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บทแนะน�าหนังสือ

Good to Great*

โดย สุภทัณี เป่ียมสุวรรณกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

	 การท่ีจะท�าให้องคก์รหรือบริษทัประสบความส�าเร็จกา้วไปสู่การเป็นบริษทั

ท่ียิง่ใหญ่และยัง่ยนืนั้น	วินยัเป็นเร่ืองท่ีส�าคญัมากดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งในเร่ือง	Good		

to	Great		

	 หนงัสือเล่มน้ีกล่าวถึงหลกัการวา่ดว้ยการกา้วจากบริษทัท่ีดีไปสู่บริษทัท่ียิง่ใหญ่	

เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการยกระดบับริษทัหรือองคก์รใหก้า้วไปสู่ความยิง่ใหญ่	(Good	to	Great)	

มนัจึงไม่ใช่แค่หนงัสือท่ีกล่าวถึงการแกไ้ขปัญหาทางธุรกิจ	กลยทุธ์	การวางแผนท่ีท�าให้

บริษทัประสบความส�าเร็จเพยีงแค่ชัว่คราวแลว้หายไปแต่มนัคือการคน้หาส่ิงท่ีสร้างองคก์ร

ทัว่ไปใหก้า้วไปสู่ความยิง่ใหญ่ท่ีย ัง่ยนื

	 Good		to	Great		เป็นงานวจิยัและหนงัสือท่ีเขียนโดย	จิมส์	คอลลินส์	และทีมวจิยั	

21	คน	ใชเ้วลาในการวจิยัและเขียน	5		ปี	งานวจิยัฉบบัน้ีตอบค�าถามวา่	“เหตุใดบริษทัทัว่ไป

ไม่สามารถเป็นบริษทัท่ียิง่ใหญ่ได”้	 งานวิจยัเร่ิมดว้ยการเลือก	28	บริษทัจากตลาดทรัพย	์

โดยเป็นบริษทั	Good	to	Great	11	บริษทั		อีก	17	บริษทัเป็นเปรียบเทียบ	จิมส์	คอลลินส์

ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเพื่อเปรียบเทียบเป็นคู่	 และสรุปไดว้่าองค์กรส่วนใหญ่ไม่สามารถ

กา้วกระโดดไปสู่ความส�าเร็จท่ียิง่ใหญ่ได	้เพราะติดอยูก่บั	“กบัดกัแห่งความส�าเร็จ”	นั้นคือ

การท่ีองคก์รนั้นเห็นวา่องคก์รของตนดีแลว้	(Good	is	an	enemy	of	Great	)	จึงไม่ไดท้�าการ

พฒันาต่อและสุดทา้ยก็ติดกบัดกัแห่งความส�าเร็จท�าให้หลายบริษทัไม่สามารถพฒันา

ไปเป็นบริษทั	Good	to	Great	ซ่ึงกคื็อท่ีมาของช่ือหนงัสือ	Good  to Great  

	 การวิจยัในคร้ังน้ีมีค �าถามท่ีส�าคญัคือ	ลกัษณะร่วมของบริษัทที่ยิง่ใหญ่ ที่ท�าให้

บริษทัเหล่านีแ้ตกต่างจากบริษทัเปรียบเทยีบคอือะไร

	 จากการวจิยัพบวา่	ปัจจยัทีท่�าให้บริษทัทีด่กีลายมาเป็นบริษทัทีย่ิง่ใหญ่ได้น้ันเกดิ

จากวนัิย 3 ด้านดงันี ้วนัิยในด้านคน วนัิยในด้านความคดิ และวนัิยในด้านการปฏิบัต ิ

*	Jim	Collins.	Good	to	Great.		Harper	Business,	2001
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วนิยัในดา้นคนนั้น จิมส์ คอลลินส์ กล่าวถึง ผู้นําระดบั �  และ ใครเป็นผู้ทาํ ก่อนทีจ่ะคดิว่าจะทาํอะไร 

ผู้นําระดับ � ผูน้าํระดบั �  จะมีบุคลิกทวิลกัษณ์คือเป็นคนอ่อนนอ้มถ่อมตนและมีความเป็นมืออาชีพ  

คือมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความยิ่งใหญ่และย ัง่ยืนให้กบับริษทั พวกเขามีความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํทุกอย่างเพื่อสร้าง

บริษทัใหย้ิง่ใหญ่ไม่วา่จะยากลาํบากเพียงใด จะแบ่งปันความดีความชอบในการทาํงานใหเ้พื่อนร่วมงาน แต่ถา้งาน

ลม้เหลวพวกเขาจะรับผิดชอบ โดยไม่โทษคนอ่ืน   ผูน้าํระดบั � ตระหนกัว่าความสําเร็จท่ียิ่งใหญ่ไม่ไดเ้กิดจาก

นํ้ามือของผูน้าํคนเดียวในช่วงเวลาเดียวแต่เป็นความสาํเร็จอนัเกิดจากความพยายามของผูน้าํหลายรุ่น ดงันั้นก่อนท่ี

จะออกจากบริษทัผูน้าํระดบั � จะสร้างกลไกท่ีทาํให้เกิดความกา้วหนา้โดยเขาจะวางตวัผูสื้บทอดตาํแหน่งเพื่อ

ความสําเร็จท่ียิ่งใหญ่กวา่ในรุ่นถดัไป แตกต่างจากผูน้าํทัว่ไปเม่ือผูน้าํเหล่าน้ียงัอยูใ่นบริษทั เขาจะทาํให้บริษทัมี

ช่ือเสียงมากในระยะเวลาหน่ึงแต่เม่ือผูน้าํเหล่าน้ีออกจากบริษทัไปจะก่อใหเ้กิดความเสียหายใหก้บับริษทัในระยะ

ยาวเพราะพวกเขาไม่ไดส้ร้างผลงานอยา่งต่อเน่ือง 

 ใครเป็นผู้ทํา ก่อนที่จะคิดว่าจะทําอะไร   ในบริษทั Good to Great  ผูน้าํใหค้วามสาํคญักบัทรัพยากร

บุคคล ต้องเลือกคนท่ีคิดว่า ใช่ เข้ามาในบริษัท ส่วนคนท่ีไม่ใช่ต้องเอาออก คนท่ีใช่คือ คนท่ีมีความรัก 

(Passion)ความมุ่งมัน่(Commitment) และความมีวินยั(Discipline)ท่ีจะมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  บริษทัGood to Greatจะ

จา้งพนกังานท่ีมีวินยัสูงเขา้มาทาํงาน ลกัษณะของพนกังานท่ีมีวินยัก็คือ ผูท่ี้จะทาํแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั

โดยไม่ตอ้งสั่ง การบงัคบัและกฎระเบียบท่ีเขม้งวดไม่ใช่ส่ิงจาํเป็นสาํหรับพนกังานท่ีมีวนิยั  

 ต่างจากผูน้าํบริษทัทัว่ไปมกัเขา้ใจวา่ การเปล่ียนแปลงใหอ้งคก์รเป็นบริษทัท่ียิง่ใหญ่ไดน้ั้น ขั้นตอนแรก

ท่ีควรทาํคือการกาํหนดทิศทางและวิสัยทศัน์ใหม่ให้กบัองคก์ร พร้อมทั้งวางยุทธศาสตร์ให้คนในองคก์รปฏิบติั

ตามให้บรรลุตามวิสัยทศัน์ท่ีตั้งไว ้ แต่งานวิจยัคร้ังน้ีพบว่าบริษทัท่ียิ่งใหญ่ ให้ความสําคญักบัการบริหารคนให้

เหมาะสมกบังาน (Put the right man in the right job)  จิม คอลลินส์ เปรียบบริษทัเป็นรถบสั � คนั ผูน้าํตอ้งเลือก

คนท่ีเหมาะสมเท่านั้นข้ึนรถบสั และคดัคนท่ีไม่เหมาะสมลงจากรถไป เพราะเม่ือรถบสัจะไปในทิศทางใดถา้คน

บนรถเตม็ใจ ไม่วา่รถจะเปล่ียนเส้นทางอยา่งไรก็ไม่มีปัญหา เปรียบไดก้บัองคก์รหากมีทีมงานท่ีเหมาะสมและมี

คุณภาพ กจ็ะร่วมกนักาํหนดวสิัยทศัน์และปฏิบติังานตามวิสัยทศัน์ท่ีวางร่วมกนั  ผูน้าํบริษทัGood to Great บริหาร

	 วินยัในดา้นคนนั้น	 จิมส์	 คอลลินส์	 กล่าวถึง	 ผูน้�าระดบั	 5	 และ	 ใครเป็นผูท้ �า

ก่อนท่ีจะคิดวา่จะท�าอะไร

 ผู้น�าระดบั 5	ผูน้ �าระดบั	5		จะมีบุคลิกทวลิกัษณ์คือเป็นคนอ่อนนอ้มถ่อมตนและ

มีความเป็นมืออาชีพ	 	 คือมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความยิ่งใหญ่และยัง่ยืนให้กบับริษทั	

พวกเขามีความมุ่งมัน่ท่ีจะท�าทุกอยา่งเพือ่สร้างบริษทัใหย้ิง่ใหญ่ไม่วา่จะยากล�าบากเพยีงใด	

จะแบ่งปันความดีความชอบในการท�างานใหเ้พื่อนร่วมงาน	แต่ถา้งานลม้เหลวพวกเขาจะ

รับผดิชอบ	โดยไม่โทษคนอ่ืน	ผูน้�าระดบั	5	ตระหนกัวา่ความส�าเร็จท่ียิง่ใหญ่ไม่ไดเ้กิดจาก

น�้ ามือของผูน้�าคนเดียวในช่วงเวลาเดียวแต่เป็นความส�าเร็จอนัเกิดจากความพยายามของ

ผูน้�าหลายรุ่น	 ดงันั้นก่อนท่ีจะออกจากบริษทัผูน้�าระดบั	 5	 จะสร้างกลไกท่ีท�าให้เกิด

ความกา้วหนา้โดยเขาจะวางตวัผูสื้บทอดต�าแหน่งเพือ่ความส�าเร็จท่ียิง่ใหญ่กวา่ในรุ่นถดัไป	

แตกต่างจากผูน้�าทัว่ไปเม่ือผูน้�าเหล่าน้ียงัอยูใ่นบริษทั	 เขาจะท�าใหบ้ริษทัมีช่ือเสียงมากใน

ระยะเวลาหน่ึงแต่เม่ือผูน้�าเหล่าน้ีออกจากบริษทัไปจะก่อใหเ้กิดความเสียหายใหก้บับริษทั

ในระยะยาวเพราะพวกเขาไม่ไดส้ร้างผลงานอยา่งต่อเน่ือง

 ใครเป็นผู้ท�า ก่อนที่จะคิดว่าจะท�าอะไร	 ในบริษัท	 Good	 to	 Great	 ผูน้�า

ใหค้วามส�าคญักบัทรัพยากรบุคคล	ตอ้งเลือกคนท่ีคิดวา่	ใช่	เขา้มาในบริษทั	ส่วนคนท่ีไม่ใช่

ตอ้งเอาออก	 คนท่ีใช่คือ	 คนท่ีมีความรัก	 (Passion)	 ความมุ่งมัน่	 (Commitment)	 และ

ความมีวินยั	 (Discipline)	 ท่ีจะมุ่งสู่ความเป็นเลิศ	บริษทั	Good	 to	Great	 จะจา้งพนกังาน	

ท่ีมีวนิยัสูงเขา้มาท�างาน	ลกัษณะของพนกังานท่ีมีวนิยักคื็อ	ผูท่ี้จะท�าแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
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ต่อบริษทัโดยไม่ตอ้งสั่ง	 การบงัคบัและกฎระเบียบท่ีเขม้งวดไม่ใช่ส่ิงจ�าเป็นส�าหรับ

พนกังานท่ีมีวนิยั	

	 ต่างจากผูน้�าบริษทัทัว่ไปมกัเขา้ใจว่า	 การเปล่ียนแปลงให้องค์กรเป็นบริษทั

ท่ียิง่ใหญ่ไดน้ั้น	ขั้นตอนแรกท่ีควรท�าคือการก�าหนดทิศทางและวสิยัทศันใ์หม่ใหก้บัองคก์ร	

พร้อมทั้ งวางยุทธศาสตร์ให้คนในองค์กรปฏิบัติตามให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีตั้ งไว	้	

แต่งานวิจยัคร้ังน้ีพบว่าบริษทัท่ียิ่งใหญ่	 ให้ความส�าคญักบัการบริหารคนให้เหมาะสม

กบังาน	(Put	the	right	man	in	the	right	job)	จิม	คอลลินส์	เปรียบบริษทัเป็นรถบสั	1	คนั	

ผูน้�าตอ้งเลือกคนท่ีเหมาะสมเท่านั้นข้ึนรถบสั	 และคดัคนท่ีไม่เหมาะสมลงจากรถไป	

เพราะเม่ือรถบสัจะไปในทิศทางใดถา้คนบนรถเตม็ใจ	ไม่วา่รถจะเปล่ียนเส้นทางอยา่งไร

ก็ไม่มีปัญหา	 เปรียบไดก้บัองคก์รหากมีทีมงานท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ	ก็จะร่วมกนั

ก�าหนดวิสัยทศัน์และปฏิบติังานตามวิสัยทศัน์ท่ีวางร่วมกนั	ผูน้�าบริษทั	Good	 to	Great	

บริหารคนอย่างเขม้งวดแต่ไม่โหดร้าย	 คือตอ้งยึดมัน่ในมาตรฐานการท�างาน	 จดัคน

ใหเ้หมาะสมกบังานการตดัสินใจตอ้งเดด็ขาดและรวดเร็ว	ใชค้นท่ีเก่งท่ีสุด	ไปท�างานท่ีเป็น

โอกาสท่ีส�าคญัท่ีสุด	อยา่จา้งคนเก่งไวแ้กปั้ญหา	และจากงานวจิยัพบวา่	“คน ไม่ใช่ ทรัพย์สิน

ที่ส�าคัญที่สุด หากแต่เป็นคนที่เหมาะสมกับงานต่างหากที่เป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด” 

ดงันั้นผูน้�าจึงควรเลือกใชค้นใหเ้หมาะกบังาน

	 วนิยัในดา้นความคิดนั้น	จิม	คอลลินส์เสนอ	2	แนวคิดคือ	กล้าเผชิญความจริงที่

โหดร้าย	และ	แนวคดิแบบตวัเม่น

 กล้าเผชิญความจริงที่โหดร้าย	 ผูน้ �าตอ้งแสดงให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเห็นว่าเขา

กลา้เผชิญความจริงและยอมรับความลม้เหลวได	้ เพราะหากผูน้�าไม่ยอมรับความจริง

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอาจบิดเบือนขอ้มลูเพราะไม่กลา้รายงานขอ้เทจ็จริงใหผู้บ้ริหารทราบ		ซ่ึง

จะก่อให้เกิดผลเสียกบับริษทัได	้ 	 ผูน้�าตอ้งฝึกฝนให้ยอมรับกบัความจริงและพร้อมท่ีจะ

ทบทวน	ปรับเปล่ียนวธีิการใหส้อดคลอ้งกบัสภาพในโลกแห่งความเป็นจริง		และตอ้งสร้าง

บรรยากาศใหอ้งคก์รมีการพดูและยอมรับความจริงกนัใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร	ปลูกฝัง

ใหทุ้กคนเคารพและรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของทุกคนในองคก์ร	ผูน้�าจะสร้างกลไก

ธงแดง	คือตอ้งเขา้ถึงทุกขอ้มลู	อยา่ละเลยขอ้มลูเลก็นอ้ย	เพราะอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย

แก่องคก์รได	้เม่ือผูน้�าพร้อมเผชิญหนา้กบัความเป็นจริงท่ีโหดร้ายแลว้	ส่ิงท่ีจะท�าใหอ้งคก์ร

นั้ นยืนหยดัอยู่ได้โดยไม่หวัน่ไหวคือความศรัทธา	 ผูน้�าจะต้องสร้างขวญั	 ก�าลังใจ	

คอยกระตุน้ให้ทุกคนในองค์กรฮึกเหิม	 กลา้เผชิญกบัปัญหาและมองถึงเป้าหมาย	 คือ	

ความส�าเร็จขององคก์ร
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 แนวคดิแบบตวัเม่น	นิทานกรีกโบราณกล่าวไวว้า่		“หมาจ้ิงจอกรอบรู้หลายเร่ือง		

เม่นรู้เพียงเร่ืองเดียว		แต่เป็นเร่ืองใหญ่ๆ”		เปรียบเหมือนคน	2	กลุ่ม	โดยท่ีกลุ่มหมาจ้ิงจอก		

เป็นพวกท่ีมีเป้าหมายหลายอยา่งในเวลาเดียวกนัและมองโลกซบัซอ้น		แต่ไม่เคยบูรณาการ

และไม่มีวสิยัทศันท่ี์เป็นเอกภาพ	ส่วนกลุ่มตวัเม่น	คือพวกท่ีท�าเร่ืองซบัซอ้นใหเ้ป็นเร่ืองง่าย	

ดว้ยความคิดท่ีเป็นระบบ		

	 แนวคิดแบบตวัเม่นเป็นแนวความคิดท่ีเรียบง่าย	ชดัเจน	 ซ่ึงเกิดจากความเขา้ใจ

อยา่งลึกซ้ึงใน	3	เร่ือง	ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัเหมือนวงกลม	3	วง	ท่ีตดักนั	ไดแ้ก่	อะไรคือส่ิงท่ีคุณ

ท�าไดดี้ท่ีสุด	อะไรคือพลงัขบัเคล่ือนเคร่ืองจกัรเศรษฐกิจของคุณ	และส่ิงท่ีคุณรักท่ีจะท�า

คืออะไร

 3

คนอยา่งเขม้งวดแต่ไม่โหดร้าย คือตอ้งยดึมัน่ในมาตรฐานการทาํงาน จดัคนใหเ้หมาะสมกบังานการตดัสินใจตอ้ง
เด็ดขาดและรวดเร็ว  ใชค้นท่ีเก่งท่ีสุด ไปทาํงานท่ีเป็นโอกาสท่ีสําคญัท่ีสุด อยา่จา้งคนเก่งไวแ้กปั้ญหา และจาก
งานวจิยัพบวา่ “คน ไม่ใช่ ทรัพย์สินที่สําคัญที่สุด หากแต่เป็น คนที่เหมาะสมกบังานต่างหากที่เป็นทรัพย์สินที่มีค่า
ทีสุ่ด” ดงันั้นผูน้าํจึงควรเลือกใชค้นใหเ้หมาะกบังาน 
 วินัยในดา้นความคิดนั้น จิม คอลลินส์เสนอ 2 แนวคิดคือ กล้าเผชิญความจริงที่โหดร้าย และ แนวคิด
แบบตวัเม่น 
 กล้าเผชิญความจริงที่โหดร้าย ผูน้าํตอ้งแสดงให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเห็นว่าเขากลา้เผชิญความจริงและ
ยอมรับความลม้เหลวได ้เพราะหากผูน้าํไม่ยอมรับความจริงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอาจบิดเบือนขอ้มูลเพราะไม่กลา้
รายงานขอ้เท็จจริงให้ผูบ้ริหารทราบ  ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลเสียกบับริษทัได ้ ผูน้าํตอ้งฝึกฝนให้ยอมรับกบัความจริง
และพร้อมท่ีจะทบทวน ปรับเปล่ียนวิธีการให้สอดคลอ้งกับสภาพในโลกแห่งความเป็นจริง  และตอ้งสร้าง
บรรยากาศให้องคก์รมีการพดูและยอมรับความจริงกนัให้เป็นวฒันธรรมองคก์ร  ปลูกฝังให้ทุกคนเคารพและรับ
ฟังและยอมรับความคิดเห็นของทุกคนในองค์กร ผูน้าํจะสร้างกลไกธงแดง คือตอ้งเขา้ถึงทุกขอ้มูล อย่าละเลย
ขอ้มูลเลก็นอ้ย เพราะอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่องคก์รได ้เม่ือผูน้าํพร้อมเผชิญหนา้กบัความเป็นจริงท่ีโหดร้าย
แลว้ ส่ิงท่ีจะทาํให้องคก์รนั้นยืนหยดั อยูไ่ดโ้ดยไม่หวัน่ไหวคือความศรัทธา ผูน้าํจะตอ้งสร้างขวญั กาํลงัใจ คอย
กระตุน้ใหทุ้กคนในองคก์รฮึกเหิม กลา้เผชิญกบัปัญหาและมองถึงเป้าหมาย คือ ความสาํเร็จขององคก์ร 
 แนวคิดแบบตัวเม่น นิทานกรีกโบราณกล่าวไวว้า่  “หมาจ้ิงจอกรอบรู้หลายเร่ือง  เม่นรู้เพียงเร่ืองเดียว  
แต่เป็นเร่ืองใหญ่ๆ”  เปรียบเหมือนคน 2 กลุ่ม โดยท่ีกลุ่มหมาจ้ิงจอก  เป็นพวกท่ีมีเป้าหมายหลายอยา่งในเวลา
เดียวกนัและมองโลกซบัซอ้น  แต่ไม่เคยบูรณาการและไม่มีวิสัยทศัน์ท่ีเป็นเอกภาพ ส่วนกลุ่มตวัเม่น  คือพวกท่ีทาํ
เร่ืองซบัซอ้นใหเ้ป็นเร่ืองง่าย ดว้ยความคิดท่ีเป็นระบบ   
 แนวคิดแบบตวัเม่นเป็นแนวความคิดท่ีเรียบง่าย ชดัเจน ซ่ึงเกิดจากความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงใน  
3 เร่ือง  ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัเหมือนวงกลม 3 วง  ท่ีตดักนั  ไดแ้ก่  อะไรคือส่ิงท่ีคุณทาํไดดี้ท่ีสุด  อะไรคือพลงัขบัเคล่ือน
เคร่ืองจกัรเศรษฐกิจของคุณ และ  ส่ิงท่ีคุณรักท่ีจะทาํคืออะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แนวความคิดแบบตวัเม่น  ไม่ใช่เร่ืองเก่ียวกบัการตั้งเป้าหมายท่ีจะเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด ไม่ใช่กลยทุธ์ท่ีเป็นท่ี
หน่ึง  ไม่ใช่แผนเพื่อความเป็นสุดยอด  แต่คือการทาํความเขา้ใจวา่อะไร  คือส่ิงท่ีคุณทาํไดดี้ท่ีสุด   อะไรคือส่ิงท่ีตวั
ขบัเคล่ือนบริษทัของคุณอยา่งแทจ้ริง อะไรคือ ส่ิงท่ีคุณมีใจรักท่ีจะทาํ 

ส่ิงท่ีทาํใหคุ้ณ 
รักงานท่ีทาํ 

  
ส่ิงท่ีขบัเคล่ือน 
เคร่ืองจกัร 

 
ส่ิงท่ีคุณทาํได ้

ดีท่ีสุด 

	 แนวความคิดแบบตวัเม่น	ไม่ใช่เร่ืองเก่ียวกบัการตั้งเป้าหมายท่ีจะเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด	

ไม่ใช่กลยทุธ์ท่ีเป็นท่ีหน่ึง	ไม่ใช่แผนเพือ่ความเป็นสุดยอด	แต่คือการท�าความเขา้ใจวา่อะไร		

คือส่ิงท่ีคุณท�าไดดี้ท่ีสุด	อะไรคือส่ิงท่ีตวัขบัเคล่ือนบริษทัของคุณอยา่งแทจ้ริง	อะไรคือส่ิง

ท่ีคุณมีใจรักท่ีจะท�า

	 การท่ีจะเป็นบริษทัท่ียิ่งใหญ่ได้ไม่จ�าเป็นตอ้งอยู่ในอุตสาหกรรมท่ียิ่งใหญ่		

พวกเขาท�าไดดี้เพราะมีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง	 มีความรักในส่ิงท่ีท�า	และจะท�าในส่ิงท่ีรัก		

นั่นคือบริษทั	 Good	 to	 Great	 ก�าหนดเป้าหมาย	 และกลยุทธ์ของตนบนพื้นฐานของ

ความเขา้ใจ	 จากการวิจยัพบว่ามีบริษทัไม่ก่ีรายท่ีมีวินยัคน้พบแนวคิดแบบตวัเม่น	 และ

บริษทัท่ีจะมีวนิยัในการยดึมัน่แนวคิดแบบตวัเม่นยิง่นอ้ยกวา่

	 วนิยัในดา้นการปฏิบติันั้น	จิม	คอลลินส์เสนอแนวคิด	วฒันธรรมแห่งวนัิย และ 

เทคโนโลยใีนฐานะตวัเร่ง
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 วัฒนธรรมแห่งวินัย	 ในตอนแรกนั้นคอลลินส์และทีมวิจยัของเขาไม่ไดใ้ห้

ความสนใจเก่ียวกบัเร่ืองวฒันธรรมแห่งวนิยัเลยเพราะบริษทัทัว่ไปแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทั

ของตนมีวนิยัเช่นเดียวกบับริษทั	Good			to	Great		แต่เม่ือศึกษาไปแลว้ปรากฏวา่	วฒันธรรม

แห่งของบริษทั	 Good	 to	 Great	 และบริษทัทัว่ไปนั้นแตกต่างกนัมากและเป็นเร่ืองท่ี

ส�าคญัมากท่ีจะให้บริษทันั้นเป็น	 บริษทั	 Good	 to	 Great	 การสร้างผลงานท่ียิ่งใหญ่

ใหย้ ัง่ยนืนั้น	ตอ้งสร้างวฒันธรรมองคก์รคือคนในองคก์รตอ้งมีวินยัในตวัเอง	และยดึมัน่

อยูภ่ายในวงกลมสามวง	 วฒันธรรมของความมีวินยั	 มีลกัษณะส�าคญัคือคนยดึมัน่อยูใ่น

ระบบแต่มีเสรีภาพ	 และมีความผิดชอบภายใตก้รอบของระบบ	 วฒันธรรมไม่ไดเ้ป็น

เร่ืองของการท�างานเท่านั้น	แต่เก่ียวขอ้งกบัการสรรหาคนท่ีมีวนิยัซ่ึงสามารถสร้างความคิด

ท่ีมีวินยั	 เพื่อให้เกิดการท�างานอยา่งมีวินยั	 อยา่เอาวฒันธรรมของความมีวินยัไปปนกบั

ความมีวินยัท่ีเกิดจากลกัษณะเผด็จการ	 เป็นแนวความคิดท่ีต่างกนัมาก	ผูน้�าท่ีใชอ้ �านาจ

สร้างวินัยมกัจะไม่สามารถสร้างผลงานท่ีย ัง่ยืนได้	 ความมีวินัยท่ีส�าคญัท่ีสุดในการ

สร้างผลงานท่ีย ัง่ยืน	 คือ	การยึดมัน่กบัแนวความคิดแบบตวัเม่น	 และพร้อมท่ีจะปฏิเสธ

โอกาสอ่ืน	ๆ		ท่ีอยูน่อกขอบเขตของวงกลมสามวง

 เทคโนโลยใีนฐานะแรงเฉ่ือย	ผูน้ �าบริษทั	Good	to	Great	คิดต่างไปจากผูน้�าบริษทั

ทัว่ไปในเร่ืองเทคโนโลยพีวกเขาไมต่ามแฟชัน่หรือเห่อเทคโนโลยใีหม่	แต่จะน�าเทคโนโลยี

มาใช้หลงัจากผ่านการคิดพิจารณาเลือกสรรอย่างรอบคอบแลว้	 เพราะตระหนักดีว่า	

เทคโนโลยเีป็นแคต่วัเร่งความเร็ว	แต่ไม่ใช่ตวัสร้างการเปล่ียนแปลง		เหตุผลง่ายๆ	กคื็อ	คุณ

ไม่อาจใชเ้ทคโนโลยไีดดี้ท่ีสุด	จนกวา่คุณจะรู้วา่เทคโนโลยใีดเหมาะสมกบัคุณ	กล่าวคือ	

สอดคลอ้งกบัการคิดแบบตวัเม่น	บริษทั	Good	to	Great	ใชเ้ทคโนโลยเีป็นตวัเร่งแรงเฉ่ือย	

ไม่ใช่ตวัสร้างแรงเฉ่ือย	 ไม่มีบริษทัยิง่ใหญ่รายใด	 เร่ิมตน้กระบวนการเปล่ียนแปลงดว้ย

เทคโนโลย	ีแต่ทุกบริษทักลายเป็นผูบุ้กเบิกการใชเ้ทคโนโลยทีนัทีท่ีพบวา่	เทคโนโลยนีั้น	

อยู่ในขอบเขตของวงกลมสามวง	 ผูน้�าบริษทั	Good	 to	Great	 จะพิจารณาเทคโนโลยี

ดว้ยความสุขมุรอบคอบและสร้างสรรค	์	พวกเขาจะลงมือท�ากต่็อเม่ือรู้วา่ตอ้งการท�าอะไร	

และจะปรับปรุงบริษทัได้อย่างไร	 	 ตรงขา้ม	 ปฏิกิริยาของบริษทัทั่วไปจะนั่งไม่ติด	

ดว้ยความกลวัในส่ิงท่ีพวกเขาไม่เขา้ใจ	 และกลวัว่าจะถูกบริษทัอ่ืนแซงหนา้ตวัเองและ

ถูกทอดท้ิงอยูข่า้งหลงั	ตวัอยา่งเช่น	 เกิดฟองสบู่เทคโนโลย	ี ในช่วงปลายทศวรรษ	1990	

ในคร้ังนั้น	บริษทัทัว่ไปเปล่ียนเทคโนโลยอียา่งเร่งด่วนดว้ยกลวัวา่จะตกยคุ	ในขณะท่ีบริษทั	

Good	 to	 Great	 	 น่ิง	 สงบ	 วางเฉย	 และก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเงียบๆและมั่นคง	

ดว้ยความมีวนิยัสูง	ยดึมัน่ในหลกัการพื้นฐานของตนและรักษาความสมดุลไว	้ ในขณะท่ี

บริษทัทัว่ไปซ่ึงไร้หลกัการจะตกต�่าลงหรือดอ้ยประสิทธิภาพเหมือนเดิม
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	 ส่ิงท่ีบริษทั	Good	to	Great	ใชใ้นการพฒันาบริษทัคือการใชท้ฤษฎล้ีอเฟือง	คือ

การสะสมพลงั	 เม่ือมองจากภายนอกแลว้บริษทั	Good	 to	Great	 มีการเปล่ียนแปลงอยา่ง

ก้าวกระโดด	 แต่จากมุมมองของคนภายในจะเห็นว่าเกิดข้ึนอย่างค่อยเป็นค่อยไป	

คนในบริษทับางส่วนไม่รู้ตวัดว้ยซ�้ าว่ามีการเปล่ียนแปลง	 จนกระทัง่หันกลบัไปมอง

แลว้พบว่าได้มีความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนแลว้	 ในการด�าเนินงานทุกบริษทัจะพบกบั

ความกดดนัท่ีถาโถมเขา้มา	บริษทัท่ีอดทนและมีวินยัเท่านั้นท่ีจะสะสมแรงเฉ่ือยเพื่อไป

ให้ถึงจุดกา้วกระโดดได	้การเปล่ียนแปลงไปสู่บริษทัท่ียิ่งใหญ่นั้นเกิดจากกระบวนการ

สัง่สมของทุกขั้นตอน	ทุกปฏิบติัการและทุกการตดัสินใจ	รวมกนัข้ึนเพือ่เป็นผลงานท่ีย ัง่ยนื

และโดดเด่น	 โดยใช้แนวคิดเดียวกับการผลักล้อเฟืองขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้แรงมาก

ในตอนแรกเพื่อสะสมแรงเฉ่ือยไว	้ จนกระทัง่ถึงจุดหน่ึงท่ีลอ้เฟืองจะสามารถหมุนไปได้

อย่างรวดเร็วแมว้่าจะใส่แรงเพิ่มเขา้ไปอีกเพียงเล็กน้อย	 ความส�าเร็จเกิดข้ึนไดจ้ากการ

ปรับปรุงและสร้างผลงานท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองสม�่าเสมอ	สอดคลอ้งกบัแนวความคิดท่ีเรียกวา่	

“อ�านาจของลอ้เฟือง”	 ซ่ึงส่ิงน้ีเป็นส่ิงส�าคญัท่ีบริษทั	Good	 to	Great	 ใชใ้นการกระตุน้ให้

คนมีความผกูพนัและเขา้ร่วมในการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งประกาศเป้าหมาย		เพยีงแค่

ใหพ้นกังานในบริษทัประเมินแรงเฉ่ือยของลอ้เฟืองและแปรศกัยภาพใหก้ลายเป็นผลงาน

ซ่ึงก็คือเป้าหมายของการท�างานอยู่แลว้	 เพราะทุกคนตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของทีม

ท่ีมีความส�าเร็จ	ตอ้งการสร้างผลงานท่ีมองเห็นและจบัตอ้งได	้

	 พนกังานของบริษทั	Good	 to	Great	 รักษาค่านิยมหลกั	และเป้าหมายหลกัของ

องค์กรคือการประสานกันอย่างมหัศจรรย์ระหว่าง	 “การรักษาค่านิยมหลักกับการ

สร้างความกา้วหนา้”	พนกังานทุกคนจะตั้งค �าถามกบัตวัเองวา่	 “อะไรคือส่ิงท่ีคุณรู้สึกวา่

เป็นความผกูพนัท่ีตอ้งสร้างความยิง่ใหญ่”	 เม่ือตอบค�าถาม	 น้ีไดแ้ลว้	จะพบวา่ไม่เพียงแต่

จะพฒันางานไปสู่ความยิง่ใหญ่ได	้แต่ชีวติจะยิง่ใหญ่ดว้ย	 เพราะคนเราจะมีชีวติท่ียิง่ใหญ่

โดยปราศจากงานท่ีมีความหมายไม่ได	้ เราจะมีความสุขเม่ือมีส่วนในการสร้างส่ิงท่ีดีเลิศ		

ท่ีเป็นประโยชนต่์อผูอ่ื้น	

	 จะเห็นไดว้า่แนวคิดส�าคญัใน	Good	to	Great	กคื็อ	วนิยันั้นเอง	ซ่ึงเราสามารถน�า

แนวคิดน้ีไปสร้างความยิง่ใหญ่ใหก้บับริษทั	องคก์รและยงัสามารถน�าไปปรับใชก้บังาน

วิชาการไดอี้กดว้ย	 เช่น	 การท�าวิทยานิพนธ์	 และ	 ดุษฎีนิพนธ์	 จากสถิติในทางวิชาการ

เราจะพบวา่มีนกัศึกษาประมาณร้อยละ	70	 ท่ีเรียนไม่จบเพราะ	ท�าเล่มวิทยานิพนธ์	หรือ

ดุษฎีนิพนธ์ไม่ส�าเร็จ	 อนัเน่ืองจากการผลดัวนัประกนัพรุ่งและหลายๆ	คร้ังท่ีนกัศึกษา

มีแรงฮึดท่ีจะท�าใหส้�าเร็จแต่ประกายความคิดน้ีมกัจะอยูไ่ม่นาน	 เพราะนกัศึกษามกัจะท�า
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ไม่ต่อเน่ือง	เลิกท�า	ดว้ยขอ้อา้งสารพดั		หากเราน�าวนิยั	และ	ทฤษฎีลอ้เฟืองไปประยกุตใ์ช้

อยา่งต่อเน่ืองดว้ยความมีวนิยั	ในช่วงแรกนกัศึกษาอาจจะรู้สึกท�างานเหน่ือยและหนกัมาก	

เปรียบดงัการหมุนลอ้เฟืองขนาดใหญ่ท่ีตอ้งใชแ้รงมากเพือ่สะสมแรงเฉ่ือยไว	้จนถึงจุดหน่ึง

การออกแรงเพยีงเลก็นอ้ยกส็ามารถหมุนลอ้เฟืองไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว	ถา้นกัศึกษาปฏิบติัตาม

แนวความคิดน้ีอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ�าสม�่าเสมอดว้ยความมีวนิยั	 เม่ือรู้ตวัอีกคร้ังกพ็บวา่

คุณส�าเร็จการศึกษาแลว้	นั้นคือการสร้างความยิง่ใหญ่ใหต้นเองดว้ยการชนะตนเอง


