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         ในโลกของการแข ง ขันทางธุ รกิ จมี ข อ ได เปรี ยบบางประการ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปจาการแขงขันในยุคกอน  ซึ่งหากใครมีขนาดการผลิตที่ใหญ
กวา  (Economy of scale) ก็ยอมไดเปรียบคูแขง แตใน
ยุคป จจุบัน  ขนาดไม ใช เ ร่ื อง สํ าคัญ   ความเร็ วต า งหากที่ สํ าคัญกว า
(Economy of Speed) 
    ฉะนั้น  คนที่ไดเปรียบ คือ  คนที่เร็วกวา  บริษัทหรือองคกรที่จะอยู
รอดและเติบโตได  คือ  บริษัทหรือองคกรที่ปรับตัวสนองตอการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว 
          

 
 บทที่ 1  ส่ิงทาทายตอการเจริญเติบโตทางธุรกิจ 
       ในทศวรรษหนึ่งๆ มีผูประกอบการเกิดขึ้นมากมายที่พยายามสรางฝนของตนเองใหเปนจริง  แตมี
ผูประกอบการนอยรายที่สามารถกาวผานอุปสรรคไปสูความสําเร็จที่ย่ิงใหญได  บางรายเปลี่ยนธุรกิจที่ทําไป
เร่ือยๆ  บางรายทําไดเพียงรักษาธุรกิจไวแตไมโต  และมีไมนอยที่ลมหายตายจากไปเพราะเปลี่ยนแปลง
ตนเองใหเปน CEO  ของบริษัทใหญไมได 
      เมื่อถึงระดับหนึ่งที่บริษัทเริ่มโตไปจากจุดเริ่มตน  รูปแบบภาวะผูนําก็จะตองเปลี่ยนแปลงไปดวย  
ความรับผิดชอบและบทบาทใหมตองอาศัยความรูและบทบาทใหม   และบางครั้งก็ตองเรียนรูส่ิงใหมแลเพ่ิม
ทักษะใหมเพ่ือรับมือกับสถานการณเกา  จากผูนําที่ใชสัญชาตญาณมาเปนการวางแผนการเติบโตอยางเปน
ระบบ  ตั้งแตการพัฒนาตลาด  กระบวนการทํางาน  ทีมงานและพนักงาน  วัฒนธรรมองคกร  ไปจนถึงการ
ประเมินผลของบริษัท  แตดวยเจตจํานงที่จะประสบความสําเร็จตั้งแตเร่ิมแรก  จะทําใหCEO ที่มี
ประสบการณในการกอตั้งบริษัท  มีทัศนคติ  มีความเขาใจอยางลึกซึ้ง  และมีพลังสรางสรรคมากกวา ที่
ไมไดกอตั้งบริษัทดวยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
พัฒนาการบทบาทในฐานะที่เปน CEO ในแตละขัน้การเติบโตขององคกร 

 
ขั้นเติบโตตอเน่ือง         ผูกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง        *มีกลยุทธเพ่ือการเติบโตใหม 

     กาวสูการเติบโตตอไป 
ครอบงําอุตสาหกรรม      ผูสรางองคกร                                 *ขยายตลาดใหม 
             ผูสรางสิ่งใหมเชิงกลยุทธ                   *เพิ่มสินคาและบริการ 
                                    ผูนํานวัตกรรมการทํางาน                   *คิดปรับปรุงการทํางานใหม 
ขั้นเติบโตเร็ว                ผูสรางทีมงาน                                 *กลายเปนผูนําตลาด 
นําตลาด                      ผูสอนแนะหรือโคช                          *เอาชนะคูแขง 
                                  นักวางแผน                                    *สรางทีมผูบริหาร 
                                    นักการสื่อสาร                               *หลอหลอมพนักงาน 
ขั้นเร่ิมเติบโต               ผูมอบหมายงาน                                *ริเร่ิมสินคาที่มีความแตกตาง
ดันยอดขาย                  ผูกําหนดทิศทางการทํางาน               *ยึดสวนแบงทางการตลาด 
                                                                                       *เพ่ิมรายได 
ขั้นเร่ิมตน                    ผูปฏิบัติ/ผูตัดสินใจ                           *กําหนดหาแนวคิดสินคาและ 

                 ลูกคาที่ตองการ 
พัฒนาสินคา                                                                         *สรางสัมพันธ 
 
 
บทที่ 2  การเติบโต 
 
                การเปลี่ยนแปลงที่เปนตัวบงช้ีวัดวาบริษัทหรือองคกรกําลังกาวจากการเริ่มตนไปสูการเติบโต   
คือ   ผูประกอบการหรือเจาของกิจการไมมีเวลาพอในแตละวัน   ลูกคาทั้งหมดตองการพบแตมามีเวลา   
ถึงแมผูประกอบการจะยังเช่ือวายังตัดสินใจไดดีทุกเร่ืองแตเปนไปไมไดที่จะทําเองทั้งหมด   หรือมองเห็น
โอกาสเติบโตมากมายแตไมรูวาจะไปทางไหนหรือตระหนักวาไมทราบถึงวิธีการแกปญหาที่สลับซับซอนข้ึน
ของบริษัท   ลักษณะเชนนี้บงบอกวา  ตองหาคนอื่นมาทํางานแทน  และถอยออกมามุงความสนใจไปที่เร่ือง
อ่ืนที่จะสงเสริมการเติบโตของบริษัท  เชน 
                         

• ช้ีแจงเกี่ยวกับวิสัยทัศนของบริษัท  และโอกาสในการเติบโตของบริษัท 
• ระลึกถึงคานิยม   และเปาหมายในการสรางบริษัท  กําหนดทิศทางและควบคุมผู   เลนให

เปนไปตามนั้น     การสรรหาพนักงานตองเลือกสรรประเภทที่สามารถพัฒนาขึ้นไดไปกับ
การเติบโตของบริษัท    
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• จับตาดูตัวชี้วัดผลการดําเนินการที่สําคัญ มอบงานใหผูเช่ียวชาญดานการเงินของบริษัท
และตัวเองหันไปดูแลงานอื่นแทน 

• รับฟงลูกคา  นักวิเคราะห  นักลงทัน  และบูรนาการเรื่องเหลานี้กับเขาแงมุมของตนเอง 
พรอมทั้งเปล่ียนแปลงบทบาทในบางเรื่อง  เชน 
 

1. เลิกดูแลรับผิดชอบงานบางอยาง 
            1.1   หยุดคิด   หยุดตัดสินใจ  ในทุกเร่ืองทุกคําถาม  ดวยตนเอง 
            1.2   รูจักไววางใจผูอ่ืน   มอบหมายงานเพื่อแบงเบาภาระ   ปลอยใหเปนหนาที่ของ
พนักงานที่ฉลาดกวา  รวดเร็วกวา  และดีกวา  รับผิดชอบแทน 
                 1.3  ใหความเชื่อถือในตัวพนักงานและรวมรับผิดชอบดวย  หากรวบอํานาจการตัดสนิใจไว
คนเดียวพนักงานก็จะขาดแรงจูงใจ  และหากเกิดผลสําเร็จพนักงานก็ควรจะไดรับคําสรรเสริญ 
        2. เปลี่ยนรูปแบบการทํางานเชิงรับเปนเชิงรุกซึ่งตองเลิกนิสัยเหลาน้ี 
                  2.1  ทํางานแบบไมมีแบบแผน  องคกรจะไมเติบโตอยางย่ังยืน  เพราะตองแสวงหาโอกาส
ใหมๆ และพนักงานจะไมรูวาตองทําอะไร  เมื่อไร  ไนแตละขั้นตอน 
             2.2  การตอตานการมีโครงสรางองคกร 
                   2.3  การตอตานการพัฒนากระบวนการทํางาน 
 
บทที่ 3  การเติบโตเร็ว 
          เมื่อมาถึงข้ันตอนนี้มี  3  ส่ิงที่เกิดขึ้น  คือ   1) สินคาเปนที่ยอมรับแลว  2) ตลาดนั้นกําลังเติบโต
อยางมาก  3) บริษัทหรือองคกรตองการการเติบโตอยางเต็มที่ 
          ในข้ันนี้จําเปนตองพัฒนาบริษัทใหมีความสามารถในการนําตลาด  เอาชนะคูแขง  ซึ่งตองเพ่ิมความ
แข็งแกรงในโครงสรางพ้ืนฐานของบริษัท  ตลอดจนพัฒนากระบวนการทํางานใหเปนระบบอยางตอเนื่อง 
เพ่ิมพนักงานใหมที่มีความเชี่ยวชาญดานตางๆ  ทั้งการเงิน  การตลาดและการพัฒนาองคกร 
        มาถึงตอนนี้บทบาทการตัดสินใจจะเปนของทีมงานผูบริหารพอๆ กับผูประกอบการ   และบทบาท
ใหมที่จะตองทําก็คือ 
          1.  การเปนผูสรางทีมงาน   กําหนดหาจุดแข็งและจุดออนของทีมงานและตนเองเพื่อฝาขาม
จุดออนไป   อยาเลือกคนที่ควบคุมไดหรือทําตามที่เรากําหนดแตควรเลือกคนที่ฉลาดกวาและชํานาญกวา  
และมีคานิยมตรงกันกับเราดวย   การเลือกคนที่ขาดทักษะสามารถมาเรียนรูอบรมได  แตจะเลือกคนที่ขาด
คานิยมของบริษัทไมได  และคนฉลาดมักมีความมั่นใจในตัวเองสูงและเขากันไดยากกับคนอื่น ซึ่งพวกเขาจะ
ไมยอมถูกช้ีนํางายๆ แตหากไมมีการชี้นําเลยก็จะเกิดการแบงขุมกําลังฝกฝายในบริษัท  ส่ิงหนึ่งในการสราง
ทีม  ก็คือ  ผูประกอบการตองกลาปฏิเสธ  กลาเตือนทีมงานใหระลึกถึงการทํางาน  โดยสุดทายตองเปนคน
บอกทีมงานวาใชหรือไมใช 
         2. การเปนผูฝกสอนหรือโคช  ตองกําหนดบทบาทของแตละคนใหมีเปาหมายรวมกัน  มอบ
อํานาจหนาที่เพ่ือกําหนดรูปแบบเฉพาะในการตัดสินใจ  และกําหนดเกณฑในการตัดสินใจ  โดยการยอมรับ
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ฟงความคิดเห็นของทุกคน  อะไรที่ดีตอบริษัทหรือลูกคานั่นเปนการตัดสินใจที่ถูกตอง แตถามีความ
ผิดพลาด ก็ควรจะเรียนรูจากสิ่งนั้น  แตการตัดสินใจก็ตองมีการเตรียมความพรอมและทํางานเปนทีม  และ
อยาคาดเดาวาทุกคนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับทีม  จงตรวจสอบในเรื่องนี้เปนประจํา 
      3.  เปนนักวางแผน  ในฐานะที่เปนผูนําตองพาทีมงานไปสูเปาหมายตามแผนกลยุทธที่วางเอาไว  
กลยุทธที่สําคัญไมใชการขาย   แตคือความเขาใจวาเราคือใคร  ส่ิงใดที่เราเหนือกวาคูแขง  และการรวมมือ
กันไปสูจุดหมายนั้น   แตถาไมทราบวากําลังจะไปที่ไหน   ก็จะไมมีทางกําหนดแผนงานไดเลย จากนั้นจึง
กําหนดโรงสรางองคกรและกระบวนการทํางาน ตลอดจนวัฒนธรรมการทํางาน  แตพึงระวังไววาแผนที่ระบุ
วาจะทําอะไรแตไมมีเปาหมาย  ควรจะเรียกวาแผนไดไหม? 
     4. เปนนักสื่อสาร   ตองยํ้าถึงวิสัยทัศนและแผนงานในการสราความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้ง
บริษัท  ลองถามพนักงานดูวา  เปาประสงคของบริษัทคืออะไรเราก็จะทราบไดทันที   เราจะทราบไดอยางไร
วาเราสื่อสารไดเปนอยางดี  คําตอบก็คือ  ผูประกอบการและบุคลากรในบริษัทเขาใจเปาหมายขององคกร
อยางลึกซึ้งนั่นเอง  อยารอจนเกิดวิกฤตแลวจึงพูดคุยเพราะจะเปนการยากที่จะทําใหทุกคนมุงความสนใจไป
ยังจุดเดียวกัน 
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บทที่4    การเติบโตตอเนื่อง 
 
     ในระยะนี้ส่ิงที่ตองทําคือ การขยายฐานพนักงาน การพัฒนาสินคาใหมๆ การสรางพันธมิตรเชิงกล
ยุทธ  การควบรวมกิจการหรือซื้อกิจการอื่น (Joint venture or Take over) 
การแตกขยายสาขา  ลงทุนรวมกับ พันธมิตรของบริษัท  ซึ่งสภาวะแบบนี้เปนสภาวะที่มีความกดดันทั้งจาก
คูแขง และ สภาพความแข็งแกรงของโครงสรางของบริษัทเอง  เรียกไดวา  เปนระยะแหงความสับสนวุนวาย
ซึ่งตอเนื่องจากระยะเติบโตเร็ว  ผูนําจะสังเกตเห็นอนาคต ในขณะที่คนอื่นๆ ยังอยูกับปจจุบัน ตอง
เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานขั้นพื้นฐานซึ่งหมายถึงการกําหนดวิสัยทัศนใหม   บทบาทของผูนําที่เปลี่ยนแปลง
ไปคือ เปนผูกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  ระยะนี้เปนจุด “หลังพิงกําแพง” เพราะถาแผนลมเหลว  
บริษัทก็จะเสื่อมถอย  พนักงานอาจลาออก และ นักลงทุนทอดทิ้ง ผูนําจะตองไมเพียงตัดสินใจใจภาพรวม
เทานั้นแตยังตองถายทอดวิสัยทัศนที่ตองการเติบโต แผนงานยอยและวิธีการดําเนินงานไปใหพนักงานทราบ
ดวยและพึงระลึกไววา การปรับแผนเกานิดหนอย  การปรับโครงสรางองคกรเล็กนอย  การจางพนักงานเพิ่ม
ไมก่ีคน  หรือทําเพียงแคการจัดฝกอบรม  อาจจะไมเพียงพอตอการเติบโตอยางรวดเร็ว  บทบาทใหมที่
จะตองทําคือ 
 
1.  เปนผูสรางองคกร หนาที่นี้ คือการมุงจัดโครงการสรางองคกรเพื่อตอบสนองการเติบโตอยางตอเนื่อง มี
ภารกิจที่ตองทํา 2 ประการคือ 
      1.1   การสรางผูบริหารใหเปนผูนําการเติบโต  อยาเปนผูนําทุกเร่ืองดวยตนเอง  ผูประกอบการตอง
หันไปดูแลเ ร่ืองกลยุทธและแผนระยะยาวของบริษัทแทน   ในคํ าบรรยายลักษณะงาน(Job 
Description) ควรระบุภาวะผูนําอยางชัดเจนใหผูบริหารตองมี2 บทบาทที่ตองรับผิดชอบ คือ 
เปนผูดูแลการปฏิบัติการทั่วไป และ เปนผูดูแลกลยุทธในฐานะกลุมผูนําของบริษัท 
       1.2   สรางทีมงานบริหารจากลางสูบน  ดวยพนักงานมีจํานวนมาก ทีมผูบริหารไมสามารถทราบทุก
ส่ิงทุกอยางเก่ียวกับกิจกรรมทุกสวนของบริษัทไดอีกตอไป  วิธีนี้จะดึงภาวะผูนําของแตละคนออกมา 
2.  เปนผูสรางสิ่งใหมในเชิงกลยุทธ  บทบาทของผูนําคือ  กาวหางออกไปสูสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อ
มองดูแนวโนวและโอกาสใหมของบริษัท  หากยึดกับวิสัยทัศนเดิมใจชวงการเติบโตเร็ว  จะกลายเปนภัย
คุกคามบริษัทได 
                                                                                                                                                  
3.  เปนผูนําวัฒนธรรมองคกร  ผูบริหารอื่นจะชวยสรางความเขมแข็งของวัฒนธรรมในการทํางาน  แตผูนํา
สูงสุดหรือผูประกอบการมีอิทธิพลตอการทํางานของทุกคนในองคกร  โดยจะตองนิยามวัฒนธรรมของ
องคกร คานิยม  และ  เช่ือมโยงใหสัมพันธกับบทบาทอื่นๆ ทั้งหมด  คานิยมพื้นฐานที่ผูเขียนหนังสือเลมนี้
นําเสนอ เรียกวา  วัฒนธรรมการทํางาน 7c  ไดแก  การใหความสําคัญกับลูกคาและตลาด การสือ่สาร  การ
ทํางานรวมกัน  ความสรางสรรค 
           นอกจากความเห็นจากกรรมการบริหารแลว  ผูประกอบการควรจางที่ปรึกษาโดยเฉพาะ เพราะ
กรรมการบริหารจะมีภารกิจที่สําคัญ คําแนะนําที่ไดจึงอาจไมดีพอ 



 
............................................................................................................................................................ 
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บทสรุป 
 
        ส่ิงที่ผูประกอบการหรือเจาของกิจการจําเปนตองรูประกอบดวยเรื่อง 8 เร่ือง  ไดแก  
1) รูเก่ียวกับตัวเอง  2) รูบทบาทของตัวเอง  3) รูเก่ียวกับบริษัท 4) รูเก่ียวกับลูกคา 5) รูสภาวะแวดลอม  
6) รูเก่ียวกับบุคลากร  7) รูอนาคต และ  8)  รูศักยภาพของตัวเอง 
           ขอแตกตางของพฤติกรรมที่นําไปสูความสําเร็จหรือความลมเหลวของผูประกอบการ สรุปได   
ดังแผนภาพ 
      
 

กุญแจที่นําไปสูการโตไมรูตก   หนทางไปสูความลมเหลวของผูประกอบการ 
ผูสรางองคกร   ไมรูวาอะไรที่ควรและคาดวาจะเจอ 

คาดการณการเปลี่ยนแปลงเขาสูการเตบิโตเปน
ระยะตาง  ๆ 

 คิดวาพฤติกรรมเหมือนในอดีตจะชวยใหประสบ
ความสําเร็จ       

          จางและรักษาบคุลากรเกงๆ    ไมรูวาคนอื่นคิดอยางไรเกี่ยวกับตนเอง 
  ใชจดุแข็งเชิงการประกอบการ     ไมฟงใคร 

ยึดมั่นกับคานยิม  ละเลยไมใสใจในบริษัท 
ประเมินจุดแข็งและจุดออนของตัวเอง   ขาดการสื่อสารที่เพียงพอ 
รับฟงขอคิดเห็นจากทีมผูบริหารและ

พนักงาน  
 ขาดการบริหารจัดการพนักงานที่ดีพอ 

ใชที่ปรึกษา โคช คําแนะนําจากเพื่อนใน
กลุมอาชีพ  

 หลีกเล่ียงการตัดสินใจที่สําคัญ 

เรียนรูตลอดเวลา   ละเลยที่จะเพิ่มทักษะความรูใหม 
สนุกกับการทาํงาน   
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