ 

ของเขำอีกสองสำมคนก่อตั้งบริษัทได้ปีกว่ำ ๆ   ซ่ึงดูเหมือนว่ำยังไม่ประสบ 

ควำมส�ำเร็จนัก

แม้ว่ำจะมีศักยภำพสูง  แต่เขำก็ท�ำให้ผมรู้สึกผิดหวังจำกกำรที่เขำ

ขำดควำมพยำยำมและไม่รู้ว่ำอะไรคือสิ่งเร่งด่วน  ในกำรพูดคุยกันคร้ังนี้  

ค�ำถำมส่วนใหญ่ท่ีเขำถำมเป็นค�ำถำมท่ีเคยถำมตอนที่เรำนัดเจอกันรอบ 

ที่แล้วเมื่อ 11 เดือนก่อน ซึ่งเขำจดบันทึกอย่ำงละเอียด แต่ไม่ได้น�ำขั้นตอน

ส�ำคัญท่ีผมแนะน�ำไปปฏิบัติเพื่อผลักดันธุรกิจของเขำให้คืบหน้ำ  เขำไม่ได้

ท�ำสิ่งที่ส�ำคัญสักอย่ำง  แต่อ้ำงถึงสำเหตุท่ีไม่มีควำมคืบหน้ำ  ก้มหน้ำ 

ก้มตำและพูดซ�้ำไปมำว่ำ  “ผมจะต้องท�ำให้เกิดข้ึน”  ผมให้ค�ำแนะน�ำเขำ

เหมอืนกบัท่ีผมบอกคร้ังก่อนและย�ำ้เตอืนให้ลงมอืท�ำตำมค�ำแนะน�ำของผม

ทันที  ผมเกรงว่ำค�ำพูดของผมจะเป็นแค่ลมท่ีเข้ำหูซ้ำยและทะลุหูขวำ
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หลังจำกกำรพูดคุย  2  ช่ัวโมงนั้น  ผมนึกทบทวนค�ำกล่ำวอ้ำงของ

นักศึกษำรำยนี้  เพ่ือท�ำควำมเข้ำใจสิ่งที่เกิดขึ้น  ผมนึกย้อนถึงควำมรู้สึก

ของผมตอนทีผ่มลงมอืท�ำธุรกจิคร้ังทีย่งัเป็นนกัศกึษำอยู ่ เนือ่งจำกผมมอง

ว่ำกำรสร้ำงธุรกิจที่มีก�ำไรเป็นสิ่งเร่งด่วน  จึงท�ำให้ผมหมกมุ่นกับธุรกิจของ

ผม  บำงคนบอกว่ำผมหมกมุ่นจริง ๆ เพรำะผมมักจะรีบกลับบ้ำนเพื่อไป

เขียนรหัสและเพิ่มเติมองค์ประกอบต่ำง ๆ  ให้กับเว็บไซต์ของผม  ผมไม่มี

เวลำให้กับเร่ืองอื่นนอกจำกท�ำสิ่งที่ส�ำคัญท่ีจะท�ำให้ธุรกิจของผมก้ำวหน้ำ  

กำรเรียน  แฟนสำวท่ีเรียกร้องเวลำจำกผม  และควำมอยำกท่ีจะไปสังสรรค์

กับเพื่อนไม่เป็นอุปสรรคส�ำหรับผม  ผมให้เวลำกับธุรกิจของผมได้เสมอ

ไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนกำรณ์ใด  แน่นอนว่ำผมจะไม่มัวแต่รอโดยไม่ลงมือท�ำ

อะไร  แม้จะท�ำงำนหนักเพ่ือสร้ำงธุรกิจให้เติบโต  แต่ผมยังรู้สึกว่ำเวลำ 

ช่ำงผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็ว  

ผู้ประกอบกำรที่เกง่กำจมกัสร้ำงสภำวะเร่งด่วนและกดดัน  พวกเขำ

รู้ว่ำธุรกิจท่ีเพิ่งเร่ิมต้นยำกท่ีจะสร้ำงควำมคืบหน้ำหำกอยู่ในสภำวกำรณ์ที่

ค่อยเป็นค่อยไป  ตัวอย่ำงเช่น  สตีฟ จอบส์  ผู้ร่วมก่อต้ังบริษัทแอปเปิล  

เป็นที่เล่ำขำนว่ำมักจะกดดันให้ทีมงำนของเขำท�ำงำนโดยใช้ศักยภำพสูงสุด  

ด้วยกำรก�ำหนดเวลำกำรส่งงำนท่ีแทบจะเป็นไปไม่ได้  ท�ำให้บริษัทของเขำ

สำมำรถผลติสนิค้ำได้รวดเร็วกว่ำทีพ่วกเขำคำดคดิว่ำจะเป็นไปได้  ซ่ึงสร้ำง

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเหนือบริษัทคู่แข่งทั้งหลำยอย่ำงไอบีเอ็ม

แพทย์และนักจิตวิทยำเชื่อว่ำควำมเครียดซ่ึงเกิดจำกเวลำที่จ�ำกัด

หรือควำมเร่งด่วนก่อให้เกดิผลด ีพวกเขำระบวุ่ำคนเรำต้องกำรควำมเครียด

ในชีวิตเพื่อท่ีจะบรรลุงำนบำงอย่ำงได้ด้วยขีดควำมสำมำรถท่ีสูง  ไม่ว่ำ 

จะเป็นกำรหลีกหลี่ยงอุบัติเหตุทำงรถยนต์  จนถึงกำรท�ำงำนที่ได้รับ 

มอบหมำยในที่ท�ำงำนให้เสร็จลุล่วง  บทควำมใน MSNGC อ้ำงถึงงำนวิจัย

เกี่ยวกับประโยชน์ของควำมเครียดว่ำ “เมื่อสมองรับรู้ถึงควำมเครียด 

ในร่ำงกำยหรือจิตใจ  สมองจะหลั่งสำรคอร์ติซอล  อีพิเนฟริน  และ

นอร์อิพิเนฟรินเข้ำสู่ร่ำงกำย  หัวใจเต้นเร็วข้ึน  ควำมดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น 
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ประสำทสัมผัสต่ำง ๆ  เฉียบคมข้ึน  ระดับน�้ำตำลในเลือดที่เพิ่มสูงขึ้นท�ำให้

เรำรู้สึกกระปร้ีกระเปร่ำ  พร้อมท่ีจะลุยไปข้ำงหน้ำ”  บทควำมนี้ยังอ้ำงถึง

ค�ำพูดของ  เจเนท ดิปิเอโตร  นักจิตวิทยำด้ำนพัฒนำกำร  จำกภำควิชำ

สำธำรณสุขศำสตร์  มหำวิทยำลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์ บลูมเบิร์ก ที่ว่ำ  “เวลำ

ที่คุณมีสิ่งที่ต้องบรรลุภำยในก�ำหนดเวลำ  เวลำที่คุณต้องแสดงผลงำน  

คุณต้องอำศัยควำมเครียดระดับหนึ่งท่ีจะช่วยให้คุณปฏิบัติกำรได้เต็มที่”

หำกคุณไม่คิดว่ำกำรสร้ำงธุรกิจของคุณให้เติบโตเป็นเร่ืองเร่งด่วน  

ขอให้ถำมตัวเองว่ำคุณอยำกท�ำธุรกิจเพรำะอะไร  บำงทีคุณอำจยังไม่รู้สึก

เชื่อมั่นในควำมคิดทำงธุรกิจของคุณ  บำงทีจิตใต้ส�ำนึกของคุณบอกว่ำ

ควำมคิดทำงธุรกิจของคุณยังไม่คุ้มท่ีจะสำนต่อ  บำงทีควำมคิดทำงธุรกิจ

อำจไม่ใช่ควำมคิดของคุณและคุณไม่รู้สึกเชื่อมโยงกับควำมคิดดังกล่ำว  

หรือบำงทีคุณอำจขำดวินัยในตัวเองในกำรท่ีจะเป็นผู้ประกอบกำร  ไม่ว่ำ

ด้วยเหตุผลใดก็ตำม กำรท่ีคุณขำดควำมกระตือรือร้น  ไม่ใช่สัญญำณท่ีดี

ก่อนท่ีกำรพูดคุยของเรำจะจบสิ้นลง  นักศึกษำท่ีผมให้ค�ำแนะน�ำ

บอกผมถึงสำเหตุที่เขำนัดเจอผมทั้งท่ีเขำไม่ได้สร้ำงควำมคืบหน้ำจำก 

กำรนัดพบคร้ังก่อน  เขำเปิดเผยกับผมว่ำเขำต้องหำเงินเพื่อเลี้ยงดูตัวเอง

ในอีกไม่ช้ำ  และเขำได้รับกำรเสนอต�ำแหน่งงำนที่ดีจำกบริษัทแห่งหนึ่งซ่ึง

เขำไม่อยำกท่ีจะรับ  ผมจึงเข้ำใจสถำนกำรณ์ของเขำและเหตุผลท่ีท�ำให้เขำ

เกิดควำมรู้สึกว่ำธุรกิจของเขำเป็นสิ่งท่ีเร่งด่วนข้ึนมำทันที  ผมจึงปิดท้ำย

กำรนัดพบด้วยกำรเน้นย�้ำว่ำ  เขำต้องท�ำงำนให้หนักขึ้นเพื่อสร้ำงธุรกิจให้

เติบโต เนื่องจำกเวลำก�ำลังจะหมดไป  แต่ประสบกำรณ์และสัญชำตญำณ

ควำมเป็นผู้ประกอบกำรของผมบอกผมว่ำ  สุดท้ำยแล้ว  นักศึกษำรำยนี้

จะลงเอยด้วยกำรเป็นลูกจ้ำงให้กับบริษัทอื่น  เขำปล่อยให้เวลำอันมีค่ำ 

สูญเปล่ำมำกจนเกินไป
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6. สร้างบริษัทท่ีขึ้นกับระบบ  

ไม่ขึ้นกับคน

“ระบบเป็นรากฐานส�าคญัของทุกธุรกจิทีป่ระสบความส�าเรจ็”
-  รอน  คาร์รอล  ผู้ประกอบการและโค้ชด้านธุรกิจ

ตอนที่ผมก�ำลังเป็นนักศึกษำเอกวิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ใน

มหำวิทยำลัยที่เป็นศูนย์รวมนักศึกษำเก่ง ๆ จำกท่ัวโลก  ผมเรียนรู้อย่ำง

รวดเรว็ว่ำทักษะกำรเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ของผมยงัไม่มปีระสทิธิผล

นัก  ผมสำมำรถท�ำงำนเสร็จได้แต่ไม่ได้ด้วยวิธีกำรท่ีมีประสิทธิภำพที่สุด  

ผมต้องเขียนรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถึง 100 บรรทัด ในขณะที่เพื่อน ๆ  

ของผมท�ำได้ด้วยกำรเขียนรหัสเพียง 10 บรรทัด  ซ่ึงท�ำให้โปรแกรมของ 

พวกเขำเร็วกว่ำและมขีนำดไฟล์เลก็  ผมจึงพัฒนำทักษะกำรเขยีนโปรแกรม 

เนื่องจำกควำมส�ำเร็จในสำยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ

ควำมสำมำรถในกำรน�ำระบบและวิธีกำรท่ีมีประสิทธิภำพมำใช้

ผู้บุกเบิกกำรสร้ำงระบบท่ีเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนคือ  เฮนรี  

ฟอร์ด ผู้ก่อตั้งบริษัทฟอร์ด มอเตอร์  เขำสร้ำงระบบสำยกำรผลิตท่ีช่วยให้

สำมำรถผลติรถยนต์รุ่นทไีด้จ�ำนวนมำก  ก่อนทีเ่ขำจะน�ำระบบสำยกำรผลติ

มำใช้ในปี 1913 ทีมที่ท�ำหน้ำท่ีผลิตรถยนต์เป็นทีมผู้ช�ำนำญทีมเล็ก ๆ  และ

กระบวนกำรผลิตรถยนต์ใช้เวลำนำนมำก  วิธีกำรของฟอร์ดนั้นช่วยท�ำให้

ระยะเวลำในกำรผลิตรถยนต์จำก  12  ช่ัวโมง  เหลือเพียง  2  ชั่วโมงคร่ึง  

ด้วยนวัตกรรมของเขำท�ำให้รถยนต์มีรำคำที่ถูกลงและคนท่ัวไปซ้ือหำได้  

อีกทั้งยังเพิ่มอัตรำกำรผลิตในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ มำกมำย

ระบบของฟอร์ดไม่เพียงแต่เพิ่มผลผลิต  แต่ยังช่วยลดอุปสรรค 

ต่ำง ๆ  พนักงำนในสำยกำรผลิตได้รับกำรฝึกให้มีควำมเชี่ยวชำญในกำร

ปฏิบัติงำน  จึงง่ำยต่อกำรหำคนมำทดแทนกรณีที่พวกเขำลำออก  ก่อน 

ท่ีจะมีกำรน�ำระบบสำยกำรผลิตมำใช้  หำกพนักงำนที่ท�ำหน้ำที่ส่วนใหญ ่
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The  Power  Games

THE POWER GAMES : Friendly Methods for Getting Your Way All the Time

by Henrik  Fexeus 

เพ�อเอาชนะใจคน ทุกคน ทุกสถานการณ 

64 วิธี

สรางอำนาจใหตัวเรา

: เกมสรางอำนาจเพ�อชนะใจคน

- 16 วิธี ที่ทำใหคนเชื่อในสิ่งที่คุณพูด
- 20 วิธี ที่ทำใหใคร ๆ อดรักคุณไมได
- 12 วิธี ขจัดคนที่ทำตัวเปนขวากหนาม
- พูดซ้ำ ๆ จนกวาจะกลายเปนเรื่องจริง
- เผยจุดออนเพื่อสรางจุดแข็ง

- 16 กลยุทธ ที่ทำใหใคร ๆ 
ตองหันมาฟงคุณแตเพียงผูเดียว

- ใชคำวา  “และ”  แทนคำวา  “แต”
- ใชคำวา  “คุณ”  ใหถูกที่ถูกทาง
- เทคนิคการคุมจังหวะและการชักนำ

“หนังสือขายดีเลมนี้  จะทำใหคุณพลิกกลับมาเปนฝายที่ ไดเปรียบ

ในสถานการณตาง ๆจะทำใหคุณกลายเปนคนที่มีศิลปะ

ในการดลบันดาลใหอะไร ๆ เปนไปอยางที่คุณตองการ

...ไมใชเปนไปตามที่คนอ�นอยากใหเปน”
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หนังสือขายดี

วิธีทำผลงาน

ใหดีเยี่ยม และ มีประสิทธิผล

ในแตละวันใหคุมคาที่สุด

โดยใชเวลา 2 ชั่วโมง
Two Awesome Hours :  Sc ience-Based S t ra teg ies to Harness

You r  Be s t  T ime  and  Ge t  You r  Mos t  Impo r t a n t  Wo r k  Done

- บทนำ : จงทำใหตัวคุณเองไดผลงานดี

 และมีประสิทธิผลดีเยี่ยม

- กลยุทธ 1 : รับรูเมื่อถึงชวงเวลาที่มี

โอกาสตัดสินใจเลือกทำงานชิ้นไหน

- กลยุทธ 2 : บริหารจัดการพลังงาน

- กลยุทธ 3 : หยุดตอสูกับสิ่งที่ทำใหไขวเขว  

- กลยุทธ 4 : ทำใหรางกายและความคิด

ของคุณมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น

- กลยุทธ 5 : จัดพื้นที่ทำงานใหมเพื่อชวย

ใหคุณทำงานไดดีอยางมีประสิทธิผล

หนังสือที่สอนวิธีจัดการตนเองเพื่อใหไดผลงานที่ดีและมีประสิทธิผล  โดยใชเวลา 2 ชั่วโมง

ในแตละวัน  ใหคุมคาที่สุด  อางอิงผลวิจัยทางวิทยาศาสตรและการแพทยที่เชื่อถือได

เขียนโดย : Josh  Davis,  Ph.D.
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- โปรแกรม 30 วัน เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง
- ขอดี 10 ประการ จากการตื่นเชา
- วิธีทำใหคุณกลายเปนคนที่ตื่นเชา
- เริ่มตนตามหาความยิ่งใหญใหตัวคุณ    
- สรางอุปนิสัยที่ดีใหติดตัวไปตลอด
- 7 ขั้นตอน เพื่อเปลี่ยนคุณเปนคนใหม
- วิธีลุกจากที่นอนดวยความกระตือรือรน 

 

วิธีปฏิบัต ิ และวางแผนการใชเวลา

ทุกวันตั้งแตเชา เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพ

และมีชัยชนะในแตละวัน  กอนมื้อเชา

“คณุพรอมที่จะมีชัยชนะในแตละวันกอนมื้อเชาหรือยัง

การลุกจากที่นอนแตเชาตอนตี  5  เปนใบเบิกทางไปสู

การมีชีวิตที่ดีอยางอัศจรรยได  เปรียบเสมือนบานพับตัวเล็ก

ที่ชวยเปดประตูบานใหญ  เพราะชวยใหมีศักยภาพในการ

ทำสิ่งที่ฝนไว  และทำใหเปาหมายมีความกาวหนาเปนรูปธรรม

ใหคุณมีชีวิตดีอยางอัศจรรย  เขาใกลความเปนตัวตน
ที่เยี่ยมที่สุดและดีที่สุด  ไดอยางรวดเร็วเหนือสิ่งอื่นใด”
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ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น

Miracle  morning

เคล็ด (ไม) ลับ ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได... (กอน 8 โมงเชา)

- ไดเวลาตื่นขึ้น เพื่อปลดปลอย
  ศักยภาพขั้นสูงสุดในตัวคุณ  
- วิธีเปลี่ยนแปลงตนเอง
  และตั้งปณิธานทำสิ่งที่แตกตาง
 
 

- The Life S.A.V.E.R.S. 6 ประการ ที่ชวย
  คุณออกจากชีวิตที่ใชศักยภาพไมเต็มที่  
- ความลับที่แทจริงสำหรับสรางอุปนิสัย
  ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ (ภายใน 30 วัน)

“ทกุสิ่งในชีวิตเริ่มตนจาก  ‘คุณตื่นนอนและใชเวลาในชวงเชา
อยางไร’  เริ่มตนทุกเชา  ดวยกิจวัตรเพ�อความสำเร็จของตัวเอง

นั่นแหละคือกุญแจสำคัญที่สุด  ที่จะนำคุณไปสูความสำเร็จ”

เขียนโดย : Hal  Elrod
THE  Miracle  morning :  THE NOT-SO-OBVIOUS SECRET GUARANTEED
TO TRANSFORM YOUR LIFE (BEFORE 8 AM)
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วิธี

บริหารเวลา
ใหคุมคาที่สุดในแตละวัน

30 Minute Time Management

30

ภาษาเยอรมัน 30 Minuten Zeitmanagement 

เ ข า ใ จ ไ ด ง า ย ๆ ใ น 3 0 น า ที

สรุปยอ - จับประเด็นสำคัญ

แปลจากซีีรีสขายดี in 30 Minuten wissen Sie mehr!

- ทบทวนการใชเวลาของคุณในปจจุบัน 
  และจับโจรขโมยเวลาของคุณใหได 
- วิธีวางแผนการใชเวลา  
  เพื่อใหคุมคาที่สุดในแตละวัน 
- ใช Mind-Map ใหความคิดเปนระบบ
- รูวาอะไรสำคัญโดยใชหลัก “พาเรโท” 

- วิธีจัดลำดับความสำคัญและฝกโอน
  หรือกระจายงานใหคนอื่น 
- วิธีจัดระเบียบแตละวัน 
  และวิธีวางแผนการทำงานที่ดีที่สุด
- วางแผนดวยวิธี A-L-P-E-N
- วิเคราะหการใชเวลาดวยหลัก ABC
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"ปจจุบันเราอยูในโลกที่มีขอมูลมากและไมมีเวลา  จึงทำใหมีเวลาอานหนังสือนอยลง 
 ดวยเหตุดังกลาวจึงทำใหเขาใจเรื่องตางๆ เพียงผิวเผินเทานั้น หนังสือชุดนี้แกปญหา

 ดังกลาว เราอานแทนคุณ เฟนหาประเด็นสำคัญ  และคัดกรองจนเหลือเฉพาะหัวใจ

 สำคัญ จากนั้นทำใหมีเนื้อหาตรงประเด็น อานสนุกผานการตูนที่อธิบายเขาใจงายๆ"

หนังสือขายดี ชุด
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B Y  J I M  R A N D E L
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