
 
 
 

 
   

หนังสือที่บอกเลาเหตุการณส้ันๆ งายๆ หากมีความหมายและมีพลังที่จะนําพาความสุขใจ 
และความสาํเร็จมาสูชีวิตการทํางานของคณุ  

เร่ืองราวของชายหนุมผูทะเยอทะยาน และผูถวิลหาความสําเร็จคนหนึ่งนามวาโจ  โจเปน 
พนักงานในบริษัทแหงหนึ่ง เขาเปนคนทะเยอทะยาน และมุงหวังจะไปใหถึงดวงดาว เขาทํางานหนัก ทํางานเร็ว 
และมีแผนมุงหนาสูจดุสูงสุด แตบางครั้งเขากลับรูสึกวาย่ิงเขาทํางานหนักข้ึนและเร็วเพยีงใด เปาหมายของเขา 
ย่ิงดูหางไกลออกไป 

 ดวยความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะปดการขายรายสําคญัตอนสิน้ไตรมาสที่เขามี 
ผลงานไมดีเลย โจจึงตดัสินใจขอคําแนะนาํจากพนิดาร ประธานบริษทัแหงหนึ่งและที่ปรึกษาธุรกิจระดับตํานาน 
ที่มีผูนิยมยกยองเขามาก พินดารประสบความสําเร็จอยางย่ิงในการลงทุนทําธุรกิจดานตางๆ หลากหลาย เมื่อ 
วางมือจากบรษิัทสวนใหญของตนเองแลว เขาก็อุทิศเวลาเกือบทั้งหมดใหแกการสอนและปนผูอ่ืน และเปนที่
ตองการอยางมากในฐานะทีป่รกึษาของเหลา CEO  

 

 

พินดารแนะนาํใหโจรูจักกับ “ผูให” กลุมหนึ่ง มีทั้งเจาของรานอาหาร CEO ที่ปรึกษา 
การเงิน นายหนาอสังหาริมทรัพย และ “ผูเช่ือมโยง” ซึ่งนําทุกคนมารวมกัน เพ่ือนๆ ของพินดารเลาถึงกฎ 
หาขอสูความสาํเร็จลนฟาใหโจฟง และสอนวิธีการเปดตวัเองเพื่อรับรูถึงพลังแหงการให  

                   
   

คนแรกที่พินดารแนะนําใหโจรูจัก เปนนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย และเจาของรานอาหาร  
จํานวน 5 แหง ช่ือวา เออรเนสโต  ยาฟราเต ซึ่งโจคิดวาไมใชแคความสําเร็จดานทรัพยสินเทานั้น แตชาย 
คนนี้เปลงประกายแหงความสําเร็จที่ทรงพลังมากกวาเงิน เออรเนสโตเริ่มตนจากรถเข็นขายฮ็อตดอ็ก  
แตดวยฝมือการทําอาหารที่มีความเปนศลิปนจนชื่อเสียงของฮ็อตดอ็กขจรขจายออกไป และมีกลุมนักธุรกิจ 
ที่มีความประทับใจในหัวคดิเชิงธุรกิจและการอุทิศตนใหกับการบริการ ผูบริหารในกลุมนี้จึงลงทุนเปดราน 
อาหารใหแกเออรเนสโต หลังจากนั้นกิจการรานอาหารของเขาก็เจริญรุงเรืองข้ึนจนสามารถซื้อหุนจากกลุม 
นักธุรกิจได และกอตั้งรานอาหารจํานวนหนึ่ง เออรเนสโตนาํกําไรบางสวนไปลงทุนในที่ดินซึ่งตดิกบัราน 
อาหารของเขา จนกลายเปนเจาของอสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชยรายใหญที่สุดในเมือง แตเออรเนสโตก็ยัง 
ทําหนาที่เปนพอครัวในรานอาหาร กฎขอนี้จึงสรุปไดวา รูปลักษณภายนอกอาจลวงตาได คาที่แทจริงของ 
ตัวเราวัดไดโดยการดูวามูลคาของสิ่งทีคุ่ณมอบใหไปน้ันสูงกวาเงินที่คุณไดรับมากแคไหน 
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คนตอมาท่ีพินดารแนะนาํใหโจรูจักเปนหญิงสาวชื่อวา นิโคล  มารตนิ ซึ่งพินดาร 
ร 

ดานการศึกษาที่ประสบค

อ 

 

ูกอตัง้และ CEO นิโคลยังทําหนาที่ที่ปรึกษาใหแกโรงเรียน องคกรเกี่ยวกับการเรียน 
หนังสือที่บานแล

 

วา 

ันที่สามคนทีพิ่นดารแนะนาํใหโจรูจัก เปนนักธุรกิจที่มจีิตใจเปนธรรมชื่อวา แซม  โรเซน  
ซึ่งเร่ิมทํางานในฐ

 

 

ไดใหความหมายของกฎขอสามแหงความสําเร็จลนฟาแกโจวา  
คุณจะมีอิทธพิล

ื่น 

   

เรียกเธอวา อัจฉริยะตัวจริง  นิโคลเปนผูบริหาร CEO  และผูกอตั้งบรษิัทซอฟตแว
วามสําเร็จมากที่สุดแหงหนึ่งในประเทศ จากอาชีพครูประถมผูเปยมดวยพรสวรรค 

นิโคลไดเร่ิมตนคิดคนเกมทีเ่ด็กๆ ตองใชความคดิสรางสรรคและความอยากรูอยากเห็นในการเสริมสราง
สติปญญา จนตอมาเธอไดวาจางคุณพอของเด็กนักเรียนที่มีอาชีพเปนวิศวกรซอฟตแวรเขียนโปรแกรมเพื่
ใชกับคอมพิวเตอร และคุณแมของเด็กนักเรียนอีกคนที่เปนเจาของธุรกิจโฆษณาและการตลาด ทัง้สามคน 
ไดรวมกันกอตั้งบริษัทข้ึนมา โดยนโิคลหาเงินทุนจากกลุมเพื่อน และมีพินดารเปนผูเช่ือมโยง ภายในเวลา 
ไมก่ีปบรษิัทซอฟตแวรการศึกษาท่ีกําลังเติบโตของพวกเขาทําเงินไดมากกวาสองรอยลานดอลลารจากยอด
ขายตอปทั่วโลก  

ในฐานะผ
ะนักวิจัยการศึกษา หลังจากนั้นนิโคลก็เฝาดูวาหุนสวนทํางานหนักแคไหน เปลี่ยนแปลงชีวิต

เด็กๆ มากมายเพียงใด แลวก็เห็นวามันไมไดชวยใหบรกิารอะไรเลย นิโคลจึงตัดสนิใจเปลี่ยนแปลง เปนวิธีที่
โจคดิวา เปนการแตงเร่ือง และความโกลาหลวุนวายที่เกิดขึ้นทั่วหอง โดยการจดัประชุมผูบริหารฝายการตลาด
ระดับสูงของบริษัทเพื่อระดมความคดิเห็น และเพ่ือเปดตลาดในตางประเทศ การประชุมในหองที่ออกแบบ
เหมือนหองเรียนของเด็กอนบุาลที่มีอุปกรณสําหรับวาดเขียน เชน ดนิน้ํามัน สีเทียน ภาพวาดดวยนิ้วมือกับ 
ดินน้าํมัน ชวยใหผูบริหารทีค่ิดอะไรไมออกสามารถทําอะไรสําเร็จได กฎขอที่สองกฎแหงคาตอบแทนสรุปได
รายไดของคุณตัดสินโดยดูวา คุณใหบริการผูคนจํานวนมากแคไหน และคุณบริการพวกเขาไดดีเพียงใด 
                        
   

ว
านะตัวแทนประกันชีวิตที่ตองตอสูดิ้นรน ตอมาเขามีช่ือเสียงในฐานะนักธุรกิจทีท่ํางานกบั 

องคกรที่ไมมุงหวังผลกําไร เชน องคกรที่ชวยเหลือผูดอยโอกาสทางการเงิน ผูไรที่อยูอาศัย ผูอดอยาก 
ปจจุบนัแซมเปนผูบริจาคหมายเลข 1 ของรัฐ และใชเวลาสวนใหญเจรจาตอรองสัญญาสําคัญแทนองคกร
การกุศลตางๆ  ทั่วโลก แซมใหแนวคดิกับโจในเรื่องวิธีการพัฒนาเครือขาย หมายถึง เครือขายของคนที ่
รูจักเรา ชอบเรา และไววางใจเรา ซึ่งพวกเขาเหลานั้นจะมีเราอยูในสมองสวนลึกเสมอ พวกเขาคือกองทัพ
ทูตเคลื่อนที่สวนตัว  

แซม
มากเพียงไร ขึ้นอยูกับวาคุณใหความสําคัญแกผลประโยชนของ 

ผูอ่ืนกอนตัวเองมากแคไหน เพราะถาคณุใหความสําคัญแกผลประโยชนของคนอ
กอนแลว ประโยชนของคุณก็จะไดรับการดูแลเสมอ 
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เมื่อโจกลับถึงบานหลังจากที่ตองกมหนากมหนาทํางานในที่ทํางานที่ทกุอยาง 

า 
ลา

 
โจตืน่ข้ึนมาในตอนเชา เข

า

 
โจไปเขารวมการสัมมนาวาดวยยอดขายประจําปที่มีวทิยากรเปนผูหญิง 

ช่ือวา เดบรา  ดา ย 

 

 

 

 

                   
ารนดัไววาจะแนะนําใหโจรูจักกับอาคนัตุกะวันศุกร  

เธอใหโจฟง เร่ิมตั้งแต 
ุญ 

ดูโกลาหล โจกับกับซูซานผูเปนภรรยาไดตั้งกฎเกณฑไววา ทั้งสองคนตางมีเวล
ในการปรบัทุกขจากสิ่งที่แตละคนประสบมาทั้งวันคนละ 30 นาท ีคนืนี้โจไดใหเว
กับซูซานในการระบายถึงสถานการณที่ยากลําบากในทีท่ํางานจนเธอหลับไป และเมื่อ
าก็เห็นกระดาษแผนหนึ่งมีคาํเขียนไววา สุดทีรั่ก...ขอบคุณมากสําหรับความเอื้ออารี

ของคุณ  ที่ทนฟงฉันบนเมื่อคืนนี ้ ฉันจําไมไดวาเคยรูสึกวามีใครฟงฉันพูดมากขนาดนี้มากอน...   โจรูสึก 
อัศจรรยใจวามันไมไดเก่ียวกับเรื่องบน เธอแคอยากใหเขาฟง แคอยากใหคําพูดของเธอมีคนไดยิน โจไดทํ
การบานที่พินดารขอใหทําแลว 
                    

  
วันที่ส่ีพินดารชวน
เวนพอรต เดบราไดเลาถึงชีวิตครอบครวัของเธอที่สามีออกจากบานไปและไมกลับมาอีกเล

ทิ้งใหเธอเล้ียงดูลูกทั้งสามคนเพียงลําพัง และยังเลาถึงประสบการณการทํางานที่ลมเหลว เร่ิมตนจากอาชีพ 
การขายธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่เธอพยายามเรียนรูและทําตามคาํแนะนํา ตลอดจนคําส่ังสอนของทุกคนใน 
บริษัท ปรากฏวาพอถึงส้ินปเธอขายบานหรือที่ดินไมไดเลย เธอจึงตดัสนิใจที่จะเลิกอาชีพนี้ วันรุงข้ึนเดบรา 
เขาที่ทํางานและเตรียมเก็บขาวของออกจากโตะทํางาน แตเธอมนีัดสดุทายกับลูกคาที่ไมสามารถหลีกเล่ียงได
เดบราขับรถพาลูกคาไปดูบาน โดยไมไดเอาเอกสารรายละเอียดของบานหลังนั้นไปดวย และปลอยตัวพูดคุย 
กับลูกคาถึงเร่ืองไรสาระ เชน ชีวิตครอบครัวในฐานะแม เมีย ผูดูแลบาน ลูกคาตกลงซื้อบานหลงัที่เดบราขาย 
ตอมาเธอสามารถขายบานไดอีก 2 – 3 หลัง ส่ิงที่เดบราไดเรียนรูจากลูกคาคนนั้นกค็ือวิธีการผูกมิตร วิธีการ 
ใสใจ วิธีการทําใหผูคนรูสึกดีกับตัวเอง หลังจากนั้นเดบราไดพบกับสามีของลูกคาคนที่เดบราขายบานหลังแรก
ให และเขาไดแนะนาํใหเดบรารูจักกับเพื่อนบางคนซึ่งอยูในวงการอสังหาริมทรัพย เมื่อฟงมาถึงตรงนี้ทําให 
โจคดิไดวา เดบราคนนี้นี่เองที่ขายที่ดินยานการคามูลคาหลายลานดอลลารใหเออรเนสโต เจาของรานอาหาร
ผูมองการณไกล โดยมีผูเช่ือมโยงเออรเนสโต ยาฟราเตกับเดบรา  ดาเวนพอรต เขาดวยกัน และยังชวยจัดหา
เงินทุนใหธุรกจิบริษัทซอฟตแวรที่กําลังเติบโตของนิโคล  มารตนิ ส่ิงทีโ่จไดรับจากการบรรยายของเดบรา 
คือ สิ่งทีท่รงคุณคาทีสุ่ดทีคุ่ณจะตองมอบใหคนอื่นๆ คือตัวคุณเอง ตราบใดที่คณุยังพยายามที่จะเปน 
คนอื่น หรือเสแสรง หรือมีพฤติกรรมตามที่ผูอ่ืนสอนคุณ คุณกจ็ะไมมีทางเขาถึงผูคนไดอยางแทจริง 
 
 
  วันสุดทายพนิด
และทานอาหารกลางวันกันทีบ่านพนิดาร  โดยมีเรเชลผูซึ่งมีศิลปะในการชงกาแฟ 
ช้ันเลิศ เปนคนตอนรบัโจกอนที่พินดารจะออกมาพบกบัโจ เรเชลไดเลาถึงชีวิตของ
เขามาทํางานในคฤหาสนของพินดาร เธอไดเรียนรูศิลปะแหงการทําธุรกิจ เรียนรูเร่ืองการเงินและความใจบ
การตอรองและการสรางเครือขาย แหลงทรัพยากรและความสัมพันธ เรเชลไดนําบทเรียนเหลานี้ไปใชโดย 
ศึกษาเรื่องที่เธอชอบ ซึ่งนัน่ก็คือ การชงกาแฟรสเลิศ 
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   เมื่อถึงเวลาอาหารกลางวัน พินดารถามโจถึงเร่ืองของการใหและการรับ พินดาร 

พ  
คือ การเปดใจกวางที่จะ

แหงความสําเร็จของพินดารครบทั้ง 

โจ  

 
 

  

บอกโจวา โจคดิถึงการรับอยูตลอดเวลา แทที่จริงแลวความลับสูความสําเร็จอยูที่ 
วาการจะไดส่ิงใดมา การจะครอบครองสิ่งใด ก็คือการให ความลบัของการไดรับ 
ก็คือการให กฎขอหากฎแหงการรับสรุปไดวา กุญแจสูการใหอยางมีประสิทธิภา
รับ ดังนั้น อาคนัตุกะวันศุกรก็คือโจนัน่เอง 

  วันหนึ่งในที่ทาํงานของโจ หลังจากที่โจปฏบิัตติามกฎ
หาขอแลว วันนั้นบรรยากาศเครงเครียดเพราะทุกคนกาํลังพยายามที่จะปดการขายกอนที่ไตรมาสทีส่าม 
จะสิ้นสุดลง โจพลาดเปาตัวเลขในไตรมาสที่สามและกําลังรูสึกแย  เสียงโทรศัพทดังข้ึน มีคนติดตอมาหา
ช่ือ แฮนแซน  นีล  ซึ่งบอกโจวาคนทีแ่นะนําใหเขาโทรศพัทมาหาโจ  คือคูแขงคนทีโ่จเคยแนะนําใหลูกคา 
ติดตอไป   เมือ่ครั้งที่ลูกคาปฏิเสธขอเสนอของโจ  โจนกึถึงกฎขอแรกคือ การใหในสิ่งที่มีมูลคามากกวา   
แฮนแซน  บอกวา เขาตองการความชวยเหลือจากโจ เพราะลูกคารายใหญเสนองานที่ไมมีซัพพลายเออร 
รายไหนทําไดตามมาตรฐานที่ตั้งไว งานนัน้คือสัมปทานกาแฟชั้นเลิศระดับพรีเมียม โจจึงตกลงรับงาน  
  หลังจากนั้นโจ แฮนแซน และเรเชล ไดรวมหุนกันเปดบริษัทกาแฟชื่อวา กาแฟอันลอืช่ือ
ของเรเชล โดยเรเชลทําหนาที่ตดิตอลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ ไมถึงหนึง่ปบริษัทกาแฟอันลือช่ือ
ของเรเชล ก็มีโครงการขนาดยักษหลายโครงการ และกระทบไปทั่วโลกดวย เชน การกอตั้งมูลนิธกิาแฟ 
อันลือช่ือของเรเชล  ที่ไดทาํงานรวมกับชุมชนทองถ่ินทั่วอเมริกากลาง แอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉยีงใต
และทุกประเทศในโลกที่ผลติกาแฟ เพ่ือชวยกอตั้งสหกรณธุรกิจแบบพึ่งตนเองไดในชุมชน โดยมีซูซาน 
ภรรยาของโจที่ทํางานเปนวศิวกรโยธาไดลาออกจากงานมาชวยงานในบริษัทกบัโจดวย 

 โจไดเรียนรูวา การเปลี่ยนเปาหมายจากการไดมาเปนการให น่ันคือการใหความ 
สําคัญแกผลประโยชนของผูอ่ืนกอน    และการเพิ่มคาใหแกชีวิตของผูอ่ืนอยางตอเน่ือง จะนําไปสู 
ผลตอบแทนอันไมคาดฝนในที่สุด 
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