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ค�าน�าส�านักพิมพ์

เนช่ันบุ๊คส์ภมิูใจอย่างยิง่ทีไ่ด้น�าเสนอเรือ่งราวของแอมะซอน บรษิทัร้านค้าปลกี

ออนไลน์ระดบัโลก และเจฟฟ์ เบโซส ผูก่้อตัง้และซอีโีอผูม้คีวามมุง่มัน่ เรือ่งราว

ของเขานบัว่าน่าสนใจอย่างยิง่ จากจดุเริม่ต้นทีไ่ม่เคยมพีืน้ฐานด้านการค้าปลีก 

ทว่าดว้ยความเชือ่มั่นอันเตม็เปีย่ม ท�าให้เจฟฟ์เดนิหน้าตั้งบริษัทแอมะซอนขึน้

ในปี 1994 ด�าเนนิกิจการขายหนงัสอืผ่านทางอินเทอร์เนต็จนประสบความส�าเรจ็ 

แต่เขายังมุ่งมั่นต่อไปโดยตั้งเป้าหมายว่าแอมะซอนต้องเป็นร้านค้าที่มีสินค้า

อยูท่กุประเภท มาวนันีแ้อมะซอนเป็นบรษิทัทีม่สีนิค้าและบริการอยูห่ลากหลาย

ประเภท มียอดขายกว่าหมื่นล้านเหรียญ และมีลูกค้าอยู่ทั่วทุกมุมโลก

อาจจะคิดว่านี่คือหนังสือเกี่ยวกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ที่ออกมาเพื่อชื่นชม 

ความส�าเรจ็ของบรษิทันัน้  ๆซึง่มใีห้เหน็มากมายตามร้านหนงัสอืทัว่ไป ทว่า Amazon 

ร้านออนไลน์ ยอดขายหมืน่ล้าน! เล่มนีน้�าเสนอทกุแง่มุมของแอมะซอน ทัง้ความ 

ส�าเรจ็และความล้มเหลว รวมไปถงึน�าเสนอวธิกีารบริหารงานของเจฟฟ์ เบโซส 

ที่มุ่งมั่น ดุดัน กล้าได้กล้าเสีย ไม่ย�าเกรงใคร เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว คุณจะ
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รูว่้าท�าไมแอมะซอนถงึก้าวขึน้มาเป็นบรษิทัค้าปลกีออนไลน์ระดับต้นๆ ของโลกได้ 

เรือ่งราวของเจฟฟ์ เบโซสกบัแอมะซอนนบัว่าช่วยสร้างแรงบนัดาลใจได้อย่างดี 

ท่านที่เคยประทับใจกับเรื่องราวของสตีฟ จ็อบส์ จากผลงานของวอลเตอร์  

ไอแซคสัน ก็คงจะชื่นชอบหนังสือเล่มนี้ได้ไม่ยาก Amazon ร้านออนไลน์  

ยอดขายหม่ืนล้าน! มีวิธีน�าเสนอเนื้อเรื่องได้น่าติดตามคล้ายคลึงกัน และ 

คงต้องประหลาดใจทีบ่คุคลสองคนนีม้หีลายอย่างทีค่ล้ายกนัได้อย่างไม่น่าเชือ่

ด้วยความปรารถนาดี

เนชั่นบุ๊คส์
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แด่ อิซาเบลลา และ แคลิสตา สโตน
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เวลาเราอาย ุ80 ปี ในห้วงค�านงึอนัเงยีบสงดั บอกเล่าให้ตวัเองรบัฟังถงึเรือ่งราว

ชีวิตที่เป็นส่วนตัวที่สุด เรื่องที่สั้นกระชับและเปี่ยมความหมายที่สุดจะเป็น 

เรื่องราวของหลากหลายทางเลือกที่เราเคยเลือกไป ท้ายที่สุด ตัวเรานั่นละ 

คือทางเลือกของเราเอง

- เจฟฟ์ เบโซส, สุนทรพจน์ในพิธีประสาทปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน, 30 พฤษภาคม 2010 
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ช่วงต้นทศวรรษที่ 1970 ผู้บริหารงานโฆษณาผู้ขยันขันแข็งชื่อจูลี เรย ์

ชื่นชอบโครงการเพื่อเด็กอัจฉริยะของโรงเรียนรัฐบาลในฮิวสตัน มลรัฐเทกซัส 

โครงการหนึง่ทีอ่อกจะแหวกแนว ลกูชายของเรย์เป็นหนึง่ในเดก็กลุม่แรกทีเ่ข้าร่วม 

โครงการซึง่ภายหลงัเรยีกกนัในนามโครงการแวนการ์ด โครงการดงักล่าวกระตุน้

ให้นกัเรยีนมอีสิรภาพและความคิดสร้างสรรค์ อีกทัง้บ่มเพาะให้นกัเรยีนคดิกว้าง 

นอกกรอบ เรย์ติดใจมาก ไม่ว่าจะเรื่องหลักสูตร รวมถึงกลุ่มผู้ปกครองและ 

ครูอาจารย์จนเธอตั้งหน้าตั้งตาค้นหาโรงเรียนท�านองเดียวกันนี้ในเทกซัส เพื่อ

เขยีนหนงัสอืเกีย่วกบักระบวนการให้การศึกษาเด็กมพีรสวรรค์ของเทกซสัซึง่ยงั

ไม่เป็นรูปเป็นร่างดีนัก 

 สองสามปีต่อมา หลังจากลูกชายขึ้นชั้นมัธยมต้น เรย์กลับมาชมโครงการ

ที่ตั้งอยู่ในปีกอาคารโรงเรียนประถมริเวอร์โอกส์ทางตะวันตกของใจกลาง 

ฮวิสตนันีอ้กีครัง้ อาจารย์ใหญ่เลอืกนกัเรยีนคนหนึง่พาเธอชมโครงการ เป็นเดก็

ชั้นประถม 6 ผมสีน�้าตาลทอง พูดจาฉะฉาน ผู้ปกครองของเด็กขอร้องเพียงว่า

ไม่ให้ใช้ชื่อจริงในงานที่ตีพิมพ์ เรย์จึงเรียกเด็กน้อยว่าทิม 

 จูลี เรย์เขียนไว้ในหนังสือ Turning On Bright Minds: A Parent Looks at 

Gifted Education in Texas ว่า ทมิเป็น “นกัเรยีนทีม่ปัีญญาเป็นเลิศตามเกณฑ์ 

บทน�า
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ร่างผอมบาง เป็นกนัเอง แต่จรงิจงั” เขา “เป็นผูน้�าไม่เก่งนกั” ตามทีอ่าจารย์บอก 

แต่เข้ากับเพื่อนได้ดี และทิมยังกล่าวชื่นชมคุณค่าของนิยายเรื่อง The Hobbit 

ของเจ อาร์ อาร์ โทลคีนที่เขาอ่านอยู่ตอนนั้นได้อย่างฉาดฉาน

 เดก็ชายทมิทีเ่วลานัน้อาย ุ12 เป็นคนชอบแข่งขนัแล้ว เขาบอกเรย์ว่าก�าลงั

อ่านหนงัสอืหลากหลายประเภทเพ่ือจะได้เข้าชงิรางวลัประกาศนยีบตัรนกัอ่าน

พิเศษ แต่เมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมห้องอีกคนที่อ้างอย่างไม่ค่อยน่าเช่ือเท่าไรว่า

เธออ่านหนังสือสัปดาห์ละ 12 เล่ม ทิมยังรู้สึกตนเองเป็นรองกว่า ทิมยังให้เรย์

ดูโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ท�าอยู่ชื่อว่า ลูกบาศก์อนันต์ ซ่ึงเป็นส่ิงประดิษฐ์ที่

ประกอบด้วยกระจกหมุนรอบ อาศัยพลังงานจากแบตเตอร่ี สร้างภาพลวงตา

เป็นอุโมงค์ยาวไม่มีทีส่ิน้สดุ ทมิจ�าลองแบบอปุกรณ์จากเคร่ืองมือทีเ่คยเหน็ในร้าน 

ซึ่งขายในราคา 22 เหรียญ แต่ “ของผมถูกกว่า” เขาบอกเรย์ อาจารย์กล่าวว่า

โครงงานของทมิ 3 โครงงานได้ส่งเข้าประกวดในการแข่งขันผลงานวทิยาศาสตร์

ระดับท้องถิ่น ทั้งที่ผลงานส่วนใหญ่มาจากนักเรียนในระดับมัธยมต้นและ 

มัธยมปลาย    

 คณาจารย์ช่ืนชมความฉลาดเฉลียวของทิม แต่เราคงพอนึกตามได้ว่า 

พวกอาจารย์เองกก็ริง่เกรงสติปัญญาของทมิอยูเ่หมอืนกนัเม่ือคร้ังทีต้่องฝึกเขียน

ตารางสถติใินวชิาคณติศาสตร์ ทมิท�าแบบส�ารวจเพ่ือประเมนิผลอาจารย์ผูส้อน

ระดบัประถม 6 ทมิบอกว่าวตัถปุระสงค์เพ่ือวดัผลอาจารย์ว่า “สอนเป็นอย่างไร 

ไม่ได้แข่งวัดความนิยมในตัวอาจารย์” ทิมแจกแบบสอบถามให้เพ่ือนร่วมช้ัน 

ในช่วงทีเ่รย์ไปเยีย่มชมโครงการเป็นช่วงทีท่มิค�านวณผลและเขียนกราฟเปรียบเทยีบ 

ผลการปฏิบัติงานของอาจารย์แต่ละท่านอยู่

 เรย์แจกแจงไว้ว่า กจิกรรมแต่ละวนัของทมิแน่นเอยีด เดก็ชายตืน่แต่เช้าตรู่ 

ไปข้ึนรถประจ�าทางรอบ 7 โมงเช้าซึง่ห่างจากบ้านไปหนึง่ช่วงตกึ หลงัจากนัง่รถ

ไป 20 ไมล์ก็ถึงโรงเรียน จากนั้นโหมเรียนสารพัดวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์  

การอ่าน พลศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาสเปน และศิลปะ เวลาส่วนหนึ่งจัดสรร

ให้ท�าโครงงานส่วนตวัและอภปิรายกลุม่ย่อย มบีทเรยีนหนึง่ทีจ่ลู ีเรย์อธบิายไว้ว่า 
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นักเรียน 7 คนรวมทั้งทิมนั่งล้อมวงชิดกันในห้องท�างานครูใหญ่เพ่ือฝึกทักษะ

การคดิให้เกดิผล (productive thinking) เด็กแต่ละคนจะนัง่เงยีบๆ อ่านเร่ืองราว 

สั้นๆ จากนั้นค่อยร่วมอภิปราย เรื่องแรกเกี่ยวกับกลุ่มนักโบราณคดีที่กลับจาก

การส�ารวจและแถลงว่าได้ค้นพบแหล่งเก็บศิลปวัตถุมีค่า ซึ่งเป็นค�ากล่าวอ้าง

ที่ภายหลังพบว่าเป็นเท็จ นี่เป็นบทสนทนาบางส่วนที่เรย์ได้บันทึกไว้

 “คงอยากดัง เลยไม่สนว่าอะไรควร อะไรไม่ควร”

 “คนบางคนก็ใช้ชีวิตแบบเดิม คิดแบบเดิมๆ”

 “ใจเย็นๆ ก่อน พิจารณาเฉพาะข้อมูลที่มีตรงหน้า”

 ทิมบอกจูลี เรย์ว่าเขาชอบกิจกรรมนี้ “โลกเราก็แบบนี้ มีคนบอกให้เราท�า

อย่างนั้นอย่างนี้ แต่ต้องหัดคิดเองให้เป็นว่าตัวเองท�าอะไรอยู่ต่างหาก”

 เรย์หาส�านกัพมิพ์ทีส่นใจจะตีพิมพ์หนงัสอื Turning On Bright Minds ไม่ได้ 

บรรณาธกิารตามส�านกัพมิพ์ใหญ่ๆ บอกว่าเนือ้เรือ่งแคบเกนิไป ดงันัน้ ในปี 1977 

เรย์จึงน�าเงนิจากการเขยีนโฆษณาให้แคต็ตาลอ็กสนิค้าช่วงเทศกาลครสิต์มาส 

ไปจัดพิมพ์หนังสือปกอ่อนออกมาพันเล่มและจ�าหน่ายจ่ายแจกเอง

 สามสิบกว่าปีให้หลัง ผมพบหนังสือของเรย์ในห้องสมุดประชาชนฮิวสตัน 

ผมยงัตามหาตวัจลีู เรย์จนเจอด้วย ปัจจบัุนเธออาศัยอยูเ่ทกซัสตอนกลาง ท�างาน

ด้านการวางแผนและตดิต่อสือ่สารเหตอุนัเนือ่งมาจากสิง่แวดล้อมและวฒันธรรม 

เรย์บอกว่าเธอเฝ้าดูทิมก้าวขึ้นสู่ชื่อเสียงและความม่ังคั่งในช่วงสองทศวรรษ 

ที่ผ่านมาด้วยความทึ่งและชื่นชม แต่ก็ไม่ได้ประหลาดใจมากนัก “ตอนพบทิม

ในวยัเดก็ ความสามารถเขาเด่นชดั โครงการใหม่นัน่หล่อหลอมและเสรมิสร้าง

ความสามารถเขา” เรย์บอก “ตวัโครงการเองกไ็ด้ประโยชน์จากการทีท่มิตอบสนอง 

ได้ดีและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ แนวคิดนี้ใช้การได้จริงจัง”

 เรย์จ�าได้ถึงสิ่งที่อาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวไว้เมื่อหลายปีก่อนนั้น ตอนที่เธอ 

ขอให้อาจารย์ประมาณระดับเกรดของเด็กชายทิม “ฉันคงตอบไม่ได้” อาจารย์

ตอบ “ยกเว้นแต่ว่าไม่มีอะไรที่เขาจะท�าไม่ได้ แค่ได้รับค�าชี้แนะเพียงเล็กน้อย 

ก็พอ”
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ปลายปี 2011 ผมไปพบ “ทมิ” หรอืทีรู่จ้กักนัในนาม เจฟฟ์ เบโซส ณ ส�านกังานใหญ่ 

ของบรษิทัเขา ซึง่กค็อื แอมะซอนดอตคอม ในซแีอตเทลิ ผมไปเพือ่ขอความร่วมมอื 

ท�าหนังสือเล่มนี้ อันเป็นความพยายามจะบันทึกการแจ้งเกิดอย่างยิ่งใหญ่ของ

บริษัทขั้วอ�านาจทางเทคโนโลยีที่แปลกใหม่ล�้าสมัย หนึ่งในผู้บุกเบิกอนาคต 

อันไร้ขีดจ�ากัดของโลกอินเทอร์เน็ต และลงเอยเป็นผู้เปลี่ยนวิถีแห่งการอ่าน

หนังสือและจับจ่ายใช้สอยของมนุษย์เราไปตลอดกาล 

 แอมะซอนนับเป็นปัจจัยประจ�าวันอย่างหนึ่งในวิถีชีวิตสมัยใหม่มากขึ้น

ทุกที ผู้คนนับล้านเปิดเบราว์เซอร์ไปที่เว็บไซต์ Amazon.com ที่ตั้งชื่อตาม 

แม่น�้าใหญ่แห่งหนึ่งของโลกกันเป็นประจ�า หรือไม่ก็ไปที่เว็บไซต์ในเครืออย่าง 

Zappos.com และ Diapers.com ด้วยความต้องการพื้นฐานที่สุดของสังคม

ทุนนยิม นัน่กค็อื เพือ่บรโิภค แอมะซอนเป็นเวบ็ไซต์รวมความหลากหลายสารพัด

ให้เลือก มีทั้งหนังสือ ภาพยนตร์ อุปกรณ์ท�าสวน เคร่ืองเรือน อาหาร และ 

บางครั้งมีสินค้าแปลกๆ อย่างเขายูนิคอร์นพองลมส�าหรับแมว (9.50 เหรียญ) 

และตูน้ริภยัเกบ็อาวธุปืนระบบลอ็กอิเลก็ทรอนกิส์น�า้หนกั 1,000 ปอนด์ (903.53 

เหรยีญ) ทีพ่ร้อมจดัส่งภายใน 3-5 วนั แอมะซอนสร้างความพงึพอใจให้แก่ลูกค้า

ได้แบบทันท่วงที บริษัทขัดเกลาศิลปะด้านนี้จนเกือบเข้าขั้นสมบูรณ์แบบ  

โดยถ้าเป็นสนิค้าดจิทัิลกใ็ช้เวลาส่งเพียงชัว่ไม่กีวิ่นาท ีและจดัส่งผลติภณัฑ์ทัว่ไป

ได้ภายในไม่กี่วัน ไม่แปลกที่จะได้ยินลูกค้าชมเชยสินค้าที่สั่งว่าโผล่มาถึง 

หน้าประตูบ้านอย่างน่ามหัศจรรย์ก่อนเวลาที่คาดไว้เสียอีก   

 แอมะซอนมยีอดขาย 61,000 ล้านเหรยีญในปี 2012 ซ่ึงเป็นปีที ่17 ของการ 

ด�าเนนิงาน และคาดว่าจะเป็นผูค้้าปลกีทีจ่ะมรีายได้เกนิ 100,000 ล้านเหรียญ

รวดเรว็ทีส่ดุในประวตักิารณ์ แอมะซอนเป็นทีร่กัของลกูค้าจ�านวนมาก และคูแ่ข่ง 

เองก็ย�าเกรงเอาการอยู่ แม้แต่ชื่อแอมะซอนเองก็เข้าสู่คลังค�าศัพท์ธุรกิจแบบ

ไม่เป็นทางการไปแล้ว แม้ความหมายไม่ค่อยสวยนัก ค�าว่า โดนแอมะซอน  

(to be Amazoned) แปลว่า “เฝ้าดูอย่างหมดท่า ในขณะทีธ่รุกจิออนไลน์เกดิใหม่จาก 

ซแีอตเทลิดดูกลนืทัง้ลกูค้าและก�าไรไปจากธรุกจิร้านค้าแบบดัง้เดมิจนหมดส้ิน” 
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 ประวตัขิองแอมะซอนดอตคอมตามทีค่นส่วนใหญ่เข้าใจกนั ถอืเป็นตวัอย่าง

หนึ่งของเรื่องราวอันโดดเด่นของยุคอินเทอร์เน็ต แอมะซอนเริ่มด�าเนินกิจการ

อย่างพอตวัด้วยการเป็นผูจ้�าหน่ายหนงัสอืออนไลน์ จากนัน้กต็ามคล่ืนการเตบิโต

ของกระแสดอตคอมในยคุบุกเบิกช่วงปลายทศวรรษที ่1990 โดยขยายหมวดหมู่ 

ไปจ�าหน่ายเพลง ภาพยนตร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และของเล่น แอมะซอน

รอดพ้นหายนะและท้าทายกระแสวจิารณ์แนวโน้มในอนาคตทีม่าพร้อมกบัภาวะ

เศรษฐกิจฟองสบู่ดอตคอมในปี 2000 และ 2001 มาได้หวุดหวิด จากนั้น 

ควบคุมเครือข่ายการจัดจ�าหน่ายสินค้าที่ซับซ้อนของตนได้อย่างช�่าชอง และ

ขยายหมวดสินค้าไปสู่ซอฟต์แวร์ อัญมณี เสื้อผ้า เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองกีฬา 

อะไหล่ยนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย และในยามที่แอมะซอนได้ผงาดตนเป็น 

ผู้น�าการค้าปลีกบนอินเทอร์เน็ตและเป็นเวทีชั้นแนวหน้าส�าหรับผู้ค้ารายอ่ืนๆ 

ที่มาน�าเสนอสินค้าของตน แอมะซอนก็นิยามตนเองใหม่ในฐานะเป็นบริษัท

เทคโนโลยีอเนกประสงค์ทีใ่ห้บรกิารโครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการประมวลผล

แบบคลาวด์ทีรู่จ้กักนัในนามบรกิารเวบ็เซอร์วสิแอมะซอน รวมถงึอปุกรณ์ดจิิทลั

ใช้งานสะดวก ราคาไม่แพงอย่างเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์คินเดิลและ

แท็บเล็ตคินเดิลไฟร์ 

 “ส�าหรับผม แอมะซอนคือเรื่องราวของผู้ก่อตั้งที่ชาญฉลาดผู้ขับเคลื่อน 

วิสัยทัศน์ด้วยตัวเอง” เอริก ชมิดต์กล่าว เขาเป็นประธานบริหารบริษัทกูเกิล  

คู่แข่งอย่างเปิดเผยของแอมะซอน ซึ่งส่วนตัวก็เป็นสมาชิกแอมะซอนไพรม์ 

บรกิารจัดส่งสนิค้าภายใน 2 วนั “คงแทบไม่มตัีวอย่างไหนดเีท่า ทีอ่าจจะมกีค็อื

แอปเปิล แต่ผูค้นคงลมืไปแล้วว่าคนส่วนใหญ่เชือ่ว่าแอมะซอนไปไม่รอดเพราะ

ไม่ได้ประมาณโครงสร้างต้นทุนที่เหมาะสม มีแต่ขาดทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เสียเงิน

ไปหลายร้อยล้านเหรียญ แต่เจฟฟ์พูดเก่งและฉลาดมาก เขาเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจ

ทางเทคนิคที่เยี่ยมยอด เข้าใจทุกรายละเอียดและใส่ใจธุรกิจมากกว่าใครๆ”

 แม้ราคาหุ้นจะขึ้นสูงลิ่วเมื่อไม่นานมานี้ แอมะซอนก็ยังคงเป็นบริษัทที่คง

เอกลกัษณ์และน่าฉงนไม่เหมอืนใคร ตัวเลขผลประกอบการในงบดลุกไ็ม่น่าสน
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เอาเสียเลย และท่ามกลางการขยายตลาดและหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง

บ้าคลั่ง แอมะซอนก็ขาดทุนจริงๆ ในช่วงปี 2012 แต่ตลาดหุ้นที่วอลล์สตรีตดู

ไม่ใส่ใจเท่าไรนัก ด้วยความที่เขาประกาศอย่างต่อเนื่องว่าก�าลังพัฒนาบริษัท

ในระยะยาว เจฟฟ์ เบโซสก็ได้รับแรงศรัทธามหาศาลจากผู้ถือหุ้นจนนักลงทุน

พากนัอดใจรอวนัทีเ่ขาจะตัดสนิใจชะลอการขยายธรุกจิและเกบ็เกีย่วก�าไรงามๆ 

สักที 

 เบโซสดูเป็นผู้ไม่แยแสต่อความคิดของผู้อื่น เขาเป็นนักแก้ปัญหาตัวยง  

มภีาพรปูแบบของการแข่งขนัชดัเจนในหวั และใช้หลกัย�า้คดิย�า้ท�าในการเอาใจ

ลูกค้า รวมทั้งจัดหาบริการต่างๆ เช่น การจัดส่งฟรี เขามีความทะเยอทะยาน

หลากหลาย ไม่ใช่แค่เพื่อแอมะซอน แต่เพื่อผลักดันขีดจ�ากัดของวิทยาศาสตร์

และเพือ่ปฏริปูสือ่ใหม่ นอกจากจะสนบัสนนุเงนิทนุบรษิทัยานอวกาศบลูออริจิน 

ของตนแล้ว เบโซสยังเข้าซื้อบริษัทหนังสือพิมพ์ วอชิงตันโพสต์ ที่สถานะไม่สู้ดี

ในเดือนสิงหาคม 2013 ด้วยเงินจ�านวน 250 ล้านเหรียญ ซ่ึงเป็นวงเงินที่ท�า

วงการสื่อตะลึงงัน 

 ตามค�ายืนยันของพนักงานจ�านวนมาก เบโซสเป็นเจ้านายที่ท�างานด้วย

ยากมากแม้จะขึน้ช่ือว่ามเีสยีงหวัเราะกงัวานและมบีคุลกิเฉพาะตวัร่าเริงกต็าม 

แต่เขาสามารถระเบิดอารมณ์รุนแรงออกมาได้พอๆ กับสตีฟ จ็อบส์ ผู้ก่อตั้ง

แอปเปิลผู้ล่วงลับไปแล้ว ที่แค่อยู่ในลิฟต์ตัวเดียวกันก็ท�าเอาลูกน้องหวาดผวา

ไปตามกันได้ เบโซสเป็นหัวหน้าผู้ดูแลงานอย่างละเอียดยิบที่มีความคิดใหม่ๆ 

ผุดขึ้นมาอย่างไม่ขาดสาย และเขาจะมีปฏิกิริยาตอบโต้แรงหากท�างานไม่ได้

ตามมาตรฐานอันเข้มงวดของเขา 

 เบโซสเหมือนกับจ็อบส์ตรงที่ชอบให้ภาพความเป็นจริงที่บิดเบือน ซึ่งเป็น 

กระแสที่เต็มไปด้วยโฆษณาชวนเชื่อของบริษัทที่ฟังดูโน้มน้าวแต่ในที่สุดแล้ว 

กไ็ม่น่าพอใจนกั เขามกักล่าวว่าพันธกจิบรษิทัของแอมะซอน “คอืเพือ่ยกระดบั

มาตรฐานของวงการและของโลกสูก่ารบรกิารแบบมุง่เน้นลูกค้าเป็นหลัก”1 เบโซส 

และพนกังานต่างมุ่งมัน่จดัหาบรกิารให้ลกูค้าอย่างจรงิจงั แต่กแ็ข่งขนักนัอย่าง

ตัว
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หฤโหดกับคู่แข่งหรือกระทั่งพันธมิตรด้วย เบโซสชอบพูดว่าตลาดที่แอมะซอน

แข่งขนักว้างมาก มพีืน้ทีใ่ห้ผูช้นะหลายราย ซึง่อาจจะจรงิ แต่ชดัเจนว่าแอมะซอน 

มีส่วนช่วยท�าร้ายหรือท�าลายคู่แข่งทั้งรายใหญ่และรายย่อยไป ซ่ึงหลายราย

เคยมีช่ือเสียงก้องโลกมาแล้ว อาทิ เซอร์กิตซิตี, บอร์เดอร์ส, เบสต์บาย หรือ  

บาร์นส์แอนด์โนเบิล เป็นต้น

 คนอเมรกินัโดยทัว่ไปกงัวลกบัการรวมบรษิทัทีม่อี�านาจมาก โดยเฉพาะเมือ่

อ�านาจนั้นรวบรวมโดยบริษัทใหญ่ๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองที่ห่างไกล ซ่ึงเม่ือประสบ

ผลส�าเร็จแล้วจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของตนข้ึน วอลมาร์ต 

ก็เผชิญกับความคลางแคลงเช่นนี้ บริษัทอ่ืนๆ อย่างเซียร์ส, วูลเวิร์ทส์ และ 

ยักษ์ใหญ่ในวงการค้าปลีกอื่นๆ ในแต่ละยุคต่างเผชิญกับปัญหานี้เช่นกัน  

ย้อนไปถงึร้านของช�าในเครอืเอแอนด์พ ีซึง่ต้องสูค้ดต่ีอต้านการผกูขาดจนย่อยยบั

ในช่วงทศวรรษที่ 1940 คนอเมริกันแห่เข้าร้านค้าปลีกรายใหญ่เพราะความ

สะดวกและราคาถกู แต่พอถงึจดุหนึง่ บรษิทัเหล่านีเ้ตบิโตข้ึนมากจนเกดิความ

ขัดแย้งขึ้นในใจของสาธารณชน ผู้คนอยากได้ของถูก แต่ไม่อยากให้ใคร 

มาขายของตัดราคาร้านค้าตามท้องถนนหรือร้านหนังสือในท้องถิ่น เพราะร้าน

พวกนี้ก็โดนเล่นงานมาเป็นสิบๆ ปีแล้ว ทั้งจากร้านหนังสือที่มีสาขาที่ผุดขึ้น 

อย่างบาร์นส์แอนด์โนเบิลในตอนแรก และเวลานี้ก็แอมะซอน

 เบโซสเป็นนกัสือ่สารทีแ่สนจะสขุมุลุม่ลกึให้บรษิทัตวัเอง เป็นคนทีอ่่านยาก 

มีแผนการละเอียด เก็บความคิดและเจตนาไว้กับตัว เขาเป็นความลี้ลับทั้งใน

กลุ่มธุรกิจซีแอตเทิลและในวงการเทคโนโลยีที่แพร่หลาย เขาไม่ค่อยปราศรัย

ในการประชมุ นานๆ ครัง้ถงึจะให้สมัภาษณ์สือ่ แม้แต่คนทีช่ื่นชมเขาและตดิตาม

เรื่องราวของแอมะซอนอย่างใกล้ชิดยังอาจจะออกเสียงนามสกุลเขาผิด  

(ออกเสียงว่า “เบ-โซส” ไม่ใช่ “บี-โซส”)

 จอห์น ดอร์ ผูป้ระกอบธรุกจิให้เงนิร่วมลงทนุผูส้นบัสนนุแอมะซอนในช่วงต้นๆ 

และเป็นกรรมการของบริษัทมาหนึ่งทศวรรษ ตั้งฉายาวิธีการประชาสัมพันธ์

แบบตระหนีถ่ีเ่หนยีวของแอมะซอนว่า “ทฤษฎีการสือ่สารแบบเบโซส” เขาบอก 
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ว่าเบโซสถอืปากกาแดงหนึง่ด้ามไปงานแถลงข่าว การน�าเสนอข้อมลูผลติภณัฑ์ 

ปาฐกถา และใช้ขีดฆ่าข้อความในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นที่สื่อสารกับลูกค้าในแง่

ไม่ดีและไม่ตรงไปตรงมาออก 

 เราคดิว่าเรารูเ้ร่ืองราวของแอมะซอน แต่อนัทีจ่รงิ ทัง้หมดทีเ่ราคุน้เคยกค็อื 

ต�านานของแอมะซอน ข้อความจากข่าวแจก ค�าปราศรัย และบทสัมภาษณ ์

ที่เบโซสไม่ได้กาด้วยหมึกแดง

แอมะซอนครอบครองอาคารขนาดปานกลาง 12 หลังทางใต้ของทะเลสาบ 

เลกยูเนียนในซีแอตเทิล ซึ่งเป็นทะเลสาบธารน�้าแข็งน�้าจืดขนาดเล็กเช่ือมต่อ

ด้วยคลองไปยงัพวิจิตซาวนด์ทางตะวนัตก และทะเลสาบวอชงิตนัทางตะวนัออก 

เดมิเป็นทีต่ัง้โรงเลือ่ยขนาดใหญ่ในศตวรรษที ่19 และก่อนหน้านัน้เป็นค่ายพกั

ของชนพืน้เมอืงอเมรกินั ภมูปิระเทศแบบท้องทุง่เช่นนัน้เปลีย่นสภาพไปนานแล้ว 

ธุรกิจใหม่ทางชีวการแพทย์ ศูนย์วิจัยโรคมะเร็ง และอาคารเรียนของคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ต้ังกระจัดกระจายอยู่ในย่านเขตเมือง 

อันหนาแน่น  

 มองจากภายนอก อาคารส�านักงานสมัยใหม่ขนาดไม่สูงนักดูไม่โดดเด่น

เป็นที่น่าสังเกตเท่าไร แต่เมื่อก้าวเข้าไปในอาคารเดย์วันนอร์ท ศูนย์บัญชาการ

สูงสุดแห่งแอมะซอนบนถนนเทรีแอวะนิวตัดกับรีพับลิกันสตรีต คุณจะได้พบ

กับโลโก้แอมะซอนยิ้มบนก�าแพงด้านหลังโต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดยาวส�าหรับ

ต้อนรับผู ้มาเยือน บนโต๊ะฟากหนึ่งวางถ้วยขนมปังกรอบส�าหรับสุนัขไว ้

ให้พนักงานที่พาสุนัขมาที่ท�างานด้วย (เป็นสวัสดิการที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนัก

ในบรษิทัทีพ่นกังานต้องจ่ายค่าทีจ่อดรถและของว่างเอง) ใกล้ๆ กบัลิฟต์ตดิแผ่น

จารึกสีด�าสลักอักษรขาวแจงให้ผู้มาเยือนทราบว่า ได้เข้ามาเยือนอาณาจักร

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้เป็นปรัชญาเมธีแล้ว ความว่า

มีสิ่งประดิษฐ์อีกมากที่รอให้ประดิษฐ์คิดค้น

ตัว
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มีสิ่งใหม่อีกมากที่ก�าลังจะเกิดขึ้น

ผู้คนยังไม่รู้ซึ้งว่าอินเทอร์เน็ตจะมีอิทธิพลมากเพียงไร อีกทั้งไม่รู้ด้วย

ว่า ณ เวลานี้เป็นเพียงวันแรกของหนทางอันยิ่งใหญ่เบื้องหน้า

เจฟฟ์ เบโซส

 ธรรมเนียมภายในองค์กรแอมะซอนเป็นเอกลักษณ์ไม่มีใครเหมือน เวลา

ประชุมไม่เคยต้องใช้สไลด์น�าเสนอหรือพาวเวอร์พอยต์ แต่พนักงานต้องเขียน

บรรยายประเด็นที่น�าเสนอเป็นความเรียงยาว 6 หน้า เพราะเบโซสเชื่อว่าการ

เขียนแบบนี้ช่วยส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ ส�าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ละช้ิน 

พนักงานต้องเขียนเอกสารออกมาในลักษณะข่าวประชาสัมพันธ์ จุดประสงค์

เพือ่วางกรอบแผนงานทีต้่องการน�าเสนอในรปูแบบท่ีลูกค้าจะได้ยนิเป็นคร้ังแรก 

การประชุมแต่ละครั้งเริ่มจากทุกคนนั่งอ่านเอกสารอย่างเงียบๆ จากนั้นจึงเร่ิม

หารอืกนั ซึง่เหมอืนกบักจิกรรมฝึกการคดิให้เกดิผลในห้องท�างานของอาจารย์ใหญ่ 

ที่โรงเรียนประถมริเวอร์โอกส์ การนัดพบครั้งแรกของผมกับเบโซสเพื่อหารือ

โครงการหนงัสอืเล่มนี ้ผมตัดสนิใจท�าตามธรรมเนยีมของแอมะซอนและเตรียม

ความเรยีงตามแบบฉบบัของแอมะซอน เป็นข่าวประชาสมัพนัธ์ทีท่�าขึน้มาแบบ

หลอกๆ เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ 

 เบโซสมาพบผมในห้องประชุมผู้บริหาร เรานั่งลงที่โต๊ะตัวใหญ่ที่ประกอบ

ขึน้จากประตไูม้ 6 บาน เป็นไม้สทีองอ่อนแบบเดียวกับทีเ่บโซสใช้เมือ่ 20 ปีก่อน

ตอนเขาเริ่มสร้างแอมะซอนขึ้นแต่แรกในโรงรถของตัวเอง โต๊ะที่ดัดแปลงจาก

ประตูไม้แบบนี้มักถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความมัธยัสถ์อันยาวนานของบริษัท 

ครั้งแรกที่ผมสัมภาษณ์เบโซสในปี 2000 การเดินทางไปต่างประเทศอย่าง 

ไม่หยุดหย่อนส่งผลให้ร่างกายเขาอิดโรย ซูบซีด แต่คร้ังนี้เขาผอมเพรียวและ

แข็งแรงดี เบโซสแปลงสภาพร่างกายเขาเหมือนกับที่แปลงโฉมแอมะซอน  

เขายังตัดผมที่ใกล้จะล้านออกจนหมดถึงกลางศีรษะ เลยเป็นเงาวับคล้าย 

ตัว
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กัปตันพิคาร์ดจากเรื่อง Star Trek: The Next Generation ผู้เป็นวีรบุรุษในหนัง

ไซไฟของเขา

 เรานัง่ลง ผมยืน่ข่าวประชาสมัพันธ์ข้ามโต๊ะไปให้ พอเขารู้ว่าผมตัง้ใจจะท�า

อะไร เขาหัวเราะร่าจนน�้าหูน�้าตาไหล

 หลายปีที่ผ่านมา มีการกล่าวขวัญถึงเสียงหัวเราะอันลือเลื่องของเบโซส 

เป็นเสียงหัวเราะแหบพร่าดังสนั่นจนน่าตกใจขณะเขาตัวโยน แหงนคอไปด้าน

หลัง ปิดตา และระเบิดเสียงหัวเราะออกจากล�าคอซ่ึงฟังคล้ายเสียงที่ผสมกัน

ระหว่างช้างน�้าที่ก�าลังผสมพันธุ์กับเสียงของเครื่องมือกลสักอย่าง บ่อยครั้ง 

ที่เสียงหัวเราะแบบนี้จะหลุดออกมาในยามที่ผู้อื่นไม่ได้ตลกด้วย ในทางหนึ่ง 

เสยีงหวัเราะของเบโซสเป็นความลีล้บัทีย่งัไม่เคยมใีครไขได้ ไม่มใีครคาดคดิว่า

คนที่จริงจังและแน่วแน่ปานนี้จะมีเสียงหัวเราะที่แหบกร้าวปานนั้น คนใน

ครอบครัวเขาก็ดูจะไม่มีใครเป็นแบบนี้ด้วย

 พนกังานรูจั้กเสยีงหวัเราะนีด้ว่ีาหลกั  ๆแล้วเป็นเสยีงเสยีดแทงหวัใจทีเ่ชอืดเฉอืน 

ผ่านบทสนทนาและท�าเอาคนที่เป็นเป้าต้องสะอึกไป เพื่อนร่วมงานหลายคน

แนะน�าว่าในบางระดับแล้ว เขาจงใจ คือเบโซสอาศัยเสียงหัวเราะเป็นอาวุธ 

“ตคีวามผดิไม่ได้นะ” รกิ ดลัแซลล์ อดตีผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู

ของแอมะซอนกล่าว “มนัทัง้ประนปีระนอมและทัง้โหดไปในตวั เขาก�าลงัลงโทษ

คุณอยู่”

 เบโซสอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ของผมเงียบๆ สักนาทีสองนาที แล้วเราก็

ปรึกษากันถึงเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้ ซึ่งก็คือ การเล่าเรื่องราวเจาะลึกของ

แอมะซอนเป็นครั้งแรก ต้ังแต่เริ่มซื้อขายกันในวอลล์สตรีตช่วงต้นทศวรรษ 

ที่ 1990 มาจนถึงปัจจุบัน การสนทนาของเรากินเวลาหนึ่งชั่วโมง เราคุยกันถึง

หนังสือเชิงธุรกิจเล่มอื่นๆ ที่มีบทบาทพอจะเป็นต้นแบบให้ได้ รวมถึงหนังสือ

ชวีประวัต ิSteve Jobs โดยวอลเตอร์ ไอแซคสนั ซึง่ตพีมิพ์ภายหลงัการเสยีชวีติ

ก่อนเวลาอันควรของอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารแอปเปิล

 เรายังยอมรับว่ากระอักกระอ่วนทั้งเรื่องการเขียนและขายหนังสือเกี่ยวกับ
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แอมะซอนในช่วงเวลานี ้(ไม่ต้องสงสยัเลยว่าผูจ้�าหน่ายหนงัสือ The Everything 

Store เล่มนี้ทั้งออนไลน์และตามร้านค้าทั่วไปต่างมีความเห็นรุนแรงต่อเนื้อหา

ของหนังสือเล่มน้ี อันที่จริง อาแช็ตลีฟวร์ สื่อยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสเจ้าของ 

ลิตเทิล บราวน์แอนด์คัมพานี ส�านักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เพิ่งจะตกลง

สิน้สดุคดคีวามต่อต้านการผกูขาดกบักระทรวงยตุธิรรมสหรฐัฯ และหน่วยงาน

ด้านกฎระเบยีบในสหภาพยโุรปอันเนือ่งมาจากข้อพพิาททีบ่ริษทัมีต่อแอมะซอน 

ว่าด้วยเรือ่งราคาหนงัสอือิเลก็ทรอนกิส์ อาแชต็กเ็ช่นเดยีวกบับริษทัอืน่ๆ อกีมาก

ในวงการสื่อและค้าปลีกอีกหลายวงการ ที่มองว่าแอมะซอนเป็นพันธมิตรการ

ค้าปลีกที่มีอ�านาจมากและเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว แน่นอนว่าเบโซสมีความเห็น 

เรื่องนี้ด้วย “แอมะซอนไม่ได้เป็นตัวก�าหนดวงการธุรกิจหนังสือ” เขามักจะเอ่ย

กบันกัเขยีนและนกัข่าว “อนาคตต่างหากทีเ่ป็นตัวก�าหนดวงการธรุกจิหนงัสอื”)  

 ผมน่าจะได้คุยกับเบโซสสักสิบกว่าครั้งแล้วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  

บทสนทนาของเรามชีวิีตชวีาและข�าขนัเสมอ บ่อยคร้ังกขั็ดด้วยเสียงหวัเราะสนัน่

ราวปืนกลของเขา เบโซสยุง่เสมอ พลงังานล้นจนอยูไ่ม่สขุ (ถ้าเจอกนัตรงทางเดนิ 

เบโซสไม่รอช้าที่จะบอกคุณว่าเขาไม่เคยขึ้นลิฟต์ในส�านักงานเลย ขึ้นบันได

ตลอด) เขาใส่ใจบทสนทนาเต็มที่ และไม่เหมือนซีอีโอคนอื่นๆ อีกหลายคน  

เขาไม่เคยท�าให้คณุรูส้กึว่าเขาต้องรบีหรอืวอกแวกไปคดิเร่ืองอืน่ แต่เขาระวงัมาก 

ไม่ให้เฉไฉออกจากประเด็นการพูดคุยทีเ่ป็นนามธรรมและเป็นเรือ่งทีท่ราบกนัดี 

หลักคิดบางข้อใช้บ่อยจนบางคนอาจเรียกว่าเป็นค�าคมลัทธิเจฟฟ์ มีสองสาม

ข้อที่ใช้กันมาเป็นสิบปีหรือกว่านั้น

 “ถ้าอยากรูค้วามจรงิว่าอะไรท�าให้เราต่างจากชาวบ้าน กค็อืส่ิงนี”้ เบโซสบอก 

โดยเบี่ยงเข้าค�าคมลัทธิเจฟฟ์ที่คุ้นเคย “เราเห็นลูกค้าเป็นศูนย์กลางจริงๆ เรา

นยิมการลงมอืระยะยาวจรงิๆ และเราชอบประดิษฐ์คดิค้นจริงๆ บริษทัส่วนใหญ่

ไม่มสีิง่เหล่านี ้มแีต่ให้ความส�าคัญกบัคู่แข่งมากกว่าลูกค้า ลงมือท�างานกบัส่ิงที่ 

จะให้เงินปันผลตอบแทนภายในสองหรือสามปี และถ้าไม่ได้ผลในสองสามปี 

กจ็ะเปลีย่นเป้าหมายไปท�าอย่างอืน่แทน พวกนีน้ยิมเป็นผู้ตดิตามใกล้ชิดมากกว่า

ตัว
อย่
าง




