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1. ทำธุรกิจให้เหมือนขับรถ 

ใครอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองบ้าง

หากถามคำถามนี้กับคน 100 คนน่าจะมีคนจำนวนไม่น้อยกว่า 80 - 90 คน 

ตอบว่าอยากมีแล้วถ้าถามต่อว่า เมื่อเริ่มธุรกิจได้แล้ว อยากขออะไรมาก 

ที่สุด

คนส่วนหนึ่งจะตอบว่า ขอให้ขายดี  ๆ ลูกค้าเยอะ  ๆ ขณะที่อีกส่วนหนึ่ง 

จะตอบว่า ปีแรกขอให้ไม่เจ๊งก็พอแล้ว จะขายมากขายน้อยค่อยว่ากัน  

เพราะเดี๋ยวนี้คนทำธุรกิจเยอะเหลือเกิน หันไปทางไหนก็เจอคู่แข่งที่ขายของ 

เหมือนเรา บางทีร้านเขาใหญ่กว่า ทุนหนากว่า เห็นแล้วก็ชวนให้คิดว่า 

แล้วเราจะรอดได้อย่างไร

จะรอดหรือไม่รอด มันอยู่ที่สองเรื่องครับ และสองเรื่องนี้แยกกันไม่ออกเสีย 

ด้วย เร่ืองแรกคือวิธีคิด อีกเร่ืองคือวิธีทำ เพราะวิธีคิดจะส่งผลถึงวิธีทำเสมอ

ความคิดเป็นตัวกำหนดแนวทาง คุณคิดตั้งต้นไว้แบบไหน คุณย่อมทำ 

ตามนั้นเสมอ ถ้าคุณเริ่มคิดด้วยแนวทางที่ถูกต้อง คุณจะเหนื่อยน้อยหน่อย 

ตอนลงมอืทำ ธรุกจิของคณุจะเตบิโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื กลบักนั ถา้คณุ 

คิดและเลือกแนวทางผิด คุณจะทำธุรกิจแบบเหนื่อยเเสนสาหัสไปตลอด  

เผลอ ๆ จะไปไม่รอดด้วยถ้าเจอตลาดที่มีการแข่งขันสูง

แนวคิดในการทำธุรกิจนั้นมีมากมายให้เราเลือกเดินตาม แล้วแต่เราจะ 

ชื่นชอบ แต่สำหรับผม ผมขอเปรียบเทียบให้คุณเข้าใจง่าย  ๆ  ว่า แนวคิด 
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ในการทำธุรกิจให้ยั่งยืนก็เหมือนกับวิธีการขับรถด ีๆ นี่เอง

1. มีเป้าหมายชัดเจน

อันนี้คงไม่ต้องอธิบายกันให้ยืดยาว เพราะถ้าคุณขึ้นรถไปนั่งหลังพวงมาลัย  

บิดกุญแจสตาร์ตรถและออกรถไปสักพัก จากนั้นค่อยมานึกถามตัวเอง 

หรือหันไปถามคนที่นั่งมาด้วยกันว่า นี่เรากำลังจะไปไหน ผมว่าคนที่ติดรถ 

ไปด้วยคงกระโดดลงแทบไม่ทัน

เมื่อคุณทำธุรกิจของตัวเอง การมีเป้าหมายที่ชัดเจนนั้นสำคัญมาก โดยคุณ 

ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า

•	ภาพธุรกิจในจินตนาการของคุณเป็นอย่างไร ใหญ่โตแค่ไหน ร้านค้า 

มหีนา้ตาอยา่งไร และอยากใหธ้รุกจิเปน็จรงิภายในระยะเวลาเทา่ไหร ่ ราย- 

ละเอียดเหล่านี้รวมกันเป็นเป้าหมายของธุรกิจที่คุณกำลังจะทำ

•	คุณทำธุรกิจนั้นไปเพื่ออะไร ทำเพื่อแก้เหงา ทำเพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่า 

คุณก็ทำได้ ทำเพื่อเป็นรากฐานธุรกิจไว้ให้ลูกหลานต่อไป หรือทำเพื่อ 

การกศุล สิง่เหลา่นีอ้าจฟงัเหมอืนเปน็คำถามขำ ๆ แตค่ณุอาจไมรู่ว้า่มนัจะ 

เป็นตัวกำหนดวิธีการทำงานของคุณไปตลอด

•	คุณทำธุรกิจนั้นเพื่อใคร หรือแปลได้ว่าใครควรจะเป็นลูกค้าของคุณ ถ้า 

คุณทำแล้วไม่รู้ว่าใครควรจะมาซื้อสินค้า คุณอาการหนักมากนะครับ

2. เลือกรถให้เหมาะ

เลอืกรถใหเ้หมาะนีแ้บง่ไดเ้ปน็สองความหมาย ความหมายแรกคอื คณุตอ้ง 

เลือกรถที่เหมาะสมกับเป้าหมายและความสามารถในการขับขี่ของคุณเอง  
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คุณคงไม่เลือกรถสปอร์ต 30,000 แรงม้ามาขับในวันที่เพิ่งได้ใบขับขี่และ 

ออกถนนเป็นครั้งแรก เพราะโอกาสที่รถของคุณจะไปสอยอะไรรอบข้างนี่ 

มันสูงเหลือเกิน

ทีจ่รงิแลว้กไ็มไ่ดม้กีฎหมายบงัคบันะครบัวา่คณุตอ้งเริม่ขบัรถดว้ยรถปา้ยแดง 

เทา่นัน้ คณุจะขบัรถมอืสองมอืสามกไ็มม่ใีครวา่ ขอเพยีงคณุขบัไดป้ลอดภยั 

ถูกต้องตามกฎจราจรก็พอ

ถ้าจะเริ่มธุรกิจใหม่ คุณอาจไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรเกินตัว จัดหาอุปกรณ์ 

ครบ หรือตกแต่งออฟฟิศอย่างสวยงามราวกับบริษัทเอเยนซี่ที่มีรายได้ 

ร้อยล้านบาท เพราะถ้าคุณเปิดตัวด้วยฟอร์มหรูเกินความจำเป็น มันก็จะ 

ทำให้คุณเหนื่อยเพิ่มโดยไม่จำเป็น สิ่งที่ควรทำคือ เริ่มต้นธุรกิจด้วยต้นทุน 

ที่ต่ำที่สุด แต่ต้องไม่กระทบกับคุณภาพของสินค้าและบริการ นี่คือเคล็ดลับ 

ที่ใครหลายคนมองข้ามครับ

อีกความหมายหนึ่งคือ คุณต้องเลือกรถที่เหมาะกับเส้นทางและสภาพถนน 

รถที่เหมาะสมกับสภาพเส้นทางจะช่วยให้ขับขี่ง่ายขึ้นและปลอดภัยมากขึ้น  

การมีรถใหญ่และแรงอาจไม่เหมาะสำหรับการขับในซอยแคบที่คดเคี้ยว 

ลดเลี้ยว

จุดสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของคุณอยู่รอดปลอดภัยคือ การเอาตัวเองไปอยู่ใน 

เกมทีต่วัเองถนดั เพือ่ใหค้นอืน่ทำอะไรลำบาก ถา้รถทีค่ณุขบัเปน็รถขนาดเลก็ 

ก็ควรขับอยู่ในซอยแคบ ๆ เพื่อไม่ให้รถขนาดใหญ่ไล่ทัน ถ้าคุณเก่งในการ 

ทำตลาดท้องถิ่นก็ให้ทำตลาดในจังหวัดนั้น  ๆ  ไป ไม่จำเป็นต้องออกไปทำ 

ตลาดทีอ่ืน่ หากอยากขยายตลาดไปจงัหวดัอืน่หรอืเขา้มาในกรงุเทพฯ กใ็หห้า 

เอเย่นต์หรือตัวแทนจำหน่ายไปลุยแทน
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3. ออกตัวด้วยเกียร์ต่ำ ทำกำไรด้วยเกียร์สูง

รถมีเกียร์ 1 - 5 เพื่อทำตามหน้าที่ของตัวเอง เกียร์หนึ่งกำลังเครื่องมากที่สุด 

แตไ่ปไดช้า้ทีส่ดุและกนินำ้มนัมากทีส่ดุ ขณะทีเ่กยีร ์ 5 นัน้ไปไดเ้รว็ แตก่ำลงั 

เครื่องน้อย ที่ไปได้เร็วเพราะอาศัยแรงส่งหรือบุญเก่าจากเกียร์ก่อนหน้า  

ทกุคนทีข่บัรถเปน็รูข้อ้นีด้วีา่ รถไมส่ามารถออกตวัทีเ่กยีร ์ 5 ได ้ และคณุกไ็ม ่

สามารถขับรถที่ความเร็ว 120 กม./ชม.ด้วยเกียร ์ 1 ได้ 

ทุกคนต้องยอมรับให้ได้ว่าการจะขับรถเร็ว  ๆ  ต้องเริ่มจากการขับช้า  ๆ  แล้ว 

คอ่ยเรง่ขึน้ และไมส่ามารถเริม่ขบัรถดว้ยเกยีร ์ 1 แลว้กระโจนพรวดไปเกยีร ์ 5  

ได ้ เชน่เดยีวกนักบัการทำธรุกจิ คอืคณุตอ้งรูจ้กัอดทนรอความสำเรจ็ เพราะ 

เส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นไม่มีทางลัด 

4. รู้จักเร่งและผ่อน

คงไมม่ใีครขบัรถตะบีต้ะบนัเหยยีบคนัเรง่อยา่งเดยีวโดยไมผ่อ่นหรอืแตะเบรก 

บา้ง บางครัง้เราเหน็ไฟแดงมาแตไ่กล เรายอ่มถอนคนัเรง่ออกแลว้ปลอ่ยรถ 

ให้ไหลไปหยุดสนิทตรงไฟแดง

การทำธรุกจิกต็อ้งจบัทศิทางตลาดใหไ้ดว้า่ ชว่งไหนควรเรง่ ชว่งไหนควรผอ่น 

เมื่อโอกาสมาถึงต้องเร่งให้เต็มที่ เช่น เกิดโรคติดต่อทางเดินหายใจระบาด 

ทั่วประเทศและคุณก็ทำธุรกิจหน้ากากอนามัยอยู ่ นั่นหมายถึงโอกาสทองได ้

ลอยมาตรงหน้า คุณต้องคว้าไว้ให้ได ้
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5. เติมน้ำมัน ดูแลรักษาเครื่องยนต์

เมื่อรถวิ่งไปสักพัก น้ำมันก็จะหมด เราจึงต้องเติมน้ำมัน การทำธุรกิจต้อง 

คอยหาสิ่งใหม่  ๆ  มาเสริมการทำงานเสมอ เจ้าของต้องขยันหาอินพุตดี  ๆ  

เข้าสู่บริษัท ทั้งข้อมูล ความรู้ใหม่ ๆ รวมไปถึงโอกาสทางธุรกิจใหม ่ๆ ด้วย

การดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีก็เหมือนการสอดส่องดูแลทีมงาน 

และเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมสำหรับการทำงานเสมอ ทีมงานต้องการ 

การดแูลใกลช้ดิพอ ๆ กบัเครือ่งยนตท์ีต่อ้งการการดแูลจากชา่งผูช้ำนาญ คณุ 

ต้องหมั่นเช็กสภาพและความพร้อมของทีมงาน ฝึกทำให้เป็นนิสัย อย่าให้ 

เขาทำงานโดยปราศจากการดูแลจากเจ้าของเด็ดขาด

6. ขยันวัดผล 

You can’t manage what you can’t measure. ประโยคสั้น  ๆ  อันทรง 

พลงันี ้ ผมไดม้าจาก รองศาสตราจารย ์ ดร.นภดล รม่โพธิ ์ ผูเ้ขยีนหนงัสอื 

ความลับของการวัดผล สำนักพิมพ์บีทีเอสเพรส (หนังสือดีที่ผมขอแนะนำ 

ให้ทุกท่านหามาอ่านให้ได้นะครับ) หมายความว่า คุณไม่สามารถจัดการ 

อะไรได้เลย ถ้าคุณไม่วัดผลมัน เพราะการวัดผลช่วยให้เราได้ประโยชน์ 

หลายด้าน ทั้งการวัดประสิทธิภาพ (วัดผลเชิงรุก) หรือการป้องกันปัญหา 

ที่อาจเกิดขึ้น (วัดผลเชิงรับ) 

ขณะที่คุณกำลังขับรถ คุณเองก็กำลังวัดผลเพื่อประโยชน์ทั้งสองด้านอยู่ 

ตลอดเวลา ทั้งวัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต ์ วัดความสัมพันธ ์

ระหว่างความเร็วและความเร็วรอบ วัดอัตราการกินน้ำมัน วัดระยะทางท่ีว่ิงมา 

ในขณะเดียวกันคุณก็วัดผลเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่จะเกิดขึ้น ด้วยการ 
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มองสัญญาณเตือนต่าง ๆ บนหน้าปัด เพื่อเช็กไฟหม้อน้ำ ระดับน้ำมันในถัง 

ไฟเบรก ระยะทาง เพื่อดูว่ารถถึงเวลาเข้าศูนย์แล้วหรือยัง

ระบบการวัดผลในรถนั้นทำงานวัดผลตัวเองเป็นประจำทุกครั้งที่สตาร์ตรถ  

ไมม่นีะครบัทีว่า่ ปหีนึง่ผา่นไปอยูด่ี ๆ ระบบเบรกนกึขยนัจะวดัตวัเองสกัรอบ 

ระบบวัดน้ำมันในถังจะทำงานเมื่ออยากวัดระดับน้ำมัน ถ้าเป็นแบบนี้จริง 

ผมว่าเราได้เห็นรถน้ำมันหมดตายกันวันละหลายร้อยคันแน ่ๆ 

รถไม่มีชีวิต ทำงานคงที่ตามระบบที่ถูกโปรแกรมมา แถมยังวัดผลตัวเอง 

ทุกวัน นับประสาอะไรกับธุรกิจท่ีมีระบบการทำงานท่ีหลากหลายกว่าและถูก 

ขับเคล่ือนด้วยคน สิ่งมีชีวิตที่อารมณ์ขึ้นลง ประสิทธิภาพการทำงานไม่คงที่  

และตอ้งเจอกบัลกูคา้รอ้ยพอ่พนัธ์แุม ่ สิง่เหลา่นีเ้ปน็ปจัจยัทีท่ำใหธ้รุกจิจำเปน็ 

ต้องใช้การวัดผลมากกว่ารถยนต์คันหนึ่งมาก 

7. ดูป้ายบอกทางและสัญญาณเตือน

คนจะขับรถเก่งได้ต้องหูตาดีและคอยสังเกตป้ายสัญญาณจราจรไปตลอด 

ทาง ป้ายสัญญาณจราจรนั้นมีหลากหลาย ซึ่งคนขับต้องเข้าใจความหมาย 

ของป้ายทุกประเภท ไม่ใช่ว่าป้ายเตือนว่าทางโค้ง แต่ยังเหยียบคันเร่งจนมิด

คนทำธุรกิจจำเป็นต้องรู้สถานการณ์รอบตัว 
จะรู้แต่เรื่องภายในบริษัทตัวเองไม่ได ้
สิ่งสำคัญที่ต้องรู ้ เช่น แนวโน้มพฤติกรรม
ผู้บริโภค ข่าวเศรษฐกิจ หรือเทคโนโลยีใหม ่ๆ
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เพราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกับธุรกิจของเรา 
ห้ามทำตัวเป็นพวกตัดขาดจากโลก
เพราะอย่างไรคุณก็ทำธุรกิจกับคนบนโลก

8. ไปไหนไม่ถูก ต้องถามคนแถวนั้น

คงมีบางครั้งที่คุณขับรถหลงทางชนิดที่ไม่ว่าจะวนรถไปมาเท่าไรก็หาเส้นทาง 

ที่ถูกต้องไม่เจอ แม้จะใช้จีพีเอสนำทางแล้วก็ตาม ถ้าเป็นอย่างนั้นคุณจะ 

ทำอย่างไร วิธีที่ง่ายที่สุดคือ ถามทางจากคนแถวนั้น เมื่อถามแล้วก็ต้อง 

ฟังเขา เพราะเขาเป็นคนในพื้นที่และอาศัยอยู่บริเวณนั้น 

ทำธุรกิจต้องใจกว้างและเปิดใจรับฟังคำแนะนำของทีมงาน โดยเฉพาะ 

ทมีงานทีอ่ยูร่ะดบัปฏบิตังิาน เพราะพวกเขาใกลช้ดิกบัลกูคา้โดยตรง ขัน้ตอน 

การเก็บข้อมูลให้ได้ผลที่อยากแนะนำคือ

•	รับฟังข้อมูลจากทีมงานทุกคนให้นานและปริมาณมากพอ

•	ลงไปปฏิบัติงานที่หน้างานจริง การลงมือทำด้วยตัวเองจะช่วยให้คุณ 

แยกแยะข้อมูลได้ง่ายมาก ว่าอันไหนจริง อันไหนมั่ว และทำให้คุณ 

แยกแยะได้ทันทีว่าพนักงานคนไหนเป็นตัวจริง คนไหนเป็นพวกคุณชาย 

อ้างกับคุณหญิงโบ้ย  

•	 นำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลเพื่อหาทางพัฒนาให้ดีขึ้น และอย่าลืม 

ให้รางวัลทีมงานด้วยนะครับ
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9. มองหน้า มองข้าง มองหลัง

รถทุกคันมีกระจกรถ 3 ประเภทซึ่งทำหน้าที่ต่างกัน แน่นอนว่าเวลาขับรถ 

คุณต้องมองกระจกหน้ามากกว่ากระจกมองหลังและกระจกมองข้างอยู่แล้ว

กระจกหน้าที่กว้างและบานใหญ่ช่วยให้เรามีทัศนวิสัยในการขับรถที่ดี มอง 

ไปข้างหน้าได้ไกลและชัดเจน เพื่อให้คนขับรถหาเลนที่ว่าง ไม่มีรถใหญ่บัง  

เลนบนถนนทีว่า่งนัน่เหมอืนโอกาสในตลาดทีย่งัไมม่กีารแขง่ขนั เจา้ของธรุกจิ 

จึงควรตื่นตัว มีพลังขับเคลื่อนใหม่  ๆ  ให้ธุรกิจของตนเองเสมอ พร้อมกับ 

มองหาถนนที่ว่างอยู่ตลอดเวลา

กระจกหน้ายังช่วยให้มองเห็นหลุมและสิ่งกีดขวางต่าง  ๆ ซึ่งเปรียบได้กับ 

ปัญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อมองเห็นแล้วคนขับรถก็จะได้วางแผนรับมือหรือ 

ป้องกันได้ทันท่วงท ี ยิ่งเห็นล่วงหน้ามาแต่ไกลเท่าไร ก็ยิ่งป้องกันได้ง่าย

 

กระจกมองข้างเหมือนกับการเหลือบมองคู่แข่ง คุณต้องพยายามอยู่ใน 

ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นคู่แข่งได้ตลอดเวลา การที่คุณมองไม่เห็นคู่แข่ง 

มี 2 กรณ ี คือ

1. คุณทิ้งคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุ่น

2. คู่แข่งขยับเข้าใกล้มากจนมาอยู่ในตำแหน่งท่ีเรียกว่าบลายด์สปอต (blind 

spot) หมายถึง หน้ารถเขาอยู่ตรงประตูข้างเราแล้ว สถานการณ์แบบนี้ 

อันตรายมาก เพราะเมื่อไหร่ที่คุณถอนคันเร่ง เขาจะแซงคุณทันที

 

กระจกมองหลงัเปรยีบเหมอืนผลงานในอดตี ดไูวเ้พือ่เรยีนรู ้ แตก่ลบัไปแกไ้ข 

อะไรไม่ได้แล้ว แต่ขณะถอยหลัง เราจะมองกระจกหลังอย่างตั้งใจ เพราะ 
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ฉะนั้น เจ้าของธุรกิจจึงควรเรียนรู้ทุกปัญหาในอดีตด้วยความใส่ใจ เก็บ 

รายละเอียดให้ครบ เพื่อระวังไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำอีก

 

10. ต่างคนต่างขับ

เวลาขบัรถ คณุกบัคนขบัรถคนัขา้ง ๆ ยอ่มตา่งคนตา่งขบั คงไมม่ใีครตัง้ใจวา่ 

วนันีจ้ะขบัรถออกไปชนรถคนัขา้ง  ๆใหไ้ด ้ เพราะเมือ่ไหรท่ีร่ถเฉีย่วหรอืเบยีดกนั  

ไม่เปลืองน้ำมันก็รถพังกันไปข้างใดข้างหนึ่งกันทั้งคู่

หลักของการทำธุรกิจคือ หลีกเลี่ยงการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในการแข่งขันให้ 

มากที่สุด พยายามสร้างโลกของตัวเองเข้าไว ้ การทำธุรกิจจึงควรแข่งขันกัน 

ที่จะหาโอกาสทางการตลาด เพราะสนุกและง่ายกว่ามาก

ขอให้คุณขับขี่ธุรกิจให้สนุกและปลอดภัยครับ

2. ยุงในรถ

เรื่องเล็ก เรื่องใหญ ่ ใครควรทำเรื่องไหน

คุณรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าว่า ยุงที่เราเจอในรถ มันมักเก่งกว่าตัวที่เจอ 

ข้างนอก เจ้ายุงตัวที่มันหลุดเข้ามาอยู่ในรถเราเนี่ย มันช่างกวนใจเราสุด  ๆ  

จริง ๆ 

มันกวนเราตั้งแต่แรกพบว่า แกแอบเข้ามาตอนไหน (วะ) แถมยังมีความ 

สามารถพิเศษในการหลบฝ่ามืออรหันต์ของเราอีกด้วย ใครที่เคยพยายาม 
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ตบยงุในรถจะรูด้วีา่ การตบยงุในรถนัน้มนัยากกวา่ตบขา้งนอกหลายรอ้ยเทา่ 

นัก แถมเวลาเปิดหน้าต่างให้ออก ออกไปแล้วมันก็แว้บกลับเข้ามาได้อีก

เรียกว่า ตีก็ตีไม่ตาย ไล่ก็ไล่ไม่ไป เป็นอะไรที่หยุมหยิมกวนใจที่สุดแล้ว

คุณอาจไม่เชื่อว่า เพื่อนผมคนหนึ่งเกือบตายจากการไล่ตบยุงในรถมาแล้ว  

เพราะเขามัวแต่จะตบยุง เท้าจึงบังเอิญไปเหยียบคันเร่ง รถเลยพุ่งออกไป 

จากสี่แยก ดีว่าตอนนั้นไม่มีรถมาจากฝั่งอื่น ไม่อย่างนั้นคงได้ตายก่อนยุง

จะว่าไป ยุงตัวนั้นก็เหมือนเรื่องจุกจิกในการทำธุรกิจนะครับ มันไม่ตาย 

แตม่นัจะอยูก่บัเราไปเรือ่ย ๆ คอยกวนใจเราจนไมม่สีมาธจิดัการกบังานใหญ่ 

หรือหน้าที่หลัก

ถ้าคุณเป็นคนขับรถ คุณมี 2 ทางเลือก คือ ให้เพื่อนที่ไปด้วยจัดการตบ 

ยุงซะ หรือไม่ก็ทำเป็นลืมมันไปซะ คิดเสียว่าเดี๋ยวมันก็ตายไปเอง

เมื่อเป็นเจ้าของกิจการก็ควรปล่อยเรื่องเล็กผ่านมือให้คนอื่นทำแทน คนที่ 

ทำงานใหญ่อย่าเอาเวลาและสมองมาสนใจกับอะไรเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ อย่ามัว 

นั่งสนใจเรื่องเล็กน้อยร้อยแปด แต่ขอให้หาคนมาช่วยจัดการแทน 

เอาเวลาไปเดินทางหาความรู้เพิ่ม หาโอกาสใหม่ ๆ ดีกว่านั่งเฝ้าร้านเพราะ 

กลัวลูกน้องไม่มาทำงาน ใช้ระบบการทำงานมาช่วยนับสต๊อก ทำบัญชี  

จะไดเ้อาเวลาไปเลอืกของสวย  ๆใหม ่  ๆมาดงึลกูคา้ เอาเวลาและสมาธขิองเรา 

ไปจัดการงานใหญ ่ ไม่ใช่มานั่งแก้ปัญหารายวัน 
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องค์กรของคุณจะก้าวหน้าได้
เพราะคุณสามารถทำงานใหญ่
ให้สำเร็จตามเป้าหมายครับ

3. ลมยาง

วันนี้ลมยางยังอยู่ดีหรือเปล่า

หากคุณเป็นคนที่มีรถขับ แล้ววันหนึ่งล้อรถยางแบน ที่แย่กว่านั้นคือไม่มี 

ยางอะไหลเ่ปลีย่น คณุคงเซง็สดุ ๆ เพราะไมรู่จ้ะทำอยา่งไร จะยา้ยรถไปไหน 

ก็ไม่ได้ รถเสียแต่ยางปกตินี่ยังเข็นยังลากได ้ แต่ยางแบนนี่ อย่าหวังจะได้ 

ไปไหนเลย จอดมันตรงนั้นแหละ 

มันมีไม่กี่สาเหตุหรอกนะครับที่ทำให้ยางแบน ซึ่งเราก็คงรู้  ๆ  กันอยู่ว่า ถ้า 

ไม่ใช่เพราะโดนตะปูตำก็เพราะเราเองที่ปล่อยปละละเลยให้ลมยางค่อย ๆ ซึม 

ออกจนหมด กรณีหลังนี่ถือว่าเจ้าของรถแย่สุด ๆ คือขับอย่างเดียว ไม่ยอม 

ดูความพร้อมก่อนออกรถเลย แต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม เมื่อยางแบน 

ก็อย่าหวังว่าจะได้ไปต่อ ไม่ว่ารถจะคันละกี่ล้านก็คลานไปไหนไม่ได้

ลมยางนี่เป็นอะไรที่มหัศจรรย์ในความคิดของผมมากนะครับ มองไม่เห็น  

จับไม่ได้ แต่พอมารวมกันอยู่ในที่และปริมาณที่พอเหมาะ กลับมีพลัง 

มหาศาล สามารถรบันำ้หนกัรถทัง้คนัได ้ แมใ้ครจะเถยีงวา่ยางตา่งหากทีเ่ปน็ 

ตัวรับน้ำหนัก ส่วนลมนั้นเป็นตัวช่วย นั่นก็จริงส่วนหนึ่ง แต่เราก็ต้องไม่ลืม 

ว่ายางที่ไม่มีลมนี่ก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเหมือนกัน
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ความมหัศจรรย์ของลมยางอีกข้อหนึ่งคือ เวลามีอยู่ไม่เคยมองเห็น เวลา 

หายไปสดุแสนจะคดิถงึ ทีแ่ยท่ีส่ดุคอื การจะนำลมมาใสใ่หมก่ท็ำไมไ่ดง้า่ย ๆ  

เสียด้วย 

เรื่องลมยางทำให้ผมอดคิดเปรียบเทียบกับองค์กรหรือธุรกิจที่มีลูกจ้างและ 

พนักงานระดับล่างไม่ได้ว่า ถ้าวันหนึ่งขาดพนักงานระดับล่างไป องค์กรนั้น 

จะขับเคลื่อนไปได้อย่างไร องค์กรนั้นคงมีสภาพไม่ต่างจากรถยางแบน 

ทีจ่อดทิง้อยูข่า้งทาง คำวา่ลกูนอ้งระดบัลา่งนี ่ ผมรวมหมดนะครบั ตัง้แตเ่ดก็ 

เฝา้หนา้รา้น เดก็สง่ของ เดก็เสริฟ์ พนกังานโรงงาน พนกังานธรุการ และ 

อีกหลากหลายหน้าที ่ ซึ่งเราเข้าใจกันดีว่าเขาเป็นพนักงานระดับล่างของเรา

ผมเคยทำงานกับพวกเถ้าแก่เขี้ยว  ๆ  มาหลายราย บางคนนี่แย่มาก มอง 

ลูกจ้างเหมือนทาส สุดท้ายลูกจ้างทนไม่ไหว หนีไปหมด โรงงานเลยเจ๊ง 

เพราะไม่มีใครทำงานให้ ทั้ง ๆ ที่รายได้ก็ดี ลูกค้าก็เยอะ เลยอยากจะเตือน 

บรรดาเจ้าของกิจการทั้งเล็กใหญ่ว่า หันมาใส่ใจดูแลลูกน้องระดับล่างให้ 

มาก ๆ อย่าคิดว่าเขาเป็นเพียงลูกจ้างแล้วคุณจะละเลยได้

ถ้าคุณคิดว่าลูกน้องเหล่านี้เป็นคนที่ต้อง
มาของานคุณทำแล้วละก ็ คุณกำลังคิดผิด
มหันต ์ บางรายหนักกว่านั้น ชอบคิดว่า
ลูกน้องเป็นของตาย ไม่มีทางไปไหนได ้
ไม่ต้องไปสนใจมาก จะกดขี่อย่างไรก็ได้
ถ้าคิดแบบนี ้ คุณเตรียมตัวรอได้เลย
เพราะนรกกำลังจะมาเยือนคุณ
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ในวันที่ลูกน้องทิ้งคุณไปอยู่ที่อื่น คราวนี้ละ คุณเอ๋ย คุณนั่นแหละที่ต้อง 

กลายมาเป็นคนทำทุกอย่างทั้งหมดด้วยตัวเอง ทั้งส่งของ ออกบิล รับ 

โทรศัพท ์ และอีกสารพัดงาน คุณจะกลายเป็นเถ้าแก่ออลอินวันท้ังน้ำตา

อย่าลืมนะครับว่า เขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนเรานี่แหละ มีชีวิต มี 

จิตใจ อยากมีวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิม

ลองเปลีย่นความคดิดใูหม ่ มองคนใหเ้ปน็คน วนันีย้งัมพีวกเขาอยูก่ด็แูลเขา 

ดี  ๆ  หน่อย ถ้าคุณให้ใจกับลูกน้อง ดูแลเขาอย่างดี เขาจะทำงานให้คุณ 

แบบถวายหัว ไม่หนีไปไหน และไม่ก่อปัญหาให้วุ่นวายใจเหมือนลมยางรถ 

ที่คุณควรหมั่นตรวจวัดอยู่เสมอ ระวังอย่าให้ขาด มากไปก็ไม่ดี

จะได้ขับรถไปเที่ยวไหนได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องจอดตายข้างทาง 

รอให้ใครมาลากกลับบ้านนะครับ



สิ่งที่เราควรบอกตัวเองบ่อย ๆ คือ
เอาชีวิตกลับมาเดินอยู่บนเส้นทาง
ของความเป็นจริง ใช้ชีวิตให้สนุก 
อย่านอนจมความทุกข์
หรือนั่งแช่ความสุขนานเกินไป 
ควรทุ่มเทแรงกายและเวลาไปกับ
สิ่งที่รักโดยไม่ละทิ้งความพยายาม
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4. กลยุทธ์และวิธีการ

เอาน้ำออกจากแก้วโดยที่มือไม่สัมผัสแก้ว

อะไรคือกลยุทธ์

อะไรคือวิธีการ
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อะไรคือกลยุทธ ์ อะไรคือวิธีการ

มเีกมมาใหฝ้กึสมองกนัครบั จากภาพแกว้นำ้หนา้ 16 คณุจะเอานำ้ออกจาก 

แก้วให้หมดโดยที่มือไม่สัมผัสแก้วอย่างไร

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่ากลยุทธ์ (strategy) และวิธีการ (tactic) กัน 

ตามหน้าหนังสือหรือจากการเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจ ซึ่งมักมีคำศัพท์สวย  ๆ  

ฟังแล้วเคลิบเคลิ้ม แต่เมื่อจะหยิบมาใช้ คุณจะเริ่มงงว่า สิ่งที่คุณกำลังจะ 

เลือกคิดเลือกทำนั้น มันเป็นอันไหนกันแน ่

ทั้งสองสิ่งเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการกำหนดทิศทางการทำงาน รวมไป 

ถึงทิศทางการใช้ชีวิตด้วยเลยก็ว่าได้

ยิ่งถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเจ้านาย 
แต่กำหนดยุทธศาสตร์และเลือกกลยุทธ์
ที่เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเองไม่ได ้ คุณจะ
ขาดความน่าเช่ือถืออย่างมากในสายตาลูกน้อง
เพราะนอกจากทีมงานจะเหนื่อยฟรีแล้ว 
ยังทำให้เสียเงินลงทุนไปเปล่า ๆ อีกด้วย 

กลับมาเรื่องวิธีเอาน้ำออกจากแก้วกันดีกว่า โดยปกติถ้าไปถามเพื่อน  ๆ  ดู 

จะได้คำตอบเป็นร้อยวิธีครับ ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมีความคิดสร้างสรรค์กัน 

แค่ไหน แต่เมื่อนำคำตอบทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดกลุ่มดี  ๆ จะเห็นว่า 

จริง ๆ แล้วมีแนวทางหลักอยู ่ 5 แนวทาง ได้แก่
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1. เทออก

2. ดูดออก

3. แทนที่

4. ระเหย

5. ทำน้ำให้แข็งตัวเป็นก้อน

แนวทางเหล่านี้ละครับ คือสิ่งที่เรียกว่ากลยุทธ์ (strategy) ส่วนสารพัดวิธีที่ 

แตกออกยิบย่อยของแต่ละคนคือวิธีการ (tactic) ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไปตาม 

ความพร้อม จริต และสถานการณ์ ที่บางครั้งก็อยู่นอกเหนือการควบคุม 

ผมจะเปรียบเทียบแนวทางทั้งห้านี้กับการทำธุรกิจให้ดู เพื่อจะได้เห็นภาพ 

ชัดเจนขึ้นครับ

1. เทออก

หลักการของวิธีนี้คือ การทำให้แก้วเอียงหรือล้ม ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม  

เช่น ใช้ไม้เขี่ย ใช้ขาเตะโต๊ะ และอีกสารพัดวิธีที่จะนึกออก แต่หัวใจหลัก 

ของแนวทางนี้คือ การเอียงแก้วเพื่อให้น้ำออกมา

การเทออกถือเป็นกลยุทธ์ที่ทำง่ายสุด ได้ผลเร็วสุด และทำให้น้ำหมดแก้ว 

เร็วที่สุด เรียกว่าแค่กะพริบตา น้ำก็เกลี้ยงแก้วแล้ว ถ้าคุณใช้วิธีการเตะ 

ขาโต๊ะหรือเอาไม้เขี่ยเพื่อให้แก้วล้ม ก็มีโอกาสที่แก้วจะตกแตกหรือเสียหาย 

แนวทางนี้ถ้าเป็นการทำธุรกิจก็จะเหมือนการลดราคา หักดิบตัวเองเพื่อให้ 

ขายสินค้าได้โดยไม่อดทนรอ หรือเร่งการเติบโตของธุรกิจทั้งที่โครงสร้างทาง 

ธรุกจิยงัไมพ่รอ้มกบัการขยายตวัทีร่วดเรว็ขนาดนัน้ สดุทา้ยปญัหาและความ 

เสียหายจะกลับมาหาคุณเอง 
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2. ดูดออก

หลักของวิธีนี้คือ ใช้แรงดูดน้ำออก (สมมติว่าแก้วไม่จำเป็นต้องขยับ) ไม่ว่า 

จะเอาหลอดดูดเองหรือเรียกเพื่อนมาดูดให้ ใช้เข็มฉีดยา ปั๊มน้ำดูดออก  

หรือเอาต้นไม้ไปแช่ 

นอกจากนี้ยังมีวิธีที่แตกต่างไปอีก เช่น บางคนใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูมา 

ดูดซับน้ำ วิธีนี้เป็นคำตอบที่พบมากที่สุดทุกครั้งที่ถาม พอ  ๆ  กับวิธีแรก  

ซึ่งหมายความว่าเป็นแนวทางการทำธุรกิจแบบที่คุณคุ้นเคยที่สุด ได้ผล 

มากบา้งนอ้ยบา้ง อาจชา้ไปบา้ง แลว้แตก่ำลงัและจงัหวะทีม่ี บางทมีเีพือ่น 

มาช่วยธุรกิจอาจไปได้เร็วขึ้น 

การเลือกกลยุทธ์แบบนี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือ คุณจะเจอการแข่งขัน 

สูงมาก เพราะคุณเลือกกลยุทธ์และวิธีการที่เหมือนกับคนส่วนใหญ่นั่นเอง  

(ต้องแยกความหมายว่าทำแล้วจะดีหรือประสบความสำเร็จหรือไม่ออกจาก 

ประเดน็นีน้ะครบั เพราะเปน็คนละเรือ่งกนั) ถา้แขง่กนัดว้ยกลยทุธน์ี ้ วธิกีาร 

ที่จะเฉือนกันก็คงเป็นใครใช้หลอดใหญ่กว่าหรือใช้ปั๊มน้ำ เปรียบเทียบในเชิง 

ธรุกจิคอื ใครทุม่เงนิมากกวา่ สายปา่นยาวกวา่ หรอืมเีครือ่งทุน่แรงมากกวา่ 

ก็มีโอกาสเป็นผู้ชนะนั่นเอง

3. แทนที่

กลยุทธ์นี้เป็นหลักการเชิงวิทยาศาสตร์ โดยใช้หลักการแทนที่น้ำด้วยวัตถุ  

(หลักการนี้ค้นพบโดยอาร์คิมีดีส นักคณิตศาสตร์และวิศวกรชาวกรีก)  

ซึ่งจะต่างจากวิธีอื่น ๆ คือ คุณจะต้องกดหรือใส่อะไรบางอย่างลงไปในแก้ว  

และวัตถุนั้นต้องเป็นของทึบ (ต่างจากหลอดหรือสายยาง) 
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วิธีนี้ คุณต้องวางแผนและเลือกของที่พอดีกับปริมาตรของน้ำในแก้วจริง ๆ  

น้ำจึงจะถูกแทนที่จนหมดเกลี้ยง 

ในทางธุรกิจ กลยุทธ์แนวนี้ถือเป็นกลยุทธ์หลักของธุรกิจที่อยู่ในภาวะของ 

การถ่ายเลือด เป็นการผลัดเปลี่ยนคนรุ่นสู่รุ่น สินค้าคอลเล็กชั่นหนึ่งสู่อีก 

คอลเล็กชั่นหนึ่ง หรืออาจรวมถึงการเปลี่ยนสินค้าทั้งหมดของพอร์ตโฟลิโอ 

กรณีที่สินค้าปัจจุบันขายไม่ดี ไม่ได้รับการตอบรับจากตลาด หรือต้องการ 

เปลี่ยนภาพลักษณ์แบรนด์ไป ทำให้ต้องมีการวางแผนในการเคลียร์สินค้า 

เก่าพร้อมกับวางแผนการวางตลาดสินค้าใหม่ล่วงหน้านานมากและต้องจัด 

ลำดับก่อนหลังให้ดี

4. ระเหย

หลักของเรื่องนี้คือ การใช้ความร้อนทำให้น้ำระเหยออก หรือจะวางแก้วน้ำ 

ไว้กลางแดดเฉย  ๆ เพื่อให้น้ำระเหยออกไปเองก็ทำได้ (จริง  ๆ เอาไปวางใน 

ห้องแอร์ก็ได้นะครับ) 

แนวทางนี้เหมาะกับคนที่ใจเย็น ไม่รีบร้อน ปล่อยไปตามธรรมชาติ เหมาะ 

สำหรับธุรกิจบางประเภท เช่น ธุรกิจประเภทที่เร่งให้โตอย่างไรก็โตไม่ได้  

อาจเพราะอยู่ในช่วงขาลงของธุรกิจนั้น  ๆ  หรือคงที่ด้วยปัจจัยอื่น เช่น หา 

แรงงานยาก ซัพพลายลดลงอย่างต่อเนื่อง (เช่น ผลิตภัณฑ์จากวัว กาแฟ)  

การเลือกกลยุทธ์แบบนี้แทบไม่มีความเสี่ยงเลย ทางออกของการใช้วิธีนี้คือ  

การตลาดแบบสวนกระแสธุรกิจ คือทำตัวเองให้มีมูลค่าสูงขึ้น เด่นชัดขึ้น 

เหมือนเอาแก้วน้ำไปวางกลางแจ้ง ซึ่งจะทำให้น้ำระเหยได้เร็วกว่าอยู่เงียบ ๆ  

ในร่ม
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5. ทำน้ำให้แข็งตัวเป็นก้อน

สุดยอดวิธีไฮเทคที่ใช้หลักการทำให้น้ำแข็งตัวเป็นก้อนแล้วดึงออกมา โดย 

ใชไ้นโตรเจนเหลว ซึง่เปน็การนำเทคโนโลยมีาใชล้ว้น ๆ แนวทางนีอ้าจดเูปน็ 

อะไรที่ดีที่สุดด้วยซ้ำ เพราะเป็นการทำให้น้ำออกมาพร้อมกันทีเดียวและ 

หมดเกล้ียงจริง ๆ มีจุดต้องระวังบ้าง เช่น แก้วจะแข็งรวมไปกับน้ำแข็งด้วย

การเลือกกลยุทธ์แบบนี้เหมือนกับการนำเทคโนโลยีหรือวิธีการใหม่ ๆ แบบที่ 

ไม่มีใครเคยเห็นมาแก้ปัญหา หลาย  ๆ  ครั้งคนในองค์กรอาจมองไม่ออกว่า 

มนัจะดอียา่งไร เพราะเปน็สิง่ทีต่วัเองไมคุ่น้เคย ขณะเดยีวกนั การเลอืกวธินีี ้

ต้องอาศัยผู้ชำนาญหรือสเปเชียลิสต์เฉพาะทางเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมาก 

ช่วงแรกจะมีแนวต้านจากผู้ที่ไม่อยากเสี่ยงหรือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง 

อย่างมาก แต่เมื่อผลของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ทุกคนในองค์กรจะเริ่มมี 

ความเชื่อ ดังนั้นใครที่เลือกกลยุทธ์แบบนี้ต้องมีแผนสำหรับช่วงทดลอง 

ในระดับที่แน่นปึ้ก เพื่อการันตีความสำเร็จในช่วงแรกให้ได้

ทา้ยสดุทีแ่ลว้ คงไมส่ามารถฟนัธงไดอ้ยา่งเดด็ขาดวา่วธิไีหนดทีีส่ดุหรอืดกีวา่ 

อันไหน เพราะปัจจัยแวดล้อมของแต่ละธุรกิจนั้นแตกต่างกัน และไม่มี 

ธุรกิจใดยืนหยัดอยู่ได้ด้วยกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งเพียงอย่างเดียวไปตลอด  

เพราะสภาพการแข่งขันในตลาดสูงขึ้นมากและผู้บริโภคเรียกร้องมากขึ้น 

เรื่อย ๆ คนที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ดีกว่าเท่านั้นจึงจะ 

เป็นผู้ที่อยู่รอด

มาถงึตรงนี ้ คณุคงแยกออกแลว้นะครบัวา่ กลยทุธก์บัวธิกีารนัน้ตา่งกนั 

อย่างไร ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงแก้วน้ำใบนี้ไว้นะครับ
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5. โต้คลื่นให้สนุก

เคยเล่นกระดานโต้คลื่นกันไหมครับ

ผมเคยไปเที่ยวสวนน้ำแห่งหนึ่งที่มีทะเลเทียม ทะเลเทียมดังกล่าวถือเป็น 

ไฮไลต์ของสวนน้ำแห่งนั้น เพราะมีคลื่นสูงเกือบสองเมตรและเปิดให้คนที่ 

ต้องการพิสูจน์ความแกร่งเล่นกระดานโต้คลื่น

จะวา่ไป การโตค้ลืน่ทีว่า่กใ็หข้อ้คดิกบัเราหลายอยา่งนะครบั โดยเฉพาะคนที ่

อยู่ในสถานะของผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำครอบครัว ผู้นำองค์กรในทุกระดับ  

และเจ้าของกิจการ SMEs 

1. การโต้คลื่นให้ชนะคลื่นและตัวเราเหนื่อยน้อยที่สุดนั้น คุณจะต้องไปยืน 

อยู่ที่หัวคลื่น (บริเวณใกล้กำแพง) ให้ได้ และจับจังหวะให้ดี จากนั้นค่อย ๆ  

กระโดดโต้ตามแรงคลื่น อย่าจับจังหวะผิดหรืออ่อนแรง มิฉะนั้นคุณจะโดน 

คลื่นซัด ซึ่งการโดนคลื่นซัดเพียงแค ่ 3 - 4 ท ี ตัวคุณก็จะกระเด็นไปไกล	

คนทำธุรกิจที่อยากจะเหนื่อยน้อยก็เช่นกัน คุณต้องรู้จักอ่านเทรนด์และจับ 

คลื่นพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ได้ว่า เวลานั้นคลื่นความนิยมหรือความสนใจ 

ของผู้บริโภคอยู่ตรงไหน แล้วพัฒนาตัวเองและคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมาสู่ 

ตลาดอยู่เสมอ เพื่อรักษาระดับให้อยู่บนยอดคลื่นให้ได้นานที่สุด

เตือนตัวเองว่าพัฒนาตัวเองจนเหนื่อย
ดีกว่าวิ่งไล่ธุรกิจคนอื่นในตลาดการแข่งขัน
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การอยู่ที่หัวคลื่นนั้น คลื่นจะมาหาคุณจากทิศทางเดียว คุณจะเห็นชัดและ 

กะจังหวะในการโต้คลื่นได้ง่ายที่สุด รับรองได้เลยว่า ตรงนั้นเป็นจุดที่ทำให้ 

คุณอยู่ง่ายที่สุดแล้ว	

2. ยิ่งคุณอยู่ไกลหัวคลื่นมากเท่าไหร่ คุณยิ่งเหนื่อยมากขึ้นเท่านั้น เพราะ 

แรงซดัของคลืน่จะมากขึน้เรือ่ย ๆ บวกกบัความแรงของคลืน่ทีม่าจากทศิทาง 

อื่น เมื่อคุณล้มตรงหางคลื่น คุณแทบไม่มีสิทธิ์ลุกขึ้นยืนได้อีก เพราะคลื่น 

จะมาจากทุกทิศทาง เหมือนการทำธุรกิจที่คุณเป็นผู้ทำตาม คุณจะมีศึก 

รอบด้าน ทั้งคู่แข่งทางตรงและทางอ้อม ไม่รู้จะรับมือทางไหนก่อนดี

3. การโตค้ลืน่ทีส่วนนำ้นีไ้มม่ทีางทำคนเดยีวได ้ เพราะลม้แนน่อน แตจ่ะสนกุ 

มากถ้ามีคนหนึ่งอยู่บนบอร์ดหรือกระดานโต้คลื่นและมีอีกคนคอยประคอง 

อยู่ด้านล่าง ทั้งคนอยู่บนบอร์ดและคนจับบอร์ดก็จะสนุกไปพร้อม  ๆ  กัน  

ทั้งสองคนต้องจับจังหวะของกันและกันให้ดี ไม่อย่างนั้นจะร่วงลงมาและ 

โดนคลื่นซัดกระเด็นไปทั้งคู ่

การทำงานกเ็หมอืนกนั คนเปน็ผูน้ำจะประสบความสำเรจ็ไดก้ต็อ้งมทีมีทีเ่ชือ่ 

ในตวัผูน้ำและพรอ้มจะสนบัสนนุไมว่า่จะเกดิอะไรขึน้กต็าม ในขณะทีค่นเปน็ 

ผู้นำก็ต้องมีสายตาที่ดี จับกระแสคลื่นให้ได้และคอยกำกับลูกทีมให้ขยับ 

ซ้ายขวาไปตามจังหวะที่เหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจโต้คลื่นได้นานที่สุด

ส่วนคนที่จับบอร์ดซึ่งคือลูกน้องในองค์กร คุณจะต้องมีศรัทธาและมีความ 

เชื่อมั่นในตัวผู้นำ องค์กรจึงจะมีแรงต่อสู้กับคลื่นการแข่งขัน ขณะเดียวกัน 

คุณต้องเป็นอะไรที่มากกว่าคนที่คอยยืนจับบอร์ดตามคำสั่ง สายตาคุณต้อง 

คอยช่วยมองและส่งสัญญาณให้กับผู้นำรู้ว่า เจ้าคลื่นยักษ์ของการแข่งขันนี้ 

มาทางไหน จะได้เตรียมรับมือทัน 
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4. กรณีที่คุณพลาดพลั้งโดนซัดกระเด็นมาถึงชายฝั่ง การจะกลับเข้าไปที่ 

หัวคลื่นใหม่ย่อมทำได้ แต่ต้องวางแผนให้ดีก่อน เพราะไม่มีทางที่คุณจะ 

ลุกขึ้นยืนแล้ววิ่งฝ่าคลื่นเข้าไปได้อย่างง่าย  ๆ เทคนิคคือ คุณต้องเดินเลาะ 

เข้าไปจากด้านข้าง หาช่องว่างและจังหวะที่เหมาะสม จากนั้นแทรกตัว 

เข้าไป

เมือ่คณุเปน็หนา้ใหมใ่นวงการธรุกจิและกำลงัหาชอ่งทางเขา้ตลาด ควรนกึถงึ 

ข้อนี้ไว้ดี  ๆ การจะวิ่งเข้าไปตรง  ๆ  นั้น ไม่ต่างจากการกระโดดเข้ากองไฟ 

เพื่อฆ่าตัวตาย คุณต้องวางแผนการเข้าตลาดอย่างมีแนวทางและทิศทางที่ 

ชัดเจน ดังนั้นการค่อย ๆ เดินเลาะด้านข้างเข้าไปในคลื่นจึงเป็นตัวอย่างที่ดี

5. อารมณ์ของการอยากเอาชนะคลื่นลูกใหญ่นี้เอง เป็นตัวอย่างของฉันทะ 

อย่างหนึ่ง ล้มแล้วลุก สู้ใหม่ สนุกจนลืมเหนื่อย แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ  

ไม่กี่นาทีของคลื่นที่ซัดคุณในแต่ละรอบ แต่ในสมองของเราจะมีสารแห่ง 

การต่อสู้ไหลเวียนออกมาเต็มเปี่ยม เก็บความรู้สึกนี้ไว้ วันไหนทำงานแล้ว 

เหน่ือย ท้อ ให้ไปเอาบอร์ดมาแล้วไปโต้คล่ืน คุณจะได้เติมพลังอย่างมหาศาล 

ซึ่งพร้อมจะทำให้คุณกลับมาโต้คลื่นในธุรกิจได้อีก	

ใครว่างๆ  อย่าลืมหาโอกาสไปโต้คลื่นดูบ้างนะครับ คุณจะได้อะไร 

มากมาย นอกจากความสนุก
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6. ระวังให้ดี

คุณผู้อ่านเคยซวยโดยไม่รู้ตัวไหมครับ

มีอยู่วันหนึ่ง ผมต้องขับรถอ้อมออกไปทางนอกเมืองในช่วงเช้า เพื่อไปยัง 

ที่หมายที่อยู่อีกคนละฟากของกรุงเทพฯ ก็ขับสบาย  ๆ  ละครับ เพราะเป็น 

ถนนขาออกนี่ครับ รถจะติดได้อย่างไร ขับไปได้สักพัก ถนนก็เริ่มวนเข้าสู่ 

ตัวเมือง จากที่เป็นถนนขาออกก็กลายเป็นถนนขาเข้า คราวนี้ความซวย 

เริ่มปรากฏ จากที่ขับสบาย ๆ กลายเป็นต้องรีบลนลานเข้าไปประชุม เพราะ 

กลัวไม่ตรงเวลา เหตุการณ์ในวันนั้นสอนผมหลายอย่างมาก

การทำงานหรอืทำอะไรกต็ามโดยการปราศจากการวางแผนลว่งหนา้ มโีอกาส 

เสี่ยงสูงมากที่คุณจะพาตัวเองเข้าไปเจอปัญหา วันนั้นถ้าผมลองดูเส้นทาง 

ตามแผนที่ดี  ๆ ผมก็จะเห็นว่าที่หมายของผมนั้นอยู่ฝั่งถนนขาเข้าของอีก 

ฟากเมือง ผมก็จะออกจากบ้านเร็วขึ้น 15 นาที และมีเวลาไปนั่งสบาย ๆ ที่ 

สถานที่นัดอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง

ถนนขาออกเมืองเปรียบเหมือนเทรนด์ขาขึ้นของธุรกิจอะไรสักอย่าง ในทาง 

กลับกัน ถนนขาเข้าคือเทรนด์ขาลง ทุกครั้งที่เราเลือกวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ  

ขอให้เลือกตามเส้นทางที่ไปกับเทรนด์ขาขึ้นเสมอ บางครั้งตอนเริ่มต้น 

คุณยังอยู่ในช่วงขาขึ้น แต่พอทำไปมันอาจกลายเป็นขาลงโดยที่เราไม่รู้ตัว  

ดังนั้นคุณต้องตื่นตัวกับการสังเกตพฤติกรรมและความเปลี่ยนแปลงของ 

ผู้บริโภคตลอดเวลา

อกีมมุหนึง่ทีอ่ยากใหม้องคอื ถา้เราเทยีบการขบัรถบนถนนขาออกเปน็เหมอืน 

การทำธุรกิจของเรา เราก็จะทำสบาย ๆ เพราะคิดว่าอย่างไรเราก็ไปได้แน่ ๆ  
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ไมม่ใีครตามทนั เราจะเกดิความชะลา่ใจและขาดไฟในการแขง่ขนัหรอืพฒันา 

ตัวเอง จนเมื่อวันหนึ่งโลกเปลี่ยนไป จากถนนขาออกกลายเป็นขาเข้า คุณ 

กจ็ะกลายสภาพเปน็ผูต้ามโดยไมรู่ต้วั ถงึวนันัน้คณุจะกลบัตวัอยา่งไรกไ็มท่นั 

แล้ว เพราะถ้าคุณหันหลังกลับไปท่ีจุดเร่ิมต้น คุณก็จะไปเจอถนนขาเข้าอยู่ดี

คุณต้องไม่ลืมว่า โลกธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงกว่าก่อนมาก ชนิดที่ 

เรียกว่าอาจล้มทั้งยืนได้เพียงพริบตา

เราเห็นบริษัทยักษ์ใหญ่โดนคนที่เขาคิดว่าเป็นเด็กอมมือเขี่ยพ้นทางมาหลาย 

รายแล้ว คนรุ่นใหม่โตมาพร้อมกับพลังความคิดที่เฉียบคม สร้างสรรค์  

และไร้ข้อจำกัด ทั้งยังมีอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน 

ยังไม่รวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือและแหล่งเงินทุนจากคนทั้งโลกที่พร้อมจะ 

สนับสนุนพวกเขาผ่านการระดมทุนทำคราวด์ฟันดิ้ง (crowdfunding) หรือ 

การระดมทุนผ่านโลกออนไลน์ ใครมีโปรเจ็กต์อะไรก็โพสต์ลงในเว็บไซต์ด้าน 

การระดมทุน เช่น kickstarter หรือ indiegogo นั่นเท่ากับว่าคนรุ่นใหม่ 

พร้อมจะแซงหรือล้มคุณตลอดเวลาถ้าคุณช้าและไม่ยอมเปลี่ยนแปลง

คนรุ่นใหม่ก็เปรียบเหมือนทางลัดนั่นเอง แต่เป็นทางลัดแบบฟรีเวย์ที่มีคน 

ตัดถนนทางตรงให้คนที่มีความพร้อมวิ่งทะลุไปยังเป้าหมายได้ชนิดที่เจ้าของ 

ธรุกจิรุน่เกา่ตอ้งอา้ปากคา้ง เพราะกวา่จะรูต้วัอกีท ี คูแ่ขง่รุน่ใหมก่ถ็งึทีห่มาย 

แล้ว เพราะเขาไม่ต้องคอยวิ่งอ้อมเมืองหรือไปตามถนนสายหลักอีกต่อไป

คนทีย่งัตดิกบัการทำธรุกจิดว้ยรปูแบบเดมิ กบัลกูคา้เดมิ ขายของเหมอืนเดมิ  

และยังไม่มีความคิดจะเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะองค์กรใหญ่  ๆ  ทั้งหลาย 

คุณลำบากแน่นอน

ผมเตือนคุณแล้วนะ


