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ครั้งแรกที่ผมได้ดูเรื่อง Magnus ซึ่งเป็นสารคดีเกี่ยวกับแม็กนัส 

คาร์ลเซน (Magnus Carlsen) ผมอดน�ามันมาเปรียบเทียบกับธุรกิจ 

ไม่ได้ คาร์ลเซนเป็นอัจฉริยะแชมป์โลกหมากรุกชาวนอร์เวย์ผู้กลายเป็น

ปรมาจารย์เมื่ออายุ 13 ปี หากพูดถึงเรื่องวิสัยทัศน์ เขาอ่านเกมล่วงหน้า

ได้ถึง 15 ตาอยู่เป็นนิจ ด้วยเหตุนี้เขาจึงมีความสามารถอันน่าอัศจรรย์ 

ในการคาดเดา (และควบคุม) สิ่งที่คู่ต่อสู้จะท�า นอกจากนี้ผมยังประทับใจ 

กับการเตรียมตัวอย่างเข้มงวดของเขา เพราะคาร์ลเซนฝึกเล่นเกมในหัว 

หลายต่อหลายคร้ัง ก่อน มันจะเกิดข้ึนจริง เขาจึงไม่สะทกสะท้านยามท่ี

เกมก�าลังเดือดพล่าน ยิง่ไปกว่านัน้เขายงัต้องรับมือกบัส่ิงท่ีบรรดาผูก่้อตัง้ 

และซอีโีอล้วนต้องเผชิญอยูต่ลอดเวลา เขากล่าวไว้ว่า “หากต้องการก้าวขึน้ 

สู่จุดสูงสุด เป็นไปได้ว่าคุณอาจต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว”

 หลังจากดู Magnus ผมยังเก็บมาครุ่นคิดต่อว่าผู้ประกอบการ

ที่ประสบความส�าเร็จกับปรมาจารย์หมากรุกนั้นมีสิ่งที่เหมือนกันมาก

ขนาดไหน ผมไม่ประหลาดใจเลยตอนที่ได้รู้ว่าอีลอน มัสก์ ผู้ก่อตั้งเทสลา
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กับสเปซเอ็กซ์เริ่มเล่นหมากรุกตั้งแต่อายุยังน้อย คิมบัล (Kimbal Musk)  

น้องชายของอีลอนกล่าวไว้ว่า “พี่สามารถมองสิ่งต่างๆ ได้ทะลุอย่างที่ 

ผมไม่เคยเจอใครท�าได้มาก่อน” และ “ในการเล่นหมากรุกจะมีเร่ืองท�านองว่า  

พอคุณเป็นปรมาจารย์แล้วคุณจะคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 12 ตาใช่ไหมล่ะ  

ส่วนอีลอนน่ะ ในสถานการณ์หนึง่ๆ เขาเหน็สิง่ต่างๆ ล่วงหน้าได้ 12 ก้าวเลย” 

 ค�าบอกเล่าถึงมัสก์นี้เองท่ีช่วยให้ทุกอย่างกระจ่าง คนส่วนใหญ่

จะคิดล่วงหน้าเพียงแค่หนึ่งหรือสองก้าว คนเหล่านั้นคือมือสมัครเล่น  

และยามท่ีพวกเขาท�าธรุกจิ มันก็จะพงัไม่เป็นท่าอย่างรวดเร็ว กลยทุธ์ทรง

ประสิทธิภาพนั้นหมายถึงว่า พอคุณเดินหมากก้าวแรกไปแล้ว คุณก็ต้อง 

เตรียมตัวให้พร้อมท่ีจะปล่อยหมากชุดต่อๆ ไปโดยขึ้นกับสภาพตลาด

หรือคู่แข่งว่าเขาโต้ตอบคุณมาอย่างไร ถ้าอยากให้กลยุทธ์ได้ผล คุณต้อง

ขบคิดไปให้ไกลกว่าการจู่โจมครั้งแรก เม่ือทุกอย่างเร่ิมไปได้สวย คุณก็

เตรียมป้องกันการตอบโต้จากผู้อื่น และเดินหมากชุดต่อๆ ไปให้แทบไม่มี

ใครรับมือได้

 อย่างไรกต็าม แม้ธุรกจิจะเป็นเกมทีเ่ล่นด้วยวธิีวางแผนล่วงหน้า

หลายก้าว แต่นี่ไม่ใช่หนังสือว่าด้วยหมากรุก หนังสือเล่มนี้จะพูดถึงการ 

รับเอาวิสัยทัศน์และกรอบความคิดแบบปรมาจารย์หมากรุกมาประยุกต์

ใช้กับธุรกิจ อันที่จริงคุณไม่จ�าเป็นต้องรู้เรื่องหมากรุกเลยด้วยซ�้า ในหน้า 

ถัดๆ ไปก็ไม่มีตัวอย่างการเดินหมากแบบพิเศษใดๆ ทว่าจะมีตัวอย่าง

มากมายของชายและหญงิทีป่ระสบความส�าเร็จ พวกเขาเหล่านัน้ล้วน คดิ  

เหมือนกับผู้ชนะในเกมหมากรุก

 ผู้คนท่ีคิดล่วงหน้าได้ไม่เกินหนึ่งก้าวจะถูกขับเคล่ือนด้วย อีโก้ 

อารมณ์ และ ความหวาดกลัว ยามที่พนักงานขายมือทองขู่ว่าจะลาออก

หากไม่ข้ึนเงินเดือนให้ เจ้านายมือสมัครเล่นอารมณ์ร้อนก็จะโต้กลับว่า  

“ไม่มีใครกล้าดีมาขูฉ่นัได้หรอกนะ” หรือ “ถงึยังไงเราก็ไม่จ�าเป็นต้องมีหมอนี่ 

อยูแ่ล้ว” ในทางกลับกัน นกัยุทธศาสตร์ผูเ้ก่งกาจจะวางแผนเกมก้าวถัดไป
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 วธิเีดียวกันนีย้งัประยุกต์ใช้กับการเล้ียงลูกได้ด้วย ลกูร้องอยากได้

อะไรก็ยอมไปหมด ไม่ว่าจะเป็นลูกอม ไอแพด หรือยอมให้งดเรียนเปียโน 

เย่ียมไปเลยแฮะ พวกเขายิม้แฉ่งแล้วบอกว่ารักคณุสุดใจ คณุยงัตระหนกัดี 

ว่าทางเลือกอีกทางคือต้องรับมือกับเด็กๆ ท่ีอาละวาดเกร้ียวกราดซึ่ง 

พ่นพษิและความชิงชังใส่คุณเตม็ๆ นัน้มันแย่ขนาดไหน ฉากนีแ้สดงให้เหน็

ว่าในการตดัสินใจทางธรุกจิส่วนใหญ่นัน้จะมีตวัเลือกหนึง่ซึง่เป็นหนทางท่ี  

ง่ายกว่า อย่างชัดเจน ส่วนอกีตวัเลือกหนึง่ซึง่ต้องคิดกันล่วงหน้าห้าก้าวนัน้  

คือหนทางที่ มีประสิทธิภาพสูงกว่า

 ผมอยากให้มีใครสักคนมาสอนวิธีคิดแบบนี้ให้ในยามที่ผมเล่ือน

จากพนักงานขายมาเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท จนกระทั่ง

เป็นซีอีโอ ในทุกๆ ขั้นของความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การคิดอย่าง

มีวจิารณญาณเช่นนีย่้อมช่วยให้ผมไม่สูญเงนิหลายล้านเหรียญและไม่ต้อง 

เผชิญอาการวิตกจริตหลายสิบคร้ัง เม่ือผมใคร่ครวญว่าตนก้าวข้ามจาก

นักขายสมาชิกฟิตเนสที่อารมณ์ร้อน ไม่ม่ันใจ หย่ิงยโส มาเป็นซีอีโอ 

เจ้ากลยุทธ์ท่ีตระหนกัรู้ในตนและม่ันใจในตวัเองได้อย่างไร ผมก็เล็งเหน็ว่า

กุญแจส�าคัญคือการเรียนรู้วิธีคิดล่วงหน้าอย่างน้อยห้าก้าวนั่นเอง

 พวกคุณบางคนท่ีอยากเก่งกล้าเกินใครท�าอะไรทีเดียวเยอะๆ อาจ

ฉงนใจว่าท�าไมถึงคิดล่วงหน้า แค่ ห้าก้าวล่ะ มีเหตุผลอยู่สองประการครับ  

ข้อแรก จ�านวนห้าก้าวคือจุดลงตัวที่สุดระหว่างกลยุทธ์ที่รอบคอบกับการ

ลงมือท�าอย่างฉบัไว แม้อาจมีหลายคร้ังท่ีคุณอยากคิดมากเกินกว่าห้าก้าว  

อาท ิในการประชมุนอกสถานทีป่ระจ�าปีหรือยามทีค่ณุก�าลังวเิคราะห์ความ

เป็นไปได้ท่ีจะเข้าซือ้กิจการ (หรือก�าลังสร้างอาณานคิมบนดาวองัคาร) แต่

การวางแผนล่วงหน้าหลายก้าวเกินไปกอ็าจกลายเป็นการมัวแต่วเิคราะห์

จนไม่ลงมือท�าสักที ห้าก้าวนั้นมากพอให้เราม่ันใจได้ว่าคุณจะคาดการณ์

อนาคต เล็งเห็นหมากตาต่างๆ และวางหมากโต้ได้ ส่วนเหตุผลข้อที่สอง 

ก็คือ หากคุณอยากประสบความส�าเร็จทางธรุกิจในระดับมหภาค คุณจ�าเป็น 
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ต้องช�่าชองการคิดล่วงหน้าห้าก้าว ผมแบ่งหนังสือเล่มน้ีออกเป็นห้าก้าว

เพื่อให้ม่ันใจว่าคุณจะได้รู้อย่างถ่องแท้ว่าต้องท�าส่ิงใดบ้างจึงจะประสบ

ความส�าเร็จ

 มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมท�าไม่ได้ ผมสูง 6 ฟุต 5 นิ้ว หนัก 240 

ปอนด์ก็จริง แต่กลับเล่นบาสเกตบอลไม่เป็น เล่นอเมริกันฟุตบอลไม่ได้  

ผมเขยีนโค้ดไม่เป็น ประกอบเครือ่งยนต์ขึน้มาใหม่จากศนูย์กไ็ม่ได้ แต่หาก

จะมีสิง่หนึง่ท่ีผมท�าได้ นัน่ก็คอืการช่วยเจ้าของธรุกิจและผูบ้ริหารระดับสงู 

วางกลยุทธ์เพื่อเอาชนะตลาด เม่ือผมนั่งลงในห้องประชุมร่วมกับผู้ก่อตั้ง

หรือซีอีโอ เราวางกลยุทธ์กันแบบเล่นเกม ความแตกต่างเพียงข้อเดียว

ระหว่างธรุกิจกับหมากรุก (หรือกับเกมเศรษฐ ีหรือกับเกมไฟนอลแฟนตาซี

ก็ได้) คือเราเล่นเพือ่เงนิล้าน (หรือพนัล้าน) แทนทีจ่ะเล่นเพือ่ให้มีสทิธิอ์วด

ได้ว่าเล่นชนะ ผู้น�าจะเรียนรู้การวางยุทธศาสตร์เพื่อช่วยน�าพาบริษัทไปสู่ 

การเติบโตโดยมีกรอบคิดเช่นนี้อยู่ในใจ

 ไม่ว่าจะในฐานะท่ีปรึกษาผูบ้ริหารระดับสูง หรือผูแ้นะแนวนกัเรียน 

ตลอดจนคนท่ีอยากลาออกมาเป็นผูป้ระกอบการ หนึง่ในค�าถามยอดนยิม 

ท่ีผมถูกถามมากท่ีสุดก็คือ ฉันควรลาออกจากงานประจ�ามาท�าธุรกิจ

ของตัวเองไหม ส่วนค�าถามอื่นๆ ที่พบบ่อยคือ ฉันควรระดมทุนด้วยการ 

ขายหุ้นหรือออกหุ้นกู้ดี ฉันจะออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทนอย่างไร 

ให้ดึงดูดใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงหรือทีมขายฟรีแลนซ์ให้ท�างาน 

ด้วยได้ ฉันควรขยายสู่ตลาดโลกเดี๋ยวนี้เลยหรือรอจนตลาดเปลี่ยนก่อนดี

 พวกค�าถามพืน้ๆ เก่ียวกับธรุกิจน้ันมักจะมีแค่สองทางเลือก คอืใช่ 

กับไม่ ทว่ากับดักก็คือการหลงคิดว่าค�าตอบ ทุกข้อ จะมีแค่สองทางเลือก 

เหมือนกันหมด แท้จริงแล้วค�าตอบส�าหรับค�าถามข้อใดก็ตามล้วนแต ่

ประกอบด้วยชดุการวางหมากหลายๆ ตา ซึง่จะมกีารปรบัล�าดับก่อนหลัง

ไปตามความเหมาะสม “ผู้เชี่ยวชาญ” หลายคนมักท�าให้สิ่งต่างๆ ย�่าแย่ลง

ด้วยการตอบโต้งๆ แค่ว่าใช่หรือไม่ ราวกับว่ามันใช้ได้ผลดีกับทกุคน นีเ่ป็น

เหตุผลว่าท�าไมก้าวแรกของเราจึงได้แก่การตรึกตรองว่าคุณเป็นใครและ 

ต้องการอะไร ดังที่คุณจะได้เห็นต่อไป
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 อีกปัญหาที่ผมเห็นคือการขาดการวางแผน ความกระตือรือร้น 

ก็มีพลังดีอยู่หรอก ตราบใดที่มันมาพร้อมกับการวางแผนล่วงหน้าห้าก้าว  

มีคนจ�านวนมากเหลือเกินทีอ่ยากกระโดดข้ามไปก้าวทีห้่าเลยโดยไม่ยอม 

ผ่านสี่ก้าวแรกก่อน ทุกอย่างมีล�าดับของมัน เพื่อก้าวขึ้นสู่ระดับถัดไป  

คณุต้องเปล่ียนจากการคิดวิถเีดียว (และก้าวเดียว) ไปเป็นการมองล่วงหน้า 

หลายๆ ก้าว

 หากคุณรู้ชัดเจนว่าต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ การลาออกจาก 

งานประจ�าอาจเป็นก้าวที่สี่ หรือไม่มันก็อาจท�าให้คุณเลือกเดินเกมเพื่อ

น�าตัวเองไปสู่ต�าแหน่งที่มีรายได้สูงในบริษัทปัจจุบันที่คุณท�างานอยู่  

(กล่าวคือกลายเป็นลูกจ้างทีป่ฏิบัตงิานเสมือนเป็นเจ้าของกิจการอยูภ่ายใน

องค์กร ซ่ึงเราจะลงรายละเอยีดกันในบทท่ี 3) หากคุณมีครอบครัวและไม่มี

เงินเก็บใดๆ การลาออกจากงานย่อมไม่ใช่ก้าวแรกแน่นอน แท้จริงแล้ว

คุณอาจไม่จ�าเป็นต้องลาออกจากงานเพือ่จะได้เป็นดังฝันด้วยซ�า้ ข้อมูลใน

หนังสือเล่มน้ีสามารถประยุกต์ใช้ได้กับผูค้นทกุช่วงวยัและในทุกระดับของ

ธรุกจิ คุณอาจเป็นซเีอฟโอ (ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงนิ) ผูรั้กงาน 

ในต�าแหน่งนี้อยู่แล้ว หรืออาจเป็นฟรีแลนซ์ผู้ช่ืนชอบความหลากหลาย

และความยืดหยุ่นของการเป็น “ผู้ประกอบการเด่ียวที่ท�าทุกอย่างด้วย 

ตัวเอง” (solopreneur) หนึ่งในหลายสิ่งที่ผมรักมากเก่ียวกับธุรกิจก็คือ  

มันมีหนทางส�าหรับทุกคน ตราบเท่าที่คุณตระหนักรู้ในตนและเต็มใจที่จะ

คิดล่วงหน้าห้าก้าว

 ไม่ว่ารูปแบบใดจะเหมาะเจาะกับสภาพแวดล้อมของคุณก็ตาม 

สิ่งท่ีท�าให้นักวางกลยุทธ์ผู้หลักแหลมโดดเด่นกว่าคนท่ัวไปก็คือ ความ

สามารถในการ คาดการณ์  แม่ทพัทีเ่ก่งทีสุ่ดมักมีพรสวรรค์ในการวางแผน

ล่วงหน้าหลายก้าว ส่วนนักสูช้ัน้ยอดก็รู้ว่าจะวางแผนหลอกล่อฝ่ายตรงข้าม 

อย่างไร พวกเขาอาจเต็มใจยอมแพ้ในรอบแรกเพื่อวางกลให้เหยื่อตายใจ

จนเพลีย่งพล�า้ในภายหลัง นกัโป๊กเกอร์ระดับโลกกใ็ช้กลวธินีีเ้ช่นกนั ไม่ว่า 

จะเป็นการบลัฟฟ์และสละเบ้ียช่วงต้นของเกมเพือ่ต้อนคู่แข่งให้เข้าทางตน 

ก่อนจะพลิกมาเอาชนะได้ในท้ายที่สุด ถึงแม้เราอาจจะนึกภาพวอร์เรน 
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บัฟเฟตต์ ในฐานะนักเล่นหมากรุกไม่ออก แต่ความส�าเร็จอนัยัง่ยนืของเขา 

ก็มาจากความอดทนอย่างมีกุศโลบาย บัฟเฟตต์ไม่ได้พยายามเอาชนะการ

ซือ้ขายหุน้ครัง้ใดครัง้หน่ึงเป็นพเิศษ ไม่แม้กระทัง่ในรอบไตรมาสหรือรอบปี  

ทว่าการเคลื่อนไหวของเขาล้วนเป็นไปเพื่อเอาชนะในระยะยาว

 นักบาสเกตบอลเอ็นบีเอในต�านานอย่างโคบี ไบรอันต์ เล่าให้

ผมฟังก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในเหตุโศกนาฏกรรมเฮลิคอปเตอร์ตกไม่ถึง 

หกเดือนว่า ตอนอายุ 13 เขาก็รูต้วัแล้วว่าอยากเป็นหนึง่ในนกับาสเกตบอล 

ที่ยอดเยี่ยมตลอดกาล  ณ เวลานั้นเขาเป็นผู้เล่นอันดับที่ 56 ของประเทศ  

เขาลงมือท�าบัญชรีายชือ่ผูเ้ล่นทุกคนทีเ่ก่งกว่าตน จนกระท่ังห้าปีต่อมาเขา

ก็เอาชนะทุกคนได้หมด และกลายเป็นผู้เล่นที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่เอ็นบีเอ 

ทันทีหลังจบมัธยมปลาย ว่ากันว่าไมเคิล จอร์แดน ใช้การเข้าร่วมทีม

บาสเกตบอลโอลมิปิกในปี 1984 ณ สหรัฐอเมรกิา เป็นหนทางเรียนรู้จดุอ่อน 

ของเพื่อนร่วมทีม จากนั้นพอจอร์แดนกลับไปเล่นในลีกเอ็นบีเอ เขาก็ใช้

จุดอ่อนเหล่านั้นมาโจมตีอดีตเพื่อนร่วมทีมซึ่งบัดนี้กลายเป็นคู่แข่ง ผู้เล่น 

ทัง้สองคือเจ้ายุทธศาสตร์ซึง่คดิล่วงหน้าอย่างน้อยห้าก้าวเสมอ คณุจ�าเป็น 

ต้องคิดแบบน้ีเช่นกัน โดยเฉพาะหากคุณวางแผนจะลงแข่งขันในตลาด 

และก้าวขึ้นเป็นผู้น�าอุตสาหกรรมในท้ายที่สุด

ในหน้าถดัๆ ไป ผมจะมอบทกุอย่างทีคุ่ณจ�าเป็นต้องมีเพือ่ให้คิดได้เหมือน

กับเจ้ายุทธศาสตร์ นอกจากนี้ผมจะแสดงให้คุณเห็นวิธี 

1. สร้างความแตกต่างและนำเสนอคุณค่าที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร 

ในตัวคุณ

2. ค้นหานักลงทุนและสร้างมูลค่าบริษัทให้สูงเพื่อให้ขายทอดธุรกิจ

ได้ก�าไรงาม
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3. ดึงดูดพนักงานยอดฝีมือและออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทนท่ี

จูงใจเพื่อบ่มเพาะและรักษาพวกเขาไว้

4. ทะนุบำรุงระบบต่างๆ ในช่วงเติบโตสูงและรักษาทั้งพลังงานและ

จิตใจให้เป็นปกติในช่วงโกลาหลอลหม่าน

5. ประมวลประเด็นปัญหาต่างๆ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างมี

ประสิทธิภาพ

6. ตั้งเป้าหมายว่าคุณอยากเป็นใครและอยากทิ้งอะไรไว้ให้โลก

7. เจรจาต่อรอง ขาย และวางกลยุทธ์ราวกับว่าความเป็นความตาย 

ของคุณขึ้นอยู่กับมัน

 คุณอาจหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพราะคิดว่าตนขาดความรู้หรือ

แหล่งข้อมูลในการสร้างธรุกิจ หรือคุณอาจเป็นคนไอคิวสูงแต่ท�าอย่างไรก็

ตดัสนิใจไม่ได้สกัทเีพราะคดิมากเกินไปอยูเ่สมอ ไม่ส�าคญัว่าคณุจะเริม่ต้น

ตรงจดุไหน หากคณุยังกงัขาว่าคนบางคนคงพฒันาไปเป็นเจ้าของกจิการ 

ไม่ได้หรอก ลองฟังเรื่องของผมดู

 ใครก็ตามท่ีเห็นผมเติบโตมาย่อมต้องตราหน้าผมว่า “มีโอกาส

ประสบความส�าเร็จน้อยที่สุด” คุณก�าลังจะได้เห็นว่าผมก้าวจากชายผู ้

ไม่สามารถคิดล่วงหน้าได้เลยแม้สักนิด (และผลลัพธ์คือการมีบัตรเครดิต  

26 ใบกับหน้ีบัตรเครดิตรวม 49,000 เหรียญ) กลายไปเป็นซอีโีอได้อย่างไร 

คุณจะได้เห็นวิธีที่ผมก่อตั้งพีเอชพีเอเจนซี ซ่ึงเป็นบริษัทที่ดูแลด้าน 

การตลาดให้บริการทางการเงินต่างๆ โดยมีตัวแทน 66 คนในสาขาแรก

ที่นอร์ธริดจ์ แคลิฟอร์เนีย จากนั้น 10 ปีต่อมาก็เติบโตจนมีตัวแทนกว่า  

15,000 คน มีสาขา 120 สาขาใน 49 มลรัฐและในเปอร์โตรีโก

 ผมภาคภูมใิจกบัความจริงทีว่่าบรษิทัของเราโด่งดังในด้านความ

หลากหลายไม่ซ�้าใคร ด้านวัฒนธรรมแบบยุคมิลเลนเนียล ด้านความ

แข็งแกร่งในการใช้โซเชียลมีเดีย เราท�ามันได้ในธุรกิจประกันชีวิตซึ่ง 

ข้ึนชือ่ว่า “น่าเบ่ือ” (มาตรฐานเฉล่ียของตวัแทนประกันชวีติคอืชายผวิขาว 
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อายุ 57 ปี ส่วนมาตรฐานเฉล่ียตัวแทนของเราคือสาวลาตินอายุ 34 ปี) 

เราไม่ได้ประสบความส�าเร็จเพราะมีสายสัมพันธ์อันดีหรือเพราะโชคช่วย 

แต่อย่างใด อันที่จริง พื้นเพของผมได้พิสูจน์แล้วว่าเจ้าของกิจการนั้นจะ

มาจากที่ไหนก็ได้และไม่จ�าเป็นต้องมีคุณสมบัติใดๆ มากไปกว่าคุณเลย

นำี่นำ่ะหรือำซีอำีโอำ

ผมเติบโตในเตหะราน เมืองหลวงของอหิร่าน ในช่วงระหว่างสงครามอรัิก-

อิหร่านในปี 1987 ครอบครัวของผมมีชีวิตแขวนอยู่บนเส้นด้ายเพราะเรา

อาจถูกโจมตีได้ทุกเม่ือ แม้ตอนนั้นผมอายุเพียงแปดขวบ เสียงดังกล่าว

ก็ยังคงหลอกหลอนถึงทุกวันนี้ การโจมตีทุกคร้ังเร่ิมต้นด้วยเสียงหวอ  

เพียงเสียงนี้ก็สามารถกระชากจิตวิญญาณของคุณออกจากร่าง ตามด้วย

เสยีงประกาศเตอืนให้ระวังเคร่ืองบินของฝ่ายศัตรูทีข้่ามเขตแดนมา ท้ายสดุ 

เราจะได้ยินเสียงหวีดของลูกระเบิดแหวกอากาศ

 หลังเสียงหวีดแต่ละคร้ัง เราพร�่าสวดภาวนาขออย่าให้หล่นใส่ 

ท่ีหลบภัยของเราเลย ผมจ�าได้ดีว่านั่งตัวแข็งท่ือด้วยความกลัวอยู่ข้างๆ  

พ่อกับแม่ ในท่ีสุดแม่ก็สุดจะทน แม่บอกพ่อว่าถ้าเราไม่ย้ายประเทศ  

ลูกชายของเราก็จะตดิแหงก็อยู่ทีน่ีแ่ละต้องไปเป็นทหารในกองทพัอหิร่าน 

พ่อตระหนักว่าความล้มเหลวที่แน่นอนที่สุดคือการไม่ลงมือท�าอะไรเลย

 พี่สาวของผม พ่อ แม่ และผม ก้าวขึ้นรถเรโนลต์สองประตูสีขาว

ของเราแล้วมุ่งหน้าไปยังคาราจ เมืองที่อยู่ห่างจากเตหะรานสองชั่วโมง  

เราต้องข้ามสะพานเพือ่ไปทีน่ัน่ ทนัททีีข้่ามพ้นมาได้กเ็กิดแสงสว่างวาบจ้า 

อยู่เบื้องหลัง พ่อบอกผมกับพี่สาวว่าอย่าหันกลับไปมอง แต่เราก็อดไม่ได้  

เราน่าจะเชื่อฟังท่ีท่านบอก เพราะพอหันหลังกลับไป เราก็เห็นผลการ

ท�าลายล้างของระเบิดที่พุ ่งใส่สะพานซึ่งอยู ่ห่างจากพวกเราไปไม่ถึง 

ร้อยหลา จุดเดียวกับท่ีเราเพิ่งข้ามผ่านมาได้อย่างปลอดภัย ผมได้แต่อึ้ง 

และอับจนถ้อยค�า กล่าวได้แค่ว่าไม่ควรมีใครเลยท่ีต้องมาเหน็ภาพอย่างนี้  

นับประสาอะไรกับเด็กสองคนที่อกสั่นขวัญแขวน 
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 ผมเรียกภาพนั้นมาฉายซ�้าในหัวได้ราวกับว่ามันเพิ่งเกิดข้ึน 

เม่ือวาน ห้วงเวลาดังกล่าวสามารถท�าลายคุณจนแหลกสลาย หรือไม่ 

มันก็จะท�าให้จิตใจของคุณอดทนแข็งแกร่งยามต้องเผชิญความทุกข์ยาก

และเคราะห์กรรม อย่างไรก็ตาม เราหลีกเล่ียงและหลบหนีหายนะกันมา

จนได้ เราใช้ชีวิตในค่ายผู้ลี้ภัยเป็นเวลาสองปี ณ เมืองแอร์ลังเงิน ประเทศ

เยอรมนี ก่อนที่สุดท้ายจะย้ายไปอยู่เมืองเกล็นเดล แคลิฟอร์เนีย ในวันที่ 

28 พฤศจกิายน 1990 เมือ่พวกเราเดินทางมาถงึสหรัฐอเมรกิา ผมเพิง่อายุ 

12 ปี พดูภาษาองักฤษได้เล็กน้อย และไม่อาจหลกีหนฝัีนร้ายของการเป็น

ผู้ลี้ภัยจากประเทศซึ่งถูกสงครามย�่ายี

 ต้องขอบคุณพ่อแม่ท่ีตดัสนิใจก้าวไปในเส้นทางท่ีถูกต้อง ณ วนิาที

ท่ีเผชญิหน้ากับความเป็นความตาย วันนีผ้มจงึยังมีชวีติอยู ่เป็นประชาชน 

คนอเมริกันที่น่าภาคภูมิใจ พร้อมมีธุรกิจซึ่งก�าลังเฟื่องฟูและครอบครัว

แสนอบอุ่นของตัวเอง

เม่ือคุณเรียนรู้ท่ีจะคิดล่วงหน้าห้าก้าว มันอาจดูเหมือนคุณได้กลายเป็น 

นักอ่านใจไปเสียแล้ว ทว่าสิง่ท่ีเกิดขึน้จริงๆ ก็คือ คุณเหน็ความเคล่ือนไหว 

รูปแบบต่างๆ มามากครัง้เสียจนคุณท�านายได้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะพดูหรือท�า

สิง่ใดต่อไป พนนัได้เลยว่าคณุก�าลังกังขาว่า ฉนัจะท�าได้หรือ ฉนัจะเปล่ียน

จากคนทีข่าดประสบการณ์ไปเป็นคนทีว่างกลยทุธ์เป็นและสร้างอาณาจกัร 

ธุรกิจของตัวเองได้อย่างนั้นหรือ 

 คุณอาจพูดว่า “แต่แพต คุณน่ะมีวาทศิลป์เป็นเลิศ มีจิตวิญญาณ 

ความเป็นเจ้าของกิจการอยู่ในสายเลือด แพต คุณน่ะฉลาดล�้ากว่าผม

หลายเท่านะ”

 ฉลาดกว่าคุณงั้นรึ

 งั้นลองพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้
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1. ผมเกือบเรียนไม่จบมัธยมปลาย ได้เกรดเฉล่ีย 1.8 ได้คะแนน 

SAT1 880 (จากคะแนนเต็ม 1600) และไม่เคยก้าวเท้าเข้าไป

เรียนมหาวทิยาลัยเลย บรรดาญาตมิิตรเฝ้าพร�า่บอกว่าผมไม่มีวนั

ประสบความส�าเร็จหรือเป็นใหญ่เป็นโตได้

2. คุณคิดว่าผมมีวาทศิลป์เป็นเลิศรึ เม่ืออายุ 41 ปี ผม ยังคง ถูก 

ล้อเลียนเร่ืองส�าเนียงการพูดอยู่เลย ในฐานะวัยรุ่นซึ่งเป็นผู้ล้ีภัย 

ผมหวาดกลวัการออกเสียงค�าบางค�ายิง่กว่ากลวัสงครามเสียด้วยซ�า้  

ค�าจ�าพวก “วันพุธ” “เกาะ” และ “รัฐบาล” นั้นท้าทายผมมากที่สุด  

ยุคนั้นรายการโทรทัศน์ชื่อ เกาะของกิลลิแกนต์ ก�าลังโด่งดังมาก 

คุณลองนึกดูสิว่าผมจะออกเสียงสองค�านี้อย่างไร และผมจะถูก 

ล้อเลียนอย่างโหดร้ายเพียงไรเพราะเรื่องนี้

3. พอ่แมข่องผมหยา่กนัหลงัจากยา้ยมาอยูอ่เมรกิา สว่นใหญผ่มอยูก่บั

แม่ซึ่งยังชีพด้วยเงินสังคมสงเคราะห์ แม้ผมจะเป็นเด็กตัวสูงใหญ่ 

และรักกีฬาแต่ก็ไม่มีโอกาสได้เล่นกีฬาอะไรสักอย่าง เพราะแม ่

จ่ายค่าสมาชิกสมาคมวายเอ็มซีเอเดือนละ 13.50 เหรียญไม่ไหว

4. ผมสมัครเกณฑ์์ทหารเม่ืออายุ 18 เพราะเชือ่ว่าตนไม่มีทางเลือก

อ่ืนแล้ว คร้ันพออาย ุ21 ช่วงวัยทีเ่หล่าคนมีมันสมองท้ังหลายก�าลัง

เริม่ต้นชวีติการท�างานของพวกเขา ผมก็ก�าลังขายสมาชกิฟิตเนส 

อยู่ที่แบลลีโททัลฟิตเนส

 ในมุมหนึ่ง ผมดูจะไม่มีโอกาสประสบความส�าเร็จได้เลยสักนิด 

ทว่าในทางกลับกัน อุปสรรคขวากหนามเหล่านั้นเองท่ีเป็นเชื้อไฟให้ผม

ประสบความส�าเร็จ ถ้าไม่ใช่เพราะผมต้องเผชิญเคราะห์กรรมทั้งหมดนั้น 

ผมก็คงไม่โหยหาความส�าเร็จแบบสุดจิตสุดใจขนาดนี้

1  ข้อสอบมาตรฐานในอเมริกา ใช้วัดความถนัดในวิชาคณิตศาสตร์และภาษา
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 พูดกันตรงๆ ตอนนี้เลยดีกว่าว่าผมสอนให้คุณมีแรงปรารถนา 

ไม่ได้หรอก หากคณุชอบเล่ียงงานหนกั หากคณุไม่มีแรงขบัท่ีจะท�าบางสิง่ 

ท่ีย่ิงใหญ่ในชวีติ ผมก็คงช่วยอะไรคุณไม่ได้มาก หนงัสอืเล่มนีเ้หมาะส�าหรับ 

ผู้ที่ขวนขวายค้นหาส่ิงท่ีดีท่ีสุดในตัวเขาเอง และเฝ้ามองหากลยุทธ์อัน 

ถูกต้องเหมาะสมเพื่อน�าพาตนเองไปสู่จุดนั้น คนเหล่านี้ไม่เพียงมองหา

แรงบันดาลใจ แต่ยังเสาะแสวงหากลยุทธ์ท่ีได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้ 

ได้ผลจริงอีกด้วย พวกเขาอยากค้นพบสูตรส�าเร็จอันทรงประสิทธิภาพ 

เพื่อเร่งความเร็วในการมุ่งสู่อีกระดับ ฟังดูแล้วใช่ตัวคุณหรือเปล่าล่ะ

พูดถึงเร่ืองสูตรส�าเร็จ ผมขยันมองหาพวกมันพอๆ กับที่ขยันแบ่งปัน 

พวกมัน ย้อนกลับไปในปี 2013 ผมเร่ิมท�าคลิปวิดีโอเล่าถึงส่ิงต่างๆ ท่ี

ผมน�ามาใช้ในธุรกิจแล้วได้ผลดี ตอนนั้นมีเพียงแค่ตัวผม มาริโอ มือขวา 

ของผม กับกล้องแคนอน EOS Rebel T3 เท่านั้น (ซึ่งปกติใช้ถ่ายแต ่

ภาพนิ่ง) ทีแรกเราตั้งชื่อช่องนั้นว่า Two Minutes with Pat (สองนาท ี

กับแพต) และลงคลิปในยูทูบ ผ่านไปหนึ่งปีมีผู้ติดตาม 60 คน เราเปลี่ยน

ชื่อช่องใหม่เป็น Valuetainment <value คุณค่า + entertainment ความ

บันเทิง> สามปีต่อมาเรามีผู้ติดตาม 100,000 คน สร้างช่ือเสียงว่าผลิต

เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์และน�าไปใช้ได้จริง ในเดือนมีนาคม 2020  

ช่องยูทูบของเรามีผูต้ดิตาม 2 ล้านคน ระหว่างหนทางดังกล่าวผมได้ชีแ้นะ 

ผูค้นมากมายจากทุกชนชัน้และหลากหลายสาขาอาชพี เราจดังานประชมุ

สัมมนาใหญ่ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2019 โดยตั้งชื่อว่า The Vault  

มีเจ้าของกิจการ 600 คนจาก 43 ประเทศใน 140 อตุสาหกรรมบินมาดัลลัส 

เพื่อเข้าร่วมงานของเรา ผู้เข้าร่วมมีตั้งแต่สตาร์ทอัพขนาดเล็กไปจนถึง

ระดับผูบ้ริหาร และยงัมีซอีโีอคนหนึง่ซึง่บริหารบริษทัขนาดใหญ่ทีมี่รายรับ 

หลัก 5,000 ล้านเหรียญ
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 ท�าไมผู ้คนจึงยอมสละเงินท่ีหามาด้วยความยากล�าบากเพื่อ 

บินไกลคร่ึงโลกมาร่วมงานสัมมนาครั้งนี้น่ะหรือ เหตุใดเราถึงมีผู้ติดตาม 

มากขนาดนีน่้ะหรือ นัน่ก็เพราะว่าปรัชญาและกลยุทธ์ทัง้หมดท่ีผมได้เรียนรู้ 

มานั้น สามารถส่งต่อกันได้ คุณเข้าใจมันได้อย่างง่ายดายและน�าไปใช้ 

ได้ทันที ผู้ติดตามช่องของผมหลายคนเริ่มเรียกตัวเองว่า “Valuetainers” 

และเริ่มเห็นผลตอบแทนจ�านวนมาก แม้เราจะไม่ใช่มหาวิทยาลัยเก่าแก่ 

อย่างฮาร์วาร์ด สแตนฟอร์ด หรือวอร์ตนั แต่ Valuetainment ได้กลายเป็น

แหล่งบ่มเพาะผูบ้ริหารและเจ้าของกจิการทีป่ระสบความส�าเร็จจากทัว่โลก

 ผมเชือ่สดุใจว่าศาสตร์แห่งผูป้ระกอบการนัน้สามารถแก้ไขปัญหา

ส่วนใหญ่ในโลกนี้ได้ ผมไม่เพียงเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงว่าจะท�าให้

กิจการประสบความส�าเร็จได้อย่างไร แต่ยังเรียนรู้ว่าจะสอนมันแก่ผู้อื่น

ได้อย่างไร ผมใส่ปัญญาความรู้ทุกเม็ดที่มีลงในหนังสือเล่มนี้แล้ว ไม่ว่า 

จะเป็นภูมิปัญญาที่ได้จากบทสนทนาส่วนตัว จากการประชุมกลุ่มของเรา  

หรือจากการเจรจาต่อรองอันเข้มข้น เพราะผมเห็นว่ามันได้ผล และรู้ว่า

คุณก็สามารถประสบความส�าเร็จได้ไม่ต่างกัน

เส้นำทางสู่ความส�าเร็จทางธุรกิจขอำงคุณ

สิ่งท่ีคุณถืออยู่ในมือตอนนี้คือคู่มือเต็มรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้คุณบรรลุ 

วสัิยทัศน์ใดๆ ก็ตามทีค่ณุตัง้เอาไว้ คณุไม่เพยีงจะได้เรยีนรูท้กัษะท่ีจ�าเป็น

ต้องใช้ แต่ยังได้เรียนรู้ กรอบความคิด ที่ต้องมีอีกด้วย ระหว่างทางคุณจะ 

ได้เห็นว่าการจะเป็นผู้น�าที่ดีขึ้นและมนุษย์ที่ดีขึ้นนั้นต้องแลกมาด้วย 

อะไรบ้าง ครัน้พอถงึเวลาทีคุ่ณศึกษาท้ังห้าก้าวเรียบร้อยแล้ว คุณจะมีทุกส่ิง 

ทีจ่�าเป็นต้องมีเพือ่บรรลุความส�าเร็จทางธรุกิจตามท่ีคุณปรารถนาไขว่คว้า 

ซึ่งห้าก้าวที่ว่ามีดังนี้
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1. ปรมาจารย์ด้านการรู้ตัวรู้ตน

2. ปรมาจารย์ด้านความสามารถในการให้เหตุผล

3. ปรมาจารย์ในการสร้างทีมที่ใช่

4. ปรมาจารย์ด้านกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ

5. ปรมาจารย์ด้านการเล่นเกมอำนาจ

 ก้าวท่ี 1 เก่ียวกับการรู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ หัวข้อที่แทบ 

ไม่ค่อยมีใครพูดถึงในแวดวงธุรกิจ คุณจะได้เห็นว่าหากขาดความเข้าใจ 

ตัวเองเสียแล้ว เราก็ไม่อาจคิดล่วงหน้าได้ เม่ือคุณตระหนักรู้ในตัวเอง  

คุณจะมีทางเลือกและควบคุมการกระท�าของตนได้ เหนอืสิง่อืน่ใด เม่ือคณุ

รู้ว่าตนปรารถนาจะเป็นคนแบบไหน คุณย่อมรู้ว่าควรก้าวไปในทิศทางใด 

นี่เองคือเหตุผลว่าท�าไมมันจึงส�าคัญ

 ก้าวที่ 2 เกี่ยวกับความสามารถในการให้เหตุผล ผมจะแสดง

ให้คุณเห็นกระบวนการประมวลปัญหา และให้หลักในการตัดสินใจเร่ือง

ต่างๆ ที่คุณต้องเผชิญไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะมีเดิมพันสูงเพียงไร ไม่มีการ

ตดัสินใจใดท่ีเป็นสขีาวหรือสีด�าไปเลยหรอก บทนีค้ณุจะได้เรยีนรู้วธิมีองให้ 

เหน็สีเทาเฉดต่างๆ และก้าวไปข้างหน้าอย่างเด็ดเด่ียวแม้จะอยู่ท่ามกลาง 

ความไม่แน่นอน

 ก้าวที่ 3 เก่ียวกับการเข้าใจคนอื่นเพื่อคุณจะได้สร้างทีมที่ใช่ 

ไว้รอบกาย ทีมซึ่งจะช่วยให้คุณเติบโต คุณอาจมองว่าเทคนิคของผมนั้น 

มีเล่ห์เหลี่ยม ทว่าแก่นของทุกสิ่งที่ผมท�าคือการน�าพาผู้คนให้ค้นพบสิ่งที่

ดีทีส่ดุในตวัพวกเขาเอง ด้วยการตัง้ค�าถามซึง่จะเปิดเผยถงึแรงปรารถนา

ที่ลึกที่สุดในใจของพวกเขา และในยามท่ีผมท้าทายให้คนเหล่าน้ันเข้าใจ

ตัวเอง ผมก็จะท้าให้คุณเข้าใจสัมพันธภาพระหว่างตัวคุณเองกับพวกเขา 

ด้วย การสร้างความเชื่อม่ันในหมู่พนักงานและหุ้นส่วนจะท�าให้เกิด 

พันธไมตรีอันเป็นผลดี ช่วยเร่งการท�างานทุกภาคส่วนในธุรกิจของคุณ 

ให้เร็วขึ้น และช่วยให้คุณนอนหลับสนิทได้ในตอนกลางคืน
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 ก้าวที ่4 เก่ียวกับการวางยุทธศาสตร์เพือ่ขยายธรุกจิให้เตบิโต

แบบก้าวกระโดด สิ่งที่เราสอนจะครอบคลุมทุกเรื่องตั้งแต่วิธีระดมเงินทุน 

วิธีท�าให้องค์กรเติบโตอย่างรวดเร็ว ไปจนถึงการท�าให้ผู้คนมีจิตส�านึก 

รับผิดชอบต่อการกระท�าของตน เม่ือคุณอ่านถึงบทนี้ คุณจะคิดเหมือน 

ซีอีโอมือเก๋า และเรียนรู้ว่าท�าอย่างไรจึงจะได้มาซึ่งแรงผลักท่ีจะท�าให ้

ก้าวไปได้อย่างสม�า่เสมอ รวมทัง้วิธรัีกษามันไว้ ตลอดจนได้รู้วธิสีร้างระบบ

ส�าหรับติดตามและประมวลผลการท�างานของภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็น 

องค์ประกอบที่ส�าคัญในธุรกิจของคุณ

 ก้าวที่ 5 เกี่ยวกับการเล่นเกมอ�านาจ บทนี้เราจะถกกันว่าคุณ

จะล้มยักษ์ในธรุกิจทีค่ณุอยู่ได้อย่างไร คุณจะได้เหน็วิธคีวบคุมการเล่าเรือ่ง 

ของคุณ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียเพื่อวางกรอบให ้

เรื่องเล่าเหล่านั้น คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาต่างๆ รวมทั้งความลับ 

วงในของหนึ่งในองค์กรธุรกิจที่มี “ชื่อเสีย” ที่สุดในโลก นั่นคือแก๊งมาเฟีย  

(ใช่ แก๊งมาเฟียนี่แหละครับ แล้วคุณจะได้เห็นในไม่ช้าว่าท�าไม!) ปิดท้าย

ด้วยเร่ืองเล่าเหลือเชื่อซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการที่พิชิตชัยได้นั้น 

คิดล่วงหน้าห้าก้าวกันอย่างไร

แม้ผมจะไม่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการ แต่ผมกอ่็านหนงัสอืเก่ียวกับ 

ธุรกิจมามากกว่า 1,500 เล่ม ผมคล่ังไคล้ใหลหลงการเรียนรู้และยังคง

รักษามันไว้ ผมเค้นเอาปัญญาทุกหยดที่ได้จากการอ่านหนังสือเหล่านี้ 

แล้วประยุกต์ใช้มันกับธุรกิจ เมื่อช่อง Valuetainment เริ่มเติบโต ผมก็มี

โอกาสได้สัมภาษณ์บุคคลที่ปราดเปร่ืองและเป็นเจ้ายุทธศาสตร์หลายต่อ

หลายคน ผมท�าเช่นนั้นด้วยวัตถุประสงค์สองประการซึ่งคงอยู่มาจนถึง

บัดนี้ นั่นคือ การสัมภาษณ์ดังกล่าวช่วยผมในการพัฒนาธุรกิจและชีวิต

ตัวเอง และยังมีผลพลอยได้คือ ผู้ชมจากทั่วโลกก็ได้รับคุณประโยชน์จาก

ปัญญาความรอบรู้นี้ไปด้วย 
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 เพือ่ช่วยให้คุณเข้าใจว่าบรรดาผูป้ระกอบการและนกัยุทธศาสตร์ท่ี

ประสบความส�าเร็จที่สุดนั้น เขาคิดและลงมือท�ากันอย่างไร ผมจะแบ่งปัน 

เร่ืองราวของพวกเขาให้คณุฟัง บุคคลเหล่านีบ้างคนผมเคยสมัภาษณ์ด้วย

ตัวเอง ได้แก่ เรย์ ดาลิโอ, บิลลี บีน, โรเบิร์ต กรีน, โคบี ไบรอันต์, แพตตี 

แมคคอร์ด และบรรดาหัวหน้าแก๊งมาเฟียขนาดใหญ่ ซ่ึงรวมถึง “กระทิง

แซมมี” ซลัวาดอร์ กราวาโน นอกจากนัน้ยงัมีบางคนทีผ่มได้ศกึษาประวตัิ

พวกเขาและชื่นชมอยู่ห่างๆ อาทิ สตีฟ จ็อบส์, เชอริล แซนด์เบิร์ก และ 

บิล เกตส์ ทกุคนล้วนน่าท่ึงและเร่ืองราวของพวกเขากจ็ะช่วยให้ค�าแนะน�า

ของผมมีตัวอย่างจากชีวิตจริง 

 เป้าหมายท้ังหมดทัง้มวลของหนงัสือเล่มนีค้อืช่วยให้ คุณ เตบิโต

งอกงาม ไม่ว่าปัจจบัุนคุณจะอยู ่ณ ต�าแหน่งใดกต็าม คร้ันพอคุณอ่านจบเล่ม  

คุณจะกระจ่างชัดในใจว่าจะก้าวไปข้างหน้าห้าก้าวได้อย่างไร

 เป้าหมายของผมคือช่วยให้คุณสร้าง “วนิาทีร้องอ๋อ!” แบบชดุใหญ่  

ตลอดจนสอนให้สมองของคุณรู้จักวิธีใหม่ในการประมวลข้อมูลข่าวสาร

และวางกลยทุธ์ ลองนกึภาพความหงดุหงดิงุ่นง่านยามต้องเปิดตูเ้ซฟโดย

ไม่รูร้หัสท่ีถกูต้องดูสิครับ จากนัน้ลองจนิตนาการว่าคุณค้นพบรหัสนัน้และ 

เปิดเซฟน่ันออกมาเป็นคลังปัญญาทางธรุกิจ การอ่านหนงัสอืเล่มนีจ้ะช่วย

ให้คุณทวีความม่ันใจ เพราะคณุไม่เพยีงรู้ว่าตนต้องท�าอะไร แต่ยงัรู้ด้วยว่า

ต้องท�าอย่างไร ผลลัพธ์คือคุณจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่จ�าเป็นในการแก้

ปัญหาทุกระดับซึง่จะต้องประสบยามก่อร่างสร้างแบรนด์และธรุกิจของตน


