


 นซ ิชยโาซาม  knaBtfoS งหแ
 Ô¡ÔÁ Øº¹â¤àÒ·  Â´â

á»Åâ´Â ¸Á¡Ã ÈÃÕ¡Ô¨¡ØÅ
ÃÒ¤Ò 190 ºÒ·

 ÊÓÒ ÊÑÅ¾�¨¹ªà �¾ÁÔ¾¡Ñ¹  
Ê§Ç¹ÅÔ¢ÊÔ·¸Ôìã¹»ÃÐà·Èä·Ââ´Â ºÃÔÉÑ· «ÕàÍç´ÂÙà¤ªÑè¹ ¨ÓÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 
ËŒÒÁ¤Ñ´ÅÍ¡ ÅÍ¡àÅÕÂ¹ ´Ñ´á»Å§ ·ÓÒ«éÓÒ ¨Ñ´¾ÔÁ¾ �à¹×éÍËÒáÅÐÀÒ¾»ÃÐ¡Íº  
ËÃ×Í¡ÃÐ·ÓÒÍ×è¹ã´â´ÂÇÔ¸Õ¡ÒÃã´ æ ã¹ÃÙ»áººã´  ŒÕ¹Á‹ÅàÍ×Ê§Ñ¹Ë§Í¢´ã¹Ç‹Ê§‹Ö¹Ë¹Ç‹ÊÒ‹Ç‹Áä æ  
à¾ × èÍà¼Âá¾Ã‹ã¹Ê × èÍ·Ø¡»ÃÐàÀ· ËÃ×Íà¾ × èÍÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�ã´ æ ¹Í¡¨Ò¡ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ
SON MASAYOSHI “RISK” O “SEIKO” NI KAERU 28 NO RULES 
2014 Takenobu Miki 
First published in Japan in 2014 by KADOKAWA CORPORATION, Tokyo. Thai translation rights 
arranged with KADOKAWA CORPORATION, Tokyo through JAPAN UNI AGENCY, INC., Tokyo..
Thai language copyright 2019 SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
Cover Image 
All rights reserved.

1  1  2  -  6  0  3  -  1  6  1
2  2  6  6  0  9  8  7  6  5  4  3  2

¢ŒÍÁÙÅ·Ò§ºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁ¢Í§ÊÓÒ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´áË‹§ªÒµÔ
ÁÔ¡Ô, ·Òà¤â¹ºØ.
 ÁÒ«ÒâÂªÔ «¹ áË‹§ SoftBank .-- ¡ÃØ§à·¾Ï :  
 «ÕàÍç´ÂÙà¤ªÑè¹, 2562. 
 200 Ë¹ŒÒ.
  1. ¤ÇÒÁÊÓÒàÃç¨·Ò§¸ØÃ¡Ô¨. I. ¸Á¡Ã ÈÃÕ¡Ô¨¡ØÅ, ¼ÙŒá»Å. II. ª×èÍàÃ×èÍ§. 
650.1
ISBN(e-book) 978-616-08-3738-0

¨Ñ´¾ÔÁ¾ �áÅÐ¨Ñ´¨ÓÒË¹‹ÒÂâ´Â

 06201 Ï¾·à§ØÃ¡ Ò¹§Òºµ¢à ŒµãÒ¹§Òº§Ç¢á ¹µÑÃ¾·à¹¹¶ 09-78/8581 ‹Õ·¢Åà
â·Ã. 0-2826-8000 ÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃ¼ÅÔµ â·Ã. 0-2826-8333 â·ÃÊÒÃ 0-2826-8589
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ประวัติผู้เขียน
ทาเคโนบุ มิกิ (Takenobu Miki)

 เกิดเมื่อปี 1972 ที่จังหวัดฟุคุโอกะ เรียนชั้นมัธยมต้นกับมัธยมปลาย 
ที่โรงเรียนของมหาวิทยาลัยคุรุเมะ และจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจาก
ค³ะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ต่อมาในปี 1995 เริ่มทำางานที่  
บริษัทมิตซูบิชิเอสเตตกรุ๊ป (Mitsubishi Estate Group) เปšนผู้คิด 
โปรเจกต์ พัฒนาย่านเศรษฐกิจมารุโนะอุจิ (Marunouchi) 
 ปี 1998 ย้ายมาทำางานที่บริษัทซอฟต์แบงก์ (SoftBank) รับผิดชอบ 
งานหลายด้าน เช่น กิจการคาร์พอยต์ (Car Point) ซึ่งปัจจุบันคือคาร์วิว  
(Carview) รวมทั้งแนสแด็กเจแปน (Nasdaq Japan) ปัจจุบัน
คือแจสแด็ก (JASDAQ) และการเข้าซื้อกิจการของธนาคารอาโอโซระ 
(Aozora bank) 
 ปี 2000 ดำารงตำาแหน่งผู้จัดการประจำาสำานักงานประธานค³ะกรรมการ
บริหาร (Manager of President’s Office) ปี 2001 ทำาโปรเจกต์ 
บรอดแบนด์ (Broadband) หลังจากนั้นดำารงตำาแหน่งอีกมากมาย ได้แก ่ 
กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ผู้จัดการทั่วไป (General 
Manager) ของส่วนงานบริการลูกค้าและส่วนแผนงานบริการ ผู้จัดการทั่วไป 
ส่วนงานจัดการคุ³ภาพสินค้า ผู้จัดการทั่วไปของกิจการโซลาร์เซลล์ 
 ปี 2006 ได้ออกมาก่อตั้งบริษัทของตัวเอง คือ บริษัทเจแปนแฟลกชิป 
โปรเจกต์ (Japan Flagship Project) และบริษัทไทรออน (Tryon) 
 ปี 2010 รับตำาแหน่งค³ะกรรมการพัฒนาระบบของสำานักงานบำานาญ
ญี่ปุ่น กระทรวงสาธาร³สุข แรงงานและสวัสดิการสังคม 
 ปี 2013 ที่ปรึกษาโปรเจกต์ ให้การสนับสนุนด้านการบริหารทีมของ
สำานักงานค³ะรัฐมนตรี ทำางานด้านมาตรการจัดการน้ำาเสียและยกเลิก
พลังงานนิวเคลียร์ 



สารบัญ
บทนำา 

บทที่ 1 ชีวิตแบบมาซาโยชิ ซน : ไม่มีชีวิตใดที่ปราศจากความเสี่ยง
กฎความสำาเร็จข้อที่ :  
  01  ถ้าอยากสำาเร็จ จงเปšนดังตัวละครในนิทานเรื่อง 

เศรษฐีเส้นฟาง
  02 วางแผนจากเป้าหมายท้ายสุด
  03 สร้างนิสัยผู้ชนะ
  04 ย่อขนาดความท้าทายอันยิ่งใหญ่ให้เล็กลง
  05 ยามลำาบาก จงทุ่มพลังไปยังงานที่ถนัด
  06 ถ้าเจอทางตัน ให้รีเฟรชสมอง
  07 การกำาหนดเป้าหมาย ช่วยให้คุ³เรียนรู้สิ่งที่จำาเปšน
  08 เลือกบุคคลต้นแบบ (Role Model) แล้วเลียนแบบ 
   วิธีการของเขา
  09 ทำางานต่อเนื่อง เพื่อ “อุดมการ³์” ของคุ³เอง

บทที่ 2 สมการการตัดสินใจ : ชนะก่อนรบ
กฎความสำาเร็จข้อที่ :
  10 ขัดเกลาตนเองจนกว่า “เปšนที่ต้องการ”
  11 ถ้าจะ “ถอย” ก็ต้องก้าวหน้า
  12 ถ้ามีไอเดียที่ดีก็ลุยเลย
  13 ความล้มเหลวมากมายสร้างความสำาเร็จ
  14 ถ้าลังเล ให้คิดว่า “ทำาแบบไหนถึงจะไปต่อได้”
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บทที่ 3 เทคนิคด้านการงาน : กังวลเรื่องงานก็ต้องแก้ที่งาน
กฎความสำาเร็จข้อที่ :
  15 “อะไรที่ทำาได้วันนี้ ก็ให้ทำาวันนี้” 
  16 ผู้นำา คือ คนที่รับผิดชอบทุกอย่างในทุกข³ะ
  17 จงทำางานที่โอกาสสำาเร็จน้อยให้สำาเร็จ
  18 จงทำาโครงการที่ผสมผสานสิ่งใหม่ ๆ
  19 กำาหนดเวลาเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) 
   ให้ถึงขีดสุด
  20 กำาหนดขั้นตอนแล้วทำาเลย ไม่ต้องคิดมาก
  21  ไม่ว่างานไหน ให้ทำาด้วยความตั้งใจที่จะเรียน

รู้อะไรสักอย่างจากมัน

บทที่ 4 คิดในมุมกลับ : เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส 
กฎความสำาเร็จข้อที่ :
  22 เปลี่ยนความคิด วิกฤติจะกลายเปšนโอกาส
  23 จงเปลี่ยนมุมมองการทำางานเสียใหม่ 
  24  พูดอย่างมั่นใจว่าจะทำาสำาเร็จ จะทำาให้เกิด 

ความเชื่อมั่น
   25 ใส่ใจความเห็นที่คัดค้าน
  26  สะสมความสำาเร็จทีละน้อย จะกลายเปšนความ

เชื่อมั่นที่ยิ่งใหญ่
  27 ดึงคนที่คัดค้านมาเปšนพวกเดียวกับคุ³
  28 ทุ่มสรรพกำาลังโดยไม่เลือกงาน
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บทนำา

 ทุกคนคงเคยลังเล ไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรดี ไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่อง
ส่วนตัวใช่ไหมครับ

 “จะทำาอย่างไรดีนะ”
 “ควรทำาต่อ หรือเลิกดี”
 “เลือกทางไหนดี”

 เปšนเรื่องธรรมดาครับเพราะคนเรานั้น ใช้ชีวิตสบาย ๆ  ตลอดเวลา
โดยไม่กังวลอะไรเลยไม่ได้หรอกครับ

 ชายที่ชื่อ มาซาโยชิ ซน ผู้ได้รับการขนานนามว่า เปšนอัจฉริยะคน
หนึ่งก็เช่นกัน

 เราต่างก็ได้เห็นแล้วว่า มาซาโยชิ ซน นั้น½่าสถานการ³์บีบคั้นไปได้
หลายครั้งหลายครา และคว้าความสำาเร็จได้อย่างง่ายดายเพียงใด

 แล้ววิธีการที่ มาซาโยชิ ซน ใช้แก้ปัญหาเหล่านั้นคืออะไรล่ะ

 ผมเข้าทำางานที่บริษัทซอฟต์แบงก์ (SoftBank) ในปี 1998 และนับตั้งแต่ป ี
2000 ก็ได้ดำารงตำาแหน่งผู้จัดการประจำาสำานักงานประธานค³ะกรรมการบริหาร 
(Manager of President’s Office) โดยมีส่วนร่วมในงานด้านต่าง ๆ  เช่น 
การริเริ่มบริการอินเทอร์เน็ตยาฮู ! บรอดแบนด์* (Yahoo! BB) การก่อตั้ง  

*บรอดแบนด์ (Broadband) คือเทคโนโลยีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูง
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แนสแด็กเจแปน (Nasdaq Japan) การซื้อกิจการธนาคารเดอะนิปปอน
เครดิต (The Nippon Credit Bank) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเปšนธนาคาร
อาโอโซระ) 

 สำาหรับหนังสือเล่มนี้จะรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ  ที่ผมได้เรียนรู้จาก 
มาซาโยชิ ซน ในระหว่างทำางานที่ซอฟต์แบงก์โดยนำาเสนอในรูปแบบของ 
การถามตอบ

 ซอฟต์แบงก์ได้ซื้อกิจการบริษัทโวดาโฟน (Vodafone)* ญี่ปุ่น ในปี 2006  
และดำาเนินกิจการมือถือในชื่อซอฟต์แบงก์โมบิล (SoftBank Mobile) ซึ่ง
เปšนเวลาเดียวกับที่ไอโฟน (iPhone) กำาลังเปšนที่นิยม ด้วยพลังขับเคลื่อนทาง 
ธุรกิจอันโดดเด่น ทำาให้ซอฟต์แบงก์ก้าวขึ้นมาเปšนอันดับหนึ่งของวงการ
อย่างต่อเนื่อง

 และในปี 2013 ซอฟต์แบงก์ได้ซื้อกิจการอีกหลายอย่าง อาทิ สปรินต ์
(Sprint) บริษัทมือถือของสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของกิจการอย่าง 
ต่อเนื่องและตั้งเป้าเปšนที่ 1 ด้านกิจการสื่อสารโทรคมนาคมในระดับโลก

 ผมซึ่งดำารงตำาแหน่งผู้จัดการประจำาสำานักงานประธานค³ะกรรมการ
บริหารในข³ะนั้นได้รับคำาเชิญมากมายให้ไปบรรยายตามที่ต่าง ๆ  เพราะ
หลายคนอยากจะเรียนรู้เทคนิคการบริหารของมาซาโยชิ ซน

*บริษัทผู้ให้บริการมือถือรายใหญ่อันดับ 4 ของโลก (จากการจัดอันดับในปี 2018)
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 คำาถามส่วนใหญ่ที่ลงไว้ในหนังสือเล่มนี้ล้วนเปšนคำาถามที่ผมเคย 
ถูกถามมาแล้วจริง ๆ

 ผมได้รวบรวมเนื้อหาจากการตอบข้อสงสัยต่าง ๆ  หลังงานสัมมนา
หรือการบรรยายในห้องเรียนของมหาวิทยาลัย อีกทั้งการตอบคำาถามตอน
ทำากิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ  

 ในบรรดาคนถาม มีคนที่ประสบความสำาเร็จในฐานะผู้บริหารหรือ 
นักธุรกิจอยู่ด้วย บางคนก็อยากจะมาเล่าเรื่องธุรกิจให้ผมฟัง และแน่นอนว่า 
มีคนที่ฟังคำาแนะนำาผมไปแล้วใช้ไม่ได้ผล ผมลองมาพิจาร³าดูว่า ทำาไม
บางคนถึงนำาไปใช้แล้วไม่เวิร์กจึงพบว่า น่าจะเกิดจากการเปลี่ยนคำาแนะนำา
เปšนการกระทำาจริงไม่ได้นั่นเอง

 คำาแนะนำาของผมโดยพื้นฐานแล้ว อยู่บนประสบการ³์โดยตรงของ
ผมที่บริษัทซอฟต์แบงก์ กับวิธีคิดของมาซาโยชิ ซน เปšนหลัก

 คนที่ทำาตามคำาแนะนำาแล้วได้ผล ก็คือคนที่ไม่ได้คิดว่า “ฉันต่างจาก  
มาซาโยชิ ซน และบริษัทซอฟต์แบงก์” หรือ “เพราะเราเปšนบริษัทเล็กจึง
ไม่เหมาะ” แต่เปšนคนที่รู้จักนำาคำาแนะนำาไปปรับใช้ให้เข้ากับตนเองต่างหาก

 ต่อให้ฟังสัมมนางานเดียวกัน คิดแบบเดียวกัน แต่ถ้าไม่รู้จักวิเคราะห์
ตัวเองและปรับปรุงให้ใช้จริง ก็ไม่มีทางประสบความสำาเร็จหรอกครับ

 ผมจึงอยากให้ทุกคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้ ย้อนกลับไปมองสถานะ
ตนเองด้วย

 เนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเปšน “ชีวิตแบบมาซาโยชิ ซน” 
“สมการการตัดสินใจ” “เทคนิคด้านการงาน” และ “ความสัมพันธ์” 
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 “ชีวิตแบบมาซาโยชิ ซน” ไม่ใช่แค่เรื่องงาน แต่ได้แนะนำาเรื่องต่าง ๆ  
เช่น วิธีการตั้งเป้าหมายในชีวิต วิธีปฏิบัติจริง แนวคิดในการก้าวสู่ความสำาเร็จ 
จากการที่ไม่มีอะไรเลยเหมือนในนิทานเรื่อง เศรษฐีเส้นฟาง* 

 ในบท “สมการการตัดสินใจ” ผมได้สรุปว่า คุ³ควรทำาอย่างไรในกร³ีที่จะ 
ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเมื่อเจอทางแยกในชีวิต หรือการตัดสินใจใน
สถานการ³์ต่าง ๆ  ขอแนะนำาว่า ใช้แล้วได้ผลเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลา 
ที่รู้สึกลังเล

 ส่วนบท “เทคนิคด้านการงาน” จะกล่าวถึงเทคนิคเรื่องงานที่ผมได้
เรียนรู้จากบริษัทซอฟต์แบงก์และวิธีการทำางานจำานวนมากให้เสร็จในเวลา
อันรวดเร็ว

*เศรษฐีเส้นฟาง (Straw Millionaire) นิทานญี่ปุ่นสมัยโบรา³ที่ตัวละครเอกเปšนคนจน  

แต่กลายเปšนเศรษฐีด้วยการแลกของไปเรื่อย ๆ  ซึ่งของชิ้นแรกที่เขามีคือ ฟางเส้นเดียว 
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 ในบท “ความสัมพันธ์” จะหยิบยกเรื่องวิธีสร้างความสัมพันธ์กับคน
และองค์กรซึ่งเปšนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตและการงาน

 ตัวอย่างเช่น “เมื่อมีความเห็นต่างและขัดแย้งกัน จะมองหาวิธีการแก้ 
ปัญหาในภาพรวมได้อย่างไร” หรือ “เวลาที่ไม่ได้รับโอกาสในบริษัท จะ 
ทำาอย่างไรดี” ดังนั้นคนในแวดวงธุรกิจห้ามพลาดเนื้อหาส่วนนี้เชียวนะครับ

 หากคุ³อยากอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ก่อนอื่นขอให้ดู 
สารบัญและคิดว่า เรื่องไหนตรงกับสิ่งที่คุ³กังวล ก็ให้เริ่มอ่านจากหัวข้อ
นั้นก่อน

 หรือต่อให้ไม่ตรงเลย ก็ลองหาอ่านตอนที่ใกล้เคียงกับปัญหาที่ประสบ 
อยู่ตอนนี้มากที่สุด

 สาเหตุที่แนะนำาเช่นนั้นเพราะว่าหากขยับจากแนวคิดไปสู่การกระทำา 
ได้จริง ก็จะแก้ปัญหาและเปšนจุดเริ่มต้นของการเข้าใกล้ความสำาเร็จ

 หากคุ³คิดว่า “ถ้าเราเปšนมาซาโยชิ ซน เราจะ......” ผมเชื่อมั่นว่าคุ³
จะแก้ไขปัญหาหรือคลายความกังวลที่มีอยู่ได้อย่างแน่นอน
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ชีวิตแบบมาซาโยชิ ซน

ไม่มีชีวิตใด
ที่ปราศจากความเสี่ยง

บทที่ 1
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ถ้าอยากสำาเร็จ
จงเป็นดังตัวละครในนิทาน

เรื่อง เศรษฐีเส้นฟาง

01
กฎความสำาเร็จ

 กลยุทธ์ของมาซาโยชิ ซน : ตอนที่เซ็นสัญญาผลิตภั³ฑ์ของบริษัท
แอปเปิล(Apple) บริษัทซอฟต์แบงก์ได้ปรับเปลี่ยนโลโก้และดีไซน์ 
ร้านสาขาที่ขายมือถือใหม่ เลยได้สัญญามูลค่ามหาศาลมา

ทำาอย่างไรถึงจะโชคดี ไขว่คว้าโอกาสดี ๆ  ไว้ได้ถาม
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คำาถามนี้คงเปšนสิ่งที่ใครหลายคนอยากจะรู้คำาตอบ

 จริงอยู่ที่ทุกคนย่อมอยากจะมีโชคที่ดี อยากจะคว้าโอกาสดี ๆ  ที่เข้า
มาให้ได้

 แต่คนที่เก่งกล้าพอที่จะคว้าโชคชะตานั้น ผมไม่เห็นว่าจะมีใครอื่นอีก
แล้วนอกจากมาซาโยชิ ซน

 ไม่ใช่แค่ผมเท่านั้น คนส่วนใหญ่ต่างคิดว่า “ไม่มีผู้บริหารที่โชคดี
อย่างมาซาโยชิ ซน อีกแล้ว”

 เรื่องจริงที่เกิดขึ้นคือ ผู้บริหารไอที (IT) คนอื่นทยอยออกจากวงการไป  
ในข³ะที่ ซอฟต์แบงก์ยังคงเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง นอกจาก
นั้นที่แน่ ๆ  ไม่มีผู้บริหารคนไหนนอกจากมาซาโยชิ ซน ที่สามารถคว้าโอกาส
แบบเดียวกับที่ได้ลิขสิทธิ์ขายไอโฟนเพียงเจ้าเดียวในญี่ปุ่นช่วงแรก  

 แล้วเขาทำาอย่างไรล่ะ ถึงคว้าโอกาสแบบนั้นเอาไว้ได้

เพราะเขาบริหารแบบตัวละครในนิทานญี่ปุ่นโบราณเรื่อง 
เศรษฐีเส้นฟาง (Straw Millionaire) อย่างไรล่ะ

 หากใครไม่รู้จักนิทานเรื่องนี้ ผมจะเล่าให้ฟังครับ

 เรื่องมีอยู่ว่า มีชายหนุ่มยากจนอยู่คนหนึ่ง เขาร้องขอต่อเจ้าแม่กวนอิมว่า  
“ผมอยากอยู่บ้านหลังโต ๆ  อยากเปšนเศรษฐีครับ” หลังจากกราบเจ้าแม่
เสร็จแล้วกำาลังจะกลับ เขาเกิดสะดุดล้ม และเมื่อลุกขึ้นมาพบว่ามีฟาง 
อยู่ในมือ เขาเลยถือฟางเดินไปเรื่อยกระทั่งเจอตัวเหลือบ เขาเลยหยิบ 
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ตัวเหลือบวางบนฟางแล้วเดินต่อ ทันใดนั้นก็เจอเด็กคนหนึ่ง พอเด็กเห็น
ตัวเหลือบก็งอแงบอกพ่อแม่ว่า อยากได้ ๆ  

 พ่อแม่เด็กเลยถามเขาว่า “ขอแลกส้มกับตัวเหลือบได้ไหม” ชายหนุ่ม
เลยแลกตัวเหลือบกับส้ม นี่เปšนจุดเริ่มต้นของหนทางแห่งการเปšน “เศรษฐี
เส้นฟาง”  หลังจากนั้นเขาก็แลกส้มกับม้า ม้ากับคฤหาสน์ กระทั่งกลายเปšน 
เศรษฐีอยู่ในคฤหาสน์ดังที่ได้อ้อนวอนต่อเจ้าแม่กวนอิม

 ประเด็นที่น่าสนใจคือ ฟางที่ชายหนุ่มได้ทีแรกได้กลายเปšนคฤหาสน์
ในท้ายที่สุด ฟางกับคฤหาสน์ซึ่งมีค่าต่างกันโดยสิ้นเชิงได้ผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนระหว่างทางกระทั่งเปลี่ยนไปเปšนของมีค่าในที่สุด

ความสำาเร็จของบริษัทซอฟต์แบงก ์
ก็เหมือนในเรื่องเศรษฐีเส้นฟาง

 มาซาโยชิ ซน เองก็มีเส้นทางความสำาเร็จแบบเศรษฐีเส้นฟาง ตอนแรก
ที่เริ่มกิจการในปี 1981 ใครจะจินตนาการได้ว่าซอฟต์แบงก์จะกลายเปšน 
บริษัทสื่อสารโทรคมนาคมที่เปšนตัวแทนของญี่ปุ่นเช่นทุกวันนี้จากการ
ก้าวเดินทีละก้าวสองก้าว ได้พบเจอความเสี่ยงและสิ่งที่ดูเปšนไปไม่ได้
มากมาย แต่เมื่อลองวิเคราะห์ดูให้ดีจะพบว่าซอฟต์แบงก์ก้าวผ่านสมรภูมิรบ 
อันโชกโชนมาได้ด้วยโอกาสที่เหนือกว่า
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 ยกตัวอย่างเช่น หนึ่งในเหตุผลที่ทำาให้บริษัทซอฟต์แบงก์โมบิลเติบโต
อย่างรวดเร็ว คือ การเปšนผู้แทนจำาหน่ายไอโฟนแต่เพียงเจ้าเดียว ในปัจจุบัน  
บริษัทอื่นก็ขายไอโฟน แต่ประเด็นคือในตอนแรกมีแค่ซอฟต์แบงก์เท่านั้น

 สิทธิในการขายแต่เพียงเจ้าเดียว หมายถึง ความเปšนผู้ชนะในการ
แข่งขันที่ดุเดือดนั่นเอง

 ประธานบริษัทแต่ละบริษัทเดินทางไปยังบริษัทแม่ของบริษัทแอปเปิลใน
สหรัฐอเมริกาเพื่อจะได้สิทธินั้น การที่มาซาโยชิ ซน เอาชนะในการแย่งสิทธิได้ 
เปšนข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งอย่างมหาศาล

 นั่นก็เพราะว่าบริษัทซอฟต์แบงก์ได้กลายเปšนลูกค้าคนสำาคัญของบริษัท 
แอปเปิลไปเรียบร้อย ก่อนวางจำาหน่ายไอโฟน ซอฟต์แบงก์ได้สั่งซื้อไอพอด  
(iPod) เครื่องเล่นเพลงพกพาจำานวนมาก เพื่อมาจัดแคมเปญคู่กับการ
จำาหน่ายมือถือ ผลตอบรับดีมากราวกับเปšนของแถมจากการซื้อมือถือ
เลยทีเดียว

 ซอฟต์แบงก์โมบิลในเวลานั้น ช้ากว่าบริษัทอื่นในด้านฟังก์ชัน 
เสริมของโทรศัพท์มือถือ เช่น ฟังก์ชันเพลงออนไลน์ แต่มาซาโยชิ ซน ได้
กล่าวว่า เขามองเห็นคุ³ค่าทางธุรกิจของผลิตภั³ฑ์แอปเปิลมากกว่านั้น

 ซอฟต์แบงก์โมบิลเปลี่ยนโลโก้บริษัทกับดีไซน์ร้านมือถือสาขาใหม่
ทั้งหมด โดยเปลี่ยนแปลงสีโลโก้ให้เข้ากับไอพอดที่มีหลายสีในเวลานั้น
และปรับสีพื้นฐานเปšนสีเทากับขาวเพื่อให้ตรงกับภาพลักษ³์ของแอปเปิล

15



	 เขาไม่ได้ทำางานที่เดียวกับสตีฟ	จ็อบส์	(Steve	Jobs)	กระทั่งรู้ใจ	แต่
พยายามเอาชนะใจสตีฟ	จ็อบส์ด้วยการแสดงความนับถือที่มีต่อบริษัทแอปเปิล	
การที่บทสรุปลงเอยที่	“ถ้าเรื่องจำาหน่ายไอโฟน	ต้องไว้ใจซอฟต์แบงก์”	ก็น่าจะ 
เข้าใจได้	

	 ลองมาดูตัวอย่างของเศรษฐีเส้นฟางจากซอฟต์แบงก์ในอดีตกัน

	 เหตุผลหนึ่งที่ซอฟต์แบงก์โตเร็วเพราะไปออกบูธแนะนำาผลิตภัณฑ์ใหม่
ในระดับเดียวกับบริษัทยักษ์ใหญ่	ในฐานะของบริษัทสตาร์ตอัป	(Startup)* 
ที่เพิ่งเริ่มกิจการแล้วนับว่า	เป็นความเสี่ยงที่ห้าวหาญอย่างยิ่ง	แต่ผลลัพธ์
ที่ได้ก็ทำาให้ซอฟต์แบงก์เริ่มโตขึ้น

	 การขยายฐานของซอฟต์แบงก์ในสหรัฐอเมริกา	เริ่มต้นจากการเข้าซื้อหุ้น 
ของคอมเด็กซ์	(COMDEX)	บริษัทจัดงานแสดงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ชื่อดัง	สำาหรับงานคอมเด็กซ์ในขณะนั้น	จะจัดขึ้นที่ลาสเวกัส	โดยมีซีอีโอ	
(CEO)	ของบริษัทเจ้าตลาดในวงการธุรกิจไอทีบริหารงาน	

	 คอมเด็กซ์ถือเป็นสุดยอดงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับไอทีที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในโลกในเวลานั้นก็ว่าได้

	 เพราะเหตุนี้	 การที่ซอฟต์แบงก์เข้าซื้อหุ้นคอมเด็กซ์จึงกลายเป็น
ประเด็นใหญ่ที่พูดถึงกันในแวดวงไอทีของสหรัฐอเมริกา	 ส่งผลให้ 
มาซาโยชิ	ซน	ได้อยู่ในระดับแนวหน้าของวงการ	และเจรจาธุรกิจได้สะดวก	

*สตาร์ตอัป	(Startup)	ธุรกิจที่เกิดใหม่เพื่อรองรับธุรกิจด้านไอที	ธุรกิจดังกล่าวเช่น	Google,	
Facebook	ฯลฯ	สตาร์ตอัปเกิดขึ้นครั้งแรกที่ซิลิคอนแวลลีย์	(Silicon	Valley)	ในสหรัฐอเมริกา
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 พอมาซาโยชิ ซน เริ่มเปšนที่รู้จักในฐานะนักธุรกิจผู้บุกเบิกการลงทุน
อย่างคึกคักในสหรัฐอเมริกา เขาก็ปิดดีลการลงทุนอื่น ๆ  อีกมากมายตามมา  
หนึ่งในนั้นก็คือเว็บท่าหรือเว็บพอร์ทัล (Web Portal)* ที่มีชื่อว่า Yahoo!  
นั่นเอง

ให้โลกรับรู้อยู่เสมอ เพื่อให้มีเสียงเรียกจากคนรอบข้าง

 ผมลองนึกว่า นอกจากมาซาโยชิ ซน แล้ว ใครที่เปšนแบบตัวเอกใน
เรื่องเศรษฐีเส้นฟางได้อีก ปรากฏว่านึกออกอยู่คนหนึ่ง

 คนคนนั้นคือ โอกิ ซาโต้ (Oki Sato) แห่งบริษัทเน็นโด (nendo) ซึ่งเปšน 
ที่รู้จักในฐานะสถาปนิกหัวสมัยใหม่ ซาโต้เปšนบุคคลที่เคยได้รับเลือกเปšน 
“100 คนญี่ปุ่นที่โลกยกย่อง” ในนิตยสารนิวส์วีค (Newsweek)  

 จริง ๆ  แล้วสมัยเรียนที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ ซาโต้เคยทำางานพิเศษ
ที่ซอฟต์แบงก์ด้วย

 ช่วงระหว่างปี 2001-2003 ที่ซอฟต์แบงก์บรอดแบนด์ให้บริการ 
จึงต้องมีระบบการทำางานแบบ 24 ชั่วโมงซึ่งสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากร
และอุปกร³์ต่าง ๆ  ตลอดเวลา ทางซอฟต์แบงก์ได้จ้างนักศึกษาพาร์ตไทม์ 
หลายอัตราเพื่อช่วยทำางานจิปาถะต่าง ๆ  และสมาชิกของทีมเน็นโดใน 
ปัจจุบันนั้น ก็เปšนกลุ่มคนที่ทำางานนี้อย่างมุ่งมั่นจริงจัง

*เว็บท่าหรือเว็บพอร์ทัล (Web Portal) หมายถึง ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์นั้น ๆ   
เปšนศูนย์กลางรวบรวมลิงก์เว็บไซต์ หรือเนื้อหา หรือบทความต่าง ๆ  โดยมีการจัดเปšนหมวดหมู่
เพื่อให้ดูง่าย และเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องได้สะดวก
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 พวกเขาเหล่านั้นได้นำาเงินค่าจ้างที่ได้ไปลงทุนเพื่อนำาผลงานของตน 
ไปแสดงในมหกรรมซาโลเนเดลโมบิลมิลาโน (Salone del Mobile.Milano)  
งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ระดับโลกที่จัดขึ้นในปี 2006 และได้รับรางวัลในที่สุด

 คนในวงการอาจจะคิดว่า “โอกิ ซาโต้ มีคนสนับสนุนเงินทุน” แต่
แท้จริงแล้ว เขาเอาชนะความท้าทายอันยิ่งใหญ่ด้วยเงินที่ได้จากการทำางาน
ที่ซอฟต์แบงก์เปšนเวลานานต่างหาก

 หลังรับรางวัล เขาก็ติดลมบน ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมและดีไซน์
ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และกลายเปšนสถาปนิกชื่อดังที่เปšน
ตัวแทนของญี่ปุ่น แม้ซาโต้จะชำานาญในเรื่องที่ต่างออกไป แต่ในแง่ไป
ออกงานแสดงสินค้าระดับสากลนั้นมองได้ว่า เหมือนกับมาซาโยชิ ซน 
ไม่มีผิด

 อย่างที่เห็น การจะไขว่คว้าโชคดีให้ได้นั้น สิ่งสำาคัญคือต้องเตรียมตัว 
ให้พร้อมเสมอ ในเรื่องเศรษฐีเส้นฟางจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าฉากไหน ก็จะมี
เสียงเรียกหาตัวละครเอกอยู่ตลอด ตัวเอกไม่ได้เปšน½่ายที่พูดก่อนเลยว่า 
“กรุ³าแลกตัวเหลือบกับส้มเถอะขอรับ”

การแลกเปลี่ยนต่าง ๆ  จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ 
ทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่าต่างมีคุณค่าพอ

 สำาหรับมาซาโยชิ ซน แล้ว หากโอกาสแวะเวียนมาครั้งใด เขาย่อมจะ 
คว้าไว้อย่างแน่นอน

 ตัวอย่างเช่น ตอนที่กว้านซื้อหุ้นของสปรินต์ (Sprint) บริษัทมือถือ
อันดับ 3 ของสหรัฐอเมริกานั้น ปรากฏว่ามีคู่แข่งเข้ามาร่วมวงด้วย ทำาให้
ราคาสูงกว่าในตอนแรก ซึ่งมาซาโยชิ ซน ก็เกทับด้วยราคาที่เหนือกว่า 
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คู่แข่ง กระทั่งผู้ถือหุ้นยอมขายให้เขา

 เรื่องแบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นตอนที่ซื้อหุ้นคอมเด็กซ์ ทีแรกบริษัท 
คู่แข่งเสนอราคาสูงกว่าซอฟต์แบงก์และได้หุ้นไปครอง คนทั่วไปก็คงจะ 
ยอมแพ้ แต่มาซาโยชิ ซน ปล่อยไว้สักพักหนึ่ง ก่อนที่จะเสนอราคากลับไปใหม ่
ให้สูงกว่าเดิม กระทั่งซื้อหุ้นคอมเด็กซ์คืนจากบริษัทนั้นได้สำาเร็จ

 มาซาโยชิ ซน เปšนคนประเภทที่ว่าถ้าเห็นโอกาสแล้ว จะเอามาเปšน
ของตนเองให้ได้ และไม่เสียดายเวลาที่ทุ่มเทเพื่อไขว่คว้ามัน

 สิ่งสำาคัญที่จะทำาให้โชคดีและคว้าโอกาสได้ คือ การเพาะเมล็ดพันธุ์
แห่งชื่อเสียงเพื่อให้คนอื่นส่งเสียงเรียกคุ³เสียก่อน และคุ³เปšนที่รู้จักใน
แวดวงนั้นก็จะดีเอง ยิ่งเปšนที่ยอมรับในวงกว้างเท่าไร ก็ยิ่งมีข้อเสนองาม ๆ   
เข้ามามากเท่านั้น

สิ่งสำาคัญคือต้องเตรียมพร้อม 
ที่จะไขว่คว้าโชคดีมาไว้กับตัวให้ได้

 แม้เทพีแห่งโชคจะมีทีท่าหลุดลอยไป ³ จุดนั้น ไม่ว่าจะต้องพยายาม
เท่าไร ก็ต้องคว้ามันไว้ให้ได้

ตอบ จงหมั่นเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งชื่อเสียงในทุก ๆ  วัน เมื่อโอกาสมา  
ให้คว้าไว้
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