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ห้ามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ท�าซ�้า จัดพิมพ์เนื้อหาและภาพประกอบ 
หรือกระท�าอื่นใดโดยวิธีการใด ๆ  ในรูปแบบใด ๆ  ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ 
เพื่อเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ  นอกจากได้รับอนุญาต
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ค�านิยม

 
 “จากประสบการณ์ท่ีเคยเป็นผู้บริหารซึ่งอยู่เบื้องหลังมาเกือบตลอด 
ชีวิตการท�างาน ท�าให้ผมเห็นอะไรมากมายที่สตีฟ แอนเดอร์สันได้เปิดเผย 
ให้เรารู้เกี่ยวกับเจฟฟ์ เบโซสและแอมะซอน ท�าให้ผมนึกถึงความยิ่งใหญ่ของ
วอลต์ ดสินย์ี (Walt Disney) วอลต์เป็นคนมวิีสยัทศัน์และท�าให้มนัเกดิขึน้จรงิ 
ได้ส�าเร็จ ในขณะที่เจฟฟ์ก็มีวิสัยทัศน์และท�าได้จริงเช่นกัน ผมคิดว่าคุณเองก็
สามารถท�าให้วิสัยทัศน์ของคุณเป็นจริงขึ้นมาได้ แถมจะท�าได้เร็วและง่ายกว่า
ถ้าคุณใช้กฎที่สตีฟเขียนไว้ในหนังสือ โตอย่าง amazon คิดอย่าง BEZOS 
เล่มนี้ ผมคิดว่ามันมี ‘เวทมนตร์’ ซ่อนอยู่ในหนังสือเล่มนี้เหมือนกันนะครับ  
เยี่ยมมากเลยสตีฟ !”

ลี ค็อกเคอเรลล์ (Lee Cockerell)
อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ

วอลต์ดิสนีย์เวิลด์รีสอร์ต (WALT DISNEY WORLD® Resort)
นักเขียนหนังสือขายดี

Creating Magic : Common Sense 
Leadership Strategies from a Life at Disney

 “ผมเพ่ิงได้เดินทางไปยุโรปเมื่อเร็ว ๆ  น้ี และตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะ
ความต่างของเวลา ผมหยิบไอแพดขึ้นมาและเริ่มอ่าน โตอย่าง amazon  
คิดอย่าง BEZOS ผมพบว่าตัวเองอ่านจนวางไม่ลง หนังสือเล่มนี้ใช้เป็น 
ต�าราเรยีนทีม่หาวทิยาลัยได้เลย เป็นแผนทีน่�าทางส�าหรบัคนหนุม่สาวทีต้่องการ
แรงบันดาลใจ พร้อมมุมมองและแนวคิดที่ล�้าค่าส�าหรับคนทุกวัยอยู่ในน้ี  
สตฟี คณุท�าได้ดมีาก! ผมจะแนะน�าให้คนอ่านหนงัสอืเล่มนีไ้ปอกีนาน ๆ  เลย”

จิม แฮ็กบาร์ธ (Jim Hackbarth)
ประธานและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทแอสชัวเร็กซ์โกลบอล (Assurex Global) 
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 “ใคร ๆ  ก็คิดกันง่าย ๆ  ว่าธุรกิจท่ีประสบความส�าเร็จนั้นมีความลับที ่
ปิดไว้ไม่ให้คนอื่นรู้ แต่สิ่งที่สตีฟ แอนเดอร์สันได้เปิดเผยให้พวกเราทุกคนรู้
ก็คือ จดหมายถึงผู้ถือหุ้นกับกฎหลักที่ได้จากจดหมายเหล่านั้นซึ่งไม่ได้มี 
พ่อมดซ่อนอยู่หลังม่านแต่อย่างใด เพราะเจฟฟ์ เบโซสเผยถึงแนวคิด 
และกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งหมดนับตั้งแต่เริ่มกิจการแอมะซอนจนถึงปัจจุบัน  
ถ้าคุณเคยคิดอยากได้คู่มือสักเล่มในการสร้างธุรกิจและท�าให้มันเติบโตละก็ 
เล่มนี้เหมาะสมมาก ๆ  ครับ” 

แดน มิลเลอร์ (Dan Miller)
นักเขียนหนังสือขายดีของนิวยอร์กไทม์ส 
48 Days to the Work You Love

 “ในโลกที่เต็มไปด้วยการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องความส�าเร็จ หนังสือเล่มนี้
กลับโดดเด่นด้วยความน่าเชื่อถือและการเป็นของแท้ ทุกตัวอักษรในหนังสือ
คือกฎที่ได้จากการกล้าทดสอบเป็นเวลาหลายปี จากบทเรียนที่ผ่าน 
ความล้มเหลว และจากการค้นพบสิ่งต่าง ๆ  มากมายที่สร้างตัวตนของ 
แอมะซอนอย่างทุกวันนี้ ถ้าคุณก�าลังต้องการท�าให้ธุรกิจโตกว่าเดิม นี่คือคู่มือ
ในการลงมือท�าอย่างแท้จริง หนังสือเล่มนี้สมควรได้รับการรีวิวต่อไปเรื่อย ๆ  
แต่ถ้าคุณไม่ได้คิดจะพัฒนาธุรกิจ กฎที่ใช้ได้จริง 14 ข้อนี้อาจจะเป็นพื้นฐาน
ให้คุณต่อยอดไปเป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากเป็น นี่คือหนังสือที่ผมอยากจะ 
มอบให้กับเพื่อน ๆ  ของผมครับ”

เคน เดวิส (Ken Davis)
นักเขียนหนังสือขายดี Fully Alive
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 “พ่อเคยบอกผมว่า ‘เวลาที่สิ่งต่าง ๆ  แย่ลงมาก ๆ  จนลูกหลังชนฝา  
ลูกจะตัดสินใจได้ดีกว่าเดิมเพราะไม่มีทางเลือก แต่ถ้าทุกอย่างไปได้สวย  
ลูกจะสับสนเพราะมีทางเลือกมากเกินไป’ การวิเคราะห์และความเข้าใจของ
แอนเดอร์สันที่มีต่อเบโซสกับแอมะซอนในการใช้หลักการของ ‘ความล้มเหลว
ที่ส�าเร็จ’ ท�าให้ค�าพูดของพ่อผมไม่จริงไปเลย สตีฟแสดงให้เห็นถึงวิธี 
การตดัสนิใจอนัยอดเยีย่มของแอมะซอนทีมี่อยูต่ลอดเวลาแม้ในวนัทีท่กุอย่าง 
ไปได้สวย พวกเขายังคงอยู่ในจุดที่น่าอิจฉาเพราะเต็มไปด้วยทางเลือกที ่
ไม่สิ้นสุด หนังสือเล่มนี้สุดยอดมากและมีการวิเคราะห์ได้อย่างน่าทึ่งจริง ๆ ” 

ดุ๊ก วิลเลียมส์ (Duke Williams)
ผู้ก่อตั้งบริษัทซิมพลีอีซีเออร์เพย์เมนต์ส (Simply Easier Payments, Inc.)

 “สตีฟ แอนเดอร์สันอธิบายให้เราเห็นภาพอย่างชัดเจนว่า เจฟฟ์ เบโซส 
ตัง้ใจทดลองท�าสิง่ต่าง ๆ  เพ่ือช่วยให้เขาค้นพบค�าตอบอย่างรวดเร็วว่า อะไรทีใ่ช่ 
และอะไรที่ไม่ใช่ การทดสอบเหล่านั้นยังท�าให้ทุกคนสามารถมุ่งมั่นจดจ่อกับ
สิ่งที่ส�าคัญจริง ๆ  ได้อีกด้วย พูดง่าย ๆ  ว่า คุณห้ามพลาด โตอย่าง amazon 
คิดอย่าง BEZOS ด้วยประการทั้งปวงครับ” 

เกร็ก แม็กคีโอน (Greg McKeown)
นักเขียนหนังสือขายดีของนิวยอร์กไทม์ส

Essentialism : The Disciplined Pursuit of Less
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 “แอนเดอร์สันดึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในมุมมองที่ดูพื้น ๆ  และกล่ันกรองมัน 
ออกมาเป็นแบบแผนของแอมะซอนที่ตายตัวและมีความส�าคัญยิ่ง แล้วเขาก ็
แบ่งปันให้พวกเราได้รับรู้ใน โตอย่าง amazon คิดอย่าง BEZOS เล่มนี้ 
การวิเคราะห์จดหมายแต่ละฉบบัไม่ได้เป็นเพยีงเรือ่งราวเชิงข้อมลูเกีย่วกบับรษิทั
ที่น่าสนใจเท่านั้น แต่ยังชี้ให้เห็นถึงกฎอันทรงประสิทธิภาพที่ท�าให้แอมะซอน
เติบโตแบบก้าวกระโดดได้อีกด้วย เป็นหนังสือที่น่าทึ่งซึ่งเต็มไปด้วยมุมมอง
อันลึกซึ้งที่ท�าให้แอมะซอนเป็นอย่างทุกวันนี้  คิดเร็ว ท�าเร็ว และยิ่งใหญ่”

สตีเฟน โรนีย์ (Stephen Roney)
ผู้ก่อตั้งร่วมและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทโรนีย์อินโนเวชันส์ (Roney Innovations) 

(ผู้ขายสินค้าบนแอมะซอนที่ติดอันดับสูงสุด 5% แรก)

 “ไม่ว่าจะเป็นบริษทัยกัษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยรีะดบัหลายพนัล้านดอลลาร์ 
สหรัฐ หรือธุรกิจครอบครัวเล็ก ๆ  ทั่วไป ส�าหรับการท�าธุรกิจในทุกวันนี้นั้น 
ถ้าคุณหยุดอยู่กับที่ก็จะโดนทิ้งไว้ข้างหลัง ในหนังสือ โตอย่าง amazon  
คิดอย่าง BEZOS เล่มนี้ สตีฟ แอนเดอร์สันได้น�าเสนอมุมมองเชิงลึกว่า  
แอมะซอนก้าวรุดหน้าอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นต�านานแห่งความส�าเร็จ 
ด้านธุรกิจในยุคสมัยใหม่ได้อย่างไร ค�าอธิบายของสตีฟในเรื่องกฎหลักของ 
แอมะซอนนั้นท�าได้จริง น่าตื่นตาตื่นใจ และมีประโยชน์อย่างมากส�าหรับ 
ทุกคน ไม่ว่าจะส่วนบคุคลหรอืในแง่ของอาชพีการงาน และโดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ส�าหรับผู้ประกอบการที่ปรารถนาจะคว้าโอกาสใหม่ ๆ  และไต่เต้าสู่เป้าหมาย 
ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม”

เอมี ซูพอน (Amy Zupon)
ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเวอร์ทาฟอร์ (Vertafore) 
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 “จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเจฟฟ์ เบโซสยื่นสูตรส�าเร็จในการท�าให้แอมะซอนโต
แบบก้าวกระโดดสดุ ๆ  ให้คุณ แล้วคณุกแ็ค่ท�าตาม ซึง่เขาได้มอบสตูรส�าเรจ็นี้ 
ให้แล้วผ่านจดหมายถึงผู้ถือหุ้นของเขา และในหนังสืออันน่าทึ่งเล่มนี้ สตีฟ 
แอนเดอร์สันได้ถอดรหัสกฎแห่งการเติบโต 14 ข้อออกมาให้คุณสามารถ 
น�าไปใช้สร้างความส�าเร็จ ‘สไตล์แอมะซอน’ ในแบบของคุณเอง!” 

ไมค์ มิคาโลวิช (Mike Michalowicz)
นักเขียนหนังสือขายดี Profit First  และ Clockwork

 “คุณเป็นคนชอบเสี่ยงไหม ฉันสารภาพเลยว่าในบางครั้งฉันเองก็รู้สึก
ลังเลและคิดว่า ‘ถ้าเกิดอะไรขึ้นล่ะ’ นั่นคือเหตุผลที่ฉันชอบวิธีการของ 
แอนเดอร์สัน เขาท�าให้ความเสีย่งเป็นเร่ืองทีไ่ม่น่ากลวัอีกต่อไปด้วยการวางแผน 
และการเตรียมพร้อมให้เรา ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่เจฟฟ์ เบโซสเติบโตขึ้นมา 
จากการเสี่ยงแม้ความคิดที่ว่า ‘ถ้าเกิดอะไรขึ้นล่ะ’ จะท�าให้เขาลังเลก็ตาม  
ดังนั้น หากความเสี่ยงนั้นไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราคาดหวัง  
แต่มันอาจน�าความเป็นไปได้ที่ดีกว่ามาให้ก็ได ้ไม่ว่าการเสี่ยงนั้นจะเป็นไปเพื่อ 
การสร้างธุรกิจ ขยายเป้าหมาย หรือท�าให้ชีวิตเป็นสุขก็ตาม หนังสือเล่มนี้  
เต็มไปด้วยรางวัลส�าหรับคนที่ฝันยิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะ”

แพตซี แคลร์มอนต์ (Patsy Clairmont)
โค้ชด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Coach) 
นักเขียนหนังสือขายดี You Are More Than You Know
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 “ในหนังสือ โตอย่าง amazon คิดอย่าง BEZOS นี้ สตีฟ  
แอนเดอร์สนัได้เจาะลึกเข้าไปในจิตใจและความคิดอันซับซ้อนของนักธุรกิจที่
ประสบความส�าเรจ็ทีส่ดุในประวตัศิาสตร์ ด้วยการอธบิายถึงกฎแห่งการเตบิโต 
14 ข้อซึ่งได้มาจากจดหมายของเบโซสถึงผู ้ถือหุ้น จนท�าให้เราเข้าใจ 
ความเป็นมาของธุรกิจที่เติบโตแบบสุดยอดขนาดนั้นได้” 

คริส ทัฟฟ์ (Chris Tuff)
นักเขียนหนังสือขายดีของ USA Today, The Millennial Whisperer

 “เหตุใดการท�าให้ธุรกิจเติบโตจึงดูยุ่งยากซับซ้อนในเมื่อเรามีกลยุทธ์ท่ี
ประสบความส�าเร็จปรากฏอยู่ตรงหน้าแล้ว หนังสือที่ผ่านการค้นคว้ามา 
เป็นอย่างดี สั้น กระชับ และประเทืองปัญญาเล่มนี้ของสตีฟ แอนเดอร์สัน 
ได้พสิจูน์กฎแห่งความส�าเร็จทางธรุกิจแล้วว่าเป็นของจริงด้วยประสบการณ์ตรง
จากผู้ที่กล้าเสี่ยงที่สุดแห่งยุค ถ้าคุณอยากตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและ 
หาเงินได้มากกว่าเดมิ จงไปหา โตอย่าง amazon คดิอย่าง BEZOS มาอ่าน 
ส�าหรับฉันเอง เมื่อได้อ่านแล้วถึงกลับวางไม่ลงเลยทีเดียว”

เจเน็ต สวิตเซอร์ (Janet Switzer)
นักเขียนหนังสือขายดีของนิวยอร์กไทม์ส

ผู้แต่งหนังสือร่วมกับแจ็ก แคนฟิลด์ (Jack Canfield)
The Success Principles : How to Get from
Where You Are to Where You Want to Be
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 “ในผลงานทีอ่ดัแน่นไปด้วยข้อมลูและวางไม่ลงเช่นนี ้สตีฟ แอนเดอร์สัน 
ได้พาเราไปบนเส้นทางที่น่าทึ่งผ่านจดหมายของเจฟฟ์ เบโซส ผู้บริหารสูงสุด
แห่งแอมะซอน เพือ่เปิดเผยกฎและการปฏบิตัจิรงิ ๆ  ท่ีสามารถท�าให้แอมะซอน
เติบโตแบบก้าวกระโดดจากผู้ขายหนังสือออนไลน์เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่  
เรียกได้ว่า หนังสือเล่มนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง !” 

เอียน มอร์แกน ครอน (Ian Morgan Cron)
นักเขียนหนังสือขายดี The Road Back to You

 “ในฐานะทีเ่ป็นนกัการตลาดทางตรง (Direct Response Marketer) 
มาเกือบ 40 ปี ผมรู้ดีว่า มันส�าคัญแค่ไหนที่ต้องเพิ่มคุณค่าในสิ่งที่เราน�าเสนอ
ต่อลกูค้า และแอมะซอนก็อยู่แถวหน้าในเรือ่งนีม้าตัง้แต่ตอนทีเ่บโซสเริม่กจิการ
ร้านหนังสือออนไลน์ของเขาในยุค 90 และในตอนนี้ สตีฟ แอนเดอร์สันก็ได้
เพิม่คณุค่าอนัประมาณไม่ได้ให้เราทกุคนโดยการเปิดเผยสิง่ท่ีท�าให้แอมะซอน
ประสบความส�าเร็จด้วยกฎแห่งการเติบโต 14 ข้อ
 “ผมเชื่อว่าสิ่งที่เผยไว้ในหนังสือ โตอย่าง amazon คิดอย่าง BEZOS 
มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนโลกให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้อย่างแท้จริง ขอบคุณสตีฟ 
หนังสือนี้เป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยมมาก !” 

ไบรอัน เคิร์ตซ์ (Brian Kurtz)
ผู้ก่อตั้งบริษัทไทแทนส์มาร์เกตติง (Titans Marketing) 

อดีตผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทบอร์ดรูม (Boardroom Inc.) 
นักเขียนหนังสือขายดี Overdeliver
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 “โลกแห่งธรุกจิเปรียบได้กับหนัง 3 มิติ และต่อไปนี ้คณุจะได้รบัแว่นตา
ท่ีสวมแล้วสามารถมองเหน็โอกาสทัง้หมดทีม่ไีด้... มหีนงัสอืธุรกจิเพยีงไม่กีเ่ล่ม
ที่จะสามารถท�าให้คุณคิดในมุมมองท่ีต่างออกไปโดยสิ้นเชิงและในความเป็น
ไปได้ที่กว้างไกลมาก ๆ  นักเขียนหนังสือแนวนี้ส่วนใหญ่มักจะสื่อแนวคิด 
ออกมาอย่างคลมุเครอืและไม่สามารถวเิคราะห์ได้ว่า ท�าไมอจัฉรยิะด้านการท�า
ธุรกิจตัวจริงถึงมองเห็นอนาคตและควบคุมผลลัพธ์ให้ประสบความส�าเร็จได้ 
แต่สตีฟ แอนเดอร์สันกลบัเดนิไปบนเส้นทางการวเิคราะห์ทีน้่อยคนนกัจะท�าได้
และมีความชัดเจนอย่างที่สุด เขาตีความในจดหมายจากเบโซสถึงผู้ถือหุ้น 
ทีละฉบับในแต่ละปีได้อย่างลึกซึ้งและจัดหมวดหมู่ไว้อย่างละเอียด ในที่สุด
กไ็ด้พบหลกัการอนัเป็นสากลทีท่�าให้ธรุกจิเตบิโตแบบก้าวกระโดด ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี 
เบโซสสอนทุกคนเอาไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วหากได้อ่านจดหมายของเขา
 ความสามารถของสตีฟในการถอดรหัสที่ซับซ้อนนี้ได้ ท�าให้เราเห็น 
การตีความที่พลิกโฉมไปโดยสิ้นเชิง เขาแจกแจงให้เราเห็นอย่างละเอียด 
เป็นข้ันเป็นตอนว่าเบโซสสร้างแอมะซอนมาได้อย่างไร เขาชี้ให้เราเห็นว่า 
ท�าไมเบโซสจึงตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างนั้น ท�าไมถึงเลือกวิธีการแต่ละอย่าง 
ในแต่ละช่วงเวลา สตฟียงัเน้นว่า ผูอ่้านสามารถน�าการเตบิโตแบบแอมะซอนนี้ 
ไปปรับใช้กับทุกสิ่งที่อยากท�าได้ 
 วธิกีารทีม่ตีรรกะอย่างยิง่บวกกบัความสามารถอนัน่าอศัจรรย์ในการตคีวาม
จดหมาย ตลอดจนอธบิายความหมายทีแ่ท้จรงิทีพ่บได้ในค�ากล่าวของเบโซส 
รวมถึงผลงานต่าง ๆ  ที่ตามมานั้นเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างมาก ผมไม่เคยเห็น 
อะไรที่เป็นระบบระเบียบและมีความเชื่อมโยงขนาดนี้ในหนังสือธุรกิจเล่มอื่น
เลยแม้แต่น้อย หรือแม้กระทั่งหนังสือชีวประวัติที่ผมเคยอ่านผ่านตามาก็ตาม
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 หากผมยังพูดไม่ชัดพอ ก็ขอบอกไว้เลยว่า ผมจะแนะน�าหนังสือเล่มนี้ 
ให้กับทุกคนในแวดวงธุรกิจที่อยากจะเป็นมากกว่าผู้เล่นรายย่อยธรรมดา ๆ  
โดยที่ผมเองไม่กลัวเสียหน้า (และยินดีที่จะท�าเช่นนั้นเป็นอย่างยิ่ง)

เจย์ อับราฮัม (Jay Abraham)
นักวางกลยุทธ์ด้านธุรกิจระดับโลก

นักเขียนหนังสือขายดี Getting Everything You Can
Out of All You’ve Got

inspiration starts here



ขอมอบความดีงามของหนังสือเล่มนี้แด่

แคเรน
ผู้เป็นทั้งคนรักในวัยหวาน ภรรยา และเพื่อนของผม

หนังสือเล่มนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณ
ขอบคุณที่เชื่อในตัวผม 

inspiration starts here



ค�าน�าส�านักพิมพ์มอร์แกนเจมส์พับลิชชิง 

(Morgan James Publishing)

 
 “มีหนังสอืเพยีงไม่กีเ่ล่มในประวัตศิาสตร์ทีจ่ะดงึดดูความสนใจของผูค้น
ได้เองโดยไม่ต้องท�าอะไรเลย ต้องมีบางอย่างที่พิเศษมาก ๆ  จนบรรดาผู้น�า 
ในแวดวงธุรกิจจะกล่าวขวัญถึงและส่งผลต่อทิศทางในการท�าธุรกิจของ 
พวกเขาเอง ในฐานะทีเ่ราเปน็ส�านกัพมิพน์ัน้ เราตระหนกัดถีงึพลงัของหนงัสอื
และการที่หนังสือเหล่านั้นสามารถเปลี่ยนโลกได้ท้ังใบ เจฟฟ์ เบโซส คือ  
บุคคลที่สามารถมองเห็นอนาคตและส่งมอบสินค้าถึงมือลูกค้าได้ทั่วโลก 
ในแบบท่ีไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อน และในตอนนี้ เราก็รู้สึกภาคภูมิใจ 
เช่นกันท่ีได้เป็นผู้พมิพ์หนึง่ในหนงัสอืเหล่านัน้ หนงัสอืเรือ่ง โตอย่าง amazon  
คิดอย่าง BEZOS จะช่วยให้ธุรกิจทั่วโลกเติบโต เผยแพร่แนวคิดใน 
การท�าธุรกิจและบริการต่าง ๆ  ที่จะช่วยให้โลกของเราพัฒนาเป็นรูปเป็นร่าง 
ได้อย่างที่เจฟฟ์ เบโซสเคยท�าเอาไว้ คุณเก่งมากสตีฟ !”

เดวิด แอล. แฮนค็อก (David L. Hancock)
ผู้ก่อตั้งส�านักพิมพ์

inspiration starts here



สารบัญ

บทน�า .........................................................................................................................................16

ความเสี่ยงกับการเติบโต ...................................................................................................19

ท�าไมต้อง โตอย่าง amazon คิดอย่าง BEZOS ...............................................28

กฎแห่งการเติบโต 14 ข้อ โดยแอนเดอร์สัน ..........................................................40

จดหมายถึงผู้ถือหุ้นปี 1997 พร้อมกฎแห่งการเติบโต 14 ข้อ 

 โดยแอนเดอร์สัน ..........................................................................................................42

วงจรแห่งการเติบโต : ทดลอง 50

Chapter 01 กฎข้อ 1  ส่งเสริมความล้มเหลวที่ส�าเร็จ ......................................51

Chapter 02  กฎข้อ 2  เดิมพันกับไอเดียที่น่าทึ่ง .................................................69

Chapter 03  กฎข้อ 3  ฝึกให้รู้จักประดิษฐ์คิดค้น

    และสร้างนวัตกรรมใหม ่ๆ  ที่ทรงพลัง .....................85

วงจรแห่งการเติบโต : สร้าง 98

Chapter 04 กฎข้อ 4  ใส่ใจและรู้ใจลูกค้าอย่างที่สุด.......................................99

Chapter 05 กฎข้อ 5  ใช้แนวคิดระยะยาว........................................................ 113

Chapter 06 กฎข้อ 6  เข้าใจวงล้อตุนก�าลัง (Flywheel) 

    ที่ขับเคลื่อนองค์กร ......................................................... 129

inspiration starts here



วงจรแห่งการเติบโต : เร่ง 140

Chapter 07 กฎข้อ 7   เร่งตัดสินใจอย่างรวดเร็ว .......................................... 141

Chapter 08 กฎข้อ 8   ท�าเรื่องซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่าย ............................... 161
Chapter 09 กฎข้อ 9   เร่งเวลาโดยใช้เทคโนโลยี .......................................... 181

Chapter 10 กฎข้อ 10  ส่งเสริมความเป็นเจ้าของในธุรกิจร่วมกัน .......... 195

วงจรแห่งการเติบโต : ขยายขนาด 204

Chapter 11  กฎข้อ 11  รักษาวัฒนธรรมองค์กรให้ได ้.................................. 205

Chapter 12 กฎข้อ 12  มุ่งเน้นมาตรฐานระดับสูง .......................................... 221
Chapter 13 กฎข้อ 13  ประเมินในสิ่งที่ใช่และส�าคัญ 

    ตั้งค�าถามกับสิ่งเหล่านั้น 

           และจงเชื่อในสัญชาตญาณของตนเอง ................. 237

Chapter 14 กฎข้อ 14  จงเชื่อเสมอว่าทุกวันคือวันเริ่มต้น (Day 1) ..... 251

Chapter 15 กรอบความคิดความเสี่ยงกับการเติบโต ...................................... 261

Chapter 16 ก้าวข้ามแอมะซอน ................................................................................. 275

จดหมายถึงเจ้าของหุ้นปี 2018 พร้อมกฎแห่งการเติบโต 14 ข้อ 

 โดยแอนเดอร์สัน ....................................................................................................... 285

ค�าศัพท์เฉพาะของแอมะซอน ....................................................................................... 298

ค�าขอบคุณจากผู้เขียน ..................................................................................................... 306

เกี่ยวกับผู้เขียน ................................................................................................................... 310

inspiration starts here



บทน�า

 เวลามีคนถามผมว่าสิ่งใดที่พวกเขาต้องท�าเพ่ือให้เกิดผลก�าไรทางธุรกิจ
ในทันที ผมจะตอบว่า “ไปหาโค้ชสิ” ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ในฐานะอดีต
ประธานกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารสูงสุดของธุรกจิส�านกัพมิพ์ทีม่มีลูค่ากว่า 
250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในปัจจุบันผมยังเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารสูงสุด 
ของบริษัทพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น�า ผมม่ันใจว่า ได้ผ่านการท�างาน 
ร่วมกับโค้ชที่ดีที่สุดและฉลาดที่สุด เพื่อช่วยให้ผมได้ผลก�าไรทางธุรกิจที ่
เกินคาดหมาย ท�าให้ผมดีขึ้นทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานด้วย
 เม่ือผมผ่านการโค้ช ผมได้สัมผัสถึงความรอบรู้ มุมมองเชิงลึก และ 
ประสบการณ์ของใครหลาย ๆ  คน โค้ชของผมแบ่งปันสิ่งท่ีพวกเขาเรียนรู ้
จากความส�าเร็จและความผิดพลาด ซ่ึงดีกว่าการเรียนรู้ที่ผมเคยได้รับมา 
นอกจากนี้ พวกเขายังให้มุมมองที่ต่างออกไปในแบบที่เกินความเข้าใจและ 
ขีดจ�ากัดของผม ความปราดเปรื่องและมุมมองเชิงลึกเหล่านั้นช่วยให้ผม 
ก�าหนดทิศทางของธุรกิจทั้งในช่วงเวลาที่ดี แย่ และยิ่งใหญ่ได้ จริง ๆ  แล้ว 
ผมพูดอย่างมั่นใจได้เลยว่า ผมก้าวไปได้ไกลและรวดเร็วกว่าท่ีผมจะท�าเอง 
เพียงล�าพัง ต้องขอบคุณโค้ชทุก ๆ  คนจริง ๆ  ครับ
 แล้วโค้ชแบบไหนถึงจะดี ก็ต้องเป็นคนที่ก้าวไปได้ไกลกว่าคุณ  
เห็นมากกว่าที่คุณเห็น ล้มเหลวในแบบที่น่าตื่นเต้นกว่าท่ีคุณเคยเจอ และ 
เคยเผชิญหน้ากับความท้าทายท่ีน่าวิตกกว่าท่ีคุณเคยประสบ มีคนมากมาย 
ทีเ่ข้าข่ายในลกัษณะเช่นนัน้ แต่ถ้ามองในปัจจบุนั มแีค่คนเดยีวเท่านัน้ทีพ่เิศษ 
และโดดเด่นอย่างแท้จริง
 ลองนกึดสูว่ิา ถ้าเจฟฟ์ เบโซส ผูก่้อตัง้และผูบ้รหิารสงูสดุของแอมะซอน 
มาเป็นโค้ชสอนท�าธุรกิจ ผมคงแทบกระโจนเข้าใส่โอกาสนี้ในทันที โอกาสที่ 
จะถามค�าถามที่ไม่ค่อยจะธรรมดาสักเท่าไรนักว่า “เอาแบบจริง ๆ  เลยนะครับ 

16

inspiration starts here



คุณท�าให้แอมะซอนโตขนาดนี้ได้ยังไง” และผมคงจะรู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง 
ที่ได้โอกาสเรียนรู้จากแนวคิดและประสบการณ์ของเขามาประยุกต์ใช้กับ 
การสร้างธุรกิจของตัวเองให้เติบโต ผมคิดว่า เป็นใครก็คงท�าแบบเดียวกับผม
 น่าเสียดายที่เรื่องแบบนั้นคงไม่เกิดขึ้นจริงกับผมหรือคุณ แต่โชคดีที่ใน
หนงัสอื โตอย่าง amazon คดิอย่าง BEZOS เล่มนีข้องสตฟี แอนเดอร์สนั 
เพื่อนผม สามารถให้โอกาสแบบนั้นแก่คุณได้ การอ่าน โตอย่าง amazon 
คิดอย่าง BEZOS เสมือนดั่งการได้เจฟฟ์ เบโซสมาเป็นโค้ชแนะน�าธุรกิจ 
ส่วนตวัให้กบัคุณโดยเฉพาะ คณุจะได้เหน็ในแบบทีเ่ขาเหน็ คดิในแบบทีเ่ขาคดิ 
แล้วน�ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณเองในแบบที่คุณอาจไม่เคยคาดคิด 
มาก่อน แบบที่เบโซสท�าให้แอมะซอนเป็นหนึ่งในบริษัทที่ประสบความส�าเร็จ
มากที่สุดในโลกมาแล้ว
 แล้วสตฟีเขยีนหนงัสอืเล่มนีข้ึน้มาได้อย่างไรกนั ค�าตอบคอื เขาได้ศกึษา
จดหมายที่เขียนถึงผู้ถือหุ้นของแอมะซอน และสรุปออกมาเป็นกฎ 14 ข้อ 
แนวคิดบางอย่างก็เห็นได้ชัดเจนในจดหมายเหล่านั้น บางอย่างก็ซ่อนอยู่ 
ภายใต้ถ้อยค�า แต่สตฟีได้แสดงให้เหน็ว่าแนวคดิเหล่านัน้ท�างานร่วมกนัอย่างไร 
เพือ่ช่วยให้แอมะซอนโตในแบบทีไ่ม่เหมอืนบรษิทัอืน่ ๆ  มุมมองเชิงลึกเหล่านี้
ซ่อนอยู่ภายใต้มุมมองที่ดูธรรมดา ๆ  ซึ่งผมคิดว่ามีแต่สตีฟเท่านั้นที่มองเห็น
สิ่งที่ซ่อนอยู่ได้
 สตีฟใช้เวลาหลายทศวรรษในการศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มต่าง ๆ  ใน
ธุรกิจและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นไปท่ีเรื่องของความเส่ียง 
และมุมมองของเขากต่็างไปจากทีพ่วกเราส่วนใหญ่อาจคาดเดากนัในตอนแรก 
เขาตามติดเหตุการณ์ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นและบอกได้ว่า คุณควรใช้โอกาสที่มี
อย่างไรเพื่อกุมความได้เปรียบเอาไว้
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 คิดเสียว่าสตีฟเป็นผู้น�าทางท่ีจะพาคุณท่องไปในห้วงความคิดของเจฟฟ์  
เบโซส สตีฟเป็นเหมือนนักโบราณคดีที่ท�างานเจาะลึกเข้าไปในแอมะซอน  
และได้ค้นพบโครงสร้างอันน่าทึ่งที่น้อยคนจะสามารถเข้าใจได้ เหมือนกับ 
อักษรโบราณที่น้อยคนจะถอดรหัสออกแต่สตีฟกลับท�าได้ เขาถอดรหัส 
ตรรกะที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังจดหมายจากเบโซสเพื่อพวกเราทุกคน และแปลมัน
ออกมาให้เข้าใจง่าย ท�าให้พวกเราน�าไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจหรือองค์กรได้
เกือบทุกอย่าง
 ยิง่ไปกว่านัน้ สตฟียงัสอดแทรกเรือ่งราวสนกุ ๆ  ตัง้แต่เร่ือง “ความล้มเหลว 
ที่ส�าเร็จ” ของเบโซส ไปจนถึงมุมมองของเบโซสที่มีต่ออวกาศ เรื่องราว 
เหล่านี้เปรียบเสมือนหน้าต่างที่พาเราไปสู่หนทางที่จะเติบโตได้ยิ่งกว่าเดิมใน
อนาคต
 การท่ีมีเบโซสเป็นโค้ชและสตีฟเป็นล่ามแปลภาษา ท�าให้คุณเห็นภาพ
ชดัเจนว่าคณุจะท�าให้ธรุกิจของคณุเตบิโตมผีลก�าไรดย่ิีงขึน้ และส่งผลกระทบ 
ในวงกว้างมากกว่าเดมิได้อย่างไร เมือ่คณุน�ากฎ 14 ข้อใน โตอย่าง amazon 
คิดอย่าง BEZOS ที่สตีฟได้น�ามาเปิดเผยนี้ไปใช้กับธุรกิจที่คุณท�าอยู่ คุณก็
จะมีทุกอย่างที่พร้อมสรรพในการท�าให้ธุรกิจโตได้แบบแอมะซอนแล้วครับ

ไมเคิล เอส. ไฮแอต (Michael S. Hyatt)
ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไมเคิลไฮแอตแอนด์คัมพานี (Michael Hyatt & Company)

นักเขียนหนังสือขายดี Free to Focus 
และ Your Best Year Ever
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ความเส่ียงกับการเติบโต

 
จากการศึกษาด้านธุรกิจในแง่ของความเสี่ยงมากว่า 35 ปี ผมเชื่อว่า 

แท้จริงแล้ว ความเสี่ยงน้ันมีแค่ 2 ประเภทเท่านั้น ได้แก่ ความเสี่ยงแบบ
ตั้งใจกับความเส่ียงแบบไม่ต้ังใจ หรือพูดอีกอย่างก็คือ ความเส่ียงที่คุณ 
ตัดสินใจลงไปเสี่ยงเองกับความเสี่ยงที่คุณไม่อยากให้เกิดขึ้น
 เมื่อไรที่ได้ยินชื่อเจฟฟ์ เบโซส ก็ต้องพูดถึงเรื่องที่แอมะซอนเป็นบริษัท 
ที่ท�ายอดขายแตะ 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์
 แล้วเขาท�าได้อย่างไรกันล่ะครับ
 ในความเห็นของผมคิดว่า เพราะเจฟฟ์ เบโซสเป็นเจ้าพ่อแห่งความเสี่ยง
นั่นเองครับ

 จากการที่ผมใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับอาชีพนักบรรยายและที่ปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีกับความเสี่ยง ผมจึงได้รู้ว่า คนส่วนมากมักถือคติว่าต้องป้องกัน 
ตนเองจากความเสี่ยงเป็นส�าคัญ เรามักมองความเสี่ยงว่าเป็นสิ่งเลวร้ายและ  
ต้องท�าทุกวิถีทางเพื่อป้องกันตนเองจากสิ่งที่คาดไม่ถึง และความเสียหาย 
ใหญ่หลวงที่อาจเกิดขึ้นจะท�าให้การเงินไม่มั่นคง แต่ผมกลับไม่ได้มอง 
ความเสี่ยงแบบนั้น...และผมก็ได้ค้นพบว่า เจฟฟ์ เบโซสเองก็เช่นกัน  
ผมได้ตระหนักถึงความเชื่อมโยงท่ีส�าคัญระหว่างความเสี่ยงกับการเติบโต 
ทางธุรกิจที่ผู้คนมากมายมักมองข้ามไป เมื่อเรามองในแง่ดี ความเส่ียงได้
ซ่อนอยู่ในสิ่งดี ๆ  ท่ีเกิดข้ึน และนั่นคือเหตุผลว่าท�าไมหนังสือเล่มนี้มอง 
การเติบโตของแอมะซอนด้วยมุมมองที่ต่างจากคนอื่นเล็กน้อย นั่นคือ 
มุมมองในแง่ที่ช่วยให้เข้าใจเรื่องของความเสี่ยง
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 ใช่แล้วครับ ธุรกิจทุกอย่างต้องเสี่ยง แต่การเสี่ยงแบบไม่มีหลักการ 
เปรียบเสมือนการทอยลูกเต๋า คุณไม่มีทางรู้หรอกว่าจะออกเลขไหนกันแน่ 
แต่ส�าหรับเบโซสแล้ว เขาเสี่ยงแบบมีแผนรองรับ ซึ่งธุรกิจโดยส่วนใหญ ่
หากเสี่ยงด้วยความรอบคอบ ย่อมควบคุมปัจจัยต่าง ๆ  เพื่อไปให้ถึงผลลัพธ์ 
ท่ีย่ิงใหญ่กว่าเดิมได้ 
 ผมเชื่อว่า เชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนให้แอมะซอนเติบโตก็คือ แนวคิดอันเป็น
เอกลักษณ์ของเจฟฟ์ เบโซสในการลงทุนกับความเสี่ยง ทั้งความมุ่งม่ัน 
ที่จะบ่มเพาะวัฒนธรรมแห่งการท�าธุรกิจเชิงทดลอง และการคิดค้นนวัตกรรม 
ใหม่ ๆ  อยู่เสมอ ทั้งหมดนี้มีพื้นฐานมาจากมุมมองของเขาที่มีต่อความส�าเร็จ 
และแน่นอนว่ารวมถึงความล้มเหลวด้วย 

จุดเริ่มต้น

 ในเดือนกรกฎาคม ปี 1994 เจฟฟ์ เบโซสในวัย 30 ปีได้เริ่มต้นกิจการ
ร้านหนังสือออนไลน์เล็ก ๆ  ที่มีชื่อว่า Amazon.com โดยตั้งตามชื่อแม่น�้า 
ท่ียาวที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ เรื่องที่น่าสนใจก็คือ ตอนแรกเขาเกือบตั้งชื่อ 
กิจการว่า “Cadabra” ซึ่งมาจากค�าว่า “Abracadabra” ที่แปลว่า “ขอให้ 
ส่ิงท่ีกล่าวมานั้นจงบรรลุผล” แต่ก็ตัดสินใจเปลี่ยนเป็น “Amazon” หลัง 
ท่ีปรึกษาทางกฎหมายของเขาฟังค�าว่า “Cadabra” ผิดเป็น “Cadaver” 
ท่ีหมายถึงซากศพ
 ตามรายงาน สาเหตุที่เลือกชื่อซึ่งเป็นชื่อแม่น�้ามาใช้มี 2 เหตุผล ได้แก่ 

1. เพื่อสื่อถึงขนาด โดย Amazon.com สอดคล้องกับสโลแกนที่ว่า 
“ร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ได้พอดี  

2. ในขณะนั้น เว็บไซต์จะเรียงล�าดับการค้นหาตามตัวอักษรและตัว “A” 
ในชื่อ “Amazon” จะขึ้นให้เห็นก่อนเป็นอันดับแรก

20

inspiration starts here



 ในเวลาต่อมา ชื่อที่เกิดจากไอเดียเรียบง่ายนี้ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว 
จนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก (เมื่อดูจากมูลค่าหุ้น 
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์) ตีคู่ไปกับบริษัทแอปเปิล (Apple) บริษัท
ไมโครซอฟท์ (Microsoft) และบริษัทกูเกิล (Google) โดยแอมะซอน
เป็นบริษัทท่ีท�ายอดขายแตะหลัก 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐได้เร็วที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ และเป็นหนึ่งในบริษัทแรก ๆ  ที่มีมูลค่าสูงถึง 1 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ แอมะซอนจ้างพนักงานมากกว่า 647,000 คน ซึ่งมากกว่า
จ�านวนประชากรของหลาย ๆ  ประเทศ เช่น ลักเซมเบิร์ก ไอซ์แลนด์ และ
บาฮามาส โดยเบโซสกล่าวไว้เม่ือปี 2010 ว่า

“ผมคิดจะสร้างแอมะซอนเมื่อ 16 ปีก่อน เพราะสังเกตเห็น 

ข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้ใช้บริการเว็บไซต์โตขึ้นถึง 2,300 เปอร์เซ็นต์ต่อปี  

ผมไม่เคยไดยินอะไรที่โตเร็วขนาดนั้นมาก่อนในชีวิต และไอเดียที่จะสร้าง

ร้านหนังสือออนไลน์ที่มีหนังสือหลายล้านเล่ม ซึ่งไม่น่าจะอยู่รอดได้ 

ในโลกความจริง กลับท�าให้ผมตื่นเต้นเอามาก ๆ

 ตอนนั้นผมเพิ่งจะอายุครบ 30 ปี และแต่งงานมาได้แค่ปีเดียว  

ผมบอกแม็กเคนซี (Mackenzie) ภรรยาของผมว่าอยากลาออก 

จากงานและไปท�าเรื่องบ้า ๆ  น้ีซึ่งอาจจะไม่รอดเช่นเดียวกับสตาร์ตอัป 

(Startup) ส่วนใหญ่ และผมก็ ไม่มั่นใจด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป 

ในอนาคต แต่แม็กเคนซีบอกให้ผมลุยเลย เธอจบการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน (Princeton University) เช่นกัน และน่ังใน 

ห้องประชุมนี้ด้วยตรงแถวที่สอง

 ตอนที่ยังเด็ก ผมเคยเป็นนักประดิษฐ์ในโรงรถมาก่อน ผมประดิษฐ์

ที่เปิดปิดประตูอัตโนมัติจากยางรถยนต์ใส่ปูนซีเมนต์ และก็หม้อต้ม

พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีใช้ได้ไม่ค่อยดีนักจากร่มคันหน่ึงกับกระดาษฟอยล์ 

รวมทั้งประดิษฐ์สัญญาณเตือนส�าหรับเตาอบอาหารท่ีดังจนพ่ีน้อง
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ตกใจ ผมอยากเป็นนักประดิษฐ์มาตลอด และภรรยาผมก็อยากให้ผม

ท�าตามความปรารถนาของตนเอง” 

 - สุนทรพจน์ในพิธีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ปี 2010

 ช่วง 20 ปีแรกของการท�าธุรกิจ แอมะซอนเอาตัวรอดจากวิกฤต 
ฟองสบู่ดอตคอม (The Dot-Com Bubble)* ตอนต้นศตวรรษที่ 21 
วิกฤตทางการเงินกับภาวะเศรษฐกิจตกต�่าคร้ังใหญ่ในปี 2007-2009 รวมถึง
วิกฤตทางการเงินอื่น ๆ  อีกมากมายนับไม่ถ้วนที่ท�าให้บริษัทในยุคเดียวกับ
แอมะซอนทยอยปิดตัวไป
 ตอนที่มูลค่าของแอมะซอนแตะระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐใน 
ปี 2018 น้ัน เบโซสได้แซงหน้าบิลล์ เกตส์ (Bill Gates) วอร์เรน บัฟเฟตต์ 
(Warren Buffett) และคนอื่น ๆ  อีก 7 พันล้านคน กลายเป็นคนที่รวย
ท่ีสุดในโลกด้วยทรัพย์สินประมาณ 137,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปัจจุบัน
เบโซสมีทรัพย์สินราว 193,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ : ข้อมูลล่าสุดปี 2021)
 อะไรคือสิ่งที่ผลักดันให้เขาก้าวมาไกลอย่างเหนือความคาดหมายได ้
ขนาดนี้
 แล้วเบโซสสร้างกิจการร้านหนังสือออนไลน์จนมีมูลค่า 1 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐได้อย่างไร ทั้งที่กิจการเทคโนโลยีและร้านหนังสืออื่นล่มสลาย 
กนัไปจนนับไม่ถ้วน คุณจะต้องแลกกับอะไรเพ่ือให้เบโซสยอมเล่าความลบัที่
ท�าให้แอมะซอนกลายเป็นบริษัทมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐได้ อีกทั้งยัง
ท�าให้เบโซสกลายเป็นคนที่ม่ังค่ังที่สุดในโลกอีกด้วย

* วกิฤตเศรษฐกจิฟองสบูด่อตคอม เกดิจากการเกง็ก�าไรอนัเกนิควรของตลาดหลกัทรพัย์ภาคเทคโนโลยี 
ระหว่างปี 1997-2000 ในช่วงนั้นตลาดหลักทรัพย์ทางตะวันตกเป็นตลาดที่มูลค่าของหุ้นในเครือ
อินเทอร์เน็ตถีบตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ธุรกิจต่าง ๆ  จึงหันมาเติมค�าว่า ‘e-’ น�าหน้าชื่อหรือ 
เติม ‘.com’ ท้ายชื่อเพื่อให้ดูเหมือนมีส่วนเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต แต่ในปี 2000 ราคาหุ้นก็ 
ปรับตัวลงรุนแรง ลดลง 78% จากจุดสูงสุดที่ 5,132 จุดและลงมาเหลือเพียง 1,100 จุดในปี 2002 
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 โชคดีที่เบโซสไม่ได้บริหารธุรกิจแบบลับ ๆ  ที่ซ่อนกลยุทธ์และการด�าเนิน
ธุรกิจของเขาราวกับเป็นพ่อมดแห่งออซ ทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏอยู่แล้วใน
จดหมายที่ส่งถึงผู้ถือหุ้น เผยให้เห็นถึงแนวคิดและกลยุทธ์ของเขาตั้งแต่ตอน
เริ่มก่อตั้งแอมะซอนจนถึงปัจจุบัน
 เบโซสเป็นคนทีป่ราดเปรือ่งสดุ ๆ  เม่ือมาถงึจดุทีจ่ะต้องพฒันาแอมะซอน
ให้โตขึ้นไปอีกขั้น เขารู้ว่ามันย่อมมีสถานการณ์ตึงเครียดที่น่าตื่นเต้นซึ่งต้อง
เลือกระหว่างความเสี่ยงกับความก้าวหน้า 
 คุณไม่มีทางโตได้ถ้าไม่คิดที่จะเสี่ยง
 ผมมองว่าสิ่งที่เบโซสท�าในขั้นน้ีท�าให้เขาได้เปรียบอย่างน่าทึ่ง เขาเลือก
กลยุทธ์ในแบบที่ต่างออกไปโดยการประเมิน “ผลตอบแทนจากความเสี่ยง” 
อยู่เสมอ
 “ผลตอบแทนจากความเสี่ยง (Return on Risk หรือ ROR)” นั้น
คือศัพท์ที่ผมใช้อ้างอิงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าของความเส่ียงกับ 
ผลตอบแทนของมัน ซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินเสมอไป คล้ายกับที่คุณนึกถึง 
“อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment หรือ 
ROI)” นั่นเอง

ผลตอบแทนจากความเสี่ยง (Return on Risk)

 ต้ังแต่เจ้าของธุรกิจจนถึงพนักงานต้อนรับต่างตระหนักว่าทุกอย่างท่ีท�า
ล้วนมีค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน ทุก 1 ดอลลาร์สหรัฐที่ใช้ไปกับการโฆษณา 
จ่ายค่าจ้างพนักงาน ซื้อวัตถุดิบ ส่งสินค้า ท�าเว็บไซต์ และอะไรต่อมิอะไร
น้ันต้องสร้างรายได้ให้มากกว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐคืนกลับมาเป็นผลตอบแทน
เสมอ ทุกนาทีที่ทุกคนใช้ไปกับการท�างานควรกลับมาเป็นรายได้ที่คุ ้มค่า 
กับเวลาที่เสียไปเช่นเดียวกัน คนส่วนใหญ่ในแวดวงธุรกิจมองเงินที่เสียไป
กับธุรกิจว่าเป็นการลงทุน แต่แทบไม่มีใครมองว่า ความเสี่ยงทางธุรกิจนั้น 
ก็เป็นการลงทุนอย่างหน่ึงเช่นกัน ยกเว้นเจฟฟ์ เบโซส
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 ตอนที่อินเทอร์เน็ตเริ่มเป็นที่นิยม เบโซสจับจุดได้ก่อนใครว่าการเติบโต
ในระดับ 2,300 เปอร์เซ็นต์น้ันเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดา เขาลาออกจากงานที่
บริษัทหุ้นในตลาดหลักทรัพย์วอลล์สตรีต (Wall Street) อันมั่นคงไปเปิด
ธุรกิจออนไลน์ซึ่งในขณะนั้นธุรกิจออนไลน์ส่วนใหญ่อยู่ใน “สถานการณ์ที่
หมิ่นเหม่ว่าจะรอดหรือไม่” เขายืมเงิน 3 แสนดอลลาร์สหรัฐจากพ่อแม่และ
พาครอบครัวเดินทางข้ามไปอีกฟากหนึ่งของประเทศเพ่ือไปเริ่มธุรกิจท่ีไม่มี
ใครรู้จัก
 ถามว่าเสี่ยงมากไหม ผมว่ามากเลยละครับ อย่าลืมว่าตอนที่เปิดตัว 
แอมะซอนใหม่ ๆ  เจฟฟ์ เบโซสเปิดเป็นร้านหนังสือออนไลน์ และยังไม่มีใคร
รู้จักเลยครับว่าร้านหนังสือออนไลน์คืออะไร
 ในปี 1997 คนส่วนใหญ่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้าน และถ้ามีก็คงเป็น
อินเทอร์เน็ตแบบ “ต่อผ่านสายโทรศัพท์บ้านเข้ากับโมเด็ม (dial-up)”  
(หวังว่าคุณคงยังจ�าภาพยนตร์เรื่อง You’ve Got Mail * ได้นะครับ) และ
อันทีจ่รงิ ในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นปี 1997 เบโซสก็ได้กล่าวถึงอินเทอร์เน็ต 
ในเวลานั้นว่าเป็น “World Wide Wait (เชื่อมต่อท่ัวโลกก็จริงแต่ต้อง 
รอหน่อย)”
 และต่อไปนี้คือภาพที่เกิดขึ้นในปี 1997 ซึ่งเป็นช่วงที่เบโซสเริ่มกิจการ 
แอมะซอน หนังสือชุด แฮร์รี่ พอตเตอร์ (Harry Potter) เล่มแรกคือ  
แฮร์รี ่พอตเตอร์กบัศลิาอาถรรพ์ (Harry Potter and the Philosopher’s 
Stone) แต่งโดย เจ. เค โรว์ลิง (J. K. Rowling) ซ่ึงตอนน้ีเป็นมหาเศรษฐี
ไปแล้ว เพิ่งวางขายในสหราชอาณาจักร (UK) ในตอนนั้นยังไม่มีหนังสือ
แฮร์รี่ พอตเตอร์เล่มอื่น ๆ  ไม่มีภาพยนตร์ หรือแม้กระทั่งสวนสนุก มีแค่
แฮร์รี่ พอตเตอร์ส�าหรับให้เด็ก ๆ  อ่านเท่าน้ัน

* You’ve Got Mail เป็นภาพยนตร์แนวรักโรแมนติก ฉายในปี 1998 เกี่ยวกับคู่ปรับทางธุรกิจ 
ที่ตกหลุมรักกันทางแชตออนไลน์
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* คลาวด์คอมพวิตงิ (Cloud Computing) เป็นระบบให้บรกิารพืน้ทีจั่ดเก็บ การประมวลผล และ
ระบบออนไลน์ มีทั้งแบบฟรีและเสียค่าธรรมเนยีม เพื่อให้ความสะดวกต่อผู้ใช้บรกิารจะได้ไม่ต้อง
สร้างระบบใหม่ และเน้นความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก

 ในปีเดียวกัน พวกเรายังได้รู้จักกับประธานาธิบดีบิลล์ คลินตัน (Bill 
Clinton) ซีรีส์ใหม่เรื่อง เฟรนด์ส (Friends) ภาพยนตร์เรื่อง ไททานิค 
(Titanic) และตุ๊กตาบีนี เบบีส์ (Beanie Babies) ในยุคนั้นยังไม่มี  
“คลาวด์คอมพิวติง (Cloud Computing)”* มีแต่ cloud ที่แปลว่า  
กลุม่ก้อนเมฆทีล่อยอยู่บนท้องฟ้าสคีรามอันกว้างใหญ่ เน็ตสเคป (Netscape) 
ยงัคงเป็นตัวเลือกเว็บเบราว์เซอร์ส�าหรับคนทีต้่องการเข้าอินเทอร์เนต็ และดวีดีี 
ก็ก�าลังเป็นที่นิยมกันอยู่ ส่วนเทคโนโลยีการไลฟ์สด (Live Streaming) 
ยังต้องคอยอีก 20 ปีถัดมา ถึงกระน้ันเบโซสกลับตัดสินใจลาออกจากงาน
เพื่อมาเริ่มธุรกิจร้านหนังสือออนไลน์ แน่นอนว่าในช่วงเวลาแบบนั้น เบโซส 
เลือกเสี่ยงกับธุรกิจออนไลน์ที่ในขณะนั้นก็เป็นได้แค่ธุรกิจซึ่งมีผลตอบแทน 
ไม่แน่นอน หลังจากหน่ึงปีสั้น ๆ  ที่แอมะซอนเข้าตลาดหุ้น เบโซสได้เขียนไว้ 
ในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นดังน้ี

 “เราคาดการณ์ไว้ว่า อีก 3 ปีครึ่งต่อจากนี้ ธุรกิจเราจะยิ่ง 

น่าตื่นเต้นมากกว่านี้ เราก�าลังท�างานเพื่อสร้างพื้นที่ที่ลูกค้าหลาย 

สิบล้านคนสามารถเข้ามาค้นหาและค้นพบทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขา

ต้องการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ มันจะกลายเป็นวันท่ีอินเทอร์เน็ต

เริ่มต้นอย่างแท้จริง และถ้าเราท�าได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้เป็นอย่างดี 

มันก็จะเป็นวันเริ่มต้นส�าหรับ Amazon.com อีกด้วย ผมไม่รู ้ว่า 

จะเกิดอะไรในอนาคต แต่เรามองเห็นโอกาสและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ว่ามันยิ่งใหญ่กว่าอดีต เราต้องสร้างทางเลือกขึ้นมามากมาย 

อย่างรอบคอบ ทางเลือกบางอย่างที่ต ้องอาศัยความกล้าและ 
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ความแหวกแนวที่ต ้องคิดนอกกรอบอย ่างมาก ผมหวังว ่า 

บางทางเลือกจะท�าให้เรากลายเป็นผู้ชนะ และแน่นอนว่า บางทางเลือก

จะกลายเป็นความผิดพลาดได้เช่นกัน”

- เบโซส (จดหมายถึงผู้ถือหุ้นปี 1998)

 เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้หลงัจากนัน้ปรากฏว่า เบโซสก่อให้เกิด “ความผดิพลาด” 
เพียงเล็กน้อย แต่ในขณะเดียวกัน เขาก็ได้สร้างความก้าวหน้าทางธุรกิจแบบ
ท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยเช่นกัน

ราคาหุ้นของแอมะซอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

 และดูเหมือนว่าเขาได้ทุ่มเททุกอย่างไปกับเร่ืองเรื่องเดียวซึ่งเสี่ยงมาก  
แต่กลยุทธ์ทางธุรกิจหนึ่งเดียวของเขากลับมีความหลากหลายและครอบคลุม 
ทุกด้านมาตั้งแต่แรก ความแตกต่างก็คือ เขามักจะคอยทดสอบอยู่เสมอว่า 
ตลาดต้องการอะไรและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมุมมองของลูกค้า แม้ในเวลาที่
ลูกค้ายงัไม่ทราบความต้องการของตนเองด้วยซ�า้ ความเสีย่งต่าง ๆ  ของเขานั้น 
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เป็นความต้ังใจและมีการค�านวณทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้ว ถึงอย่างไร 
ความเสี่ยงก็ยังเป็นความเสี่ยงอยู่วันยังค�่า
 เขาเริ่มต้นเสี่ยงกับแนวคิดธุรกิจดอตคอม (dot-com Business) 
ด้วยเงินก้อนที่หามาอย่างยากล�าบากและเงินที่ยืมมาจากพ่อแม่ เขาลงทุนไป
กับแอมะซอน บริษัทซึ่งในเวลาต่อมาได้กลายเป็นที่จดจ�าไปทั่วโลกและท�าให้
เขากลายคนร�่ารวยที่สุดในโลก
 และนั่นคือเหตุผลที่บอกว่า ท�าไมเบโซสถึงเป็นเจ้าพ่อแห่งความเสี่ยง
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เจฟฟ เบโซสเปดฉากสรางอาณาจักร Amazon
ที่มีมูลคามหาศาล จนกลายเปนอภิมหาเศรษฐี
ระดับหลายแสนลานดอลลารสหรัฐไดอยางไร
มาคนหาคำตอบไดจากหนังสือ
โตอยาง amazon คิดอยาง BEZOS

“â¤ŒªáººäË¹¶Ö§¨Ð´Õ ¡çµŒÍ§à»š¹¤¹·Õè¡ŒÒÇä»ä´Œä¡Å¡Ç‹Ò¤Ø³ àËç¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò·Õè¤Ø³àËç¹ ÅŒÁàËÅÇã¹áºº·Õè
¹‹Òµ×è¹àµŒ¹¡Ç‹Ò·Õè¤Ø³à¤Âà¨Í áÅÐà¤Âà¼ªÔÞË¹ŒÒ¡Ñº¤ÇÒÁ·ŒÒ·ÒÂ·Õè¹‹ÒÇÔµ¡¡Ç‹Ò·Õè¤Ø³à¤Â»ÃÐÊº 
ÁÕ¤¹ÁÒ¡ÁÒÂ·Õèà¢ŒÒ¢‹ÒÂã¹ÅÑ¡É³Ðàª‹¹¹Ñé¹ áµ‹¶ŒÒÁÍ§ã¹»˜¨¨ØºÑ¹ ÁÕá¤‹ ‘à¨¿¿Š àºâ«Ê’ à·‹Ò¹Ñé¹
·Õè¾ÔàÈÉáÅÐâ´´à´‹¹ÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§”
- äÁà¤ÔÅ àÍÊ. äÎáÍµ (Michael S. Hyatt) ¼ÙŒºÃÔËÒÃÊÙ§ÊØ´¢Í§ Michael Hyatt & Company 
  ¹Ñ¡à¢ÕÂ¹Ë¹Ñ§Ê×Í¢ÒÂ´Õ Free to Focus áÅÐ Your Best Year Ever

“¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¨´ËÁÒÂáµ‹ÅÐ©ºÑºäÁ‹ä´Œà»š¹à¾ÕÂ§àÃ×èÍ§ÃÒÇàªÔ§¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡ÑººÃÔÉÑ··Õè¹‹ÒÊ¹ã¨à·‹Ò¹Ñé¹ 
áµ‹ÂÑ§ªÕéãËŒàËç¹¶Ö§¡®ÍÑ¹·Ã§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾·Õè·ÓãËŒ Amazon àµÔºâµáºº¡ŒÒÇ¡ÃÐâ´´ä´ŒÍÕ¡´ŒÇÂ à»š¹Ë¹Ñ§Ê×Í
·Õè¹‹Ò·Öè§«Öè§àµçÁä»´ŒÇÂÁØÁÁÍ§ÍÑ¹ÅÖ¡«Öé§·Õè·ÓãËŒ Amazon à»š¹ÍÂ‹Ò§·Ø¡ÇÑ¹¹Õé… ¤Ô´àÃçÇ ·ÓàÃçÇ áÅÐÂÔè§ãËÞ‹” 
- ÊµÕà¿¹ âÃ¹ÕÂ� (Stephen Roney) ¼ÙŒ¡‹ÍµÑé§Ã‹ÇÁáÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃÊÙ§ÊØ´¢Í§ Roney Innovations 

“¨Ðà¡Ô´ÍÐäÃ¢Öé¹¶ŒÒà¨¿¿Š àºâ«ÊÂ×è¹ÊÙµÃÊÓàÃç¨ã¹¡ÒÃ·ÓãËŒ Amazon âµáºº¡ŒÒÇ¡ÃÐâ´´ÊØ´ æ ãËŒ¤Ø³ 
áÅŒÇ¤Ø³¡çá¤‹·ÓµÒÁ «Öè§à¢Òä´ŒÁÍºÊÙµÃÊÓàÃç¨¹ÕéãËŒáÅŒÇ¼‹Ò¹¨´ËÁÒÂ¶Ö§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹¢Í§à¢Ò 
áÅÐã¹Ë¹Ñ§Ê×Í·ÕèÂÍ´àÂÕèÂÁàÅ‹Á¹Õé ÊµÕ¿ áÍ¹à´ÍÃ�ÊÑ¹ä´Œ¶Í´ÃËÑÊ¡®áË‹§¡ÒÃàµÔºâµ 14 ¢ŒÍÍÍ¡ÁÒãËŒ¤Ø³
¹Óä»ãªŒÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ ‘ÊäµÅ� Amazon’ ä´Œã¹áºº¢Í§¤Ø³àÍ§”      
- äÁ¤� ÁÔ¤ÒâÅÇÔª (Mike Michalowicz) ¹Ñ¡à¢ÕÂ¹Ë¹Ñ§Ê×Í¢ÒÂ´Õ Profit First áÅÐ Clockwork

Lorem ipsum

โตอย่าง amazon คิดอย่าง BEZOS

หมวด : บริหารธุรกิจ

inspiration starts here




