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สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอผลงาน How Google Works 

หรือ คิดอย่างผู้นำ ทำอย่าง Google ซึ่งเป็นผลงานว่าด้วยวิธีการบริหารองค์กร

ระดับโลกอย่าง Google ที่สำคัญ หนังสือเล่มนี้เขียนโดยคนที่อยู่ใน Google   

มายาวนาน นั่นคือ เอริก ชมิดท์ ผู้เคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ 

Google ระหว่างปี 2001-2011 โจนาธาน โรเซนเบิร์ก อดีตรองประธานอาวุโส

และบริหารทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Google และ อแลน อีเกิล สมาชิกใน  

คณะกรรมการสื่อสารของ Google 

 ทว่าสิ่งที่พิเศษจริงๆ ของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่เนื้อหา ความรู้ หรือไอเดียต่างๆ 

ในการบริหาร Google หนังสือ คิดอย่างผู้นำ ทำอย่าง Google เผยให้เห็นวิธีคิด 

ความเชื่อ หรือแนวทางการบริหารบริษัทที่ค่อนข้าง “แตกต่าง” กับบริษัททั่วไป 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมองค์กร เรื่องกลยุทธ์ เรื่องการสร้างสภาพแวดล้อม  

ที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม และที่น่าสนใจมากๆ คือเรื่องการจ้างคนเก่ง เนื้อหา

ทั้งหมดนี้นำเสนอได้สนุกและน่าสนใจ ลองอ่านคำนำโดยแลร์รี เพจ (ผู้ร่วมก่อตั้ง

และซีอีโอของ Google) ซึ่งเขียนได้อย่างทรงพลังมากๆ และสามารถแสดงให้เห็น

ภาพรวมทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ได้เป็นอย่างดี 

  เม่ืออ่าน คิดอย่างผูน้ำ ทำอย่าง Google แล้ว คุณจะไม่แปลกใจแม้แต่นิดเดียว 

ว่า ทำไมบริษัทแห่งนี้ถึงสร้างโปรแกรม search engine อันดับหนึ่งของโลก หรือ

คำนำสำนักพิมพ์
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โปรแกรม Google Earth อันน่าทึ่งได้ และที่น่าทึ่งอีกประการหนึ่งคือ แม้หนังสือ

เล่มน้ีจะเป็นเร่ืองการบริหารองค์กร แต่เม่ืออ่านแล้ว คุณจะสามารถหยิบยกไอเดีย 

หรือแง่คิดดีๆ ภายในเล่มไปพัฒนาตัวคุณได้ด้วยเช่นกัน 

 

ด้วยความปรารถนาดี 

เนชั่นบุ๊คส ์
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แด่สมาร์ตครีเอทีฟคนโปรดของเรา

เวนดี้ และ เบริล
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สมัยที่ผมยังหนุ่มและเริ่มคิดถึงอนาคตของตัวเองเป็นครั้งแรก ผมตัดสินใจว่า  

ถ้าไม่เป็นอาจารย์ก็ต้องเปิดบริษัท เพราะรู้สึกว่าทางเลือกทั้งสองอย่างจะทำให้

ผมมีอิสระ – อิสระที ่จะคิดเองตั ้งแต่หลักการขั ้นมูลฐานและฟิสิกส์ในโลก  

แห่งความเป็นจริง แทนที่จะต้องยอมรับ “ภูมิปัญญา” ที่สืบทอดกันมา 

อย่างที่เอริกและโจนาธานอธิบายไว้ในหนังสือ How Google Works – คิด

อย่างผู้นำ ทำอย่าง Google เราพยายามใช้หลักการเรื่องอิสระทางความคิดกับ

แทบทุกเรื่องที่เราทำที่ Google มันคือพลังขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ

อันยิ่งใหญ่และความล้มเหลวอันน่าทึ่งหลายอย่างของเรา ที่จริงการเริ่มต้นจาก

หลักการขั ้นมูลฐานคือปัจจัยสำคัญที ่ผลักดันให้ Google ก้าวไปข้างหน้า   

คืนหนึ่งผมฝัน (นอนหลับและฝันจริงๆ) พอตื่นขึ้นมาก็นั่งคิดต่อไปว่า...จะเป็น

อย่างไรถ้าเราสามารถดาวน์โหลดเว็บไซต์ได้ทั้งหมด โดยเก็บแค่ลิงก์ไว้เท่านั้น 

ผมรีบคว้าปากกามาจดรายละเอียดต่างๆ แล้วพยายามคิดว่าไอเดียนี้มีทาง  

เป็นไปได้หรือไม่ ตอนนั้นในหัวผมยังไม่ได้คิดเรื่องเสิร์ชเอนจิน (search engine) 

เลย เพิ่งมารู้ตอนหลังที่เซอร์เกกับผมค้นพบว่า การเรียงลำดับเว็บเพจตามลิงก์

จะให้ผลการสืบค้นที่ดีกว่า Gmail ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่เกิดจากความฝันของเรา

เหมือนกัน และตอนที่แอนดี รูบินเริ่มออกแบบ Android เมื่อ 10 ปีที่แล้ว คน  

ส่วนใหญ่ยังคิดว่าการนำระบบปฏิบัติการแบบโอเพนซอร์สมาใช้ในอุตสาหกรรม

เครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่เป็นความคิดที่ไม่เข้าท่า  

คำนำ

โดย แลร์รี เพจ 

ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ Google 
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xvi คำนำ

เป็นเรื ่องแปลกที ่หลายปีมานี ้ผมได้เรียนรู ้ว ่า การผลักดันให้ทีมงานมี  

ความทะเยอทะยานอย่างสูงสุดเป็นเรื่องยากแสนเข็ญ กลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่

ไม่ได้ถูกฝึกให้กล้าคิดไกลถึงดวงดาวขนาดนั้น คนมักทึกทักเอาเองว่าเป็นไป  

ไม่ได้ แทนที่จะศึกษาจากฟิสิกส์ในโลกแห่งความเป็นจริง แล้วพิจารณาว่า  

อะไรบ้างที่เป็นไปได้ และนี่คือสาเหตุที่เราทุ่มเทความพยายามอย่างมากมาย  

ในการหานักคิดอิสระมาทำงานที่ Google และกำหนดเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ให้

เขาเหล่านั้นทำงาน เพราะถ้าคุณจ้างคนได้ถูกต้อง และมีความฝันที่ยิ่งใหญ่พอ   

คุณจะไปถึงฝั่งฝันได้ แม้จะล้มเหลว ก็ยังได้ความรู้บางอย่างที่สำคัญกลับมา 

เป็นความจริงอีกเช่นกันที่บริษัทหลายแห่งสะดวกใจกับการทำสิ่งที่เคยทำมา

ตลอด อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ก็เป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ในไม่ช้า  

การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเหล่านี้ก็จะไร้ความหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

ในวงการเทคโนโลยีที ่มักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม ไม่ใช่พัฒนาการ  

แบบค่อยเป็นค่อยไป ดังนั้น คุณจึงต้องบังคับตัวเองให้กล้าวางเดิมพันก้อนโต  

กับอนาคต และนี่คือสาเหตุที่เราลงทุนในเรื่องที่อาจดูเหมือนฟุ้งซ่าน เช่น รถยนต์

ที ่ขับเคลื ่อนได้ด้วยตัวเอง หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที ่รับและส่งสัญญาณ  

บรอดแบนด์ด้วยบอลลูน (balloon-powered Internet) แม้จะเป็นเรื่องที่จินตนาการ

ได้ยากในขณะนี้ เหมือนตอนที่เราเริ่มคิดเรื่อง Google Maps ใหม่ๆ ผู้คนต่าง  

คิดว่าเป้าหมายของเราในการถ่ายภาพถนนทุกสายเพื่อทำแผนที่ทั้งโลกเป็นเรื่อง

เกินความสามารถ ถ้าอดีตจะเป็นเครื่องชี้อนาคตละก็ เดิมพันก้อนโตของเรา  

ในวันนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องประหลาดมหัศจรรย์เกินไปในเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้า   

นี่คือหลักการบางอย่างที่ผมเชื่อว่ามีความสำคัญยิ่ง และยังมีอีกหลายเรื่อง

ในหนังสือเล่มนี้ ผมหวังว่าคุณจะนำไอเดียเหล่านี้ไปสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นไปไม่ได้

ของคุณเอง 
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กรกฎาคม 2003 เอริก ชมิดท์ เข้ามาเป็นซีอีโอของ Google Inc. ได้   

2 ปีแล้วตอนที่เขาได้รับอีเมลจากไมค์ มอริตซ์ กรรมการบริษัทของ Google 

และผู้ลงทุนรายหนึ่ง มอริตซ์เป็นผู้บริหารคนหนึ่งของ Sequoia Capital (บริษัท

ธุรกิจเงินร่วมลงทุนแห่งหนึ่ง มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมนโลพาร์ก รัฐแคลิฟอร์เนีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา – ผู้แปล) อีเมลดังกล่าวมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่า 

 

คุณน่าจะหาเวลาสัก 3 ชั่วโมงช่วงกลางเดือนสิงหาคมจัดประชุมให้  

ฝ่ายบริหารเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัทว่าจะแข่งกับฟินแลนด์

อย่างไร (ผมคิดว่าเราไม่ควรรอจนถึงการประชุมในเดือนกันยายน  

หรอกนะ นี่เป็นเรื่องสำคัญมาก เราทุกคนรู้ดีว่าวันเวลาแต่ละปีผ่านไปเร็ว

ขนาดไหน ถ้าต้องแข่งกับฟินแลนด์) 

 

สำหรับคนที่ไม่รู้ โน้ตฉบับนี้อาจทำให้งงอยู่บ้าง ทำไม Google ซึ่งเป็นธุรกิจ 

start-up ด้านอินเทอร์เน็ต เปิดมาแล้ว 5 ปี มีพนักงานหลายร้อยคน มีสำนักงาน

ใหญ่อยู่ที่เมาน์เทนวิว รัฐแคลิฟอร์เนีย จะต้องไปแข่งกับฟินแลนด์ ประเทศที่มี

ประชากร 5 ล้านคนซึ่งอยู่ไกลออกไปกว่า 5,000 ไมล์ และยังเป็นประเทศที่  

สงบสุขและเป็นมิตรอีกด้วย  

อีเมลเรื่องฟินแลนด์มาถึงในตอนที่เอริกรู้สึกว่าเขาเริ่มตั้งหลักกับการทำงาน

บทนำ – บทเรียนจากแถวหน้า
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2 คิดอย่างผู้นำ ทำอย่าง Google

ที่ Google ได้แล้ว ก่อนมาเริ่มงานที่นี่ เขาเป็นซีอีโอของ Novell และเคยทำงานที่ 

Sun Microsystems และ Bell Labs มาก่อน เอริกเป็นคนมาจากทางเหนือของ  

รัฐเวอร์จิเนีย จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน   

จบปริญญาโทและปริญญาเอกด้านคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย 

วิทยาเขตเบิร ์กลีย์ ดังนั ้นจึงไม่ใช่มือใหม่ที ่เพิ ่งมาทำงานกับวิศวกรหรือ  

นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เพราะเขาเองก็เป็นวิศวกรและรู้งานคอมพิวเตอร์

ด้วยเหมือนกัน แต่กระนั้นเมื่อมาเริ่มงานที่ Google เขาก็ยังอดรู้สึกไม่ได้ว่าตัวเอง

กำลังก้าวเข้ามาในสถานที่ที่ไม่เหมือนที่ไหนๆ ที่เคยทำงานมา  

ความรู ้สึกแปลกที่แปลกทางเกิดขึ ้นตั ้งแต่วันแรกที่เอริกเข้ามาทำงานที่ 

Google ตอนเดินมาถึงห้องทำงานของเขา ซึ่งจัดได้ว่าสมถะมากเมื่อเทียบกับ

มาตรฐานของซีอีโอชื่อดัง เขาพบว่าในห้องนั้นมีวิศวกรซอฟต์แวร์อีกหลายคน  

นั่งทำงานอยู่ด้วย แทนที่เอริกจะไล่คนเหล่านั้นออกไป เขาไปปักหลักนั่งทำงาน  

ที่ออฟฟิศข้างๆ ที่มีสภาพเหมือนตู้ที่มีหน้าต่าง มากกว่าจะเป็นห้องทำงาน  

อีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมา สถานการณ์ยิ่งแย่ลงไปอีก เช้าวันหนึ่งขณะเดินไปที่

ออฟฟิศ เขาสังเกตเห็นว่า แพม ชอร์ ผู้ช่วยของเขามีสีหน้าไม่สู้ดี1 ไม่นานก็รู้ว่า

เป็นเพราะออฟฟิศของเขาจะมีคนมานั่งทำงานด้วยอีกคนหนึ่ง เป็นวิศวกร

โปรแกรมสืบค้นข้อมูล ชื่อ อมิต พาเทล ซึ่งบอกเอริกว่า ห้องทำงานของเขามีคน

นั่งทำงาน 5 คน อีกคนหนึ่งกำลังจะมา เขาเล่าว่าเลื่อยโต๊ะทำงานออกครึ่งหนึ่ง

เพื ่อเพิ ่มพื ้นที ่แล้วก็ยังไม่ได้ผล ถ้าเทียบกับพื ้นที ่ที ่เขานั ่งทำงานอยู ่ตอนนี้ 

ออฟฟิศของเอริกดูกว้างขวางทีเดียว และนั่นก็คือเหตุผลที่อมิตย้ายเข้ามา   

(พนักงานฝ่ายสถานที่ไม่ยอมขนข้าวของของอมิตมาที่ออฟฟิศของเอริก เขาก็เลย

ต้องขนเอง) ในที่สุด อมิตกับเอริกก็ลงเอยเป็นเพื่อนร่วมออฟฟิศกันอยู่หลาย

เดือน เห็นได้ชัดว่า Google ไม่ใช่สถานที่ทำงานที่วัดความสำคัญของคุณเป็น

1. สำหรับแพม ถ้าไม่ใช่ใบหน้าที่มีรอยยิ้มอันอบอุ่น จัดว่า “ไม่สู้ดี” ทั้งสิ้น
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ตารางฟุตอย่างแน่นอน  

นอกจากเรื่องการจัดพื้นที่ทำงานที่ออกจะดูแปลกประหลาดแล้ว เรื่องอื่นๆ 

เกี่ยวกับการย้ายมาทำงานที่บริษัทใหม่ของเอริกก็ดูราบรื่นพอใช้ ความสัมพันธ์

กับผู้ก่อตั้งบริษัททั้งสองคน คือ แลร์รี เพจ และเซอร์เก บริน ก็แน่นแฟ้นขึ้น  

ทุกวัน AdWords ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโฆษณาของบริษัทเริ่มสร้างรายได้ให้บริษัท

อย่างเป็นกอบเป็นกำ (ตอนที่ Google เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก  

ในปี 2004 งบการเงินของบริษัททำให้ผู้สังเกตการณ์ส่วนใหญ่ประหลาดใจ...ใน

ทางที ่ด ี) และแม้ว่าคำว่า “Google” จะยังไม่ได้ถูกบรรจุเป็นคำกริยาใน

พจนานุกรม Oxford English Dictionary จนกระทั่งอีก 3 ปีต่อมา2 แต่โปรแกรม

สืบค้นข้อมูลของ Google ก็กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้ใช้งาน

หลายล้านคนไปแล้ว บริษัทก็เติบโตด้วยเช่นกัน มีพนักงานเพิ่มขึ้นทุกเดือน 

เดือนละหลายสิบคน รวมทั้งโจนาธาน โรเซนเบิร์ก ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์

คนใหม่ที่มาร่วมงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2002 โจนาธานเหมือนเอริก มีพ่อเป็น

อาจารย์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ เขาเคยทำงานที่ Excite@Home และ Apple   

มาก่อน เมื่อมาทำงานที่ Google เขามีหน้าที่สร้างทีมบริหารผลิตภัณฑ์และ  

มาช่วยเสริมทีมงานของเอริก 

ตามที่อีเมลของไมค์ชี้ให้เห็น Google กำลังมีคู่แข่งใหม่รายสำคัญ และไม่ใช่

เพื่อนเชื้อสายนอร์ดิกที่มาจากอีกฟากหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติก ฟินแลนด์

เป็นชื่อรหัสที่เราใช้เรียก Microsoft3 เป็นการภายใน ขณะนั้น Microsoft เป็น

2. พจนานุกรม The Oxford English Dictionary บรรจุคำศัพท์ “Google” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 

2006 คำศัพท์ใหม่อื่นๆ ที่บรรจุในพจนานุกรมฉบับปรับปรุงในคราวเดียวกันนี้ ได้แก่ geocaching, 

mash-up, self-storage และ texting อ่านรายละเอียดในบทความชื่อ “Google Joins Xerox as a 

Verb” (CNET News, July 6, 2006) เขียนโดย แคนแดซ ลอมบาร์ดิ  

3. ที่จริง “Finland” เป็นชื่อรหัสแทนชื่อรหัสที่เราใช้จริง ถ้าเราใช้รหัสจริงในหนังสือเล่มนี้ มันก็คง

ไม่เป็นรหัสมากเท่าไรนัก จริงไหม  
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บริษัทเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก4 เอริกรู้ว่าผู้ใช้บริการ Google จำนวน

มากมายเป็นคนที่ใช้เว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer ของ Microsoft เขาเอง  

ก็เหมือนทุกคนที่ Google ที ่เชื ่อว่าอินเทอร์เน็ตเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยี  

แห่งอนาคต และเสิร์ชเป็นโปรแกรมหนึ่งที่มีประโยชน์มากที่สุด ดังนั้นไม่ช้าก็เร็ว 

เพื ่อนของเราจากเรดมอนต์ (หมายถึง Microsoft ซึ ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที ่

เรดมอนต์ รัฐวอชิงตัน – ผู้แปล) จะต้องหันมาสนใจสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ และ  

เมื่อใดก็ตามที่ Microsoft สนใจในสิ่งที่บริษัทเทคโนโลยีเกิดใหม่ทำ เมื่อนั้นอะไรๆ 

ก็จะเริ่มสนุกอย่างแท้จริง5 

อนาคตของบริษัทจึงอยู่ในจุดที่ล่อแหลม และสิ่งที่เราต้องทำก็ยังมองไม่เห็น 

โน้ตจากมอริตซ์เป็นสัญญาณเตือนภัยให้เราต้องเริ ่มตื ่นตัว เขาขอให้เอริก

รวบรวมทีมงานและวางแผนว่าทุกฝ่ายในบริษัทจะต้องทำอะไรบ้าง ทั้งฝ่าย

ผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน และฝ่ายพัฒนาองค์กร   

การทำงานของ Google ในทุกแง่มุมถูกนำมาถกกันบนโต๊ะประชุม มีการปรึกษา

กันว่าบริษัทควรเปลี่ยนโครงสร้างแปลกๆ ของธุรกิจ start-up อย่างที่เป็นอยู่   

ไปเป็นโครงสร้างองค์กรธุรกิจแบบที่เห็นอยู่ทั่วไปให้มากขึ้น ซึ่งมีหน่วยธุรกิจต่างๆ 

ทำงานประสานกันเพื่อสร้างกระแสรายได้ใหม่ๆ ให้ง่ายขึ้น (ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์

อีกอย่างหนึ่งที่จะต้องรวมไว้ในแผนงานใหม่) ที่สำคัญที่สุด แผนงานนั้นต้อง  

4. เพื่อให้ได้ไอเดียว่า Microsoft ในยุคนั้นน่าเกรงขามแค่ไหน ลองดูชื่อหนังสือบางเล่มที่เขียน

เกี่ยวกับบริษัทนี้ เช่น Microsoft Secrets: How the World’s Most Powerful Software Company 

Creates Technology, Shapes Markets, and Manage People (1995), Overdrive: Bill Gates and 

the Race to Control Cyberspace (1977) และ How the Web Was Won: How Bill Gates and His 

Internet Idealists Transformed the Microsoft Empire (2000) 

5. ในทศวรรษ 1980 และ 1990 แทบเป็นไปไม่ได้ที่ผู ้ประกอบการด้านเทคโนโลยีในซิลิคอน 

แวลเลย์จะได้รับเงินทุนสนับสนุน ถ้าไม่สามารถบอกผู้ลงทุนได้ว่าบริษัทของตนมีกลยุทธ์รับมือ 

Microsoft อย่างไร ถ้าไม่มีแผนงานที่ชัดเจน ก็ไม่มีทางได้เช็คเงิน 

ตัว
อย่
าง




